
SAMENLEVING IN BEWEGING. In dit eerste nummer van Van 
Mens tot Mens in 1983, starten we de serie Samenleving in Beweging. 
Allereerst een gesprek over het gezin op weg naar 2000 met Nico Im-
ming, alg. secr. van de Ned. Gezinsraad. Hij is ervan overtuigd, dat het 
kerngezin, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, niet zonder 
meer de beste gezinsvorm en de blijvende hoeksteen van onze samen-
leving zal blijven. Wat de naaste toekomst betreft: werkloosheid is de 
grootste bedreiging van menselijk geluk. 

VRIEZEN ZE DOOD ...  In 't hart van Van Mens tot Mens treft u 
EXTRA 8 aan, waarin het manifest „Vriezen ze dood, dan vriezen ze 
dood" is opgenomen. Een fel protest tegen de aangekondigde bezuini-
gingen op de zorgvoorzieningen. Die moeten worden ingetrokken, is de 
eis van Humanitas. 
Hoe belangrijk bejaarden- en gezinsverzorging voor ,jong en oud" is, 
leest u op pag. 9 en 10 
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Wel een zorg (2) 
Alhoewel ik me realiseer dat het in de 
ingezonden brief „Wel een zorg" in Van 
M.t.M. dec. '82 uitgesproken standpunt, 
„dat in naam van alle godsdiensten de 
gruwelijkste zaken bedreven zijn, cul-
turen verpest  en volkeren uitgeroeid in 
de oude tijden en  in onze  tijd" -  en -
„dan moet het ons dus wel degelijk  een 
zorg zijn of mensen binnen  Humanitas 
confessionelen en christenen  zijn", niet 
zonder meer door u als redactie worden 
onderschreven, meen ik er toch goed 
aan te doen te waarschuwen  dat dit 
standpunt precies dezelfde  gruwelijke 
resultaten kan hebben als de in boven-
staande regels gewraakte  „gruwelijke 
zaken". 
Als mensen zichzelf, om welke reden 
dan ook, beter achten dan anderen, 
dragen ze in zich de kiemen van onver-
draagzaamheid met alle mogelijke ge-
volgen vandien. De geschiedenis van 
eeuwen leert ons dat onverdraag-
zaamheid leidt tot verachting, met als  

gevolg vijandigheid, met als resultaat 
vervolging, indien mogelijk zelfs ver-
nietiging. 
Ik geloof dat de „gouden regel" van de 
bijbel, nl. „de ander uitnemender te 
achten dan zichzelf' een betere basis 
geeft en ieder de vrijheid laat om  in 
eigen verantwoordelijkheid met zijn 
naaste te leven. 

A. Tasseron, 
Hoogeveen 

Wei een zorg (3) 
In zijn brief „Wel een zorg" dec.num-
mer, zet de heer Hofhuis zich af tegen 
confessionelen en  christenen. Ik vraag 
me af of dit het soort „humaniteit" is 
dat de vereniging Humanitas belijdt. 
Confessionele instellingen hebben niet 
alleen onderdrukt of macht misbruikt: 
ze hebben ook veel goeds gedaan voor 
de mens (hospitalen, scholen, enz 	)  
Waar dhr. Hofhuis vandaan haalt dat 
confessionelen christenen zijn, is mij 
een raadsel. In  Nederland zijn  er, dacht 
ik, heel  wat-meer  confessies dan alleen 
de christelijke.  Ik raad dhr. Hofhuis 
niet aan, deze stelling aan een Mo-
hammedaan te verkondigen. 
Confessionelen ZIJN christenen. Zo 
simpel ligt dat,  volgens dhr. Hofhuis. Ik 
zou  zeggen: zo• simplistisch is dit ge-
dacht. 
Het getuigt niet van veel „menselijk-
heid" ais dhr. Hofhuis geen mens meer 
kan  zien in iemand die confessioneel 
en/of  christen is. 
Verder begrijp ik  niet goed dat. dhr. 
Hofhuis enerzijds zo  tekeer gaat tegen 
confessionelen  en  christenen en ze zelfs 
categorisch  de deur  wijst, en ander-
zijds toch om samenwerking vraagt. 
Wel „met behoud van eigen identitieit". 
Ik  vind dit een toevoeging die getuigt 
van angst om verlies van de eigen iden-
titeit. Is dhr. Hofhuis misschien bang, 
bij de confessionelen of christenen ook 
iets menselijks te ontdekken? Trou-
wens, wat betekent het als je zegt dat de 
mens voor jou centraal staat? Betekent 
dit dat je jezelf angstvallig een mono-
polie-positie moet verschaffen ( = bij 
ons staat de mens centraal)? 
Dit getuigt eerder van angst en identi-
teitscrisis dan van humaniteit en iden- 

• titeitssterkte. Maar daarvan moet 
Humanitas het juist hebben! De visie 
van dhr. Hofhuis draagt hier op geen 
enkele wijze toe bij en is zelfs gevaar-
lijk! 

Namens Buro Breda 
C. W. Maas 

■ 
Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan 
wijons het recht voorbehouden die in 
te korten- blijft geheel voor rekening; 
van de inzenders. 

Wel een zorg (4) 
Op de brief van de heer Hofhuis wil ik 
graag reageren. 
Ik ben één van die christenen, sinds 
twee  jaar lid van Humanitas omdat ik 
vind dat een en ander niet met elkaar 
in strijd hoeft te zijn. Ook  christenen 
kunnen met het voorbeeld van Christus 
voor ogen de mèns centraal stellen in 
hun leven, zoals Hij ook deed. Het feit 
dat ik christen ben, hoeft niet automa-
tisch te betekenen dat ik vind dat de 
samenleving op confessionele  manier 
geschoeid zou moeten zijn. Confessio-
nele politieke partijen en voetbalclubs 
zijn m.i. niet meer van deze tijd. 
Wat wèl van deze tijd is (hoop ik) is de 
openheid naar elkaar en de wil en de 
wens om er met  elkaar een goede en 
leefbare wereld van te maken. Het ver-
driet mij dan ook dat mensen hiervan 
buitengesloten worden en terugge-
duwd worden in hun „eigen vakje". Ik 
vind dit niet christelijk en niet hu-
maan. De heer Hofhuis geeft in zijn 
brief aan dat in naam van de gods-
dienst gruweldaden zijn bedreven. Dat 
is waar. Ik kan hier echter net zo hard 
voorbeelden tegenover stellen, die een 
andere kant laten zien. Ik denk aan 
Bisschop Romero, Dom Helder Camara 
en vele andere onbekenden in bevrij-
dings- of derde wereld landen. 
Tot slot dit: ik denk zelf dat ik andere 
mensen nodig heb. Als de leden van 
Humanitas vinden dat ze bepaalde 
mensen moeten buitensluiten of niet 
nodig hebben zou ik voorstellen om het 
ledenorgaan ook anders te noemen: 
Van bepaalde mensen tot bepaalde 
mensen. Graag reacties zowel van be-
stuur als leden, opdat ik mijn conclu-
sies kan trekken. 

Riny Polman 
Hoensbroek 

Motie 
Tijdens de Algemene Vergadering van 
Afgevaardigden in Amersfoort, werd 
een motie-Zwolle aangenomen inzake 
een effectiever ontmoedigingsbeleid 
voor wat het gebruik van verslavings-
middelen , met name van alcoholica, be-
treft. 
In het decembernummer vermeldt u de 
verworpen voorstellen terzake van de 
drankbestrijding van de afdelingen 
Arnhem en Groningen wèl. Met geen 
woord wordt gerept van de uitspraak 
van de vergadering m.b.t. de Zwolse 
motie. Is een verworpen voorstel ge-
wichtiger dan een aangenomen motie, 
in uw ogen? Of hebt u nog kopt' in re-
serve gehouden? 

H. J. Baarschers, 
Zwolle 

NASCHRIFT RED. 
U treft de motie elders in dit blad aan. 
Wij hebben deze kopij inderdaad „ach-
tergehouden", omdat wij de motie niet 
wilden plaatsen voordat hij aan leden 
van de vaste kamercommissie c.s. toe-
gezonden was. En dat toesturen ge-
beurde op 7 jan. j.1.! 
Vandaar. 
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ecretaris N.G.R. Nico Immink. 

Op weg naar 2000... 
Nico Immink met een veelbewogen loopbaan achter de rug: 
acht jaar predikant, acht jaar algemeen secretaris van de 
VCJC, acht jaar algemeen secretaris van de V.P.R.O., is m2.1 
langer dan acht jaar, algemeen secretaris van de in Den Haag 
gevestigde Nederlandse Gezinsraad (NGR). 
Een door WVC gesubsidieerd landelijk (extern) adviesor-
gaan van de overheid, waarbij zo'n veertig landelijke ver-
enigingen (leden) zijn aangesloten. Gèèn instelling „die zegt 
hoe het allemaal moet"; wel een organisatie die tot doel 
heeft „de immateriële en materiële belangen van personen 
en samenleefverbanden te behartigen." Ook een organisatie 
die soms alert reageert op actuele ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld op het regeringsvoorstel de kinderbijslag te 
verlagen van buitenlanders, waarvan de kinderen niet in 
Nederland verblijven. Een ander voorbeeld: Tien jaar gele-
den begon het samenwonen zonder getrouwd te zijn door te 
dringen. Voor niet-huwelijkse relaties was niets geregeld. 
Nico Immink: „Wij voorzagen dat deze groeiende groep in 
een sociaal en juridisch vacuum terecht zou komen, daarom 
vroegen wij geld aan CRM om hiernaar een onderzoek te 
mogen instellen. Daar voelde CRM wel voor maar achtte het 
óók van belang Justitie erbij te betrekken. De toenmalige 
minister van justitie voelde daar echter niets voor, maar in 
1977 werd toch eindelijk groen licht gegeven voor een der-
gelijk onderzoek. Toen was samenwonen allang geen rand-
verschijnsel meer." 
De NGR is aangesloten bij de Wereldbond van gezinsorga-
nisaties (UIOF) en de COFACE: Federatie van Europese 
Gezinsorganisaties in de E.G.-landen. In november vorig 
jaar belegde de Europese Regio van de UIOF, waarvan Im-
mink president is, een congres in Wenen met als thema ,Het 
Europese gezin op weg naar het jaar 2000." Voordat wij 
daarover gaan praten, wil de heer Immink eerst nog iets 
anders kwijt. 

Nu mogelijk- 
heden scheppen 
voor nieuwe 
woonvormen 
Werkloosheid bedreigt 
geluk van mensen 
„Ik zou er graag op willen wijzen dat 
de NGR niet uitsluitend op het tradi-
tionele gezin is gericht. Wij spreken 
uitdrukkelijk van samenleefverban-
den. In het kader hiervan hebben wij 
bijvoorbeeld gepleit voor meer be-
grip voor samenwonende homofielen 
en ook één-oudergezinnen hebben on-
ze bijzondere aandacht. 
Hieronder vallen ook weduwnaars en 
gescheiden mannen met kinderen. In 
1974 hebben wij al een rapport uitge-
geven over de problemen van we-
duwnaars met jonge kinderen. Dat 
heeft ook buiten eigen land nogal de 
aandacht getrokken en tijdens een 
congres in Helsinki kwam dit onder-
werp naar aanleiding van ons rapport 
aan de orde. • 

Wij zijn er - gezien het grote aantal 
echtscheidingen - niet meer zo van 
overtuigd, dat het kerngezin bestaande 
uit vader, moeder en twee kinderen 
zonder meer de beste gezinsvorm is en 

vervolg op pag. 4 
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Een oudergezinnen hebben de bijzondere aandacht voor de N.G.R. 

vervolg van pag. 3 

de blijvende hoeksteen van onze sa-
menleving vormt. Die eenheid is zo 
klein en kwetsbaar. Niet alleen horen 
ooms, tantes en grootouders er niet 
meer bij, maar die „uitdunning" is ook 
niet opgevangen door buren of zeer 
goede vrienden. Zo'n gezin mist daar-
door een goede uitlaatklep." 

— Is dat in Wenen ter sprake gekomen? 
Immink: ,Niet zoals ik het hier schets. 
Het ging daar ook in de eerste plaats 
om iets anders: namelijk „wat komt 
aan nieuwe ontwikkelingen tussen nu 
en het jaar 2000 op ons af. Daarover 
heeft de Engelse professor Peter Hall 
zeer boeiende dingen gezegd. Hall was 
betrokken bij een groot internationaal 
onderzoek in 20 Europese landen. De 
neerslag daarvan legde hij vast in het 
boek: Europe 2000". Hij heeft allerlei 
stromingen die gaande zijn, bestu-
deerd. Hij waarschuwde ervoor de 
aandacht niet alleen op hoofdstromin-
gen te richten. Zonder meer kun je daar 
geen prognoses voor de toekomst aan 
verbinden. 
Er zijn heel wat voorspellingen de mist 
ingegaan omdat alleen rekening werd 
gehouden met die hoofd-stromingen. 
Dat laatste hebben we ook in ons land 
meegemaakt. Demografen hebben 
enorme blunders gemaakt. Er zijn 
prognoses geweest, waarin werd voor-
speld dat Nederland in het jaar 2000 
zeker 21 miljoen inwoners zou tellen. 
Dat klopt helemaal niet; bij die prog-.  
nose was geen rekening gehouden met 
de pil, met veranderde opvattingen 
over sex en abortus en dat mensen zelf 
zijn gaan uitmaken wat ze wel en wat ze 
niet willen. 
Maar alsje het bestek op die 21 miljoen  

Nederlanders zou hebben uitgezet, zat 
je tegen het jaar 2000 wel met veel te 
veel scholen, wegen, huizen en nieuwe 
(polder)steden! 
Toekomst-prognoses blijven een ha-
chelijke zaak, maar je kunt natuurlijk 
wel feitelijkheden zoals de wereld-
voedselpositie, de mondiale toename 
van bejaarden e.d. verwerken. Maar 
om naar Hall terug te keren: hij zei dat 
je bij toekomstvoorspellingen vooral 
moest letten op de onderstromen, op 
alternatieve verschijnselen, die aan het 
groeien zijn. Want, zei Hall, die zouden 
over 25 jaar wel eens bovenstromingen 
kunnen zijn." 

— Noemt u eens een voorbeeld. 
Immink: „Ik noemde zoëven de 
kwetsbaarheid van het kleine gezin dat 
geheel op zichzelf is aangewezen. Een 
reactie hierop is dat veel jonge mensen 
graag met gelijkgestemden willen sa-
menwonen, met behoud van eigen pri-
vacy. De tendens is samenwonen zon-
der een financiële eenheid te zijn en 
zonder verlies van eigen identiteit. In 
Nederland is een aantal van deze pro-
jekten op gang gekomen. Ze bestaan 
uit een paar gezinnen die ieder hun ei-
gen wooneenheid hebben, er kunnen 
gezinnen met kinderen, één-ouder ge-
zinnen, alleenstaanden of ook een ge-
zin zonder kinderen deel van uitma-
ken. Zo'n groep heeft meer weerstand 
dan het kleine op zichzelf staande ge-
zin; de mensen zijn niet zo geïsoleerd 
en in het één-ouder gezin kan de ouder 
makkelijker werken, omdat er altijd 
wel iemand is die op de kinderen kan 
passen. Ik geloof dat Nederland op dit 
moment zo'n 40 á 50 van die projekten 
telt. Wij denken erover om die eens bij 
elkaar te halen: we willen er graag meer 
over aan de weet komen."  

— Dit is een internationale „onder-
stroming"? 
Immink: „Ja, want Hall sprak er uit-
voerig over, waarbij hij wel de na-
druk legde op behoud van de eigen 
eenheid. Communes hebben geen 
wortel geschoten, eigenlijk zijn die zo 
goed als verdwenen. Ik dacht dat —
met Nederlandse maatstaven geme-
ten — je zou kunnen denken aan een 
nieuw soort „naoberschap". 
In zo'n samenleving kun je elkaar op-
vangen, er is een uitlaatklep voor je 
spanningen; je kunt ergens uithuilen 
en de groep kan bijsturen als het mis 
dreigt te gaan. 
Hall verwacht veel van deze vorm van 
samenwonen, een mening, die bijval 
ontmoette bij andere inleiders. Zij wa-
ren allen van mening dat de erosie van 
het gezin zich zou voortzetten en ook 
landen, die nu nog geen hoge echt-
scheidingscijfers hebben, zullen 
daarmee worden geconfronteerd. 
Mijn ervaring is ook dat jonge mensen 
veel voor samenwonen voelen. Máár zij 
niet alleen: bij nog actieve bejaarden 
zie je hetzelfde. Zorg voor elkaar heb-
ben, samen dingen doen. . . daar kun je 
een geweldige vreugde aan beleven. 
Als Gezinsraad zeggen wij: de overheid 
zou er verstandig aan doen, nu moge-
lijkheden te scheppen om te helpen dat 
deze ideeën op groter schaal kunnen 
worden gerealiseerd. 
Deze woonvormen bieden emotioneel 
een veel groter geborgenheid. Kinde-
ren die alleen in een gezin leven, 
groeien te geïsoleerd op. 

Verder schonk Hall veel aandacht aan 
de gevolgen van de micro-technologi-
sche ontwikkeling, die niet tegen te 
houden is. Enerzijds zal deze ontwik-
keling veel banen-verlies met zich 



Samenwonen door Paul van Schie 
en Wijnand van Smeden 

In Nederland woont ruim een half miljoen mensen samen, zonder ge-
trouwd te zijn. Echter, zelden overzien samenwoners de fiscale en juridi-
sche consequenties hiervan. Slechts één op de tien relaties is schriftelijk 
geregeld en meestal nog gebrekkig ook! 
In dit boekje geven de auteurs aan, wat er kan gebeuren als het samenwo-
nen niet goed geregeld is. Het geeft antwoord op tal van vragen. Ook de 
sociale verzekeringsaspecten passeren de revue. 
Om een paar voorbeelden te geven: 
• houd ik mijn uitkering als ik ga samenwonen? 
• op wiens naam komt de huurwoning of eigen woning als twee mensen 
gaan samenwonen? 
• houdt een gescheiden vrouw die gaat samenwonen haar alimentatie? 
• wat is voordeliger voor ons: trouwen of samenwonen? 
Wij kunnen dit boekje, dat op eenvoudige en heldere wijze is geschreven 
aanbevelen aan allen, die vragen hebben op het gebied van samenwonen. 
„Samenwonen" is als deel 6 in de serie Kluwer Belastingwijzers versche-
nen. De omvang van het boekje is 176 pagina's en de prijs bedraagt f 17,50. 

W. Post 
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meebrengen, anderzijds ook tal van 
nieuwe mogelijkheden. Er kunnen di-
verse toekomsten zijn: de keuze voor 
welke wij kiezen, hebben we zelf in de 
hand. 
Angst voor deze ontwikkelingen vond 
hij een slechte raadgever. En net als 
Hall, vind ik ook dat er veel positieve 
kanten aan de technologische ontwik-
kelingen zitten. Stompzinnig en ge-
vaarlijk werk kun je beter door compu-
ters laten doen. En méér vrije tijd kan 
heel positief zijn: vader en moeder 
kunnen het werk binnen- en buiten-
huis eerlijker verdelen; kinderen kun-
nen weer een vader en een moeder 
krijgen. 
Eer het zover is moet er nog heel wat 
gebeuren. Onze opvoeding en de 
scholen zouden dit probleem moeten 
onderkennen en er iets meedoen. Dat 
de wereld er anders gaat uitzien, is ze-
ker, dat dit in hoog tempo op ons af-
komt ook. 
Hall sprak de verwachting uit, dat 
kleine bedrijfjes, makkelijker dan de 
niet zo flexibele grote bedrijven zul-
len kunnen inspelen op die micro-
technologische revolutie. Hij schetste 
hoe over het hele land van die kleine 
technische units zullen ontstaan en 
dat veel werknemers niet eens meer 
hun huis zullen hoeven te verlaten om 
te werken. Via een beeldscherm thuis 
kunnen ze communiceren met het 
centrale kantoor en zo over alle gege-
vens beschikken die nodig zijn voor 't 
werk. Technisch ligt dit allemaal 
binnen handbereik ..." 

— Het isolement zal dan vreselijk zijn, 
zowel voor werkenden als niet-werken-
den. 
Immink: „ Aan die technische units, 
verbond Hall nu juist die kleine woon-
units die misschien uit 6 à 7 gezinnen 
zullen bestaan. Je bent niet meer aan 
een bepaalde stad gebonden, als je zó 
werkt. Misschien kun je samen ergens 
buiten de grote stad gaan wonen. Posi-
tief is ook dat één-ouder gezinnen niet 
buitengesloten zijn wat het werk be-
treft. Ze kunnen een salaris verdienen 
zonder van huis te gaan."  

— U ziet geen vermindering van één-
ouder gezinnen? 
Immink: „Beslist niet: we hebben het 
idee dat de schommelingen in het ge-
zinsleven, dus samenwonen en uit el-
kaar gaan, een blijvend facet is. Een 
vast evenwicht ligt niet in de lijn der 
verwachtingen. Maar — dat hoeft ons 
niet pessimistisch te stemmen. Vroe-
ger waren er ook spanningen in de hu-
welijken. De mensen gingen toen niet 
zo gauw scheiden, maar juist omdat 
echtscheidingen niet mochten, ont-
stonden er afschuwelijke toestanden." 

— Om financiële redenen was scheiden 
vroeger ook niet zo eenvoudig. 
Immink: „Dat is waar. Nu vindt de jon-
ge generatie het vanzelfsprekend dat 
ze bijstand krijgt. In tegenstelling tot 
de ouderen, die de sociale voorzienin-
gen hebben zien groeien. Jongeren 
gaan er vanuit dat ze recht hebben op 
een uitkering, maar de stelling 'ik heb 
recht op' is geen goede basis om een 
duurzame relatie op te bouwen. Ik ge-
loof wel dat sommige jongeren het bij 
de geringste tegenwind laten afweten. 
Tijdens een gesprek met Joegoslavi-
sche sociologen hoorde ik dat de vele 
echtscheidingen ook daar als een 
probleem worden ervaren. In Kroatië 
is nu een commissie ingesteld waarin 
een sociaal werker, een huishoud-eco-
noom, een arts, een psychiater en een 
jurist zitten. Voordat een scheiding 
wordt uitgesproken, onderzoekt die 
commissie waar het fout is gegaan en 
dan wordt geprobeerd of een en ander 
nog te herstellen is, zonder dat daar-
mee het paar iets in de weg wordt ge-
legd, als ze toch willen scheiden. Die 
Joegoslaven waren erg positief over de 
eerste resultaten van dit tweejaar oude 
experiment. Het aantal doorgezette 
scheidingen liep tot de helft terug. 
Wij hebben in samenwerking met de 
Universiteit van Groningen een on-
derzoek verricht over mogelijkheden 
les-materiaal samen te stellen voor 
middelbaar onderwijs. Dat worden 
dan lessen over hoe je met elkaar 
moet omgaan." Vroeger werd er van- 

uit de kerken veel gedaan aan 'lessen 
voor verloofden", waarbij dat om-
gaan met elkaar ter sprake kwam. Dat 
kennen we nu niet meer, vandaar dat 
we op een positieve uitwerking van 
dit soort lessen hopen." 

— Uit onderzoeken is gebleken dat veel 
agressieve jongeren afkomstig zijn uit 
gebroken gezinnen. Was dit een reden 
voor dat Groningse onderzoek? 
Immink: „Op zich kunnen wij als NGR 
natuurlijk niets aan die agressie doen, 
maar ik geloof wel dat het hier vaak om 
jongeren uit kapotte gezinnen gaat en 
uit zogenaamde kansarme milieus. 
Daarnaast speelt de oorlogsdreiging 
met nucleaire wapens natuurlijk een 
rol en de massale werkloosheid. Die 
werkloosheid ligt als een bijl aan de 
wortels van onze democratische sa-
menleving." 

— Houdt de NGR zich wel bezig met de 
vraag wat de gevolgen zijn voor het ge-
zin, waar de vader en/of de kinderen 
werkloos zijn? 
Immink: „ Ik vind de huidige werk-
loosheid één van de afschuwelijkste 
problemen van onze tijd. Maar het is de 
taak van de overheid en de politieke 
partijen om oplossingen aan te dragen. 
Helaas is het zo, dat voor het probleem 
van werkloos-zijn nauwelijks aandacht 
bestaat. Als u dus vraagt, doet de Ge-
zinsraad iets, is het antwoord nee. Bij 
mezelf bestaat er echter wel grote on-
rust over en ik geloof ook dat wij ons 
bezig moeten gaan houden met de 
vraag: wat gebeurt er in gezinnen, waar 
werkloosheid is. Temeer omdat hon-
derdduizenden nooit werk zullen krij- 
gen; ook al trekt de economie aan. De 
Nederlandse Gezinsraad mist de in- 
strumenten om aan oplossingen te 
werken, maar ik ben wel van mening 
dat het onze taak is om de samenleving 
wakker te schudden; dit gigantische 
probleem is beslissend voor het geluk 
van de mensen." 

— Is dat in Wenen ook gebeurd? 
Immink: „In Wenen is er zijdelings 
over gesproken en het is als een zeer 
ernstig probleem onderkend. Daarom 
zijn we naar de in Wenen gestationeer-
de centra van de Verenigde Naties ge-
stapt en we hebben gevraagd: kunnen 
jullie nu niet kopstukken uit west- en 
oost-Europa bij elkaar halen om een 
antwoord te zoeken op de vraag: wat 
we hieraan moeten doen en welke mo-
gelijkheden men kan scheppen om het 
voortbestaan van menselijk geluk te 
garanderen in een maatschappij, waar 
niet voor iedereen werk zal zijn. 
In principe zeiden ze 'ja', maar ook zij 
zitten met een beperkt budget. Beslo-
ten is daarom het probleem van de 
jeugdwerkloosheid eruit te tillen. Ook 
vanwege het Internationaal Jaar voor 
de Jeugd in 1985, komt er een blauw-
druk, waarmee de Europese landen 
aan de gang kunnen. Dat is dus heel 
plezierig . • . al begrijp ik best dat in een 
gezin waar de man 40 jaar is, werkloos-
heid minstens even erg is ... !" 

Ank van Zachten 
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Motie alcohol miniseren a.u.b. 

Op de laatste in Amersfoort gehouden Algemene Vergadering, werd een 
door de afdeling Zwolle ingediende motie aangenomen die in januari van 
dit jaar aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, 
de minister van W.V.C., de voorzitter van de Tweede Kamer en aan de 
N.C.A. (Nationale commissie tegen Alcoholisme en drugs) werd gezonden. 

In deze motie spreekt de A.V. onder verwijzing naar de onlangs gepubli-
ceerde resultaten van een onderzoek naar probleemdrinkers te Rotterdam 
en Limburg 

haar ernstige verontrusting uit over het toenemende gebruik van versla-
vingsmiddelen, in het bijzonder alcoholica; en 

dringt er bij de Nederlandse regering op aan tot een nog effectiever ont-
moedigingsbeleid te komen, ondermeer door: 

a) te bevorderen dat de mogelijkheid tot gebruik van alcoholhoudende 
dranken tijdens overheidsrecepties en in overheidsgebouwen drastisch 
wordt geminiseerd, en 

b) door te bewerkstelligen dat er een afbouw plaatsvindt van reclame voor 
verslavingsmiddelen in STER-zendtijd. 

Verder verzoekt zij Regering en Parlement aanmerkelijk meer financiële 
middelen ter beschikking te stellen aan organisaties van het particuliere 
initiatief (zoals b.v. de Nationale Commissie tegen het alcoholisme en 
drugs: NCA) ten behoeve van preventieve voorlichtingsactiviteiten. 

„STRAATSCHOFFIES" 
In Argentinië verkopen honderd-
duizenden straatkinderen kranten, 
postzegels, bloemen of snoep. Dit 
legioen— soms zijn de kinderen pas 
5 jaar oud— groeit met de dag. Toch 
was Argentinië eens een van de 
rijkste Latijns Amerikaanse landen 
met goede voorzieningen op het 
gebied van onderwijs en kinder-
zorg. De huidige economische cri-
sis in Argentinië wordt toegeschre-
ven aan de militaire regering, die in 
1976 aan de macht kwam. Sinds-
dien is de werkgelegenheid sterk 
afgenomen en de reële inkomens 
zijn teruggevallen terwijl de kosten 
van het levensonderhoud enorm 
zijn toegenomen. In deze situatie 
doen zich onder de armen in de ste-
den steeds meer echtscheidingen 
en andere sociale problemen voor. 
De toename van het aantal straat-
kinderen is daar volgens een recen-
te publicatie in het blad 'Clarin's 
Sunday Magazine' een gevolg van. 
Een van die straatkinderen is de 12-
jarïge Jorge. Toen zijn ouders uit 
elkaar gingen, raakte hij zijn huis 
kwijt. Sindsdien heeft hij op de 
meest onwaarschijnlijke plaatsen 
in Buenos Aires geslapen. „Soms 
gaan we naar leegstaande huzien, 
soms slapen we in goederentrei-
nen." Jorge heeft het hoofd tot dus-
ver boven water weten te houden in 
de grote stad. Hij weet nog steeds 
dat het beter is iets te vragen dan 
het te stelen. „Maar ik weet niet of ik 
er later nog zo over denk", zegt hij, 
je verandert wanneer je groter 
wordt." Het opmerkelijke van Jor-
ge en zijn vrienden is dat zij hun 
leven leiden zonder te klagen, zon-
der uitleg te vragen en zonder zich 
af' te vragen hoe de maatschappij 
kinderen zó kan behandelen. Intus-
sen groeit er in de steden een gene-
ratie kinderen op die, zoals Jorge 
zegt, niet weet hoe zij later op zijn 
eigen maatschappelijke situatie zal 
reageren. 

INTER PRESS SERVICE 
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ADVERTENTIE 

Huurwoningen voor ouderen 
in het centrum van Apeldoorn 
Aan de Vosselmanstraat naast het Stadskantoor is gebouwd een wooncentrum, 
bestaande uit 200 zelfstandige flatwoningen voor personen boven 55 jaar. 

Het wooncentrum is eigendom van een stichting, waarin samenwerken doops- 
gezinden, humanisten, Ned. Prot. Bond, remonstranten en vrijz. hervormden. 

Deze woningen zijn bij uitstek geschikt voor oudere echtparen en alleenstaan- 
den die wat kleiner en toch comfortabel willen gaan wonen in de buurt van de 
(winkel)voorzieningen van de binnenstad. 

Hoewel de vestigingseisen van de gemeente Apeldoorn in Principe op dit com-
plex van toepassing zijn, bestaat thans, in verband met het bijzondere karakter 
van het complex en bij wijze van eenmalige maatregel,  de mogelijkheid ook 
gegadigden, die niet aan Apeldoorn zijn gebonden, tot dit wooncentrum toe te 
laten. 

Beschikbaar is nog een aantal tweekamerwoningen van twee typen met een 
gemiddelde huurprijs van f 470,— per maand. De bijkomende kosten bedragen 
f 389,— per maand. 

Deze bijkomende kosten hebben betrekking op verwarming, gebruik alarmsys-
teem, schoonhouden en verlichting algemene ruimten, watergebruik, tuinon-
derhoud, parkeerplaats in parkeerkelder, kosten beheerder en administratie. 
Afhankelijk van de financiële positie van de bewoner kan huursubsidie worden 
verleend. 

Gegadigden kunnen zich voor uitvoeriger inlichtingen schriftelijk of telefonisch 
op werkdagen tussen 8.30 en 10.30 uur wenden tot het Wooncentrum voor 
Ouderen „De Oude Enk", Vosselmanstr. 10, 7311 CL Apeldoorn. Telefoon 
055-22 24 73. 



Kernbewapening wat te doen? 
Overeenkomstig de besluiten t.a.v. het 
onderwerp kernbewapening van de 
A.V. '82, hebben een lid van het hoofd-
bestuur en enkele funktionarissen een 
gesprek gehad met het Humanistisch 
Vredesberaad. Resultaat hiervan is 
geweest de afspraak dat vanuit Huma-
nitas enige mogelijke vormen van sa-
menwerking met het HVB uitgewerkt 
worden. Op basis hiervan wordt op-
nieuw overleg gepleegd om tot een 
concrete vorm van samenwerking te 
komen. Daarnaast hebben enkele 
funktionarissen een voorbereidings-
groep gevormd met als doel na te gaan 
hoe uitvoering gegeven kan worden 
aan het besluit om afdelingen te sti-
muleren aktiviteiten te ontwikkelen 
t.a.v. het onderwerp kernbewapening. 
Uit een eerste gesprek binnen deze 
groep zijn enkele ideeën hierover 
voortgekomen. Wij stellen ons voor 
een aantal varianten voor concrete 
programma's te ontwikkelen, waar-
mee de afdelingen aan het werk kun-
nen gaan. Uiteraard zullen deze pro-
gramvarianten zo flexibel dienen te 
zijn dat de afdelingen naar eigen voor-
keur het definitieve programma kun-
nen invullen. Als voorbereidingsgroep 
willen wij in eerste instantie een aantal 
mogelijkheden daarvoor aanbieden. 
Het lijkt ons goed om tezijnertijd be-
langstellende leden uit de vereniging 
bij de uitwerking van de programva-
rianten te betrekken. Belangstellen-
den, die nu reeds vragen en/of sugges-
ties hebben over dit onderwerp, kun-
nen kontakt opnemen met een van de 
leden van de voorbereidingsgroep. Wij 
hopen v66r de zomervakantie de pro-
gramvarianten aan de afdelingen te 
kunnen aanbieden, zodat deze in het 
najaar gebruikt kunnen worden. 

De voorbereidingsgroep 
Marijke Beets, 

Huub Mares, Steven Spaargaren 
(Adres: Centraal Buro Humanitas 

Amsterdam 020-739444 

Mensenrechten 
Op 27 januari j.l. presenteerde Relus ter Beek, voorzitter van het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten (HOM) in het perscentrum in Den Haag, het rapport 

'
,Gericht landenbeleid over 1982", waarin ondermeer aandacht aan landen als 
Argentinië, El Salvador, India, Indonesië, Turkije, Uruguay, Zuid-Afrika. Voor 
het eerst sinds zijn bestaan heeft het HOM een dergelijk rapport uitgebracht. Om 
tot een duidelijker en actiever mensenrechtenbeleid te komen, pleit het HOM 
ervoor actie en beleid in het bijzonder te richten op die landen, waar sprake is van 
ernstige en stelselmatige schending van mensenrechten. Het HOM heeft voor de 
beoordeling hiervan criteria ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar het totaal-
beeld van de mensenrechten in een bepaald land. Dit houdt in dat naast politieke 
en burgerlijke ook de sociale en economische mensenrechten in de beoordeling 
worden betrokken. 
De bedoeling van het HOM is ieder jaar een dergelijk rapport uit te brengen, 
waarin dan conclusies van de eerder onderzochte landen worden geactualiseerd, 
terwijl het rapport wordt uitgebreid met gegevens over nieuw onderzochte lan-
den. 

Tekening: Peter van Stronten, t.b.v. actie 
Kernwapens de wereld uit. 

„Deze deur graag." 

HOM: glastvrijer 
beleid gevraagd 
Op iedere duizend Nederlanders zijn er 
slechts twee vluchtelingen in ons land. 
In vergelijking met andere Europese 
landen is Nederland hiermee het minst 
gastvrij voor vluchtelingen. Boven-
dien is het de laatste jaren voor vluch-
telingen steeds moeilijker geworden in 
Nederland toegelaten te worden. 
Tot deze conclusie komt het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten in de 
zojuist verschenen brochure „Neder-
land en het Vluchtelingenbeleid". 
Zelfs Turkse vluchtelingen tegen wie 
de doodstraf is geëist zijn nog niet er-
kend omdat men eraan twijfelt of zij 
daadwerkelijk te vrezen hebben voor 
vervolging. Daarom bepleit het HOM 
ondermeer:  

toelatingsbeleid voor een_ruimer 
 

diegenen die door het Hoge Commis-
sariaat van de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen zijn erkend, automa-
tisch toe te laten; asielzoekers het 
voordeel van de twijfel te geven en een 
ruimer uitnodigingsbeleid te voeren. 
— Bij de beoordeling van het al dan niet 
toelaten van vluchtelingen de informa-
tie van mensenrechtenorganisaties 
over de landen van herkomst door-
slaggevend te laten zijn. 
— een verkorting van de procedure, tot 
maximaal een half jaar. Iedere vluch-
teling zou daarbij automatisch schor-
sende werking moeten krijgen. 
— Vluchtelingen die via een ander land 
Nederland zijn binnengekomen niet 
meer terugsturen naar het zogenaamde 
„land van eerste opvang" zolang niet 
zeker is dat dat land hen wil opnemen 
en erkennen. 
Bij deze veranderingen stelt het HOM 
voor een vaste vorm van overleg in het 
leven te roepen tussen de hulporgani-
saties en de betrokken ministeries. 

De brochure is te bestellen door over-
making van f 4,10 (f 2,50 + portokos-
ten) op gironummer 1460115 van het 
Humanistisch Verbond, Utrecht. 

VAN MENS TOT MENS • FEEICUARA 1983 P7 



POP 1451 
15.000 

4 prijzen van 
f 1000,- 

40 prijzen van 
f 100,- 

40 prijzen van 
f 25,- 

400 prijzen van 
f 10,— 

t-\lj 

101 {.191[2.)/i1 
UW GELD WORDT GOED BESTEED! ! ! 

	HUMANITAS VOORJAARSLOTERIJ 1983 
Omstreeks 15 februari 1983 worden vanuit het 
Centraal Bureau aan de leden de acceptkaar-
ten gestuurd ten behoeve van de Voorjaarslo-
terij 1983. 
De meesten van u hebben de kaart waarschijn-
lijk al in huis. Net  als vorig jaar worden de 
loten geleverd in vellen van 5 stuks met 5 ver-
schillende nummers. 
De loten zijn dus alleen per vel van 5 stuks of 
een veelvoud daarvan te bestellen, maar geven 
dan ook 5 kansen op een prijs. De looptijd van 
deze loterij, met de trekking op uiterlijk 2 april 
a.s. is korter dan u gewend bent. 
Met het oog daarop raden wij u aan niet te lang 
te wachten met bestellen. 
Voor diegenen onder u die wel eens blijk geven 
van enige irritatie over de vele loterijen die 
vanuit Humanitas worden gehouden, het vol-
gende: 
- De economische terugval gaat ook aan Hu-
manitas niet voorbij. 
- Subsidies worden ingetrokken of sterk ver-
minderd, en ook de deelname aan loterijen is 
geleidelijk aan verminderd. 
Deze verminderde inkomsten proberen wij op 
te vangen met o.m. het houden van 3 loterijen 
per jaar om op die manier de financiële midde-
len toereikend te laten blijven voor het vele 
werk dat Humanitas doet en ook graag wil 
blijven doen. 

Wij doen daarom een dringend beroep op alle 
leden om vooral loten te blijven bestellen. 

IN BRUIKLEEN .  

„We hebben de wereld niet va 
ouders geërfd, we hebben hem vannonze 

 
on- ze kinderen geleend." Deze verrassen- 

de zin komt uit het rapport de World 
Conservation Strategy", dat in' 1980 door de Internationale Unie voor Na-
tuurbehoud en het Wereldnatuurfonds 
werd vervaardigd, samen met de 
UNEP, een organisatie van de Ver-
enigde Naties, die zich bezig houdt met 
natuur en milieu. 
We hebben inderdaad de aarde van on-
ze kinderen geleend en hun overle-
vingskansen hangen af van de staat,  
waarin wij de aarde voor hen achterla-
ten. 
Op het ogenblik is de wereld wel iets 
anders dan een paradijs. Tot de 4 mil-
jard inwdners behoren ook de relatief 
welgestelde mensen uit de geïndus-
trialiseerde landen, waar de milieu-
problemen en de overige sociale en 
economische problemen slechts ge-
ring'zijn vergeleken bij die van de 400 
miljoen mensen (10 procent van de we-
reldbevolking) die onder uiterst ar-
moedige omstandigheden moeten le- 

8  FEBRUARI 1983 • VAN MENS TOT MENS 

ven. Maar de wereld draagt de moge-
lijkheid in zich om een veel betere of 
een veel slechtere plaats te worden om 
op te leven. In 1972 werd de eerste mi-
lieuconferentie in Stockholm gehou-
den. Een mijlpaal, die het pad naar be-
neden of naar boven aanwees? 
Het leefmilieu van de wereld komt in 
een steeds ernstiger crisis. Er bestaan 
op het ogenblik allerlei milieuproble-
men op de wereld: verwoestijning,  bo-
demerosie, uitputting van grondstof-
fen, industriële vervuiling, vervuiling 
van de lucht en van het water, onge-
controleerde uitbreiding van de ste-
den, verwoesting van de tropische re-
genwouden en van de ozonlaag. En-
kele van deze Problemen vormen nu al 
een direct gevaar voor de overlevings-
kansen van onze kinderen. Andere 
zullen hun leven of dat van hun kinde-
ren later bedreigen. 
Het gaat er nu om  een wereld in goede 
conditie achter te laten voor hen van 
wie wij de wereld in bruikleen hebben. 

(UNEP-Nieuwsdienst) 

LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienst-
verlening en samenlevingsopbouw, 
gevestigd te Amsterdam, een som 
groot 	gulden." 
Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan eèn verlaagd 
vast tarief van 10% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de successiewet 1956, ter-
wijl voor schenkingen een bedrag van 
f 5000,— is vrijgesteld van schenkings-
recht en voor legaten en erfstellingen 
een bedrag van f 10.000,— is vrijge-
steld van successierecht. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door over-
making van een bijdrage op postgiro-
rekening 582000 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningar. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 
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FEL PROTEST 
In het manifest „Vriezen ze dood dan vriezen ze dood" laat het hoofdbestuur 

van Humanitas een fel protest horen tegen de in het regeerakkoord 
aangekondigde bezuinigingen op zorgvoorzieningen voor oude mensen. Er zijn 
duidelijk aanwijzingen dat de volksvertegenwoordiging het erbij laat zitten en 
de organisaties van het welzijnswerk lijken moegestreden terwijl het gevecht 

nog moet beginnen ... 
Zijn ze wellicht bang de schijn op zich te laden dat ze voor hun eigen belangen 

opkomen? Dat is immers het ergste wat je kunt doen in een tijd waarin 
iedereen moet inleveren ... Wat dat betreft zit Humanitas evenwel gunstig: de 
ouderen vormen slechts één van de vele groepen in de samenleving waar onze 

vereniging voor opkomt. 
De bedoeling van deze noodkreet is: de publieke opinie mobiliseren om de 

volksvertegenwoordigers kritisch te laten kijken naar de bezuinigingsplannen 
van de regering. 

Het manifest werd toegestuurd aan de minister-president, de ministeries die 
betrokken zijn bij bejaardenbeleid, de leden van de Tweede Kamer, diverse 

landelijke en provinciale organisaties, de plaatselijke stichtingen welzijnsWerk 
ouderen, de gemeentelijke indicatiecommissies voor bejaardenoorden, de 
sociale raadslieden en uiteraard aan landelijke en regionale dagbladen, 

weekbladen, vaktijdschriften, radio en televisie. 

ZWARTBOEK 

Humanitas streeft ernaar dit manifest te laten volgen 
door een zwartboek: bestaande uit een verzameling 
„getuigenissen" van of over individuele ouderen, die 
nu al aan de lijve ervaren dat de zorgvoorzieningen 
tekortschieten. Om dit tot een succes te maken, is uw 
hulp nodig. Het hoofdbestuur verzoekt alle Humani-

tas-leden daarom dringend zulke ervaringen ed van u 
zelf of van ouderen uit uw omgeving op schrift te 
stellen en zo spoedig mogelijk naar het Centraal Bu-
reau in Amsterdam op te sturen. 
In het komende voorjaar be-
spreekt de Tweede Kamer de rege-
ringsnota „Bouwstenen voor ou-
derenbeleid". Dan moet het zwart-
boek, dat eventueel in samenwer-
king met een aantal andere organi-
saties, zal worden samengesteld en 
uitgegeven, op tafel liggen. 

Het hoofdbestuur rekent er op dat 
dit - in postervorm verschenen - 
manifest in groten getale zal wor-
den besteld. 

Dat kan door f 3,— (incl. portikos-
ten) over te maken op giroreke-
ning 582.000 t.n.v. HUMANITAS, 
J. W. Brouwersstraat 16 Amster-
dam, met vermelding „manifest". 

Er is méér: deze actie kost de vereniging die toch al 
niet ruim bij kas zit, handenvol geld. Een financiële 
bijdrage is daarom zeer welkom: op datzelfde giro-
nummer met vermelding „bijdrage". Worden de kos-
ten van het manifest en de bijdrage tegelijkertijd 
overgemaakt: dan graag met vermelding: „ . . . exem-
plaren manifest en bijdrage in de kosten". 
Hoe zeer uw financiële bijdrage ook wordt gewaar-
deerd, andere vormen van ondersteuning zijn nog 
belangrijker, zoals: . 
- Materiaal insturen voor het zwartboek. 

- Het manifest ophangen voor het 
raam van uw woning of op plaatsen 
waar veel mensen komen. 
- Organisaties en groepen vragen, 
de Tweede Kamer te laten weten 
dat ze instemmen met de inhoud 
van het manifest. 
- Het bestuur van uw eigen poli-
tieke partij verzoeken, aandacht te 
besteden aan de in het manifest 
beschreven problematiek. 

-1  Zelf aandacht schenken aan ou-
de mensen in uw buurt van wie u 
vermoedt dat ze vergeten worden. 
- Brieven schrijven aan kranten 
en huis-aan-huis-bladen om te 
melden dat we voor zeer oude 
mensen „oud zeer" laten herleven. 
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Vakantie ... 't was te mooi om waar te zijn . . . 

W2-1 doen 
MI r a,_dsten 
ordlell- 
egarCill rr m • • 
Dit gaat over mensen die nu 
oud zijn: de oudsten onder de 
ouderen. Ze hebben het alle-
maal all eens meegemaakt: 
armoede, chaos, ellende. Het 
was moeilijk voor hen om te 
geloven in betere tijden, in 
welvaart voor iedereen, in on-
ze verzorgingsstaat. Nu het 
ons allen minder goed gaat, 
gaat het hen slecht. Toch gaan 
wij bezuinigen op zorgvoor-
zieningen die voor hen van le-
vensbelang zijn. Mensen wat 
zijn wij aan het doen! 

Dit manifest is een beroep op de goede 
wil van iedereen. Wij, de onderteke-
naars grijpen naar dit middel omdat we 
ernstig verontrust zijn over de benarde 
situatie waarin een deel van de oude-
ren verkeert. 
Dit bericht gaat niet over alle ouderen. 
Het gaat over de oudsten onder de ou-
deren. Met name over die oude mensen 
die alleen wonen, die niet buiten de 
hulp van anderen kunnen en die niet 
de middelen bezitten om hulp te „ko-
pen". Van hen komen er velen in nood, 
wanneer de beraamde bezuinigingen 
op bepaalde voorzieningen werkelijk 
uitgevoerd worden. 
Het gaat over de zogenaamde zorg-
voorzieningen. Bijvoorbeeld: zieken-
huizen, wijkverpleging, bejaardenhulp 
van de gezinsverzorging. Oude mensen 
die hulp behoeven en die op de rand 
van de armoede leven zijn aangewezen 
op die zorgvoorzieningen. Niet om 
prettig te leven, maar om te leven. 

Oudsten onder de ouderen. Hoogbe-
jaarden noemen we hen. Mensen die 
eind vorige eeuw of begin deze eeuw 
geboren zijn. 
Voor hen zijn welvaart en welzijn geen 
vertrouwde begrippen. Zij weten wel 
wat armoede en ellende is. Je hoeft hun 
niets te vertellen over uitbuiting van 
kinderen en over het recht van de 
sterksten. Als kind hebben ze armoede 
ervaren; en de dreiging van een oorlog. 
Als jonge volwassenen hield de crisis 
van de jaren dertig hen klein. 
Daarna hebben ze hun kinderen door 
de chaos van een wereldbrand moeten 
loodsen. Verbeten hebben ze meege-
bouwd aan een betere samenleving.  

eigen welzijnswerkers, eigen wonin-
gen, eigen verzorgingstehuizen. En 
toen ze te veel „eigens" hadden gekre-
gen en zich verbannen uit onze sa-
menleving, kregen ze hun eigen eman-
cipatiebeweging. 
Voor vele ouderen was het te mooi om 
waar te zijn. Maar ze deden hun best 
om erin te geloven. Ze zeiden „ik heb 
het nog nooit zo goed gehad" en „ik ga 
nog liever in een verzorgingstehuis dan 
dat ik mijn kinderen tot last ben". En ze 
bleven zuinig aan doen. Want je kunt 
nooit weten. 
En nu, in hun laatste levensfase, blijkt 
dat hun wantrouwen gegrond was. Het 
gaat ons allemaal slechter. Sommige 
groepen gaat het bar slecht. Ze zijn met 
name genoemd in het november 1982 
verschenen Signalement 15 van de 
Harmonisatieraad: de buitenlandse 
werknemers, de gescheiden en alleen-
staande vrouwen, de werklozen, en 
ook de bejaarden. Een, deel van die 
laatste groep verkeert in nood. Ze zijn 
financieel zelfstandig, maar hun inko-
men nadert de armoedegrens of ligt 
daar al onder. Ze wonen zelfstandig, 
maar vaak is er letterlijk niemand die 
naar hen omkijkt. Wanneer ze zorg no-
dig hebben, kunnen ze een beroep 
doen op welzijnsvoorzieningen. Zo-
lang de voorraad strekt. En op die voor 
hen noodzakelijke voorraad gaan we 
bezuinigen. We moeten allemaal inle-
veren. Maar we laten ook mensen inle-
veren die niets meer te missen hebben. 
In het meest welvarende land Amerika 
vriezen op dit moment oude mensen 
dood. Dit mag ons niet gebeuren. Dtar 
moeten we het toch over eens kunnen 
worden. 

Ze hebben het nooit helemaal ver-
trouwd, onze welvaartsstaat en onze 
verzorgingsstaat. Wij, hun kinderen en 
kleinkinderen, luisterden met 
groeiend ongeduld naar hun verhalen 

, en lachten om hun waarschuwende 
woorden. Oude mensen. Mensen die 
niet meer mee kunnen. Die ons tempo 
niet meer bij kunnen benen. Te oud 
voor onze dynamische samenleving. 
Echt last hadden we niet van hen. We 
konden het ons veroorloven om oude-
ren hun eigen leven te laten leiden. 
Voor het eerst in de geschiedenis kon-
den we ouderen een eigen inkomen ga-
randeren. Ze kregen eigen ontmoe-
tingsplaatsen, eigen vakantiereizen, 
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Ze hebben 
niets meer 
te missen 
Het merendeel van de ouderen 
verpaupert. Na de tweede we-
reldoorlog hebben we de niet-
meer-werkenden financieel 
zelfstandig gemaakt. 
Met mate. Voor twee van de 
drie hield die financiële onaf- ' 
hankelijkheid in: leven op de 
grens van de armoede. De vele 
alleenstaanden onder hen za-
ten er in werkelijkheid al 
slechter voor. De huidige be-
zuinigingsmaatregelen bren-
gen grote groepen ouderen 
ónder die armoedegrens. De 
financiële positie van de 
groep hoogbejaarden is rond-
uit slecht. En toch. Politici en 
adviesorganen van de rege-
ring sluiten een verder aan-
tasting van die financiële zelf-
standigheid niet uit! 

Ze kregen hen „eigen tehuizen." 
11111111.11~1.1111111~1111.11111~ 	 

Het decor is razend snel verwisseld in 
het welzijnsbeleid voor ouderen. Nog 
maar kort geleden was de belangrijkste 
doelstelling: voorkomen dat mensen 
bij het ouder worden buiten de sa-
menleving komen te staan. Een nood-
zakelijke voorwaarde voor welzijn. Nu 
bijna luxe. Op dit moment draaien we 
voor ouderen de klok een eeuw terug. 
Ouderen verpauperen. We willen er 
nog niet aan, maar het is een feit: de  

woorden oud en arm gaan weer dezelf-
de mensen aanduiden. 

Dit klinkt dramatisch. Dat is het ook. 
Want het is de werkelijkheid van dit 
moment. Het Centraal Orgaan Sa-
menwerkende Bonden van Ouderen, 
het COSBO, heeft in een reeks brand-
brieven aan bewindslieden de 
noodklok geluid. De adviesorganen 
van de regering weten eveneens waar 
de klepel hangt. En citaat uit het So-
ciaal en Cultureel Rapport 1982: 
„De huidige inkomenspositie van be-
jaarden is niet bepaald riant •te noe-
men. Voor veel 65-plussers bestaat het 
inkomen uit uitsluitend de AOW-uitke-
ring, eventueel aangevuld met een ge-
ring particulier pensioen. In 1979 had 
bijna tweederde van de bejaarden een 
inkomen op of net boven het niveau van 
het sociaal minimum. Structurele ver-
hogingen van de AOW zijn in de nabije 
toekomst niet waarschijnlijk. De te 
verwachten stijging van een aantal 
vaste lasten zoals huur, energie en ziek-
teverzekering zal de vrije bestedings-
ruimte van bejaarden inperken." 
Inmiddels weten we zeker, dat de AOW 
in de nabije toekomst niet structureel 
verhoogd zal worden. Integendeel. De 
verhogingen houden niet eens de 
koopkrachtvermindering bij. Politici 
en andere cijferaars vragen zich zelfs 
hardop af, of de AOW — een minimum-
inkomen! — niet omlaag moet. En dat 
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terwijl alleenstaande bejaarden moe-
ten rondkomen van f 1091,13 bruto. Al 
eens geprobeerd!? 
Zeker is inmiddels ook, dat de vaste 
lasten in snel tempo stijgen. Bekend is 
verder, dat ouderen meer dan de ge-
middelde Nederlander gebruik moe-
ten maken van het openbaar vervoer 
en van allerlei vormen van dienstver-
lening. De verhoging van de tarieven 
en van de eigen bijdragen treft hen dus 
meer dan anderen. Alleen al de rijks-
daalder die ze voortaan op tafel moeten 
leggen voor elk medicijn bezorgt vele 
ouderen hartkloppingen. 
De oudsten onder de ouderen staan er 
financieel het slechtst voor. 
Het Sociaal Cultureel Rapport 1982 
zegt: 
„Het bleek dat het inkomen van be-
jaarden afneemt, naarmate de leeftijd 
stijgt. De inkomenspositie van hoogbe-
jaarden (die zelfstandig wonen) is 
slechter dan die van bejaarden in de 
leeftijdsgroep 65-75 jaar." 
„ . . .bij de bejaarden onder de instro-
mende ,,jongere" bejaarden weliswaar 
een geleidelijke en betrekkelijke inko-
mensverbetering, maar onder de sterk 
toenemende groep van de oudere be-
jaarden een inkomensverslechtering." 

Welzijnswerk 
een fooi o 
Het sociale minimum in de 
vorm van de AOW is niet be-
rekend op bijzondere omstan-
digheden van ouderen. Van-
daar aanvullende maatrege-
len, zoals reducties en wel-
zijnsvoorzieningen. Als met 
name die welzijnsvoorzienin-
gen gekort worden, is de AOW 
als basisinkomen niet meer 
toereikend: het „sociale fooi-
enstelsel" werkt niet meer. 
Juist hoogbejaarden hebben 
die aanvulling op hun inko-
men hard nodig. Velen van 
hen hebben alleen AOW en 
krijgen bij het stijgen der ja-
ren behoefte aan hulp. Bezui-
nigen op zorgvoorzieningen 
betekent voor hen bezuinigen 
op wat noodzakelijk is voor 
een menswaardig bestaan. 

Bij de opbouw van de verzorgingsstaat 
hebben we gekozen voor een aanpak 
langs twee wegen. Via de weg van de 
sociale wetgeving, waaronder de Al- 

gemeen Ouderdoms Wet, kreeg elke 
Nederlander een minimuminkomen. 
Via de weg van het welzijnswerk in 
brede zin is een antwoord gegeven op 
allerlei noden én wensen: van voetbal-
velden tot verpleeghuizen. De ge-
meenschap is verplicht om iedereen 
een minimuminkomen te geven. Maar 
niemand heeft recht op welzijnsvoor-
zieningen. 
Bij onze aanpak zijn we uitgegaan van 
de vooronderstelling, dat werkelijke 
noden ook zonder een wettelijk vast-
gelegd recht gelenigd konden worden. 
Verder hebben we aangenomen, dat de 
verdeling van die welzijnsgoederen 
overgelaten kon worden aan particu-
liere instellingen. Vraag en aanbod 
zouden elkaar wel vinden, als de over-
heid maar voor de financiën zorgde. 

Enkele jaren terug bleek het totale 
pakket welzijnsvoorzieningen wel erg 
kostbaar te worden. De overheid pro-
beerde greep te krijgen op de verde-
ling. 
Nu de economie keldert, verliest men 
daarbij alle voorzichtigheid uit het oog. 
Vergeten wordt, dat in het verleden 
geen onderscheid gemaakt is tussen 
noden en wensen. De politici realise-
ren zich onvoldoende, dat zeer velen 
tot nu toe deelden in de welvaart dank-
zij een ver doorgevoerd fooienstelsel. 
Ze konden rondkomen van hun mini-
mum doordat de welzijnsvoorzienin-
gen een aanvulling op hun inkomen 
betekenden. Nu worden zij gekort zo-
wel op hun inkomen als op hun nood-
zakelijke „bijverdiensten" in de vorm 
van welzijnsvoorzieningen. 

Dit treft onder meer de ouderen. En 
heel bijzonder de oudsten onder de 
ouderen. De meesten van hen horen tot 
de echte minimumlijders en hebben 
bovendien meer dan anderen wel-
zijnsvoorzieningen nodig. Een citaat 
uit een onverdachte bron, deelrapport  

45 van de „Heroverweging collectieve 
uitgaven": 
„De leefsituatie van ouderen is, naar 
het aantal standaarden gemeten min-
der gunstig dan die van andere groe-
pen uit de Nederlandse bevolking. Ou-
deren hebben een lager inkomen, wo-
nen doorgaans slechter en hebben meer 
gezondheids- en huishoudelijke 
problemen dan andere Nederlanders 
(Sociaal Cultureel Planbureau - So-
ciaal Cultureel Rapport 1980. hoofd-
stuk 12). 
Binnen de categorie ouderen zijn het de 
oudsten die weer in een relatief veel cm-
gunstiger leefsituatie verkeren dan 
jongeren. De groep ouden onder de ou-
deren bestaat voor het grootste deel uit 
alleenstaand (geworden) vrouwen. 
(Sociaal en Cultureel Planbureau 1981, 
cahier 26, hoofdstuk 3). 
Een dergelijke ongunstige leefsituatie 
kan, wat het materiële aspect betreft, 
worden gecompenseerd door voorzie-
ningen. In de praktijk blijkt van die 
compensatie ook sprake. De hierboven 
genoemde groepen die zich in een rela-
tief ongunstige leefsituatie bevinden, 
blijken ook het meest gebruik te maken 
van voorzieningen die aan die proble-
men tegemoet komen (zorgvoorzienin-
gen maar ook huisvesting)." 
In hetzelfde rapport wordt de conclu-
sie getrokken, dat we bij bezuinigingen 
op voorzieningen voor ouderen gewel-
dig voorzichtig te werk moeten gaan. 
Een publieke waarschuwing van be-
leidsambtenaren: een manifest op zich. 

Bezuinigen 
op zorgvoor- 
zieningen 
Drie belangrijke feiten. Ten 
eerste: het aantal ouderen 
groeit snel en het beleid houdt 
hier onvoldoende rekening 
mee. Ten tweede: nog afgezien 
van die groei is het ook nu 
reeds onverantwoord om te 
bezuinigen op de zorgvoorzie-
ningen voor ouderen. Ten 
derde: tegelijk bezuinigen op 
de intramurale en de extra-
murale voorzieningen voor 
ouderen is al helemaal onver-
antwoord. Niettemin: er 
wórdt bezuinigd en boven-
dien op alle zorgvoorzienin- 
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gen voor ouderen tegelijk. 
Willens en wetens voeren we 
op dit moment een beleid, dat 
met name de oudsten onder de 
ouderen in de gevarenzone 
brengt. Dat is wanbeleid. 

Al jaren weten we, dat in het welzijns-
beleid voor ouderen onvoldoende re-
kening gehouden wordt met de snelle 
toename van het aantal ouderen en met 
name het aantal hoogbejaarden. Des-
kundigen waarschuwden dat het mis 
ging lopen. De Staatscommissie Be-
volkingsvraagstuk stelde in 1977 vast, 
dat hun verontrusting gegrond was. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid sloot zich daar in juli 
1982 bij aan: „De groei van het aantal 
ouderen gaat in de toekomst dusdani-
ge vormen aannemen dat de voorzie-
ningen ten enenmale tekort zullen 
schieten" (Mededelingen 21). De nota 
Bouwstenen voor een Ouderenbeleid 
uit april 1982 zegt: de zorgvoorzienin-
gen moeten minstens op het huidige 
niveau blijven, diís groeien, want an-
ders wordt voor zorgbehoevende ou-
deren de „spoeling van hulp- en 
dienstverlening dunner". Dat is toch 
geen Grieks. 
Feitelijk wordt er dus al bezuinigd, 
wanneer er niet wordt uitgebreid' 
Verminderen is bezuinigen in het 
kwadraat. 

Het vorige kabinet meldde in zijn rege-
ringsverklaring van 16 november 1981: 
„Ingrijpend in haar gevolgen zal ook de 
veroudering van onze bevolking blij-
ken. Minder kinderen, meer bejaarden. 
Dit maakt onder meer een ingrijpende 
herschikking rkodig van een aantal 
collectieve voorzieningen." 
Desondanks kreeg een groep beleids-
ambtenaren de opdracht om mogelijk-
heden tot bezuinigen op de zorgvoor-
zieningen voor ouderen aan te geven! 
In de inleiding op hun becijferingen schrijven deze mensen aan hun op-drachtgever: „Het feit dat alle varian-ten dienden uit te monden in een bespa-
ring ten opzichte van de meerjarenra-
ming 1986 verhoudt zich problematisch 
met het gegeven van de toename van 
het aantal bejaarden en met name van 
het aantal hoogbejaarden". Met andere woorden: je kunt bedenken watje wilt, 
maar het blijft onverantwoord. 
De opstellers van het huidige regeer-
akkoord verwijzen wel naar het cijfer. 
werk van deze ambtenaren maar niet 
naar hun waarschuwing. Onverant-
woordelijk! 

Sinds 1970 probeert de rijksoverheid 
met man en macht te voorkomen, dat 
de hulpbehoevenden onder de oude-
ren noodgedwongen uitwijken naar 
het verzorgingstehuis. Om dit te berei- 

ken werd van de ene kant de toegang 
tot het verzorgingstehuis moeilijker 
gemaakt en werden van de andere kant 
de voorzieningen voor thuiswonende 
ouderen uitgebreid en grote aantallen 
bejaardenwoningen gebouwd. Het 
particulier initiatief reageerde hier on-
der meer op, door bejaardenwoningen 
in complexen te bouwen. Daardoor 
werd het mogelijk om tegen geringe 
kosten een minimum aan dienstverle-
ning te garanderen. Zo ontstonden 
vormen van „beschermd wonen". 

Nu worden alle voor ouderen belang-
rijke voorzieningen tegelijk in de tang 
genomen. Niet alleen wordt de nood-
zakelijke uitbreiding geschrapt, maar 
er wordt zelfs verminderd. Bijvoor-
beeld: 
- Het aantal ziekenhuisbedden 
wordt teruggebracht. 
- De bijstandsverlening aan ouderen 
.in vormen van beschermd wonen 
wordt aangepakt; voor velen wordt 
deze wijze van wonen onbetaalbaar. 
- Er wordt drastisch bezuinigd op de 
bejaardenoorden: volgens het regeer-
akkoord vierhonderd miljoen in vier 
jaar. 
- De gezinsverzorging moet volgens 
het regeerakkoord de komende vier 
jaar vierhonderd miljoen inleveren. 
De hoogte van de bezuinigingsbedra-
gen staat nog niet  helemaal vast. Maar 
dát er fors bezuinigd wordt op voor ou-
deren wezenlijke zorgvoorzieningen is 
zeker. Volgens het regeerakkoord mag 
elk ministerie proberen, veertig pro-
cent van de hem  opgelegde bezuini-
gingen kwijt te raken aan andere mi-
nisteries.  Wie gelooft daar in? ! 
Op dit moment is nog niemand in staat 
om een sluitend overzicht te maken 
van de werkelijke bezuinigingen op de 
dienstverlening aan de ouderen. Er 
vindt een ramp
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Geen uitzicht 
op andere 
mogelijkheden 
De wegen die in de regerings-
stukken aangegeven worden 
om de gevolgen van de bezui-
nigingen in het welzijnswerk 
op te vangen zijn met name 
voor de oudsten onder de ou-
deren onbegaanbaar. Meer be-
talen voor gesubsidieerde 
dienstverlening of zelf hulp 
„kopen" kunnen ze niet. Juist 
deze oude mensen kunnen  
vaak geen beroep doen op fa-
milie, vrienden, buren en 
vrijwilligers. Velen van hen 
zijn nu al zo geïsoleerd, dat ze 
zelfs aan het oog van de pro- 
fessionele 	dienstverlening 
ontsnappen. De vluchtwegen 
zijn afgesneden. 

In dit manifest gaat het over oude men-
sen die hulp nodig hebben en die niet 
de middelen bezitten om die hulp te 
kopen. Voor hen zijn „profijtbeginsel" 
(meer betalen voor gesubsidieerde 
diensten) en „privatisering" (gesubsi-
didieerde voorzieningen vervangen 
door commerciële dienstverlening) 
dure woorden. Daar kopen ze niets 
voor. 

Dan de vervanging van het professio-
nele welzijnswerk door hulp van fami-
lie, vrienden, buren en vrijwilligers. 
Deze vluchtweg wordt door de rijks-
overheid en haar adviseurs bijzonder 
warm aanbevolen. Zo warm zelfs, dat 
iedereen die in het nabije verleden kri-
tiek geuit heeft op de sterke professio-
nalisering van de dienstverlening de 
kriebels krijgt. Een pleidooi voor een 
samenleving waarin mensen meer 
voor elkaar opkomen wordt ten be-
hoeve van de bezuinigingen omge-
smeed tot een argument voor een sa-
menleving waarin mensen voor elkaar 
opdraaien. De tijd van liefdadigheid, 
van inzamelingen, de tijd waarin kin-
deren tegen heug en meug hun ouders 
bij zich opnamen komt terug. 
Maar de tijden zijn veranderd. Deze 
vluchtweg uit de professionele hulp-
verlening biedt met name voor de 
hoogbejaarden geen uitkomst. Deel-
rapport 45 van de „Heroverweging 
collectieve uitgaven" zegt letterlijk: 
„Een ouderenbeleid verder opbouwen 
op het fundament van informele hulp 
zal vermoedelijk betekenen dat meer 
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Jongere bejaarden beter af dan oudere bejaarden. 

ouderen dan nu verstoken zullen blij-
ven van hulp". De argumenten die zij 
geven zijn duidelijk. De afbrokkeling 
van kleinere gemeenschappen— buurt-
of wijkgemeenschap, kerkgemeen-
schap en grootfamilie— gaat nog steeds 
door. Allerlei overheidsmaatregelen 
zorgen ervoor dat de verhuisdrift on-
der jongere leeftijdsgroepen in stand 
blijft, hetgeen het isolement van oude-
ren vergroot. Overschakeling op vrij-
willige hulp vraagt een mentaliteits-
verandering en daar heeft de overheid 
nauwelijks invloed op. Steeds meer 
ouderen hebben dus steeds minder 
mensen in de buurt waar ze een beroep 
op kunnen doen. Met name de oudsten 
onder de ouderen leven sterk geïso-
leerd. 

Nóg een vluchtweg: resérveer de ge-
'subsidieerde dienstverlening voor hen 
die deze hulp het hardst nodig hebben, 
onder meer de hoogbejaarden. 
Maar het is een bekend feit, dat er juist 
onder deze groep velen zijn die de weg 
in de doolhof van de officiële hulpver-
lening niet weten te vinden. De Nota 
Bejaardenbeleid 1970 signaleerde dit 
al. De gemeentelijke commissies die 
moeten uitmaken of een bejaarde naar 
een verzorgingstehuis mag constate-
ren voortdurend, dat ouderen de weg 
niet weten naar de voorzieningen. In 
een van de grote steden stelde zo'n 
commissie onlangs tot haar schrik 
vast, dat omgekeerd ook het bejaar-
denwerk de weg naar de meest be-
dreigde ouderen vaak niet heeft ge-
vonden. 
We kunnen er dus niet op vertrouwen, 
dat de minst weerbaren onder de oude-
ren niet te lijden zullen hebben van de 
bezuinigingen. Dan zouden we min-
stens de samenwerking en de coordi-
natie in het plaatselijk bejaardenwerk 
moeten versterken. Het tegendeel is 
het geval. Onder leiding van de rijks-
overheid zijn de dienstverleningsor-
ganisaties de laatste jaren aan het werk 
gegaan om meer lijn te brengen in de 
zorg voor ouderen. De wijkfunctie van 
het verzorgingstehuis was zo'n poging. 
Nu laat de overheid het afweten en 
kapt in het wilde weg. Regelrechte pa-
niek, waarbij én de ouderen zelf én de 
voor het werkende organisaties moe-
ten vechten om een plaats in de red-
dingsboot. 
Zelfs de voorziening „gecoórdineerd 
bejaardenwerk" die onder meer tot 
taak heeft om voor ouderen vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen is bevro-
ren en dils beknot. Sinds 1977 zijn de 
uitgaven van het rijk voor het gecoór-
dineerd bejaardenwerk niet meer ver-
hoogd. In sommige plaatsen bestaat 
deze voorziening niet eens. 

Dat kunnen 
we tee:h echt 
llicet doeffi: 
Het bewijs voor de stelling 
dat het niet zo'n vaart zal lo- 
pen moet geleverd worden 

door hen die verantwoorde-
lijk zijn voor de beraamde be-
zuinigingen. Het is gewoon 
niet verantwoord om de ge-
volgen eerst maar eens af te 
wachten: het gaat om oude 
mensen die geen tijd van le-
ven, hebben. Op het gevaar af 
de vooroordelen tegen oude-
ren te versterken, dient op dit 
moment extra aandacht gege-
ven te worden aan de oudsten 
onder de ouderen. -De bezuini-
gingsplannen die hen bedrei- 
gen moeten worden ingetrok-
ken. 

De- waarschuwingen van de adviesin-
stanties van de overheid en van de be-
leidsambtenaren zijn niet mis te ver-
staan. Laat de regering nu eerst maar 
bewijzen dat zij ongelijk hebben. Geen 
bezuinigingsexperimenten ten koste 
van mensen die geen tijd van leven 
hebben. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
gaf in 1981 een uitstekend rapport uit 
over het toekomstig ouderenbeleid, 
onder de titel „Zorgen voor later". Het 
is waar: als wij nu geen maatregelen 
treffen voor de langere termijn, weten 
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we op den duur helemaal geen raad 
meer met en voor het groeiend aantal 
ouderen in onze samenleving. Maar het 
is nog noodzakelijker om te zorgen 
voor nu, voor die ouderen die nu in de 
zorgen zitten. Om hen en om ons alle-
maal. Want een samenleving die zijn 
oudste leden laat verkommeren is een 
eerloze samenleving geworden. 
Beelden uit hun kinderjaren. Oude 
mensen van nu hebben het allemaal al 
eens gezien. De ellende van oude men-
sen is een deel van jeugdherinnerin-
gen. Schrikbeelden worden het nu. 

Bij het opschrijven van deze noodkreet 
hebben we bewust het risico genomen, 
dat we de vooroordelen tegen ouderen 
versterken. Ouderen zijn niet per defi-
nitie hulpbehoevend. Het overgrote 
deel van de mensen die we tot de oude-
ren rekenen hoeft geen beroep te doen 
op zorgvoorzieningen. Het aantal zeer 
vitale ouderen neemt zelfs snel toe 
door de steeds vroegere uitstoting uit 
het arbeidsproces. Zij hebben andere 
problemen. Problemen met hun in-
komen, problemen met het vinden van 
een zinvolle functie in de samenleving. 
Ook dat zijn zorgen voor nu. 
Ouderenbeleid is een beleid met vele 
gezichten geworden. Doordat we in het 

Toegang tot verzorgingstehuis moeilijker gemaakt. 

nabije verleden de nabije toekomst 
verwaarloosd hebben. Maar het gaat 
niet aan, om nu te kiezen tégen die 
hoogbejaarden die nu in acute nood 
verkeren. 

Over wat er nu, op dit moment, moet 
gebeuren kunnen we bijzonder kort 
zijn: 
le. De bezuiniginsplannen voor de ge- 

zondheidszorg en voor het welzijns-
werk die het bestaan van oude mensen 
bedreigen moeten ingetrokken wor-
den. 
Bezuinigen heet tegenwoordig ombui-
gen. Het klinkt onschuldig, maar voor 
de oudsten onder de ouderen is het een 
zaak van buigen of laten barsten. 
2e. De coördinatiepunten voor het 
plaatselijk welzijnswerk voor ouderen 
— het zogenaamde gecoiirdineerd be-
jaardenwerk — moeten versterkt wor-
den. 
Want samenwerking en coordinatie is 
nu meer dan ooit geboden, om te zor-
gen dat de voorzieningen hen bereiken 
die ze het hardst nodig hebben. De kri-
tiek op het gecotirdineerd bejaarden-
werk — ook vanuit Humanitas — mag 
niet misbruikt worden om dit werk te 
laten stagneren. Hoe de overheid dit 
klaarspeelt is haar zaak. Zij heeft die 
bezuinigingen bedacht. 

De Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsopbouw Humani-
tas richt haar inspanningen op vele groepen in onze 
samenleving die in een ondergeschikte positie ver-
keren. Al die groepen komen in de knel door de 
bezuinigingen van dit moment en zullen nog meer in 
de knel komen door de verdergaande bezuinigin-
gen. Dat wij niettemin op dit moment in dit manifest 
bijzondere aandacht vragen voor de oudsten onder 
de oudere bewijst, dat wij hun situatie uitzonderlijk 
hachelijk vinden. 

Het hoofdbestuur van Humanitas 
Amsterdam, 10 januari 1983 
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Ouderen willen het liefst „eigen baas" in eigen huis blijven. 

JAAR[ E-2 GEZINSVERZORGING 
Ei VERMINDEREN 

Ondanks de groei van het aantal bejaarden (de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk 
spreekt reeds in 1977 van een snelle toename van het aantal ouderen en met name het aantal 
hoog-bejaarden), worden voorzieningen zoals de bejaardenverzorging drastisch terugge-
bracht. Het voornemen is om de gezins- en bejaardenverzorging met 250 miljoen in de 
komende jaren te korten; dat betekent: de dienstverlening met een kwart inkrimpen. 
Als men beseft dat reeds jaren de norm geldt, dat 7% van de bejaarden in aanmerking komt 
voor een plaats in een verzorgingstehuis, en dat er een schreeuwend tekort is aan verpleeg-
tehuizen en dat voorts het beleid in de ziekenhuizen erop gericht wordt om de patiënten zo 
snel mogelijk naar huis te laten gaan (vermindering ziekenhuisbedden), dan is het van de 
gekke dat de politieke ambtsdragers de bezuinigingsmaatregelen in deze sector zoeken. 
Wat bejaarden- en gezinsverzorging voor het geluk van mensen kan betekenen, blijkt uit 
onderstaande gesprekken met gezinnen, die van deze ,zorg" afhankelijk zijn. 

D 

N 

„ZOWIER  
MAGiA 
REDDEN WIJ 
115 KET" 
De heer en mevrouw Al, resp. 
87 en 86 jaar oud, wonen op de 
negende etage van het com-
plex bejaardenflats De Meer-
paal in Z aandam. Z e hebben 
een prachtig uitzicht over het 
zaanse land en wat hen be-
treft, blijven ze hier ,totdat 
magere Hein zegt: kom non 
maar 'es mee." 
Dat laatste zegt de heer Al la-
chend, terwijl hij vrolijk met 
zijn wandelstok zwaait. Die 
stok heeft hij nodig bij het le-
pén, „omdat de onderdanen 
niet meer willen zoals hij 
wil." 

„Wij zijn twee krukken bij elkaar", zegt 
hij op zijn vrouw wijzend, die na twee 
keer de heup tehebben gebroken en na 
vijf keer te zijn geopereerd, geen stap 

vervolg op pag. 10 
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meer kan doen zonder de kruk, die 
naast haar stoel staat. Ook het staan 
valt haar moeilijk en daarom „zit ze al-
tijd bij het koken." 
Maar ... haar handen kriebelen nog 
vaak om ook andere karweitjes aan te 
pakken. Het moet echter bij kriebelen 
blijven, want ze weet dat dat niet meer 
kan. Op zijn zaans: „Ik zou dat niet 
meer kroppen." 

Toch marcheert het uistekend in het 
huishouden, dankzij bejaardenhelp-
ster Magda die tweemaal per week de 
dingen doet, waaraan het echtpaar Al 
niet meer toe komt. 
Mevr. Al tegen Magda die de koffie op 
tafel zet: „We redden het best hier met 
zijn drietjes hè". 
„Met zijn viertjes", zegt Magda, „u ver-
geet de wijkverpleegster, die u twee 
keer in de week komt douchen." 
Goed - met zijn viertjes redden zij het 
prima en de heer en mevrouw Al „voe-
len zich nog steeds eigen baas in hun 
flat". 
De benen willen weliswaar niet zo goed 
meer, maar de boodschappen blijven 
ze zelf doen. Een keer per week gaan ze 
„armpie door" met de boodschappen-
wagen naar de supermarkt, die vlakbij 
is. Voor mevrouw Al een 'wekelijks 
uitjes dat ze niet graag zou willen mis-
sen. Boodschappen moetje doen en zo 
kom je er tenminste ook nog 'es uit." 
Behalve boodschappen doen, koken ze 
zelf en de bijbehorende afwas doet de 
heer Al. De grote was wordt gedaan 
„door hun enige erg lieve schoondoch-
ter"; voor de rest zorgt Magda, die ze 
niet zouden kunnen missen. 
„Als we Magda niet hadden, zouden we 
hier niet kunnen wonen," zegt me-
vrouw Al en haar echtgenoot met wie 
ze zestig jaar getrouwd is: „Zolang je 
jezelf kunt redden, moetje dat doen hè. 
Wij willen nog niet naar een bejaarden-tehuis". 

Financieel redden ze 't ook net: de huur 
met subsidie eraf bedraagt iedere 
maand f 395,—, voor bejaardenhulp 
betalen ze f 11,— per vier weken. Het 
ziekenfonds is erg duur, „ja en daar 
komt nu maandelijks, vijf gulden bij 
voor zijn medicijnen." 
„maar „zegt de heer Al, met „gemaakte 
vrolijkheid": „Ik ontvang, behalve aow 
een paar centen van de zegeltjes die 
vroeger voor me zijn geplakt en aan 
pensioen ontvang ik fla2a

.2r5 ja, ik week . . ." En spottend: ,m 
heb dan ook 50 jaar bij 'die baas ge-
werkt! 

'
,Hij schudt zijn hoofd, mom- 

pelt: , f  P50 jaar bij één baas en een pen-
sioen van 12.25 per week." 

Maar ze horen hem niet klagen! 

A
ig

ls ze 
 Ze hebben het na een zestig jarig  hu- 

welijk nog steeds fijn samen - ,  
ons hier maar laten zitten mèt de hulp 
van Magda". Dán zijn ze best tevre-
den. 

„Ig DRAAI 
LEKKER,
gEt)  I  It 

KNO 
Elly Geelen (36), getrouwd en 
moeder van twee zoons van 12 
en 9 jaar, ontvangt ons zittend 
in een rolstoel in de gezellig 
(aangepaste) nieuwbouwwo-
ning, die in een wijk van oud 
zaanse stijl ligt. 
Een opmerkelijk energieke 
jonge vrouw, die heel duide-
lijk niet hij de pakken neerzit. 
En die nu zonder sentimenta-
liteit over zichzelf en over de 
haar opgelegde beperkingen 
kan praten. Dat is niet altijd 
zo geweest 

„Ik ben grootgebracht in een weeshuis. 
Als kind was ik al beperkt in mijn be-
wegingen, ik kon niet lang zitten en ik 
kon niet lang fietsen. Maar niemand 
lette daar op• Als ik niet in een wees-
huis was opgegroeid, was er misschien 
meer aandacht aan me besteed? Mis-
schien was ik dan niet (wijst op de rol-
stoel) hierin terecht gekomen? Nou ja 
die dingen weet je nooit .. . 
Ik had wel altijd Pijn, maar ik besteed-
de daar zelf ook geen aandacht aan. 
Toen ik zwanger was, kreeg ik echter 
erg veel last en ik moest wel naar de 
dokter. Al gauw bleek dat mijn hele 
heup versleten was. Ik ben viermaal 
geopereerd. Ik was te jong voor een 
stalen heup en ze hebben mij een Wag-
nerprothese gegeven, die kunnen ze 
wel vervangen na tien jaar." 
Elly heeft zich  aangepast bij haar hui-
dige situatie:iedere dag komt de ge-
zinshulp en ze helpt voor zover dat 
gaat, zelf een handje mee: afstoffen, 
koken en de afwas. 
Bij dat werk moet ze af en toe wel stop-
pen „maar het is zo fijn te weten dat het 
werk dan toch  doorgaat." Ze beschikt 
over een aangepaste auto en eenmaal  

in de week gaat ze samen met de ge-
zinshulp boodschappen doen. 
„Zo draai ik lekker mee en dat vind ik 
ook erg belangrijk voor de kinderen." 
Haar ervaring is dat kinderen niet goed 
functioneren als ze hun moeder mis-
sen. Maar er is heel wat ellende aan het 
huidige rustige „status quo" vooraf ge-
gaan . . . 
„Ik heb een jaar achter elkaar in het 
ziekenhuis gelegen. In die tijd deed 
mijn man wat hij kon: hij kookte, waste 
af, deed de kinderen naar bed, en 
moest naar het ziekenhuis om mij te 
bezoeken. Mijn man en de kinderen 
hebben erg geleden onder de situatie. 
Op school konden de kinderen niet 
mee komen en de jongste is nu sinds 
twee jaar pas droog. Het doet kinderen 
ontiegelijk veel schade als hun moeder 
niet aanwezig is. Maar niet alleen de 
kinderen: mijn man had momenten dat 
hij niet meer wist waarmee hij bezig 
was. Op een keer was hij op weg naar 
zijn werk; ineens draaide hij zich om en 
ging weer naar huis. Hij wist niet meer 
wat hij deed. 
Zelf heb ik het natuurlijk ook heel 
moeilijk gehad. Na de operaties kreeg 
ik die therapie. Op een gegeven mo-
ment baal je ervan. Je denkt: het 
wordt niks meer met me; er wordt aan 
je gesleuteld, maar ze vragen niet of je 
er geestelijk aan toe bent. Je voelt je 
een geval en je voelt dat ie niet kan, 
wat ze wel van je verwachten ... Ik 
verloor de moed en ik ben toen in een 
depressie terecht gekomen. 
In die tijd ben ik bij een neuroloog 
flauw gevallen. Ik denk van pure el-
lende. Maar daarna ben ik ineens mijn 
situatie gaan beseffen. Ik dacht: ik ben 
lichamelijk niet goed, maar ik kan het 
thuis toch gezellig maken. Ik ben ei-
genlijk een gezellig mens. Nou ja, toen 
heb ik iedere dag gezinshulp gekregen 
en met haar samen lukt het best. 
Ik voel me nu prima. De kinderen zijn 
opgebloeid; de oudste gaat zelfs naar 
de HAVO en de jongste haalt ook weer 
voldoendes. Dat is toch geweldig? 
Natuurlijk kan ik allerlei dingen niet. 
Ik kan niet met het openbaar vervoer, 
we gaan nooit met vakantie naar het 
buitenland. Je bent aan bepaalde,  
vakantie-oorden met voorzieningen 
gebonden. Je kan niet zomaar musea 
binnengaan, bioscopen en theaters zijn 
voor gehandicapten meestal ontoe-
gankelijk. 
Ik zit nu sinds zes jaar in een rolstoel: 
daarvóór kon ik mijn handicap moei-
lijk accepteren. Je bent jong en je wilt 
erbij horen . . . In die tijd wilde ik ook 
schoenen met hoge hakken. Maar dat is 
voorbij. Ik ben veel harder geworden. 
Ik heb me geschikt in mijn beperkin-
gen. Ik weet dat ik afhankelijk ben van 
hulp, ik ben tevreden met wat ik nu 
heb. Maar ze moeten niet aan mij gaan 
plukken, ze moeten de hulp niet gaan 
verminderen . . . Dát zou ik niet kun-
nen verdragen . . ." 

A. van Z. 
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WOESTIJN WINT VELD 

Volgens de huidige 
schattingen zullen tegen het 
jaar 2000 de woestijnen van 
onze wereld met 20% zijn 
toegenomen. 

7 lr 
IL PT? 

  

De afd. Zoetermeer van Huma-
nitas zoekt een antwoordappa-
raat met inspreekmogelijkheid. 
Als iemand zoiets „op zolder" 
heeft staan? . . . „Mogen wij het 
dan (tijdelijk) gebruiken", 
vraagt Tineke Quelhorst, Stad-
houdersweg 156, 2713 GG Zoe-
termeer, tel. 079-16 74 91. Kan-
toor: 070-62 45 21. 

OEI 

1--Er iigers 
1, 

Veel lichamelijk en zintuiglijk gehan- • 
dicapte mensen zouden individueel op 
vakantie willen, maar kunnen dit 
moeilijk zonder begeleiding. Zij heb-
ben vaak hulp nodig bv. bij het zich 
aankleden, voor het duwen van een 
rolstoel enz. Om deze individuele 
vakantie voor lichamelijk en zintuig-
lijk gehandicapten mogelijk te maken 
worden veel enthousiaste mensen ge-
zocht; vrijwilligers/sters met of zonder 
ervaring in het verzorgen, verplegen 
van lichamelijk en zintuiglijk gehandi-
capten tijdens hun vakantie. De vakan-
ties kunnen plaatsvinden in binnen- en 
buitenland, in ieder jaargetijde en de 
duur kan variëren van een dagje-uit tot 
één of meerdere weken. De reis- • en 
verblijfskosten van de vrijwilliger/ster 
zijn in principe voor rekening van de 
gehandicapte aanvrager. 
Om nu die mogelijkheid voor de li-
chamelijk en zintuiglijk gehandicapte 
uit te breiden, kunt u zich opgeven als 
vrijwilliger/ster bij de „Stichting Wer-
ken". Deze Stichting verzorgt de be-
middeling tussen aanvrager (gehandi-
capte) en vrijwilliger/ster. 
Alleen door het inschakelen van veel 
vrijwilliger/sters is het voor de licha-
melijk en zintuiglijk gehandicapten 
mogelijk het recht op vakantie te ver-
wezenlijken. Wij hopen dan ook dat 
veel vrijwilligers/sters vanaf 20 jaar en 
ouder zich aanmelden. Informatie bij: 
Stichting Werken, afd. vakantiebe-
middelingsburo, Lange Voorhout 48, 
2514 EG DEN HAAG, tel: 070-649920 

Alleen met hulp is voor haar 
vakantie mogelijk. 

Wtttten van klikt 
De Centrale Raad voor Gezinsverzor-
ging en de Joint hebben gezamenlijk 
een privacyreglement ontworpen voor 
instellingen voor gezinsverzorging en 
algemeen maatschappelijk werk. 

In dit reglement worden behalve de 
rechten van de kliënt ook de plichten 
van de instellingen omschreven ten 
aanzien van de verkrijging, opslag en 
het gebruik van de kliëntgegevens. De 
noodzaak van bescherming van 
kliëntgegevens, die zowel geautomati-
seerd verwerkt alsook in dossiers op-
geslagen kunnen zijn, komt voort uit 
de veelheid van gegevens die nu een-
maal in verband met de hulpverlening 
nodig zijn. 
Het reglement geeft de kliënt het recht 
te weten welke gegevens worden vast-
gelegd. Daarnaast heeft de kliënt het 
recht zijn dossiers in te zien en indien 
daar aanleiding toe is deze te laten kor-
rigeren. Voorts worden in het regie-
ment de vertrouwelijke omgang met 
deze gegevens en de verdere rechten 
van de kliënt geregeld. 

Behalve de mogelijkheid om bij de di-
rektie of het bestuur van de instelling 
bezwaar aan te tekenen ingeval er zich 
problemen hieromtrent voordoen, kan 
de kliënt ook buiten de instelling zich 
wenden tot een kommissie van beroep. 
Gelet op het belang hiervan voor de 
kliënten hebben de beide organisaties 
hun instellingen aanbevolen met dit 
reglement te gaan werken. 

Humanisme 
in woorden 
„Wat is humanisme eigenlijk? 
Hoe denken humanisten over de 
mens? 
Wat kunnen mensen aan zichzelf en 
hun omgeving veranderen? 
Hoe ziet de ideale samenleving er uit 
volgens humanisten?" 
Deze vragen worden voorgelegd aan 
„kenners" van verschillende richtin-
gen binnen de humanistische denkwe-
reld op een studiedag van het Gewest 
Utrecht. Aan de orde komen modern-
kritisch- en religieus humanisme én 
vrijdenkers. Vooraf krijgen de deel-
nemers de nodige informatie. Zij kie-
zen daaruit drie richtingen, waarover 
ze anderhalf à twee uur kunnen discus-
siëren. Tijdig opgeven is dus nodig. 
De studiedag wordt gehouden op zon-
dag 13 maart 1983, van 10.00 tot 17.30 
uur, in de Internationale School voor 
Wijsbegeerte, Dodeweg 8, Leusden. 
Opgave voor 1 maart: 030-318145 onder 
vermelding van gekozen werkgroepen. 
Inl.: 033-620960/010-635031: Frank de 
Mink. Van niet-HV-leden wordt voor 
lunch en papier een kleine vergoeding 
gevraagd. Voor kinderopvang kan 
worden gezorgd. 
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Waar is Humanttas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam. Telefoon 
020-739444 (9-12.30 - 13.30-17.00 uur.) 
Gewestelijke bureaus: 
Friesland 
	

Olde Galileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 

Groningen 	Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 

Drenthe 	Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Biihre 

Overijssel 	van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 

Gelderland 
	

Scheidenmakershof 18, 6511 
KH Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 

Utrecht 	p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 

Noord-Holland p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 

Zuid-Holland Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 

Noord-Brabant Burg. Buysenstsraat 14, 4835 BB Breda 
functionaris Pauline Timman 

Zeeland 
	Koning Willem III weg 4, 

4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

Amsterdam Vossiusstraat 6, Amsterdam 
's-Gravenhage Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Utrecht (jeugd- 
bescherming) 3512 AE Utrecht, Neude 29 bis, 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

13.30-17.00 uur) 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 010-764811 
Tel. 045-719090 

Tel. 030-312518 

UITGAVEN VAN HUMANITAS 
OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE 
ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in in-
stituten. 

Uitgave 2a: Speciaal voor gebruik in 
sectoren opleiding en vormingswerk 
Uitgave 2b: een gepopulariseerde 
vorm van uitgave 2a 
Uitgave april 1978 prijs f 5,- voor 2a, 
f 4,-  voor 2b. 

OM DAT KLEINE PLEKJE ONDER 
DE ZON 
Brochure over het wel en wee van de 
woonwagenbewoners prijs f 4,10 

DECENTRALISATIE 
Brochure met informatie over de wijze 
waarop ingespeeld kan worden op de 
komende decentralisatie van het wel-
zijnsvoorzieningenbeleid prijs f 2,50 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van 
de voorziening verzorgingstehuis voor 
ouderen behandeld. prijs f 8,50 

In de tweede druk is integraal opge-
nomen de inhoud van de brochure DE 
VISIE VAN HUMANITAS OP HET 
VERZORGINGSTEHUIS, beleidsuit-
spraken van Humanitas. 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreks-
groep over de rol van verleden, heden 
en toekomst van het ouder worden. 
prijs f 7,50 excl. verzendkosten 

EEN 	SLEUTELVOORZIENING 
VOOR SLACHTOFFERS VAN DE-LICTEN 

Rapport over de noodzaak om een 
coordinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten 

prijs f 3,50 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de 
slag te gaan prijs f 7,-- 

OM DE  LEEFBAARHEID VAN EEN 
PROSTITUTIE WIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoe-
ken naar een oplossing van de proble-
men in de Rotterdamse prostitutiewijk 
Katendrecht prijs 5,- 

NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor iedereen, die wel 
eens helpt. 
Prijs f 5,- 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BI-
ZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van 
het ouder worden: een interview uit 
het jaar 2020 met de minister voor ver- 
ouderingsvraagstukken en  een verslag 
van een dagenlang gesprek in een ei-
genzinnige groep die haar wensen dic-
teerde aan de Bestuurscommissie 
Humanitas Welzijn Ouderen. 
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De prijs van deze tweeling brochure 
f  11,- 

„SPELEN EN LEREN" 
Verslag van de algemene vergadering 
1980, waarin de resultaten van het 
groot vrijwilligersspel zijn opgeno-
men.  prijs  .f 5,- 

VROUWEN OVER OUDER WORDEN 
negen persoonlijke ervaringen 
Deze JOT-publikatie bestaat uit negen 
korte interviews met vrouwen tussen 
de 45 en 85 jaar. 
Prijs f  10,- inclusief verzendkosten. 

MET VEREENDE KRACHTEN 
van project gecoiirdineerd bejaar-
denwerk naar sociaal adviesbureau 
voor ouderen 
Een kloek en moedig boekwerk van de 
Bestuurscommissie Humanitas Wel-
zijn Ouderen over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor ou-
deren. De commissie beschrijft de his-
torische en de actuele achtergronden 
en lanceert een voorstel voor een in-
grijpende reorganisatie in deze tak van 
welzijnswerk. 
Prijs f 20,- inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs 16,- 

MET RAAD EN DAAD. 
studiemap over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen 
Een vereenvoudiging van „Met ver-
eende krachten" tot studiemateriaal 
voor mensen die nauw betrokken zijn 
bij het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen. 
Prijs f 9,- inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs f 5,- 

IEDERE TIJD IS LEEFTIJD 
Gespreksmap met stof voor groepsge-
sprekken over ouder worden in een 
samenleving waar het verleden heeft 
afgedaan en alleen de toekomst telt. 
Uitgave juni 1977, tezamen met de Ned. 
Fed. Bejaardenbeleid, prijs f 4,- excl. 
verzendkosten, te bestellen bij de N. F. 
B. te Den Haag 

Zorg voor geestelijk gehandicapten 
vanuit Humanitas 
een rapport waarin ondermeer tot uit-
drukking komt waarom en op welke 
wijze Humanitas zich met de zorg voor 
geestelijk gehandicapten wil bezig-
houden. 
Prijs: f 4.50 inkl. verzendkosten. 

Bovengenoemde uitgaven zijn te be-
stellen bij Humanitas door overschrij-
ving van de vermelde prijs op postre-
kening 582000 t.n.v. Humanitas voor 
zover zij nog voorradig zijn. 
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Ouderen in de verdrukking 
Ik zou niets liever willen dan deze 
eerste JOT-pagina van 1983 met een 
positief bericht te vullen. Voor wat 
de positie van ouderen betreft is 
daar echter weinig aanleiding toe. 
Erger ... er valt niets positiefs te 
melden. Met d • kentering van het 
economisch tij blijken alle mooie 
woorden over aandacht en belang-
stelling voor ouderen en het ouder 
worden weggespoeld naar de diepe 
wateren van de holle rethoriek. 

Tegelijk groeit er een afnemende po-
litieke bereidheid om de nog niet zo 
lang geleden aanvaarde en voor ou- 
deren goedgunstige slogans óók om 
te zetten in voor ouderen gunstige 
daden. Iedereen weet dat je mooie 
woorden in de politiek meestal met 
een korreltje zout moet nemen, maar 
als mooie woorden gepaard gaan met 
daden die het omgekeerde van wat 
gezegd wordt bewerkstelligen, is er 
sprake van bedrog. Momenteel wor-
den ouderen nog steeds naar de mond 

/gepraat, maar ondertussen gebeuren 
er allerlei zaken die nadelig voor ou-
deren uitpakken. 
Terwijl de regering en de regerings-
partijen blijven schermen over inte-
gratie, participatie en emancipatie 
van ouderen, blijkt uit niets dat ze dit 
gepraat ook menen. Veel eerder blijkt 
het tegenovergestelde. De met de 
mond zo fraai beleden handhaving 
van de zelfstandigheid van ouderen, 
wordt ontkracht door maatregelen 
die die zelfstandigheid in de kern 
aantasten. Ouderen die bijvoorbeeld 
aangewezen zijn op gezins- of bejaar-
denhulp om te kunnen blijven zitten 
waar ze zitten, lopen nu een grote 
kans om, door de bezuinigingen op de 
gezins- en bejaardenzorg, van alle 
hulp verstoken te blijven. Bij de hui-
dige bezuinigingswoede lijkt alles 
geoorloofd. Ook de voorzieningen die 
ouderen hun zelfstandigheid zo lang 
mogelijk garanderen, moeten er aan  

geloven. Wie hiertegen bezwaar 
maakt wordt ondersteboven gelopen 
met een reeks van aanvechtbare ar-
gumenten. 
Zo wordt er gesteld dat als er in dit 
land bezuinigd moet worden, oude-
ren en ouderenvoorzieningen hier-
van niet kunnen worden uitgeslo-
ten. Het meedelen van de ouderen in 
de malaise zou het beste bewijs van 
hun integratie zijn. Dat is nou recht 
praten wat krom is! 

Onzindelijk 
Een ander argument bij het niet ont-
zien van ouderen is, dat het werkend 
deel van de bevolking er inmiddels 
schoon genoeg van begint te krijgen 
om voor de kosten van ons sociale 
bouwwerk op te draaien. In hoever 
dit argument hout snijdt weet waar-
schijnlijk niemand. Om op grond 
hiervan de toch al zwakke positie van 
ouderen verder aan te tasten is onzin-
nig en onzindelijk. Tenslotte een ar-
gument dat de laatste tijd zo nu en 
dan in politieke kringen de kop op-
steekt. Gesteld wordt, dat geen mens, 
en dus ook de ouderen niet, reden tot 
klagen hebben als we hun positie 
vergelijken met die van mensen in de 
derde wereld landen. Er zijn met an-
dere woorden genoeg mensen op de 
wereld te vinden die het slechter 
hebben. Ja, en dan valt je mond open 
van verbazing en ontzetting en lijken 
de grenzen van het fatsoen over-
schreden. De armen op de wereld 
worden gebruikt om de toekomstige 
armoede van onze ouderen te 
rechtvaardigen. Volgens sommigen 
neigt alle strijd om een rechtvaardige 
verdeling van de geleidelijk slinken-
de koek naar gezeur. Zo schrijft de 
minister van economische zaken Van 
Aardenne in Elseviers Magazine van 
8 januari, dat men kan blijven twisten 
over wat de meest rechtvaardige ver-
deling is, over wie de meeste veren  

moet laten. Hij stelt, dat het onderling 
gehakketak daarover het noodzake-
lijk saneringsproces van onze eco-
nomie frustreert. Hierdoor zal het nog 
slechter in ons land gaan. We verspe-
len dan de kans op een economisch 
herstel die het mogelijk moet maken 
om globale „onevenwichtigheden" 
bij de gevraagde inkomensoffers glad 
te strijken. 
Wat voor de minister slechts gehak-
ketak over rechtvaardigheid is, is 
voor een groot aantal ouderen een 
zaak van het allergrootste belang. 
Voor hen is de uitkomst bepalend 
voor hun positie in de komende tijd. 
Er zal vanaf hangen of ze al dan niet 
in puur armoedige omstandigheden 
zullen leven. 
Al in het decembernummer van 
V.M.T.M. is aangegeven, dat er bij het 
overgrote deel van de ouderen niets 
te halen valt. Tenzij, ja tenzij we oud 
en arm weer op één lijn willen stellen. 
Volkomen terecht heeft inmiddels 
het hoofdbestuur van Humanitas 
hiertegen in een Manifest stelling ge-
nomen. Zij neemt het op voor de 
hoogbejaarden die door de bezuini-
gingsmaatregelen die de overheid al 
genomen heeft danwel nog voorne-
mens is te nemen, in de knel raken. 
Dat deze Humanitas-actie nodig is 
benadrukt opnieuw, dat men het met 
de ouderen en het ouder worden in 
ons land zo nauw niet neemt. Moge-
lijk wordt nog steeds gespeculeerd op 
ouderen die in het verleden geleerd 
hebben hun mond te houden. Op ou-
deren die tevreden zijn en in dank-
baarheid aanvaarden wat anderen 
hen toebedelen: óf dit nu weinig is of 
veel, armoe brengt óf welvaart. Het is 
beschamend dat de recente ontwik-
kelingen lijken in te spelen op de be-
perkte strijdbaarheid van veel moe-
gestreden ouderen. 

Michael Kerkhof 
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Gezonde zaak 
Tot en met 25 april a.s.. zendt de RVU 
educatieve radio-omroep iedere 
maandagmiddag op Hilversum 2 van 
14.33-14.53 uur een serie programma's 
uit onder de titel „Zeg nou 'es.B . ge-
zondheid is een zaak van jezelf'. 
Aan de orde komen bijvoorbeeld: wat 
betekent zelfzorg en wat mantelzorg? 
De bedoeling is ook om patiënten 
mondiger te maken. 

Welzijnsbeleid 
Op 30 nov. vorig jaar heeft de Nationale 
Raad voor Maatschappelijk welzijn in 
samenwerking met de WRR een stu-
diedag belegd over waardering van 
welzijnsbeleid. Over deze interessante 
dag is een rapport verschenen, dat 
f 6,25 (exclusief verzendkosten) kost. 
Bestellen bij de afdeling archief van de 
NRMW, Eisenhowerlaan 146, 2517 1(1) 
Den Haag, tel. 070-51 21 41. 

Welzijnsbeleid (2) 
Op hetzelfde adres (van de NRMW) 
kunt u "Opgebroken wegen, werk in 
uitvoering" bestellen. Prijs f 7,50. Het 
gaat hier om een doctoraal scriptie van 
de heer De Haan, die aandacht schenkt 
aan de NRMW zelf en aan het initiatief 
van tien landelijke welzijnorganisaties 
die zich hebben verenigd in het initia-
tief „Welzijnsvoorzieningen  in samen-hang (WIS)" 

Kampeerboeren 
Uit een steekproef is de Stichting Vrije 
Recreatie (SVR) gebleken dat vorig 
jaar naar schatting 105.000 Nederlan- 
ders en buitenlanders hun vakantie of 
vrije weekeinden doorbrachten op een 
mini-camping van de SVR of een boer-
derij. Dat is vergeleken met het jaar 
daarvoor (48.000 kampeerders) een 
ruime verdubbeling. Vooral tijdens de 
vakantiemaanden was er een extra 
toeloop, méér zelfs dan werd verwacht. 
Het adres van de. SVR luidt: Broekse-
weg 77, 4231 VD Meerkerk, tel. 
(01837) 15 16. Bij schriftelijk contact 
S.v.p. antwoordpostzegel bijsluiten. 

buurthuiswerkers e.d. Na-
bespreking en/of rollenspel mogelijk. 
Adres stichting: Nieuwendijk 17, 1012 
LZ Amsterdam tel. 020-24 63 18. 

Etnische minderheden 
Momenteel wonen er ongeveer 25.000 
leden van etnische minderheden in 
Utrecht. Dat is meer dan 10% van de 
Utrechtse bevolking. Het merendeel 
bestaat uit Turken (ca. 7.000), Marok-
kanen (ca. 6.000), Surinamers en Antil-
lianen (ca. 6.800). De huisvesting van 
Spanjaarden, Grieken en Joegoslaven 
is aanzienlijk beter dan van bovenge-
noemde groeperingen. De gemeente 
heeft nu een uitvoerig rapport uitgege-
ven: „De huisvesting van Etnische 
minderheden in Utrecht." In deze nota 
de aanbevelingen: verbetering van de 
positie van etnische minderheden op 
de woonmarkt en van het leefklimaat 
in buurten met hoge concentraties van 
etnische minderheden. 

Windenergie 
In China, waar een nijpend gebrek is 
aan energie, heeft men een hoge priori-
teit toegekend aan het gebruik van 
wind-energie. Tachtig procent van de 
bevolking leeft op het platteland waar 
het vaak onmogelijk is om via het elek-
triciteitsnet de mensen van stroom te 
voorzien. Winderige dagen zullen daar 
welkome dagen worden. 

ETC 
Op 28 febr., 1 en 2 maart a.s. wordt in 
Washington voor de tiende maal de 
Energie Technologie Conferentie 
(ETC) gehouden. Men rekent op 6.000 
deelnemers en 230 sprekers over 63 
onderwerpen; w.o.: energievoorzie-
ning, -besparing, -beleid, -technieken 
enzovoorts. In de bijbehorende ten-
toonstelling zal in zo'n 300 stands dui-
delijk worden gemaakt wat er allemaal 
is gedaan op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling. 

IHEU vredesconferentie 
De International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) houdt op 26, 27, 28 en 29 
augustus a.s. een internationale vre-
desconferentie in de Brakke Grond te 
Amsterdam. Aan de orde komen: Hu-
manisme en nucleaire bewapening en 
Opvoeden tot vrede. 
Na de inleidingen zal er volop gelegen-
heid zijn om deel te nemen aan de dis-
cussie, zowel in  kleine groepen als tij-
dens plenaire zittingen. Meer inlich-
tingen ontvangt u bij het secretariaat 
van de IHEU, Ondkerkhof 11, 3512 GH 
Utrecht, tel. 030-312 155. 

Vandalisme 
Vandalisme is een algemeen ver-
schijnsel bij kinderen van 8 tot 16 jaar, 
blijkt uit een onderzoek in twee Am-
sterdamse buurten, Van de geïnter-
viewde jongens in die leeftijd vernielt 
63% af en toe en van de meisjes in die 
leeftijdsgroeP 40%. Boven de 16 jaar 
blijkt het vandalisme sterk af te ne-
men. Een van de factoren die bij van- 

dalisme een rol spelen: hekel aan 
school. 
Het rapport „Amsterdammertjes ver-
nielen" is verkrijgbaar door f 5,00 over 
te maken op giro 4500040 t.n.v. Bureau 
voorlichting gem. Amsterdam, met 
vermelding art. 2714, Amsterdammer-
tjes vernielen." 

Computers 
Het centrum voor economische en so-
ciale studies in de Derde Wereld 
(CEESTEM) dat in Mexico-stad is ge-
vestigd, heeft uitgerekend dat van de 
790.000 computers die in de wereld 
worden gebruikt, er slechts 48.000 in 
ontwikkelingslanden in gebruik zijn 
bij banken, bedrijven en media. Niet 
bekend is of de CEESTEM een compu-
ter heeft gebruikt om dit boven tafel te 
krijgen . . . 

Kernwapens van de 
kaart 
Acht bekende Nederlandse kunste-
naars hebben meegewerkt aan een 
kaartenactie tegen kernwapens. Zij 
stonden een afbeelding af waarvan 
kaarten zijn gemaakt, die gestuurd 
kunnen worden aan vrienden, kennis-
sen, maar ook aan staatshoofden. In 5 
talen staat op de adreszijde te lezen: 
kernwapens de wereld uit. De prijs van 
8 kaarten bedraagt f 7,50 Inc. portikos-
ten, Stichting kunstactiviteiten Haar- 
lem, tel. 	023-32 78 95, postgiro 
22 71 300. Adres: Gedempte Oude 
Gracht 121, Haarlem. Opbrengst komt 
ten goede aan activiteiten van de vre-
desbeweging. 

Smeerkezen 
Meer dan 90% van onze voorraad fris 
water bevindt zich in de uitgestrekte 
natuurlijke opslagplaatsen onder de 
grond. Beerputten, septische closet-
ten, afval van steden en van indus-
trieën, steeds toenemend gebruik van 
chemicaliën in de landbouw bezoede-
len het grondwater en veroorzaken 
vervuiling van de zeeën. 

Panter 
Theatergroep Panter'van de Jhr. Mr. J. 
A. Schorerstichting (consultatiebu-
reau, gespecialiseerd in problemen 
rondom homosexualiteit)- treedt op 
met „Brief uit Brighton", bedoeld on-
dermeer voor welzijnswerkers, vrij- 
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afdelingen 
en gewesten 

In Drachten veel gesprekken aangeknoopt met voorbijgangers. 

ALKMAAR. In de kaasstad heeft de 
ITIL-gespreksgroep een leuk initiatief 
genomen. Deze groep heeft kontakt 
gezocht met een meisjesschool om, met 
de leerlingen van gedachte te wisselen 
over de vraag, hoe zij over ouderen 
denken. Het omgekeerde kwam ook 
aan bod en het was allemaal heel posi-
tief, meldt Alkmaar! „Ondanks het gro-
te leeftijdsverschil was het ijs spoedig 
gebroken, wat zeker niet in de laatste 
plaats kwam door de goede ontvangst; 
waar zelfs de koekjes uit grootmoeders 
tijd niet ontbraken. In twee groepen 
werd een aantal problemen doorge-
sproken. De aandacht en begrip voor 
elkaar was hartverwarmend. De jonge-
ren kregen begrip voor de ouderen, 
waarbij ze verhalen kregen te horen die 
voor hun ongelooflijk waren. Maar dat 
is niet zo vreemd als je nagaat dat de 
oudste deelneemster 84 jaar was. Om-
gekeerd hebben de ouderen door deze 
bijeenkomst ervaren, dat de negatieve 
berichten over de jeugd beslist niet 
mogen leiden tot generaliseren. Er 
werd gezellig gedebatteerd en er is ook 
flink gelachen." 

AMSTERDAM. In deze afdeling zijn 
vier nieuwe bestuursleden verwel-
komd. Maar de afdeling kan nog best 
een paar goede bestuurders gebruiken 
om alle bestuurscommissies goed te la-
ten functioneren. Er wordt ook een af-
delings-secretaris gezocht en de afde-
ling vraagt of II zich misschien op deze 
plaats ziet zitten? . . . 

DEVENTER meldt dit nieuws: „Ver-
heugend is dat de ABAL-poot van onze 
afdeling het afgelopen jaar zó goed 
heeft gedraaid, dat we weer een projekt  

hebben kunnen financieren, ditmaal in 
Peru." En ook dit: „De vrijwilligers-
groep, die het eigen gebouw beheert, 
onderhoudt en tijdens vergaderingen 
voor koffie en soep zorgt maakt het 
mede mogelijk dat de exploitatie 
draaiende kan worden gehouden." 
Nieuws om het petje voor af te nemen. 

EEMLAND. Op 7 januari is in Amers-
foort een Nieuwjaarsbijeenkomst ge-
houden en met succes! Het was een ge-
zamenlijk initiatief van Humanitas, 
Hum. Verbond en voor het eerst het 
NIVON in Eemland. Op het program-
ma: zang, speeches, gitaarmuziek, de 
jaarlijkse opvoering van Thomasvaer 
en Pieternel. Een cabaretgroep uit 
Amersfoort bracht zelf gemaakte lied-
jes en sketches ten gehore voor een en-
thousiaste zaal. Een leuke bijeenkomst 
met ruim 200 aanwezigen. In Eemland 
is 1983 goed begonnen! 

EMMEN. Op 13 maart a.s. komt Karel 
Roskam, (bekend als VARA-radio 
commentator) naar Emmen om te 
spreken over honger en armoede. Ook 
wordt een „avond in april" voorbereid 
waar dan de jeugdwerkloosheid aan de 
orde zal komen. 

. ENSCHEDE Enschede !doet er alles 
aan „om Humanitas groter te maken" 
en werkt met eigen slagzinnen, zoals 
„Humanitas doet wat moet: wordt lid 
en u doet goed", en „Als Humanitas op 
jou kan bouwen geeft Humanitas aan 
anderen weer vertrouwen". Op 24 
maart a.s. is een gezellige bijeenkomst 
gepland voor alle leden en het ligt in de 
bedoeling „de nieuwe leden welkom te 
heten." Hopenlijk is de zaal te klein 
voor dit evenement. 

FRIESLAND. Vijftien vrijwilligsters 
afkomstig uit het hele gewest hebben 
een cursus gevolgd over verslaving 
(van zowel alcohol als drugs). De cur-
sus die in het vormingscentrum van de 
Woodbrookers in Kortehemmen werd 
gehouden, duurde drie dagen. Afde-
ling Smallingerland is bijzonder actief.  
met de ledenwerfactie. Tijdens een za-
terdagmiddag werd in Drachten vanuit 
een marktkraam veel informatiemate-
riaal uitgezet en . . . veel gesprekken 
aangeknoopt met voorbijgangers. De 

voorzitster van het HIVOS-komitee 
Leeuwarden Tine van der Meer heeft 
een reis naar India gemaakt, waar ze 
diverse projekten van de India Deve-
lopment Service (IDS) heeft bezocht. 
Ze is diep onder de indruk terugge-
keerd. U hoort daar wel meer van in 
een volgend nummer van V.MtM. 

GELDERLAND Het gewest Gelder-
land organiseert een tweetal bijeen-
komsten over jeugdwerkloosheid en 
over het opzetten van kleinschalige 
milieu- en mensvriendelijke werkge-
legenheid. Hierbij komen tevens de 
knelpunten van het op deze manier 
scheppen van werk aan de orde. De 
bijeenkomsten worden gehouden op 
resp. 22 febr. a.s. om  19.30 uur in hotel 
Riche National te Arnhem en op 22 
maart a.s. om 19.30 uur in Kultureel 
Centrum de Coehoorn te Arnhem. Be-
langstellenden uit de afdelingen zijn 
van harte welkom. U kunt hierover 
kontakt opnemen met uw eigen afde-
lingssekretariaat of met het geweste-
lijk sekretariaat van Humanitas Gel-
derland, Scheidemakershof 18, 6511 
Kil Nijmegen, tel. 080-233117. 

MAARSSEN De leden van de afdeling 
Maarssen konden elkaar al op 2 januari 
het beste toewensen. Voorzitter Ad 
Gerritsen haakte in zijn openings-
woord in op het standpunt van Huma-
nitas over de kemwapenproblemen. 
Zijn betoog maakte zo'n indruk dat de 
heer Dekker, uitgenodigd voor een dia-
presentatie, ter plekke lid werd van 
Humanitas. Het kersverse lid hield 
vervolgens een uitermate boeiende 
uiteenzetting over de mensen van 
vroeger in oud-Maarssen. Vanwege het 
eerste lustrum van de afdeling Maars-
sen was er nog een extra attraktie in de 
vorm van hersengymnastiek. Onze 
hersens bleken aardig vastgeroest, 
maar de ABAL-prijzen waren er niet 
minder om. 

UTRECHT Op de Nieuwjaarsbijeen-
komst (16/1) van de afdeling Utrecht, 
een gezamenlijke aktiviteit van het 
Humanistisch Verbond en Humanitas, 
zei Ron Meyer dat we het vele geweld 
om ons heen langzamerhand als ge-
woon gaan beschouwen. Als we het 
echt willen, is het mogelijk deze nega-
tieve krachten om te zetten in bruikba-
re energie. Tommy en Petra, kinderen 
van Thomasvaer en Pieternel, lieten 
zien dat het werken aan de verbetering 
van je persoonlijk functioneren of het 
je betrokken voelen bij maatschappe-
lijke vraagstukken niet aan leeftijd ge-
bonden is. Veel enthousiasme oogstten 
ook Martha, Maaike, Liesbeth en 
Tjamke Roelofs met hun muzikale op-
treden. 

ZUID-HOLLAND Gewest Zuid-Hol-
land werpt de vraag op „of de Humani-
tas-afdelingen misschien tot creatieve 
fantasie geprikkeld worden" door de 
uitspraak van prof. dr. H. van Andel, 
hoogleraar aan de Utrechtse Universi-
teit en verbonden aan het Nationaal 
Ziekenhuis Instituut. Die uitspraak 
luidde: „opvoeding in de richting van 
zelfkennis en zelfzorg zijn zeker zo be-
langrijk als medische behandeling." 
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WIE TOP- 
LEDENWINNER? 
lin de Rotterdamse Humanitas-
krant wordt de vraag gesteld 
wie de top-ledenwinner van 
Rotterdam wordt. Dat zal in de 
komende tijd goed in het oog 
gehouden worden. Want: 
Voor de kampioen-leden-wer-
ver heeft de afdeling een mach-
tig cadeau in petto. „Er zijn nog 
zoveel mensen die al lang lid 
van Humanitas willen worden. 
Ze zijn er alleen nog niet aan 
toe gekomen. Daar kan u iets 
aan doen" aldus de Rotterdam.. 
se afdeling. 

NIET MIS 
In het januari-nummer van het gewestelijk informatiebulletin van Gronin-
gen lezen wij het volgende over de ledenwerfcampagne: 
De meeste afdelingsbesturen hebben een aktieplan gemaakt dat bij de 
eigen afdeling past. 
Nieuwe leden worden geworven door: 

persoonlijke benadering van mensen waarvan verwacht wordt dat zij 
geïnteresseerd zijn in onze vereniging. 

via foldermateriaal wat bezorgd wordt bij uitgezochte doelgroepen (v.b. 
PvdA-leden, VVD-leden, etc.) 

via advertenties en redaktionele stukken in de plaatselijke kranten. 
De afdelingen Kanaalstreek, Appingedam en Hoogezand zijn er zo in ge-
slaagd via de dagbladen in de plaatselijke belangstelling te komen. 

Door de bovenbeschreven benaderingswijzen zijn al flink wat leden ge-
worven. 
Afdeling Kanaalstreek kan haast spreken van een verdubbeling van het 
ledental, ook afdeling Appingedam en afdeling Slochteren hebben zo goe-
de resultaten geboekt. De resultaten in de afdeling Hoogezand beginnen 
ook binnen te komen. 
Ter Apel, Noord Westerkwartier en afdeling Groningen starten gericht met 
de led.enwerfaktie in januari en u zult daar nog meer van horen. 

LEDEN-WM-ACTIE SLAAT AAN 
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De „Humanitas-leden-win-actie 
1983" komt goed op gang. In de 
afdelingen begint de actie aan te 
slaan: plaatselijk worden initia-
tieven ontwikkeld die sterk uit-
een lopen: van een advertentie in 
de plaatselijke krant tot en met 
het bezoeken van mogelijk geïn-
teresseerden. Dat kan iedere af- 
deling natuurlijk het beste zelf 
bekijken. 

HET BEGIN 
Op 12 oktober van het vorig jaar is in 
Amsterdan de leden-win-aktie gestart. 
Op een drietal regionale bijeenkom-
sten in Groningen, Amersfoort en Rot-terdam werd de actie geïntroduceerd. 
Een kleine 70 kontaktpersonen uit de 
afdelingen hebben zich inmiddels be-
schikbaar gesteld. Speciaal voor hen is 
een werkmap ontwikkeld met tips e.d. 
voor de werving. 

WAAROM? 
Het antwoord op de vraag: „Waarom 
heeft Humanitas die nieuwe leden nu 
nodig?" is drieledig: 
1. morele steun: een grote vereniging 
heeft meer in te brengen. Zeker op het 
terrein van het welzijnsbeleid is dit no-dig. 
2. financiële steun: de contributiegel-
den worden gebruikt om de aktivitei- 
ten van Humanitas verder uit te brei-
den. 
3. daadwerkelijke steun: veel vrijwil-
ligers zullen, zeker in tijden van bezui-
nigingen, nodig zijn om knelsituaties 
in onze samenleving aan te kunnen. 

PERSOONLIJKE BENADERING 
Gebleken is dat een persoonlijke be-
nadering het beste werkt. Anders ge-
zegd: een benadering „van mens tot 
mens". U heeft ongetwijfeld onder uw 
familie, vrienden en kennissen, men-
sen waarvan u zegt: die zouden best 
eens lid kunnen worden. Vraag ze het 
eens, zodat Humanitas haar aktivitei-
ten verder kan uitbreiden. Wilt u in uw 
eigen afdeling iets aan ledenwerving 
doen? Neem dan kontakt op met de 
kontaktpersoon voor uw afdeling: hij 
of zij zal u ongetwijfeld op weg helpen. 
Tenslotte kan de werving het beste 
door u gebeuren! Vanuit het centraal 
bureau in Amsterdam krijgt u het no-
dige materiaal. Er is een speciale wer-
vingsfolder „Humanitas heeft méér le- 

den nodig" en een rode folder „Waar-
om Humanitas ." voor belangstel-
lenden. Gewoon het centraal bureau 
bellen, tel. 020-739444, toestel 13 of 14. 

TUSSENSTAND 
De stroom van nieuwe leden begint 
langzaam op gang te komen. Dat is on-
getwijfeld een gevolg van de gekozen 
benadering via de afdelingen. In de 
eerste periode werden op het centraal 
bureau gemiddeld 40 nieuwe leden per 
week ingeschreven. Met name Gro-
iiingen en Noord-Holland lopen dui-
delijk voorop. Dat neemt niet weg dat 
ook het aantal opzeggingen in deze tijd 
groot is. De moeilijke economische 
omstandigheden spelen ons duidelijk 
parten. Een succesvolle leden-win-ac-
tie is daarom meer nodig dan ooit. 

HUMANITAS: JUIST NU NODIG. 
U weet wel waarom. 

Alle goeds 
van en 

met 
Humanitas 

GEEF EEN BIDMAATSCHAP CADEAU 
Weet u het nou echt niet meer wat u geven moet voor 

die verjaardag? Wij doen u een goed idee aan de hand. 
Geef eens een (jaar)lidmaatschap van Humani-

tas weg. Dat is toch weer iets héél anders! 
Voor zo'n cadeau-lidmaatschap zijn spe- 
ciale cadeau-bonnen met bijbehorende en- 
veloppen ontworpen. Die kaart bestaat uit 

twee delen: de ene helft bevat een persoonlijk 
woord bestemd voor de ontvanger, de andere helft 
stuurt u naar het centraal bureau. Zo krijgen uw 
familieleden, vrienden of kennissen een jaar de tijd 
om onze vereniging te leren kennen. Alle tijd om te 
besluiten of ze al dan niet lid willen blijven. Heeft u 
belangstelling? Bellen en bestellen bij het Centraal 

Bureau (tel. 020-739444). 
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