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van mens tot mens 

TON VRIJWILLIGERSWERK:  Lies Berenpas is één van de bewonderenswaardige Drentse 
vrijwilligers, die 't Hiekerhoes verbouwden „van school tot vakantiehuis". Samen verzetten ze een ton 
aan vrijwilligerswerk. (pag. 3, 4 etc.). 

VÉÉL DESKUNDIGER!  Met de zojuist verschenen brochure HULPVERLENEN, wordt de 
basis gelegd voor een goed gesprek tijdens de Algemene Vergadering van 14 en 15 nov. a.s. Hierin de 
boodschap: „Doe zelf méér: u bent deskundiger dan u denkt". 

GROOT VRIJWILLIGERSSPEL:  De Algemene Vergadering opent met een spel. Spelend 
wijs worden: dat is de bedoeling! (lees de pag. 7 t/m 11). 

OMDRAAIEN!  Ja, draait u dit blad eens om. Daar staat een boekenbon, dief 4,60 waard is. Leden 
van Humanitas betalen f 19,90 voor 't aangrijpende boek: Een eigen dood. 



Pleeggezinnen 
De familie K. A. Out zond aan de mi-
nister van Justitie een brief, waarvan 
Humanitas een afschrift ontving. We 
zijn het geheel eens met deze brief, die 
we graag willen opnemen: 

„Al vele jaren hebben we ons gezin 
opengesteld voor de opvang en begelei-
ding van pleegkinderen. Naast onze 
drie eigen kinderen hebben 16 pleeg-
kinderen deel uitgemaakt van ons ge-
zin. Deze kinderen kruisten allen op de 
een of andere manier ons pad en had-
den hulp nodig. Gewoon uit medemen-
selijkheid besloten wij nu al weer jaren 
geleden, te proberen een steentje bij te 
dragen. Het werd een enorme taak. 
Deze kinderen hebben vaak vele jaren 
bij ons gewoond. 
Nu wonen er nog drie pleegkinderen bij 
ons: een jongen van 16 (al 9 jaar), een 
meisje van 15 (al 8 jaar) en een jongen 
van 15 jaar (al 5 jaar bij ons). 
Wij hebben ons steeds met alles wat we 
hadden ingezet voor de pleegkinderen. 
Naast deze inzet ontvangen we als ma-
teriële steun de pleegkinderenvergoe-
ding. Een bedrag per kind, per dag 

van mens 
tot mens 
Ledenorgaan van Humanitas 
Verschijnt 6 X per jaar 

Jaarabonnement 
f 12,50 (leden gratis) 

Redactie: 
Jo Witteveen, 
Aad van Oosten, 
Wilko Post, 
Joop van Dalen, 
Fleur van Veen 

Eindredactie: 
Ank v. Zachten-v. Buuren 

Vormgeving: Studio Brouwer 
(Rob Hallatu) 

Druk: Brouwer Offset Delft 

Redactiesecretariaat: 
J. W. Brouwersstr. 16, 
1071 LJ Amsterdam, 
Tel. 020-739444 

waarvan wij in goed beheer net vol-
doende armslag hebben om rond te ko-
men. Ieder jaar wordt deze vergoeding 
met een aantal kwartjes per dag ver-
hoogd. Die verhoging is noodzakelijk 
om de gestegen kosten voor levenson-
derhoud te compenseren. 
Gezien de economische situatie waarin 
ons land verkeert hebben ook wij in ons 
grote gezin de broekriem aangehaald. 
Het is iedere maand weer piekeren om 
rond te komen. Mede door het grote 
aantal (extra) kinderen, die bij ons 
hebben gewoond en nog wonen zijn we 
in een groot huurhuis gaan wonen. De 
komende maand moeten we ca. f 60,—
meer huur gaan betalen. Al met al zorg 
op zorg om de eindjes aan elkaar te 
knopen. 
Dan horen we ineens dat de jaarlijkse 
verhoging (trend) niet zou doorgaan. 
We kunnen deze noodzakelijke aanpas-
sing van de verpleegkosten onmogelijk 
missen. 
Hoewel wij beiden vele jaren in de kin-
derbescherming hebben gewerkt, ont-
vangen wij niet de verpleeggelden, die 
aan het therapeutische pleeggezin 
worden uitbetaald, maar moeten wij 
rond komen met de gewone verpleeg-
vergoeding. 
Als u op deze wijze de pleeggezinnen 
gaat pakken, brengt u een proces op 
gang dat op den duur kostenverhogend 
zal werken. Pleegouders zijn uniek; ze 
zetten zich onbaatzuchtig in voor kin-
deren, die anders wellicht in tehuizen 
zouden moeten wonen. Financieel zijn 
we in de hulpverleningsschakel een 
voordelige post op de begroting van 
justitie. Als alle pleeggezinnen zich 
zouden terugtrekken en de zogeheten 
kinderbescherming deze pleegkinderen 
in tehuizen zou moeten onderbrengen, 
zou u voor ieder ex-pleegkind gemid-
deld het tienvoudige moeten gaan be-
talen. 
U speelt een gevaarlijk spel als u de 
pleegouders de jaarlijkse trend wilt 
gaan onthouden. Verpleeggeld voor 
pleegkinderen is geen geld voor zoete 
arbeid. Het is een vergoeding die hard 
nodig is en die niet in verhouding staat 
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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 
wij ons het recht voorbehouden die in 
te korten- blijft geheel voor rekening 
van de inzenders. 

De redactie 

tot al datgene wat pleegouders in niet-
materiële zaken in hun pleegkinderen 
investeren. Die rot-centen zijn hard 
nodig. Maar wat indringend door-
werkt is het gevoel dat u met deze beslis-
sing symboliseert geen enkele waarde-
ring te hebben voor alles wat pleegou-
ders vrijwillig op hun schouders heb-
ben genomen. Als u de trend niettemin 
toch afpakt van de pleeggezinnen, 
voorzien wij dat veel pleegouders op 
den duur financieel met de rug tegen de 
muur staan en de bereidheid om ooit 
nog weer eens opnieuw met een „nieuw 
probleemkind" te starten zal hierdoor 
afnemen. Dan zult u deze kinderen in 
tehuizen moeten plaatsen tegen dag-
prijzen, die het tienvoudige zijn van 
wat u pleeggezinnen betaalt. 

Familie Out 
Maarsb ergen 

Nog eens: Kernenergie 
Met verwijzing naar de slotzin van het 
betoog van Wouter ter Heide in de juni-
uitgave van Van Mens tot Mens: „Elke 
niet-mondiale, d.w.z. partij-politieke, 
nationale of internationale discussie 
hierover komt neer op verspilde tijd en 
energie en is derhalve zinloos en eco-
nomisch onverantwoord," vraag ik mij 
af; waarom Wouter desalniettemin tijd 
en energie heeft verspild om als indivi-
du zijn mening over het kernenergie-
probleem wereldkundig te maken. 
Voorts stelt Wouter: 
„Vanuit dit licht bezien is het volkomen 
onaanvaardbaar en onrechtmatig dat 
de beantwoording van het mondiale 
kernenergie vraagstuk in handen is 
van een select groepje intellectuelen. 
Want dit vraagstuk gaat een ieder per- 
soonlijk aan." 
Dat een select groepje intellectuelen 
mondiaal over de toepassing van kern-
energie zou beslissen is onder de tegen-
woordige omstandigheden een aperte 
onjuistheid. 
In Zweden b.v. heeft bij een referendum 
de meerderheid van de bevolking zich 
uitgesproken voor toepassing van 
kernenergie. In ons eigen land kan geen 
derde kern-energie centrale worden 
gebouwd zonder de bemoeienis van de 
Staten Generaal. Afgezien van landen 
met een dictatoriaal regiem gelden 
voor alle overige landen dergelijke 
remmingen. 
Overigens zijn de mondiale veilig-
heidsvoorschriften dermate stringent, 
dat zelfs bij het ernstig ongeval in 1979 
in de centrale van Harrisburg, nie-
mand noch binnen noch buiten de cen-
trale enige schade voor de gezondheid 
heeft ondervonden. 
Het probleem van de radio-actieve af-
valstoffen van kernenergiecentrales is 
inderdaad nog niet definitief opgelost. 
Maar wat zegt dit, b.v. in vergelijking 
met het aantal slachtoffers van ver-
keersongevallen, dat jaarlijks wordt 
geboekt? Het zou geen verspilde tijd en 
energie zijn, indien de tegenstanders 
van kernenergie hun aandacht op een 
effectiever doel, nl. het beteugelen van 
verkeersongevallen, zouden richten. 

H. J. van der Meulen 
Zwolle 
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Een ton vrijwilligerswerk: 
Da's niet niks 
Bewonderenswaardige groep vrijwilligers 

Op zaterdag 5 juli j.l. namen zo'n 42 jongens en meisjes in 
de leeftijd van 12 tot 16 jaar hun intrek in het zojuist 
verbouwde Hiekerhoes in Hooghalen, sinds april van het 
vorig jaar eigendom van Humanitas Drente. Het was het 
eerste kamp van een serie vakantiekampen, die door de 
Drentse afdeling wordt georganiseerd. De tieners vonden 
er die zaterdag alles wat ze nodig hadden: slaapzalen, een 
keuken, een recreatiezolder, douche- en wasgelegenheid. 
Het enige waar iets aan mankeerde was het weer, maar 
daar konden zelfs Drentse vrijwilligers niets aan doen. 
Wat de behuizing betreft hadden ze echter wonderen ver-
richt! Dinsdag 1 juli waren wij er een kijkje gaan nemen: 
toèn werd er nog geschilderd, getimmeid, bedradingen 
aangelegd, de klopboren dreunden, tegels werden ge-
schuurd en wáár mogelijk, werd alvast schoongemaakt. 
De gang en zalen stonden nog vol „rommel"; emmers met 
cement, potten verf, stapels hout, trapleren, kisten met 
gereedschap. 't Hiekerhoes stond nog compleet op zijn 
kop. Maar de Drentse vrijwilligers werkten als paarden, 
want „je kon die kinderen toch niet teleurstellen?" 

„De architekt, die als vrijwilliger het verbouwingsplan heeft ge-
maakt, zei dat het werk dat door vrijwilligers is verricht zeker op 
een ton moet worden geschat. Dat is niet niks hè: een ton vrijwilli- 
gerswerk!" 
Dat zegt (trotse) Lies Berenpas, die deel uitmaakt van het Huma-
nitas afdelingsbestuur, terwijl we koffie drinken in het „rommel-
kamertje", dat over een poosje „het kantoor" zal zijn en waar op 
die dinsdag de koffiemachine onafgebroken „draait", want zon-
der koffie en thee kan er niet gewerkt worden. 

Lies B.: „We zijn half december met de 
verbouw begonnen, het was erg koud. 
We droegen dikke truien en we hadden 
twee broeken over elkaar aan. De laat-
ste weken werken we in ploegendien-
sten. . . Van 's morgens vroeg tot 
's avonds tot het donker wordt. Want 
als zaterdag de eerste kinderen komen, 
moeten ze kunnen slapen, ze moeten 
zich kunnen wassen en de keuken 
moet klaar. Alleen het plafond blijft 
daar nog even open: er zit een rood-
staarten-nest. Eigenlijk zijn we erg blij 
dat die roodstaarten het Hiekerhoes 
hebben gekraakt: nou hebben we ten-
minste een goed excuus dat het pla-
fond er nog niet in zit." 
„Ik ga maar weer 'es een verse pot kof-
fie zetten," kondigt mevrouw Beren-
pas sr. aan, die de koffiemachine be-
dient en tussen de bedrijven door mee 
helpt schoonmaken. 
Lies B.: „De hele familie moet eraan 
geloven. Gerard maakt deel uit van de 
avondploeg en de kinderen hebben in 
het weekend geholpen. Ze zijn 15 en 11 
jaar; dan kun je toch best wat doen." 

Ongelooflijk 	  
Maar niet alleen de familie Berenpas 
„moest eraan geloven". Dat geldt ook 
voor die bewonderenswaardige groep 
Drentse vrijwilligers, waaronder Klaas 
Klijnsma („Wat onder zijn leiding is 
gedaan grenst aan het ongelooflijke"); 
mevrouw Klijnsma („Toen ik op die 

	 vervolg op pag. 4 
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vervolg van pag 3 	  

zolder kwam zag het grijs van de spin-
newebben, die moesten eerst weg... 
dus dan begin je maar"), de leraren 
(scheikunde en Engels) Haringa en 
Walles (die „een week van hun vakan-
tie besteden aan het ophangen van 
gordijnrails"); de 71-jarige heer Koops, 
die de balken heeft gelegd op zolder en 
de trap erheen maakte, vele part-time 
hulpen en architect Henk Schipper, 
die op papier de oude school van 
Hooghalen in een vakantiehuis veran-
derde. Maar éér het zover was... 
Het loodgieterswerk en de aanleg van 
de elektriciteit werden uitbesteed, 
maar het was aan de vrijwilligers om 
buizen te leggen, draden te trekken, ij-
zeren balken te meniën, plafonds te 
schilderen, tegels te voegen, gordijnen 
te naaien, bedden te schilderen enzo-
voorts, enzovoorts. 
Lies Berenpas: „Het is een geluk ge-
weest dat we niet konden overzien wat 
ons allemaal boven het hoofd hing . . . Ik 
denk dat de moed ons dan wel in de 
schoenen was gezonken, èèr we waren 
begonnen. Maar ja, nu denken we al-
leen nog maar: 't moet klaar." 
Klaas Klijnsma: „Als ik alles van tevo-
ren had geweten, had ik me misschien 
nog wel 'es bedacht. We zijn geen van 
allen vaklui, ik heb als hobby veel ge-
timmerd, maar ja: je blijft een ama-
teur. We hebben veel hulp gekregen van 
onderwijzend personeel, ook van ge-
pensioneerden en wao-ers. Vaak was 
het een kwestie van improviseren en het 
tempo lag natuurlijk niet zo hoog. Daar  

Klaas Klijnsma: „Als ik alles van te 
bedacht. . ." 

komt dan nog bij, dat je altijd meer 
tegenvallers dan meevallers hebt. De 
dingen gaan altijd anders dan je 
denkt. Toen we gingen breken, ontdek-
ten we dat het hele rioleringsstelsel 
moest worden vernieuwd, maar ja je 
bent begonnen, dus moet je doorgaan." 

't Begon in april 	  
En „de amateurs" zijn doorgegaan tot 
het bittere eind. Maar gelukkig werd er 
veel gelachen en het werk werd vaak 
als een ontspanning ervaren. Zeker 
voor leraren, die gordijnrails ophan-
gen. . . 
Het plan voor de verbouw van het oude 
schoolgebouw ontstond in april vorig 
jaar, toen 't Hiekerhoes door Humani-
tas voor f 50.000,— werd gekocht. 
Al zo'n 15, 16 jaar organiseert Humani-
tas Drente vakantiekampen voor kin-
deren uit zwak sociale gezinnen; kin- 

voren had geweten, had ik me misschien 

deren die nooit echt met vakantie gaan. 
Die kampen worden gedeeltelijk be-
taald door de sociale diensten van de 
plaatsen waar de kinderen wonen, ook 
bedrijven dragen wel eens een steentje 
bij en dat geldt uiteraard voor de diver-
se Humanitasafdelingen. 
Het zijn de Humanitas vrijwilligers die 
de zaak organiseren en de kampen be-
geleiden. Vroeger ging men veel met 
de kinderen in tenten kamperen, later 
werden er vaker jeugdherbergen of 
kampeerboerderijen gehuurd. Maar de 
verblijfkosten werden steeds hoger en 
daaróm begon de kinderkampcom-
missie aan een eigen huis te denken. 
Lies Berenpas: „Op zo'n kampeer-
boerderij zat je ook vaak met ver-
schillende groepen; onze kinderen 
vonden dat meestal niet leuk: ze wil-
den liever alleen zijn. Omdat het 
steeds duurder werd, groeide het idee 

Zonder koffie kan er niet gewerkt worden 
	

Voor leraren geen alledaags werk, maar wel ontspannend! 



Na de spinnewebben: bedden schilde-
ren 

GELIJKWAARDIGE BEJEGENING 

Op initiatief van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW) 
zijn cliënten- en patiëntenorganisaties rond de tafel gaan zitten om hun 
onvrede over de slechte relatie tussen patiënten of cliënten en hun profes-
sionele hulpverleners te verwoorden. Na een aantal discussiebijeenkom-
sten tussen patiënten- en cliënten-organisaties als de Cliëntenbond, het 
Gehandicaptenberaad, het Centraal orgaan samenwerkende bonden van 
ouderen in Nederland (Cosbo), de Nederlandse vereniging voor autisme, 
de Vereniging patiëntenbelangen Utrecht, de Belangengroepering wets-
overtreders (Bwo), de Algemene vereniging van patiëntenbelangen (Avp) 
en de Stichting Pandora met medewerkers van de NRMW is afgesproken 
dat een gesprekspapier door de deelnemende organisaties zal worden op-
gesteld over het onderwerp „vertrouwen en registratie". De bedoeling is 
dat dit gesprekspapier onderwerp van discussie wordt tussen de cliënten-
en patiëntenorganisaties en de professionele hulpverleners. Het gesprek 
zal zich vooral toespitsen op de ongelijkwaardige bejegening van patiënten 
en cliënten door professionals. Doel is deze ongelijkwaardigheid op te 
heffen. 
De patiënten- en cliëntenorganisaties vinden het van het allergrootste be-
lang dat zij door de hulpinstanties nu eindelijk eens als volwaardige ge-
sprekspartners worden beschouwd. 

WERKEN EN GRATIS STUDEREN IN DE V.S. 

De Council of International Programs for youth leaders and social workers, ge-
vestigd in Cleveland (VS), organiseert in 1981 (van april t/m aug.) studiereizen die 
de deelnemers de gelegenheid geven kennis te maken met het welzijnswerk in de 
Verenigde Staten en met het leven in de Amerikaanse samenleving. 
Er is plaats voor zes Nederlanders tussen de 23 en 40 jaar die in de praktijk 
werkzaam moeten zijn en de Engelse taal moeten beheersen. Voor de uitzending 
komen jeugd- en vormingsleiders, cultureel werkers, BLO-onderwijzers en wer- 
kers uit de sociale gezondheidszorg in aanmerking. 
De studiereis omvat een programma van vier of dertien maanden en behelst een 
introductiecursus van zes weken en daarna werken in de praktijk. Bij de plaatsing 
bij een instelling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangstelling 
van deelnemer. De deelnemers ontvangen tijdens hun verblijf in de Verenigde 
Staten zakgeld. Kost en inwoning is gratis. Bovendien kunnen de deelnemers aan 
het programma een aanzienlijke tegemoetkoming krijgen in de overtochtkosten. 
Belangstellenden kunnen zich voor 1 oktober 1980 aanmelden bij de CIP-secreta-
ris drs. F. G. Stafleu, Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Eisenhower-
laan 146, 2517 KP 's-Gravenhage (070-512141) of bij de Nederlandse voorzitter van 
de Cleveland International Fellowship, mevrouw M. H. S. Maessen, Willem van 
Oranjelaan 32, 4837 AK Breda (076-655590). 

VOORONTWERP WET OP RECHTSHULP 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW) is van oordeel dat het 
Voorontwerp van een Wet op de Rechtshulp, dat in februari door minister De 
Ruiter van Justitie werd gepubliceerd, een betere rechtshulp kan opleveren dan 
het bestaande systeem, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In een 
commentaar op het Voorontwerp pleit de NRMW ervoor dat de nevenvestigingen 
van de bureaus voor rechtshulp in de verschillende arrondissementen moeten 
trachten aan te sluiten bij het planningssysteem van de Kaderwet specifiek wel-
zijn. Dan kan men bereiken dat het rechtshulpsysteem zo dicht mogelijk bij de 
burgers komt. 
De in het voorontwerp geregelde voorzieningen voor eerste en tweedelijns 
rechtshulp kunnen vanuit de kaderwet bezien worden gerekend tot de basisvoor-
zieningen. 

De Nota inzake het Voorontwerp van een Wet op de Rechtshulp kan worden 
aangevraagd bij de NRMW, Eisenhowerlaan 146, 2517 KP 's-Gravenhage. 
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voor een eigen gebouw. We hebben al-
le gemeenten in Drente aangeschre-
ven of ze ons konden helpen en zo ont-
dekten we de school, die al acht jaar 
leegstond. We hebben de school eerst 
een halfjaar gehuurd, maar toen wis-
ten we al gauw dat we het gebouw 
graag wilden kopen. Temeer omdat 
het zo prachtig is gelegen... De bos-
sen beginnen aan de overkant. 
We hebben een financiële bijdrage van 
het hoofdbestuur gekregen en met al-
lerlei acties hebben we zelf zo'n 40.000 
gulden bij elkaar gebracht. Van veel 
kanten kregen we ook materiële hulp. 
Ik heb zelf op Ellinchem gewerkt en 
toen ik hoorde dat ze daar gingen ver-
bouwen, heb ik gevraagd of we mis-
schien een en ander konden overne-
men. Nou, de pannen, lampen en gor-
dijnen hebben we gekregen en de bed-
den konden we voor één gulden per 
stuk overnemen. Een deel van het inte-
rieur zoals tafels hebben we zelf ge-
maakt." 

Van 't een komt 't ander 
De afdeling Drente rolt van 't een in 't 
ander. Want nu dat mooie Hiekerhoes 
er staat, vindt iedereen het jammer, dat 
het ook maanden leeg staat. 
Lies Berenpas: „In eerste instantie is 
het natuurlijk bedoeld voor onze kin-
derkampen, maar daarnaast zouden 
wij het ook wel aan anderen willen 
verhuren, 't is erg geschikt voor bij-
voorbeeld schoolwerkweken en week-
end-bijeenkomsten. Het moeten wel 
allemaal groepen zijn, die zichzelf 
kunnen redden, zelfverzorgers dus. We 
leveren het gebouw met de inventaris. 
Jááá, als het eenmaal goed draait, zou 
je inderdaad een beheerder moeten 
hebben. Daarom kijken wij al met één 
oog naar het huisje hiernaast. Dat zou-
den wij er eigenlijk bij moeten heb-
ben. . ." 

	  Ank van Zachten 



De „f 25.000-prijs" naar Zwijndrecht 
Op dinsdag 22juli overhandigde Joop van Dalen (van de afdeling voorlich-
ting en propaganda van Humanitas), de hoofdprijs van de Humanitas-lote-
rij ad f 25.000,— aan de gelukkige winnaar, de hee? De Blaey in Zwijn-
drecht, die sinds januari van dit jaar „in de VUT-regeling zit." Vandaar dat 
de prijs extra welkom was! 
Sinds 1964 zijn de heer en mevrouw De Blaey lid van Humanitas. Ze namen 
regelmatig deel aan de loterijen, maar „tot nu toe hadden ze nooit meer 
opgeleverd dan „een eigen geldje". Over de besteding van „de prijs" heeft 
de familie De Blaey nog geen concrete plannen, maar een leuk vakantie-
reisje zit er zeker in! 

Klachtencommissie voor 
Gezinsverzorging 
Op 8 mei jl. werd te Utrecht de Centrale Klachtenkommissie 
Gezinsverzorging geïnstalleerd door de direkteur van de Cen-
trale Raad voor Gezinsverzorging, de heer drs. A. B. Roda. 
Hoewel vele instellingen voor gezinsverzorging reeds met in-
terne klachtenprocedures werken bleek toch ook behoefte te 
bestaan aan een klachtenbehandeling buiten de instelling. Het 
gaat daarbij om verschillen van meningen, die zich kunnen 
voordoen tussen kliënten en instellingen over de hulpverle-
ning. 
Vijf soorten klachten kunnen door de 
kommissie behandeld worden, te we-
ten: 
1. weigering van hulp, hiermee wordt 
gelijkgesteld: het binnen een termijn 
van 14 dagen na aanvraag om hulp niet 
beslissen door de instelling, 
2. te beperkte hulp (bij nieuwe hulp-
verlening of tijdens lopende hulpver-
lening), 
3. voortijdige beëindiging van hulp, 
4. vermindering van hulp, 
5. onjuiste retributiebepaling; 

De Centrale Klachtenkommissie Ge-
zinsverzorging zal de zaken die aan 
haar worden voorgelegd steeds be-
handelen met een drietal, waaraan toe-
gevoegd een sekretaris en eventueel 
een notulist(e). De leden van de kom-
missie (en van het drietal) zijn aange-
wezen door drie organisaties, te weten: 
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Experiment 
,Werk en Welzijn' 

De ministers Albeda van So-
ciale Zaken en Gardeniers 
van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk zijn 
akkoord gegaan met de subsi-
diëring van een drie-jarig ex-
periment „Werk en Welzijn" 
in Leeuwarden. De opzet is, 
door indiensttreding van 
werklozen bij bedrijven en in-
stellingen vijftig à zestig 
werknemers de mogelijkheid 
te bieden voor gemiddeld 1 
dag per week — met behoud 
van loon — vrijwilligerswerk 
in de welzijnssector te ver-
richten. 

In een aantal grotere afdelingen van 
enige bedrijven of overheidsinstellin-
gen in Leeuwarden kunnen in totaal 15 
nieuwe werknemers boven de perso-
neelssterkte worden aangesteld. Deze 
nieuwe werknemers zijn ex-werklo-
zen. De overcapaciteit diedaardoor ont-
staat, stelt de bedrijfsleiding ter be-
schikking van alle werknemers van die 
afdelingen. Hierdoor ontstaat voor 50 á 
60 van hen de mogelijkheid gedurende 
het experiment gemiddeld 1 dag per 
week verlof op te nemen uitsluitend 
voor het verrichten van vrijwilligers-
werk in de welzijnssector, zoals het 
opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, 
bejaardenwerk, speeltuinwerk, enz. 

Het experiment wordt uitgevoerd en 
begeleid door het projectbureau van de 
Stichting „Werk en Welzijn" (de Jer-
den 9-11, Drachten, tel. 05120-18925). 
Werk en Welzijn is een samenwer-
kingsproject van het Centraal Orgaan 
Leeuwarden en de Werkplaats Op-
bouwwerk Noord-Nederland te Drach-
ten. 

Stelling 

Dat een 4-jarige jongen na het bezoek 
aan een waarnemend specialist zegt: 
„Het was dezelfde dokter, maar er zat 
een ander hoofd op" is tekenend voor 
het imago van de witte jas. 

(P. E. de Jong, Groningen) 

- de voorzitter, aangewezen door de 
Nationale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn: mr. P. E. van Krevelen (Leeu-
warden) (een plaatsvervangend voor-
zitter wordt nog gezocht) 
- de leden, aangewezen door de Con-
sumentenbond: mevrouw drs. C. T. J. 
Zelvelder-van der Laan (Delft) en me-
vrouw M. J. Daamen-van Houten (Pij-
nacker) 
- de leden, aangewezen door de Cen-
trale Raad voor Gezinsverzorging: me-
vrouw mr. C. H. Verstegen-Kettlitz 
(Capelle aan de IJssel) en de heer 0. de 
Jager (Woerden). 

Als sekretaris is voorlopig aan de 
kommissie toegevoegd mr. H. J. van 
Daal, staffunktionaris van het buro van 
de Centrale Raad, die ook nadere in-
formatie kan verschaffen (tel. 
030-517844). 



Algemene Vergadering over vrijwillige hulpverlening 

Hulpverlening is niet 
alleen iets voor beroepsmensen 
De Algemene Vergadering van 14 en 15 november a.s. zal voor 
een groot deel gewijd zijn aan de discussie rondom „vrijwillige 
hulpverlening". Zo'n discussie kan pas goed worden gevoerd, 
als er een degelijke basis voor het gesprek is gelegd. Die basis is 
er in de vorm van de zojuist verschenen brochure HULPVER-
LENEN, die alle deelnemers wordt toegezonden. 
In de brochure wordt naar een antwoord gezocht op vragen als: 
„wat is precies hulpverlenen; wie is als hulpverlener aan te 
merken en welke rol kan Humanitas spelen bij die hulpverle-
ning?" 

Er wordt- hoe zou dat anders kunnen-
een lans gebroken voor de hulp-van-
mens-tot-mens. Van professionele 
hulp zou slechts in twee gevallen spra-
ke moeten zijn: 1) als spontane hulp 
niet in aanmerking komt, omdat de 
mens-in-nood erg eenzaam in het leven 
staat en niet kan rekenen op hulp en 2) 
wanneer mensen door de sociale kring 
waarin ze verkeren in hun ontwikke-
lingsmogelijkheden worden beknot. 
Aan deze brochure, die vooral de bood-
schap uitdraagt: „Denk niet dat hulp-
verlening alleen iets is voor beroeps-
mensen, doe zelf meer, want u bent 
deskundige- dan u denkt" ontlenen wij 
onderstaand artikel. 
Er zijn mensen die de hulpverlening 
zien als een middel waarvan groepen in 
de samenleving zich kunnen bedienen 
om mensen, die in hun ogen afwijkend 
gedrag vertonen, met zachte drang 
weer in het gareel te krijgen. 
Zij zijn van mening dat hulpverlening 
in moderne vorm veel effectiever is 
gebleken dan de vroeger gehanteerde, 
harde middelen van straf en uitslui-
ting. Zo beschouwd is hulpverlening 
dus een heel subtiel middel in de han-
den van diegenen die macht over ons 
willen uitoefenen. Maar in die visie 
komt hulpverlening neer op onder-
drukking! 
Als bij hulpverlening zedelijke vragen, 
eigendoms- en machtsverhoudingen 
in het geding zijn zal zeker de be-
roepsmatige hulpverlener een stand-
punt moeten hebben over dit soort za-
ken en de ruimte die hij heeft zal des te 
minder zijn, naarmate zijn positie ten 
opzichte van de centrale instellingen, 
overheid, rechterlijke macht, kerk en 
gevestigd particulier initiatief, minder 
vrij is. 
Hulpgevers zien zich dus altijd voor 
de vraag gesteld of ze zich volledig 
achter de ideeën en belangen van de 
instelling waarvoor ze werken, kun- 
nen scharen. Maar ook zullen ze zich 
grondig moeten verdiepen in de si-
tuatie van degeen aan wie hulp wordt 
verleend. 

Visie Humanitas 	  
Dat Humanitas bij hulpverlening uit-
gaat van humanistische uitgangspun-
ten behoeft hier verder geen betoog: 
die uitgangspunten liggen vast in de 
statuten. 
Hoewel het humanistische standpunt 
gekenmerkt wordt door verdraag-
zaamheid is het goed er op te wijzen dat 
dit niet verdraagzaamheid ten opzich-
te van bijvoorbeeld discriminatie van 
de zwarten in Zuid-Afrika betekent. In 
zulke gevallen past slechts strijdvaar-
digheid in dienst van die verdraag-
zaamheid! 

Humanitas heeft geen vaststaand con-
cept hóe een ideale maatschappij eruit 
zou moeten zien. Het maatschappij-
beeld zal van tijd tot plaats veranderen. 
Vast gegeven blijft echter, dat in een 
maatschappij, van welke vorm en 
structuur dan ook de kern steeds moet 
worden gevormd door mensen die ver-
antwoordelijk willen en kunnen zijn 
voor de structuren voor die maat-
schappij. Dus mensen die hun mond 
kunnen roeren, invloed kunnen uitoe-
fenen en kritiek kunnen leveren. Ook 
mensen die anderen de vrijheid gun-
nen om een andere levensvorm te kie-
zen dan die gemiddeld wordt geaccep-
teerd en die verdraagzaamheid wensen 
uit te dragen. 

Spontane hulpverlening 
Hoewel hulpverlening het domein 
dreigt te worden van deskundigen (so-
ciologen en psychologen) is helpen 
voor veel niet-deskundige mensen 
toch de gewoonste zaak van de wereld. 
Zij helpen familieleden, buren, vrien-
den, kennissen, collega's en aangeno-
men mag worden dat de meeste hulp-
verlening buiten de professionele sfeer 
plaatsvindt. 
De verruiming van de mogelijkheden 
van die professionele hulpverlening is 
te danken aan de ontwikkeling van de 
sociale wetenschappen en sociale 
technologieën, zoals gedrags- en ge-
zinstherapie, de psycho-analyse, enz. 

Verschillen 	  
Uitvoerig worden spontane en profes-
sionele hulpverlening met elkaar ver-
geleken waarna een karakteristiek van 
beide vormen wordt gegeven. Uit deze 
karakteristiek blijkt dat bij spontane 
hulpverlening sprake is van: 
- machtsevenwicht en gelijkheid van 
hulpgever en -ontvanger. 
- hulp geven op basis van ruil. 
- kansen voor de hulpverlening 
vooral dáár, waar mensen elkaar in 
sociaal opzicht vinden. 
- dezelfde uitgangspunten (visie, op-
vatting e.d.) tussen hulpverlener en 
-ontvanger. 
- van medemenselijkheid van de zij-
de van de hulpverlener. 
- wederzijds taalbegrip tussen hulp-
gever en -ontvanger. 
Over professionele hulp wordt gezegd 
dat 
- er sprake is van machtsoverwicht 
en van ongelijkheid tussen hulpgever 
en -ontvanger. 
- er eenzijdig hulp wordt gegeven (de 
hulpontvanger kan niets terug doen) 
- hulpverlening vooral daar op-
treedt, waar mensen sociaal geiso-
leerd zijn of raken. 
- de hulpverlener andere uitgangs-
punten heeft als de -ontvanger. 
- de hulpverlener afstandelijk ope-
reert. 

een taalbarrière bestaat tussen -er 
 

hulpgever en -ontvanger. 
Het is duidelijk dat iedereen als hulp-
verlener kan optreden en dat vrijwilli-
ge hulpverlening in bepaalde opzich-
ten voordelen heeft. 
De professionele imlpverlener kan 
namelijk het risico lopen, over kennis 
te beschikken, die niet aansluit bij de 
waarden en normen die gelden in de 
sociale kring waarin de hulpontvanger 
verkeert. In zo'n geval zou de hulp 
verworden tot het toepassen van een 
aantal trucs om gedragsverandering 
bij anderen te bewerkstelligen. 

Zelfhulp 	  
Tot nu toe is alleen gesproken over 
hulpverlening, die zich tussen hulp-
vrager en -verlener afspeelt. Maar er 
worden ook groepen gevormd met als 
doel elkaar te helpen bij bijvoorbeeld 
gescheiden zijn, het homosexueel-ge-
huwd-zijn, het vrouw-zijn e.d. 
Men staat als lotgenoten „naast" el-
kaar. De deelnemers helpen niet als 
individu tegenover individu, maar 
als lid van het groepsgeheel. Opval-
lend is, dat bij zelfhulpgroepen, die 
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vervolg van pag 7 	  

langer bestaan zich ontwikkelingen 
kunnen voordoen in de richting van 
de beroepsmatige hulpverlening. Er 
kan zich een eigen taal ontwikkelen, 
geladen van symboliek („de schuld-
bewuste drinker" bij de Anonieme 
Alcoholici) en er kan enig verschil 
gaan optreden tussen hulpgever en 
-ontvanger wanneer de groepsleden, 
die langer deelnemen een informeel 
leiderschap op zich nemen. 

Ook kan het voor iemand een enorme 
bevrijding betekenen om te ontdekken 
dat hij of zij niet de enige is die met een 
bepaald probleem zit. En wie is beter in 
staat om te helpen dan degeen die met 
datzelfde probleem tobt of dat juist 
achter de rug heeft? 
Dat is het voordeel van zelfhulp! 

Enkele conclusies 	  
Humanitas wil de samenwerking tus-
sen beroepskrachten en vrijwillige 
hulpverleners bevorderen: zowel bin-
nen de vereniging zelf als binnen de 
instellingen waarin onze vereniging 
bestuurlijk vertegenwoordigd is. In dit 
verband is het verheugend dat er al-
thans in de literatuur over hulpverle-
ning een kentering ten goede merk-
baar is. 
Maar hoe de hulpverlening er ook uit-
ziet: het is altijd de bedoeling dat de 
cliënten weer op eigen benen leren 
staan. En ook Humanitas stelt zich op 
het standpunt dat hulp dient bij te dra-
gen aan grotere zelfstandigheid; aan 
het weer mondig maken van de cliënt, 
zodanig dat hij zelf weer de volle ver-
antwoordelijkheid voor zijn bestaan 
kan nemen. 
Máár ... de konsekwentie die aan dit 
standpunt vastzit, is dat één van de 
doelstellingen van de hulpverlening 
zou moeten zijn: sociale netwerken 
opbouwen, waaraan de cliënt behoefte 
heeft. 
En wat dit betreft ligt er zeker een taak 
voor Humanitas! 

De ene mens is de andere niet  

Oók zou Humanitas mensen die sociale 
kontakten missen, kunnen meehelpen 
die kontakten weer te leggen. 
Vooral uit preventief oogpunt een uit-
stekend initiatief. 
Ten aanzien van de professionele 
hulpverlening wordt eveneens een 
aantal conclusies getrokken: deze hulp 
heeft te maken met eenzijdige transac-
ties (de cliënt kan niets terug doen). 
Hierdoor ontstaat machtsongelijkheid 
en afhankelijkheid; of de professional 
dat nu leuk vindt of niet. 

Daarom zou Humanitas moeten na-
. denken over mogelijkheden om deze 
machtsongelijkheid, die ongewenste 
beinvloeding kan inhouden, terug te 
dringen. Misschien zou de hulpverle- 
ning niet te bang moeten zijn voor het 
accepteren van vergoedingen van de-
genen die hulp ontvangen. Die ver-
goeding zou ook een immateriële 
kunnen zijn. 
Zo zou men degenen, aan wie hulp is 
verleend, moeten kunnen inschake-
len om mensen met ongeveer dezelfde 
problemen de helpende hand te bie-
den. 
Daarmee is tegelijk een weg aangege-
ven, die de professionele hulpverle-
ner vaker zou moeten bewandelen: 
namelijk die naar het organiseren 
van zelfhulp leidt. 
Humanitas zou uit deze inzichten 
conclusies moeten trekken voor de ei-
gen professionele hulpverlening. Mis-
schien moet de vereniging wel zeggen: 
we verlenen hulp en doen dat zo goed 
mogelijk, máár wij hebben óók hulp 
nodig. We verwachten voor de gegeven 
hulp iets terug: hetzij in de vorm van 
financiële steun (in onze westerse sa-
menleving ligt een dergelijke transac-
tie al zeer voor de hand) (Vin een ande-
re vorm, zoals bijvoorbeeld toezeggen 
van het leveren van een bijdrage aan 
het helpen van anderen in het kader 
van de vereniging. 
Immers, gevreesd moet worden dat de 
afstand tussen professionele en niet-
professionele hulpverlener steeds 
groter zal worden, wat vooral is toe te  

schrijven aan de ontwikkelingen 
binnen de sociale technologie. De 
meer gespecialiseerde hulpverlening 
zal meer en meer te maken krijgen 
met de taalbarrière tussen hulpver-
lening en cliënt. Zo'n taalbarrière zal 
evenwel niet bestaan voor de vrijwil-
lige hulpverlener, die vanuit een zelf-
de sociale omgeving als van de cliënt 
werkt. 

Gevoelige zaak 	  
Geholpen worden is een heel gevoeli-
ge, subjectieve zaak. Naarmate de 
hulpverlener verder afstaat van zijn 
cliënten, naarmate hij meer afhanke-
lijk is van instituties: justitie, zieken-
huizen, de overheid, zal het moeilijker 
zijn om te bereiken dat de hulpvrager 
zich ook echt geholpen voelt. Hier ligt 
waarschijnlijk de verklaring voor het 
feit, dat slechts in één derde van de 
gevallen van hulpverlening van succes 
wordt gesproken. En dat, nadat eerst 
nog de helft van de cliënten is afgeval-
len. Slechts één op de drie cliënten 
wordt naar tevredenheid geholpen. 
Er is dan ook alle reden om nieuwe 
vormen van hulpverlening te gaan 
ontwikkelen. Vormen die dichter te-
gen de leefwereld en belevingswereld 
van hulpvragers aanliggen. Dat is ook 
van betekenis omdat de waarden en 
normen in een sterk gespecialiseerde 
hulpverlening verstikt dreigen te ra-
ken in routine en methodiek. 

Waarden en normen 	 
In de hulpverlening kunnen waarden 
en normen van hulpvrager en -verlener 
met elkaar in botsing komen. Denk 
bijvoorbeeld aan Surinamers en alge-
mene instellingen voor hulpverlening 
in Nederland. Ook kontakten met bui-
tenlandse werknemers leveren de no-
dige ervaringen op. 
Voor Humanitas is deze constatering 
van veel belang. Er blijkt namelijk 
uit dat het zowel voor de cliënt als 
voor de hulpgever van grote beteke-
nis is, heel duidelijk te zijn omtrent de 
uitgangspunten, de opvattingen, de 
waarden en normen van waaruit men 
hulp wil geven. Vaagheid op dat ge-
bied kan eigenlijk niet worden geto-
lereerd, omdat anders de hulpverle-
ning zijn doel dreigt voorbij te schie-
ten. 
Voor Humanitas moet hulpverlening —
ook de niet beroepsmatige — uitgaan 
van het standpunt, dat problemen in 
eerste instantie niet aan individuen 
moeten worden gekoppeld, maar dat er 
kritisch moet worden gekeken naar de 
samenleving. Wellicht zijn discrimina-
tie, vooroordelen, onrechtvaardige 
verhoudingen of gewoon onachtzaam-
heid en gebrek aan interesse voor el-
kaar wel de oorzaak dat iemand in de 
problemen is geraakt. 

Conclusies voor „onze afde- 
lingen" 	  
Dus dan maar zeggen: werk aan de sa-
menleving, dan komt alles van zelf 
voor elkaar? . . . De mensen, die op dit 
moment met problemen zitten, hebben 
bitter weinig aan die betere wereld van 
overmorgen. Zij willen nu geholpen 
worden. Je hoeft evenwel het ene niet 
te laten voor het andere. 
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Perspectieven '80 

aten over de 
ekomst 

Als de Algemene Vergadering in november a.s. de nota PER-
SPECTIEVEN '80 heeft goedgekeurd, zal Humanitas over een 
richtsnoer beschikken voor de „vereniging in al haar geledin-
gen". Omdat de hierin beschreven doelstellingen pas bereikt 
kunnen worden als alle betrokkenen deze ook onderschrijven, 
is het van het grootste belang dat iedereen, die bij het werk van 
Humanitas betrokken is, de nota grondig en kritisch bestu-
deert. 
Maar voordat de blik op de toekomst wordt gericht, kan „ge-
lukkig ook worden geconstateerd dat de doelstellingen van de 
perspectievennota van 1977 inmiddels in meerderheid zijn be-
haald." Zo werden er bijeenkomsten gehouden over het Ver-
zorgingstehuis, Jeugdwelzijn,  over Mensen in Instituten en het 
Takenpakket Afdelingen en Dienstverlening. 

Het zou een goede zaak zijn binnen 
Humanitas eens na te gaan of het 
werken aan een betere samenleving 
(samenlevingsopbouw) niet te com-
bineren is met onderlinge hulpverle-
ning (vrijwillige hulpverlening). We 
schreven al dat mensen, naarmate zij 
beter geintegreerd zijn in maat-
schappelijke kaders, méér mogelijk-
heden hebben over zichzelf en over 
hun eventuele zorgen en problemen te 
praten. Door opgenomen te zijn in 
zulke kaders zouden mensen ook zelf-
standiger kunnen blijven en mis-
schien een dimensie aan hun leven 
kunnen toevoegen, omdat zij op deze 
wijze diepergaande contacten met 
anderen krijgen. 

„Derde weg" 	  
Het is de moeite waard om eens te gaan 
overwegen of Humanitas, die in hoofd-
zaak ten behoeve van anderen werkt, 
zich wellicht ook moet gaan aandienen 
als een vereniging, waarbij de leden el-
kaar onderling helpen. Op zichzelf 
niets nieuws, want er zijn wel meer or-
ganisaties waarvan de leden elkaar on-
derling helpen. 
Bij de wat kleinere levensbeschouwe-
lijke organisaties is dat bijvoorbeeld 
wel gebruikelijk. Ook het samenle-
vingsopbouwwerk zou zo een meer 
concrete inhoud kunnen krijgen. De 
vraag „wat is samenlevingsopbouw?" 
is heel wat makkelijker te beantwoor-
den, als je samen met degenen die aan 
den lijve de tekortkomingen van de 
samenleving ondervinden, om de tafel 
zit. En die tekortkomingen ondervin-
den wij op z'n tijd allemaal. Emotionele 
betrokkenheid is nu eenmaal een beter 
vertrekpunt voor werken aan verbete-
ring dan de „analyse van een 
probleemsituatie" die je eigen per-
soonlijkheid niet raakt. 

Dit betekent natuurlijk niet, dat niet-
leden buiten het gesprek worden ge-
houden. 
Aan deze „spontane hulp" zitten echter 
wel een aantal vragen vast, zoals: 
— Zitten helper en geholpenen, of, als 
men in een groep werkt, zit de groep 
als geheel qua uitgangspunten en vi-
sie wel op één lijn? 
— Gebruiken we een taal die voor el-
kaar duidelijk is? 
— Staan de betrokkenen echt in een 
relatie van wederkerigheid, van mens 
tot mens? We mogen elkaar immers 
niet als „object" van hulpverlening 
gaan zien. 
— Hebben we wel voldoende in de ga-
ten in welke samenlevingsverbanden 
we leven en welke mogelijkheden die 
bieden om eventuele problemen te 
voorkomen of op te lossen? Worden de 
mogelijkheden van de vereniging om 
met elkaar van gedachten te wisselen 
wel voldoende uitgeput? En ten slotte 
dienen we steeds in de gaten te hou-
den dat praten over jezelf, je zorgen en 
je problemen, heel wat moeilijker is 
dan praten over een ander en dat er 
allerlei risico's zijn voor „machtson-
gelijkheid". Ondanks de moeilijkhe-
den en risico's lijkt deze „derde weg" 
toch veelbelovend voor de vereni-
ging. 

In het hoofdstuk „Stand van zaken", 
wordt aandacht besteed aan de in 1979 
gehouden ledenenquête met het be-
moedigende resultaat, dat „zo'n 2000 
leden zich bereid verklaarden wel iets 
te willen doen voor de vereniging." 
Maar ook kan de conclusie worden ge-
trokken, dat de vereniging — d.w.z. af-
delings- en gewestelijke besturen èn 
het hoofdbestuur — de leden eigenlijk 
onvoldoende kent. 
Dit is vooral toe te schrijven aan de 
wijzen van contributie innen: dat ge-
beurt tegenwoordig per acceptgiro-
kaart, terwijl vroeger iemand aan de 
deur kwam om de contributie op te 
halen. 

Waarom geen gezelligheid? 
Daarom wordt in deze nota het idee 
geopperd om op andere wijze dat kon-
takt met de leden te onderhouden, wat 
van afdeling tot afdeling kan verschil-
len: het kan b.v. via gezelligheidsbij-
eenkomsten (waarom niet?) en ook 
kunnen we proberen in het vervolg de 
diverse gegevens van de leden zó goed 
te registreren, dat we bij gelegenheid 
inderdaad een beroep kunnen doen op 
leden die bereid zijn iets voor de ver-
eniging te doen. 
De enquête bracht eveneens aan het 
licht dat het ledenbestand  van de ver-
eniging sterk verouderd is. Hiermee is 
de vraag, hoe de vereniging ook voor 
jeugdige leden aantrekkelijk gemaakt 
kan worden, centraal komen te staan. 
Het instellen van een jeugdlidmaat-
schap was de eerste schuchtere stap. In 
dit hoofdstuk komt ook de bezuiniging 
van CRM aan de orde: 
In de bezuinigingsslag die op het 
ogenblik door de overheid wordt ge-
voerd, ontkomt ook de welzijnssector 
er niet aan om in te leveren. Dat is te 
merken op allerlei terreinen, b.v. op het 
terrein van de gezinsverzorging en het  

algemeen maatschappelijk werk. 
Misschien betekent dit wel, dat we niet 
meer zo gemakkelijk kunnen zeggen: 
„Daar zijn toch professionals voor!" 
Dan wordt de vraag opgeworpen: „of 
vrijwilligerswerk in plaats van het pro-
fessionele werk moet treden". Het 
antwoord is nee, maar vrijwilligers-
werk is wel vanuit andere oogpunten 
noodzakelijk! We zien namelijk steeds 
meer dat we niet zo afhankelijk zijn van 
de hulp van professionals als we een 
aantal jaren geleden misschien ge-
neigd waren te denken. 
Een onderwerp dat in de afdelingen 
nader zou moeten worden besproken. 

Teleurstelling 	  
Teleurstelling is er omdat Humanitas 
ondanks de ontzuiling van het wel-
zijnswerk, steeds weer aan het kort-
ste eind trekt, als subsidiëring aan de 
orde is. Bijvoorbeeld subsidiëring 
van F2-functionarissen; „we verkeren 
nog steeds in een achterstand situa- 
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De rol van de vrijwilliger in de hulp-
verlening en de betekenis van de zelf-
hulp en ondersteuningsgroepen van 
hulpverlening moeten eveneens aan 
een nader onderzoek worden onder-
worpen. Hierover kunnen regionale 
bijeenkomsten en studieconferenties 
worden gehouden. 
In de naaste toekomst zeker ook aan-
dacht voor het jeugdwelzijn, waarbij 
de hulp van Humanitas-professionals 
onontbeerlijk zal zijn. Verder is het niet 
uitgesloten, dat onderwerpen als „ar-
beid" en „privacy" thema's voor een 
algemene vergadering zullen worden. 
En natuurlijk zal de aandacht voortdu-
rend gericht moeten zijn op het werven 
van nieuwe leden, maar. . . „een papie-
ren ledenwerving" door middel van 
folders, brochures e.d. heeft weinig zin 
als deze niet wordt gevolgd door één of 
ander persoonlijk kontakt." 
De nota besluit met de opsomming van 
de doelstellingen, die wij graag willen 
overnemen: 

-Doelstellingen 	  
— In minstens 50 afdelingen hulpver-
leningsaktiviteiten eind 1982. 
— Een goed werkend informatie- en 
adviessysteem op het centraal bureau 
in 1981. 
— Enige jongerenaktiviteiten in alle 
gewesten in 1981 en 1982. 
— In minstens 50 afdelingen een goed 
en regelmatig contact met de leden 
(eind 1982). 
— In alle gewesten trainings- en the-
mabijeenkomsten rond het onder- 

werp hulpverlening zowel in 1981 als 
in 1982. 
— In alle gewesten groei van het aan-
tal leden zowel in 1981 als 1982 resul-
terend in 35.000 leden in december 
1982. 
— Voor alle gewesten een evenredig 
aandeel in de subsidiëring krachtens 
de Rijksbijdrageregeling Sociaal 
Cultureel Werk. 
— Goede registratie van alle nieuwe 
leden door het centraal bureau (vanaf 
1980). 
— Bestudering van de mogelijkheden 
van jongerenwerk (gereed eind 1982) 
door het centraal bureau in samen-
werking met de gewesten en voort-
bouwend op hun ervaringen. 
— In minstens 50 afdelingen leden-
wervende aktiviteiten eind 1982. 
— Het organiseren van conferenties 
en Algemene Vergaderingen: 

1981: jeugd 
1981: zelfhulp en genotenhulp 

1983: arbeid en privacy 
In de loop van 1983 kunnen wij na-
gaan in hoeverre de hier gestelde 
doeleinden zijn gehaald. Als dat in-
derdaad het geval zal blijken te zijn, 
dan is dat te danken aan onze geza-
menlijke inspanning. 

■ 

Groot vrijwilligersspel 

Spelend wijs worden 
De verwachte 150 à 200 deelnemers aan de Algemene Vergade-
ring van november a.s. zullen worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het simulatiespel „Groot Vrijwilligersspel", waar-
mee de bijeenkomst op vrijdag 15 november wordt geopend. 
Op die openingsavond hoeft niemand met een mond vol tanden 
te staan, want bij alle bescheiden die de deelnemers bijtijds 
ontvangen, bevindt zich ook „een situatieschets" waarop het 
spel is gebaseerd. Van te voren kan dan worden gekozen naar 
welk onderdeel de belangstelling in het bijzonder uitgaat. Na 
indeling in groepen krijgt iedereen zijn eigen rolbeschrijving 
én eigen opdracht. 

De deelnemers „spelen" dat ze inwo-
ners zijn van een sterk groeiende ge-
meente, waar de samenstelling van de 
bevolking eveneens snel verandert. Er 
zijn niet zoveel voorzieningen op wel-
zijnsgebied, maar gelukkig wordt aan 
het vrijwilligerswerk steeds meer aan-
dacht besteed en in de plaatselijke 
krant is een artikel verschenen over 
„betaald of onbetaald vrijwilligers-
werk". In deze gemeente is ook een 
plaatselijke instelling voor maat-
schappelijke dienstverlening van Hu-
manitas, die 6 maatschappelijke wer-
kers en 14 gezinsverzorgsters in dienst 
heeft. Maar die kunnen het werk ei-
genlijk niet aan. Probleemgroepen in  

deze gemeente zijn o.m. de huisvrou-
wen, eenzamen en jongeren. 
Bij hulpverlening wordt steeds meer 
gedacht aan het inschakelen van vrij-
willigers. De deelnemers aan het Spel 
kunnen participeren in groepen als: 
beroepskrachten, bestuur Humanitas, 
huisvrouwen, eenzamen, jongeren, 
redactie vrijwilligerskrant, werkgroep 
ledenwerving, gemeentebestuur en le-
den die-best-iets-willen-doen. 
Dat is voorlopig alles wat Steven 
Spaargaren ervan wil vertellen. Hij 
kreeg van de landelijke voorberei-
dingscommissie, die uit de hoofdbe-
stuursleden Van Praag, Israël en Aad 
van Oosten, en uit Wilko Post, André 
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tie", aldus de nota. Voor Humanitas is 
het van het grootste belang om de 
ontwikkelingen hier scherp in de ga-
ten te houden en in de bres te springen 
als er onevenwichtigheden zouden 
ontstaan in de verdeling van de sub-
sidiegelden tussen Humanitas en an-
dere organisaties en instellingen. 

Werk voor 1980 
De aandacht van Humanitas als hulp-
verleningsorganisatie is vooral uitge-
gaan naar niet-leden, maar sinds verle-
den jaar zijn ook de eigen leden bij de 
dienstverlening betrokken. Zij kunnen 
een beroep op de vereniging doen, 
wanneer het om hulp en/of advies bij 
hun problemen gaat. 
Wat de hulp aan niet-leden betreft kan 
geput worden uit het ideeënboek, dat 
na de Algemene Vergadering van eind 
vorig jaar is verschenen. 
Maar ook kan binnen het kader van de 
multi-culturele samenleving die ons 
land langzamerhand wordt, gedacht 
worden om als gastgezin te gaan optre-
den voor bijvoorbeeld een Turkse of 
Marokkaanse familie of voor de op-
vang van vluchtelingen. Vooral omdat 
bij professionele hulp slechts beperkte 
aandacht kan worden gegeven aan één 
gezin; een professionele hulp heeft nu 
eenmaal tot taak méér gezinnen te be-
geleiden. En Humanitas zou hier goed 
werk kunnen doen. 
De nota zegt vervolgens: 
Het lijkt het hoofdbestuur een goede 
zaak om dit soort hulpverleningsmo-
gelijkheden in de komende twee, drie 
jaar te bekijken en verder tot ge-
meengoed te maken binnen de ver-
eniging. Wat dat betreft kan ook wor-
den gedacht aan de eenzaamheids-
problematiek, zoals die op het 
ogenblik in toenemende mate speelt 
in de vele nieuwbouwwijken van 
dorpen en stadjes. Daar strijken vaak 
mensen neer die, zeker de eerste tijd, 
los staan van allerlei nodige en nutti-
ge samenlevingsverbanden. De huis-
vrouwenproblematiek behoort daar 
zeker ook bij. Andere onderwerpen 
die in het kader van hulpverlening 
gezien kunnen worden is de hulp aan 
slachtoffers van misdrijven. Een on-
derwerp waarmee Humanitas de 
laatste tijd nogal zijn sporen heeft 
verdiend. Verder de hulp aan mis-
handelde vrouwen en tenslotte, maar 
dat is een onderwerp dat zeer in de 
belangstelling staat op het ogenblik, 
het zogenaamde ombudswerk. 
Het is aan de afdelingen om hiertoe de 
initiatieven te nemen, waarbij „de 
gegevens die uit de enquête zijn ge-
komen, wellicht de mensen opleveren 
die voor de uitvoering van het werk 
nu eenmaal nodig zijn." 

Kennis vergaren 	  
Omdat hij allerlei activiteiten kennis 
van bepaalde problemen niet kan wor-
den gemist, is het de taak van het 
hoofdbestuur om te zorgen voor vol-
doende informatiepakketten en voor 
de organisatie van landelijke conferen-
ties over onderwerpen die daarvoor in 
aanmerking komen. 
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Rijksbijdrageregeling 
Het is de bedoeling dat de rijksbijdrageregeling maatschappelijk werk 
(rbr-MW) op 1 januari 1981 van kracht wordt. Hierin zal de decentralisatie 
via een rbr van een aantal maatschappelijke werkvelden worden geregeld. 
Decentralisatie is de delegatie van bevoegdheden van een hogere naar een 
lagere overheid. In verband met de rbr-MW worden bevoegdheden van de 
rijksoverheid overgedragen aan gemeenten of provincies. 
De staatssecretaris van CRM, G. C. Wallis de Vries, heeft aan de Nationale 
raad voor maatschappelijk welzijn (Nrmw) verzocht de overlegdelegatie te 
formeren van het particulier initiatief waarin de in de naaste toekomst te 
decentraliseren werksoorten op het gebied van maatschappelijk werk zijn 
vertegenwoordigd. 
Het secretariaat van de Nrmw zal zelf in ondersteunende zin ten behoeve 
van de delegatie participeren. Mede omdat het mogelijk is dat de rbr-MW 
als model gaat dienen voor een brede rbr-Maatschappelijke dienstverle-
ning zal het secretariaat via de sectie maatschappelijke dienstverlening van 
de raad de niet direct betrokkenen informeren over het verloop van de 
beraadslagingen. Via de sectie kunnen de werkvelden die nog niet onder de 
rbr-MW vallen een oogje in het zeil houden. 
Inmiddels is vanuit de sectie MD een delegatie geformeerd, bestaande uit 
vijf leden, die evenals de overige delegaties één stem zal hebben in het 
zogenaamde gestructureerd overleg tussen overheid en particulier initia-
tief. 

Commissie Woonwagenwerk 
In het verslag van de Commissie Woonwagenwerk vertelt de heer J. K. 
Bakker dat 1300 vrouwen van woonwagenbewoners hun landelijke bij- 
eenkomst hebben gehad in Wychen. In „Het Wiel" zijn nogal wat (negatie-
ve?) reacties verschenen en de heer Bakker wil daar graag even op ingaan. 
Over het „onderdeel zaal" schrijft hij: „dat de woonwagenbewoners er 
rekening mee moeten houden dat 99'12 procent van de zaalhouders huive-
rig staat tegenover deze groep. Van te voren moet je strenge afspraken 
maken, maar dat is moeilijk. Bovendien in welke zaal kun je 1300 vrouwen 
rond tafeltjes groeperen? Daarom raadt hij voortaan een „evenementen-
hal" af te huren èn afspraken te maken over de prijzen. „Richt een tiental 
koffiebars in en standjes voor koude en warme hapjes. Máár. . . zorg voor 
goede kwaliteit want deze vrouwen koken goed en slechte hapjes zullen 
niet gekocht worden. Verder ook zorgen voor een paar stille hoekjes waar 
vrouwen die daaraan behoefte hebben, zich kunnen terugtrekken. Maak 
een programma en deel het uit, zodat iedereen weet wat er al allemaal aan 
de hand is." 
Over het interview met de heer Janssen in ons juninummer: 
„De bestuurscommissie werkt wat arbeid voor woonwagenbewoners aan-
gaat in de geest van de heer Janssen." 

Buitenlandse werknemer: 
Beter wonen 
In de huisvestingssituatie van buitenlandse werknemers en hun gezinnen 
is op vele punten verbetering gewenst. Tot deze conclusie komt de Werk-
groep Huisvesting Buitenlandse Werknemers in een rapport, waarin de 
knelpunten op een rij zijn gezet. Minister Albeda van Sociale Zaken heeft 
het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. 
De werkgroep formuleert in het rapport tal van aanbevelingen om de 
woonsituatie van buitenlandse werknemers te verbeteren. Zij beveelt 
maatregelen aan voor een betere verdeling van de woonruimte en voor 
verlichting van de problemen van alleenstaande buitenlandse werkne-
mers. 
Verder meent de werkgroep dat er samenwerkingsstructuren moeten ko-
men voor het scheppen van optimale voorwaarden voor het samenleven 
van culturele minderheden. Ze pleit ook voor meer voorlichtingsactivitei-
ten. 

. . . eenzaamheid.. . 

Hogers en Steven Spaargaren van het 
Centraal Bureau bestaat, de opdracht 
om het spel verder uit te werken. Hij 
wil wel kwijt dat een simulatiespel iets 
heel anders is dan een rollenspel: bij 
het eerste gaat het om nabootsing (si-
mulatie) van een stuk werkelijkheid, 
waarbij de situatiebeschrijving in dit 
geval geïnspireerd is op Humanitas. 
Maar . . . „er worden nog wat verras-
singen achter de hand gehouden. Het 
spel wordt op een heel ludieke manier 
geïntroduceerd." 

Spelenderwijs leren 	 
Op de vraag waarom voor de spel-
vorm werd gekozen: „We hopen op 
een leuke manier bezig te zijn met zo'n 
onderwerp. Spelenderwijs kom je 
vaak tot oplossingen, die je niet voor 
mogelijk had gehouden. We hopen dat 
zo'n spel erg motiverend zal werken. 
En óók, dat iedereen meedoet. In een 
vergadering komen altijd maar enke-
le mensen aan het woord; niet ieder-
een durft in een zaal vol mensen het 
woord te vragen. Maar in dit spel rea-
geer je in een groep: je zit in een be-
paalde situatie en je hebt je eigen rol-
beschrijving. Eigenlijk ben je ge-
dwongen om mee te doen. Ook dat 
doet een beroep op je creativiteit. 
Daarnaast speelt de tijd een rol, want 
het spel moet binnen een bepaalde 
tijd worden afgerond. Daar willen we 
streng de hand aan houden." 
— De voorbereiding van zo'n spel eist 
heel wat meer dan het houden van een 
vergadering? 
St. S. :„Natuurlijk, maar we denken dat 
de mensen op deze manier makkelijker 
hun mogelijkheden zullen ontdekken 
en ook dat ze meer inzicht krijgen in de 
manier, waarop je vrijwilligers activi-
teiten kunt gaan opzetten." 
Het spel wordt op vrijdagavond ge-
houden. Is het daarmee afgelopen? 
St. S.: „De nabespreking is een wezen-
lijk onderdeel van het spel en dat ge-
beurt zaterdagmorgen in verschillende 
discussiegroepen. Hierbij komt ook de 
vraag aan de orde, wat één en ander 
voor de afdelingen van Humanitas be-
tekent en wat de specifieke bijdrage 
van Humanitas kan zijn. Wij hopen dat 
dit spel mogelijkheden biedt om ple-
zier te hebben en tegelijkertijd wat op 
te steken." 
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AGRESSIE IN 
BEELD 
De Nederlandse Stichting voor 
Kunstzinnige Vorming heeft in 
samenwerking met stichting 
Openbaar Kunstbezit, een set 
mappen samengesteld, waarin 
aan de hand van indrukwek-
kende beelden getoond wordt 
dat agressie niet van vandaag of 
gisteren is. De mappen zijn be-
doeld als „leerstof" voor scho-
len. Te gebruiken bij de kunst-
geschiedenisles, maar. . . ook bij 
de les over maatschappijleer, 
om leerlingen te laten meepra-
ten over agressie, die zo oud is 
als de mens zelve. 

De werkmappen „Agressie in 
Beeld" kosten 
f 4,50 per stuk. Besteladres: 
Openbaar Kunstbezit, Heren-
gracht 23 
1382 AG Weesp. 

WERK VOOR 
WOONWAGEN- 
BEWONERS 
De interdepartementale com-
missie woonwagenbeleid heeft 
een discussienota uitgebracht 
waarin voorstellen worden ge-
daan om de werkgelegenheid 
voor woonwagenbewoners te 
verbeteren. De regering heeft 
deze discussienota voor com-
mentaar toegezonden aan de be-
trokken instanties en, in samen-
gevatte vorm, aan de woonwa-
genbewoners. De regering 
hoopt voor 1 juli 1980 reacties op 
haar voorstellen te ontvangen. 
Na verwerking van de reacties 
zal zij haar standpunt bepalen. 
De commissie stelt voor in een 
aanvullend werkgelegenheids-
beleid passend werk te creëren 
voor woonwagenbewoners die 
moeilijk aan de slag kunnen 
komen en daarbij aan te sluiten 
bij arbeid die de woonwagen-
bewoners gewoonlijk wensen, 
dus zelfstandig werk in de open 
lucht. De nota kan worden aan-
gevraagd bij het ministerie van 
Crm, afdeling voorlichting, 
Steenvoordelaan 370 in Rijswijk 
(070-949393 tsl. 2080). 

Nederland en 
mensenrecht i 
de derde we 1 
Zoals we in het juninummer van Van Mens tot Mens al schreven 
start het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamen-
werking (HIVOS) in september 1980 een discussieproject over 
sociale, economische en culturele mensenrechten in de derde 
wereld, waarbij de vraag „hoe wij vanuit Nederland kunnen 
meewerken aan verwezenlijking hiervan" centraal staat. 

Om het antwoord op die vraag te vin-
den zoekt HIVOS naar gespreksgroe-
pen, die 2 tot 4 avonden hieraan willen 
besteden. Leidraad bij deze discussie 
is de HIVOS-brochure „Nederland en 
de mensenrechten in de derde wereld" 
(Bestellen door f 7,40 over te maken op 
giro 716000 t.n.v. HIVOS, Beeklaan 
387, Den Haag, met vermelding bro-
chure mensenrechten). 
In september worden 5 regionale 
voorbereidingsavonden gehouden: 
• Rotterdam, 16 september, Huma-
nistisch Centrum. Provenierssingel 
48 
• Deventer, 18 september, „De Peli-
kaan", Brink 86. 
• Eindhoven, 23 september, „De 
Vest", Stationsplein 7. 
• Amsterdam, 24 september, Victoria 
Hotel, Damrak 1. 
• Meppel, 25 september, vormings-
centrum „De Alef", Tulpenstraat 1. 

Alle avonden beginnen om 19.45 uur. 

Geen bezuinigingsmaatregelen! 
De Centrale Raad voor Gezinsverzorging heeft in een extra vergadering van haar 
Algemeen Bestuur de bezuinigingsmaatregel van CRM opnieuw afgewezen. 
Onlangs heeft de Staatssecretaris aan de Centrale Raad laten weten dat op zijn 
begroting van 1981 in totaal 159 miljoen moet worden bezuinigd, waarvan 63 
miljoen ten laste zal komen van het budget van de gezinsverzorging. 
De Centrale Raad acht de omvang van deze bezuiniging onaanvaardbaar, gelet op 
het onevenredig zware karakter daarvan. 
De gezinsverzorging dient volgens de plannen van Wallis de Vries 5,5% van zijn 
budget structureel in te leveren, terwijl het aandeel van CRM in de totale bezuini-
gingsoperatie 1,6% bedraagt. 
De Centrale Raad is van mening dat door deze voorgenomen maatregel de gezins-
verzorging in ernstige mate zal worden aangetast. 
Ondanks het afwijzen van de voorgenomen maatregel, meent de Raad, vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen, dat tot het uiterste toe geprobeerd 
moet worden met CRM in overleg te komen. Uitgangspunten van de Raad in 
onderhandelingen zullen daarbij zijn: 
- een bereidheid tot een evenredige bijdrage van de gezinsverzorging in het totale 
bezuinigingsprogramma, en 
- het bespreekbaar zijn van alle financieringsaspecten, en dus niet enkel de door 
de Staatssecretaris aangezegde wijze van bezuiniging. 
Immers, naar de mening van de Staatssecretaris dienen de bezuinigingen te 
worden gerealiseerd via verplichte invoering op grote schaal van Alpha-hulp en 
via verlaging van de afkoopsommen. 
Dit laatste zou ertoe kunnen leiden dat een aantal administratieve en leidingge-
vende functies in de gezinsverzorging op de tocht komen te staan. 
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De eerste fase van dit discussieproject 
loopt van september tot december en 
zal worden afgesloten met een lande-
lijke manifestatie op 31 januari 1981 
onder voorzitterschap van Wim Meijer. 
Op deze dag zullen de resultaten van de 
discussies in het gespreksgroepen 
worden besproken èn een plan voor 
verdere activiteiten worden vastge-
steld. 

Een politiek forum bestaande uit bui-
tenland-specialisten van de Tweede 
Kamerfracties en onder leiding van 
Rob Tielman, zal met de uitkomsten 
van het discussieproject worden ge-
confronteerd. 
Degenen die een gespreksgroep willen 
starten kunnen zich opgeven bij: HI-
VOS, Beeklaan 387, 2562 AZ Den Haag. 
Nadere inlichtingen bij één van de Hl-
VOS-vormingswerkers: Gera Bree-
baart, Pieter de Hoogh of Pieter van 
Veenen. Telefoon 070 - 636907. 



IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Nieuwe JOT-gespreksmap op komst 

Op deze pagina schreven we al eer-
der over het succes van de Jong Oud 
Trust-gespreksmap „Iedere tijd is 
leeftijd". Van deze map zijn inmid-
dels 22.000 exemplaren in druk ver-
schenen. Ook eerder vertelden we 
dat we bezig waren met een vervolg. 
De aanzet hiertoe gaven de gebrui-
kers van de „Iedere tijd is leeftijd" 
map; zij vroegen steeds weer om 
nieuw gespreksmateriaal. 
Dat hebben we niet op ons laten zit-
ten. 

En nu is het bijna zover! Half septem-
ber a.s. brengt Humanitas in samen-
werking met de Nederlandse Federa-
tie voor Bejaardenbeleid de tweede 
JOT gespreksmap „In de loop van je 
leven" uit. 
Ook deze map is bestemd voor praat-
groepen van ouderen en bevat stof 
voor gesprekken over „hoe men in de 
loop van zijn leven uitgroeit tot de-
geen, die men op latere leeftijd is en 
het belang daarvan in heden en toe-
komst." 
Allemaal kennen we in de loop van 
ons leven momenten van bezinning, 
waarop we ons afvragen, hoe we er 
eigenlijk voorstaan, wat we gedaan 
hebben met de ons gegeven talenten, 
met de kansen die er waren. Naarma-
te men ouder wordt, worden die mo-
menten van bezinning talrijker. De 
tijd verstrijkt en de toekomst wordt 
immers steeds kleiner. Er ligt meer 
geschiedenis achter ons dan voor ons. 
En we kunnen niet achteruit, alleen 
vooruit. 
Soms groeit dan twijfel over ons 
eigen bestaan. Hebben we er werke-
lijk iets van gemaakt, hebben we niet  

te veel voorbij laten gaan, doen we 
eigenlijk nog wel mee? En ten slotte 
komt de vraag ook op: of ons leven 
eigenlijk nog wel iets voorstelt. Hoe 
zijn we toch geworden tot wat we nu 
zijn? Wat en wie zijn we in feite? Al-
lemaal vragen rond de betekenis van 
ons leven. Deze wezenlijke vragen 
kunnen ons zo in hun ban houden, 
dat we soms van schrik vergeten ver-
der te gaan. 
Naarmate we ouder worden, houden 
deze vragen ons meer bezig: niet al-
leen omdat de tijd verstrijkt, maar 
vooral ook omdat we langzaam aan 
uit onze maatschappelijke rollen 
worden teruggedrongen.  In zo'n..  si-
tuatie groeit gemakkelijk de twijfel 
aan onszelf en aan onze mogelijkhe-
den. 
Onze gespreksmappen kunnen bij 
deze ontwikkeling van grote beteke-
nis zijn. De map „In de loop van je 
leven" gaat in op de rol van verleden, 
heden en toekomst bij het ouder 
worden. 
In tien afleveringen van elk zeven, 
van diskussievragen voorziene, lees-
teksten wordt ons bestaan in zijn vele 
schakeringen onder een vergrootglas 
gelegd. Ter sprake komen gebeurte-
nissen, omstandigheden, normen en 
waarden die in hun algemeenheid 
ons leven hebben ingekleurd. Die van 
belang zijn in het nu en in de toe-
komst. 
„In de loop van je leven" brengt het 
verleden in verband met de persoon 
die men als oudere geworden is en in 
verband met de toekomst, die men als 
oudere heeft. 
De gespreksmap „In de loop van je 
leven", is een handreiking bij het op  

gang brengen van gespreksgroepen 
van ouderen. 
Nu is oud een betrekkelijk begrip. 
Zelf denken wij bij ouderen aan men-
sen boven de vijfenvijftig, aan men-
sen in de zogenaamde derde levens-
fase. Dat neemt niet weg, dat de ge-
spreksstof uit „In de loop van je le-
ven" ook voor anderen alleszins de 
moeite waard kan zijn. Voor goed ge-
bruik van de map is een korte ge-
spreksinstructie aan de inhoud toe-
gevoegd. Wie dit onvoldoende vindt 
en er meer over wil weten kan terecht 
in het Werkboek voor de gesprekslei-
ding dat destijds de uitgave van „Ie-
dere tijd is leeftijd" vergezelde. 
Hierin vindt u, naast achtergrondge-
gevens over het groepswerk met ou-
deren, een groot aantal tips met be-
trekking tot de organisatie en aanpak 
van een gespreksgroep met ouderen. 
Naar we hopen zal ook „In de loop 
van je leven" weer velen weten te en-
thousiasmeren tot het opzetten van 
gespreksgroepen. 
„In de loop van je leven" kan besteld 
worden bij het centraal bureau van 
Humanitas, J.W. Brouwerstraat 16 te 
Amsterdam, telefoon 020 - 739444. De 
prijs bedraagt f 7,50 eksklusief ver-
zendkosten. U kunt op het centraal 
bureau ook terecht voor bestellingen 
van de gespreksmap „Iedere tijd is 
leeftijd" (prijs f 4,— ekskl. verzendk.) 
en het Werkboek gespreksleiding 
(prijs f 5,— ekskl. verzendk.). 
Voor algemene informaties over de 
gespreksmap-uitgaven kunt u zich 
wenden tot het sekretariaat van de 
Jong Oud Trust, J.W. Brouwersstraat 
16, Amsterdam, telefoon 020-739444. 

Michael Kerkhof 
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PROSTITUTIE 
In de serie GG-pamfletten is door sa-
menwerking tussen de Mr. A. de Graaf 
Stichting en de uitgever van de GG-
pamfletten, de P.S.V.G. een brochure 
over prostitutie verschenen. Aan de 
orde komen bijvoorbeeld, wie zijn de 
prostituees, de souteneurs en prosti-
tuanten? Waarom is er prostitutie, hoe 
kan de samenleving reageren? enz. Be-
stellen door f 1,50. over te maken op 
giro 65 97 12 t.n.v. PSVG, Den Haag, 
onder vermelding van GG-15. 

WEGLOPERS 
Willy Bakers en Anneke Braat schre-
ven een doctoraalscriptie over weglo-
pen. Ze stelden daartoe een onderzoek 
in bij JAC-Utrecht. Aan de orde komen 
ondermeer de hulpverlening aan 
weglopers, de rol van de ouders, de rol 
van geld en opvang. „Weglopen, hoe 
(ver)loopt de hulpverlening" kan wor-
den aangevraagd bij het Instituut voor 
Ontwikkelingspsychologie van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, Bijlhou-
werstraat 6 Utrecht, tel. 030- 33 11 23. 

JEUGDZORG 
De „Bibliografie van Nederlandse on-
derzoekingen en experimenten in de 
kinderbescherming, jeugdzorg en 
aangrenzende gebieden" bevat alle 
vakliteratuur op dit gebied, van 1976 
tot 1979. Het gaat om bijna 300 num-
mers. De prijs is f 4,—; bestellen bij de 
bibliotheek van het WIJN, postbus 
3103, 3502 GC. Utrecht tel. 030-944141. 

HUUR VAN WOONRUIMTE 
De Stichting de Ombudsman heeft een 
boekje uitgegeven: „Huur van woon-
ruimte". Bij het schrijven ging (auteur) 
mr. Van den Biessen uit van proble-
men, waarmee huurders te maken 
kunnen krijgen, zoals huurprijzen, 
waarborgsom, kraken,  woonruimte-
verdeling, etc. Stichting de Ombuds-
man, 1200 KA. Hilversum. Postbus 
3000. 

WERK WIJS 
Bij de Stichting Ombudsvrouw ver-
scheen het herziene en gedeeltelijk 
herschreven boekje WERKWIJS, met 
de bedoeling vrouwen die willen gaan 
werken op de hoogte te brengen van 
hun rechten en plichten in het werk-
verkeer. „Werkwijs" is bij de boekhan-
del te koop, maar kan ook besteld wor-
den door f 7,50 over te schrijven op gi-
ro 307 1221, t.n.v. Stichting Ombuds-
vrouw, Den Haag. 
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ARBEID ANDERS 
Vorig jaar juni werd in Utrecht een 
congres gehouden over „Arbeid An-
ders", d.w.z. over de knelpunten in het 
vrijwilligerswerk. Aan de orde kwa-
men bijv. onkostenvergoeding voor 
vrijwilligers, vrijwilligerswerk door 
uitkeringsgerechtigden enz. Er is nu 
een verslag van dit congres versche-
nen, waarbij een bijlage met reacties 
van 17 instellingen. 
Het „Verslag van het congres Arbeid 
Anders" is aan te vragen bij de afdeling 
Algemene Maatschappelijke Aangele-
genheden van het Ministerie van CRM, 
postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, tel. 
070-949393, toestel 2098 en 2192 (de 
heer 0. Nieman). 

ZELFHULP 
In de publikatie „Zelfhulp doe je niet 
alleen" wordt antwoord gegeven op 
vragen als: hoe breng je mensen met 
eenzelfde probleem bij elkaar, wat kan 
zo'n groep verwachten, waar moeten 
dergelijke bijeenkomsten plaatsvin-
den, hoe zit het met de administratie en 
met afspraken, enz. (Sociale blauw-
druk nr. 3). Te bestellen bij De Hor-
stink, postbus 400, 3800 AK Amers-
foort, tel. 033-11523. 

ABORTUS 
Er is een nieuwe versie van de brochu-
re „Feiten over abortus", waarin o.m. 
de voorgeschiedenis, hulpverlening en 
een bespreking van het wetsontwerp 
1979. Uitgegeven door STIMEZO, 
postbus 63 565, 2502 JN Den Haag, 
Prijs f 1,—. 

VERZORGINGSSTAAT 
De vakgroep Verzorgingssociologie 
van de Universiteit Amsterdam geeft 
een postacademiale cursus over „re-
cente theorievorming over verzorging 
en verzorgingsstaat". Docent prof. dr. 
A. de Swaan. Bedoeld voor afgestu-
deerden van sociale en pedagogische 
academies en doctorandi in de sociale 
wetenschappen. De cursus begint op 7 
oktober a.s. (van 15 tot 17 uur), in Am-
sterdam. Programma en/of nadere ge-
gevens bij het secretariaat van de vak-
groep: tel. 020 - 525 2 259. 

BURGERSCHAPSKUNDE 
Als u op de hoogte wilt zijn (blijven) 
van hetgeen de Stichting Burger-
schapskunde allemaal doet, gratis 
Nieuwsbrief aanvragen, Adres Stich-
ting Burgerschapskunde, 2300 VB 
Leiden. 

SEX 
In de meeste gezinnen wordt er maar 
met moeite over sex gepraat. Vaker 
praten jongeren er met elkaar over. 
Hoe ouderen en jongeren met elkaar 
omgaan, kunt u lezen in het rapport 
over een onderzoek dat werd uitge-
voerd door het Nederlands Instituut 
voor Sociaal Seksuologisch Onder-
zoek (NISSO). Dit rapport „Behoed-
zame ontmoeting" werd geschreven 
door Joop de Boer. Het kost f 25,—. 
Bestellen bij het NISSO, Sijnselburg-
laan 1 Zeist, tel. 03404-51 774. 

SALMONELLA-BACTERIE 
Het voorlichtingscentrum voor de 
Voeding in Den Haag waarschuwt te-
gen voedselvergiftiging die door de 
salmonella-bacterie wordt veroor-
zaakt. Meestal op warme zomerdagen, 
op de camping, op reis. Alleen te be-
strijden door véél handen wassen, geen 
etensresten langer dan 2 á 3 dagen te 
bewaren, geen rauw of halfrauw vlees 
eten bij grote hitte. 

RAAD VOOR HET JEUGD-
BELEID 
Op 19 juni jl. werd een landelijke ad-
viescommissie (voor ministers over 
„alles en nog wat" wat de jeugd betreft) 
als Raad voor het Jeugdbeleid geïn-
stalleerd. In de Raad zitten ruim 20 
mensen, die op allerlei manieren met 
jeugd te maken hebben: op school, in 
clubhuizen, bij het geven van hulp. 
Wilt u meer weten over de Raad? Gratis 
informatieboekje aanvragen bij Raad 
voor het Jeugdbeleid, Koningslaan 46, 
1075 AE Amsterdam, tel. 020- 76 89 95. 

ONDERWIJS 
Op 26 september 1980 zal in Leiden een 
symposium worden gehouden ter ge-
legenheid van het tienjarig bestaan van 
de Polikliniek voor Geboortenregeling 
van het Academisch Ziekenhuis. In dit 
symposium zal aandacht worden ge-
geven aan de plaats van seksuele/rela-
tionele vorming in het onderwijs. 
Het symposium is vooral bestemd voor 
onderwijsgevenden en mensen die 
seksuele vorming en voorlichting ge-
ven aan jongeren in de schoolleeftijd. 
Inlichtingen bij het cursussecretariaat: 
Infertiliteitspolikliniek 
Vrouwenkliniek, Academisch Zie-
kenhuis Leiden, Rijnsburgerweg 10, 
2333 AK Leiden 

VEILIGE MEDICIJNDOOS 
„Meclico-safe" is de naam van de nieu-
we medicijndoos met een kinderveili-
ge sluiting. De doos openkrijgen is 
voor volwassenen kinderspel, maar 
voor kinderen onmogelijk. Je moet 
namelijk met twee handen tegelijk 
drukken op vier verschillende plaat-
sen, die door kleine kinderhandjes 
nooit te overbruggen zijn. 
Geen overbodige luxe, want in Neder-
land wordt er gemiddeld 180 keer per 
dag alarm geslagen, omdat kinderen 
„iets verdachts hebben gesnoept". Bij 
apotheker, drogist en sportzaken. 



ROTTERDAM 
HUMANITAS ROTTERDAM 
gaat verhuizen, maar.... 
blijft de Heemraadsingel trouw. 

Alleen het huisnummer veran- 
dert: 
170 wordt 184 
Ook het telefoonnummer blijft 
hetzelfde 

NIEUWS UIT 
AFDELINGEN 

EN 
GEWESTEN 

DEN HAAG Met recht heet de in een 
nieuw jasje gestoken afdelingskrant 
van Afdeling Den Haag NIEUWS-
BRIEF. 
Een gezellig blad vol informatie, 
nieuwtjes en ook met de bedoeling om 
het kontakt met de leden te onderhou-
den. Die zullen het best plezierig vin-
den te lezen „dat ze om de twee maan-
den een Nieuwsbrief" in de bus vin-
den." 

HOOGEZAND/SAPPEMEER Een 
jaarvergadering organiseren is een 
moeizaam karwei: uren, ja dagen werk 
zit erin en de opkomst is vaak nog te-
leurstellend. Daarom gaat de afdeling 
Hoogezand/Sappemeer het anders 
doen. De afdeling biedt leden en vrij-
willige medewerkers een „sociale toer" 
aan, er wordt gerekend op ongeveer 60 
deelnemers. Een en ander gaat zich af-
spelen op zaterdag 13 sept. a.s. van 9.30 
uur tot 17.00 uur. Er wordt een bezoek 
gebracht aan een aantal „tehuizen", 
waarbij keuze gemaakt wordt uit te-
huizen voor drugverslaafden, dubbel 
gehandicapte kinderen, en een verzor-
gingstehuis. In hotel Sint Nikolaas in 
Vries wordt een Drentse koffietafel 
gehouden en tijdens de maaltijd ko-
men de werkzaamheden van Humani-
tas ter sprake. 's Middags is er dan nog 
tijd voor een bezoek aan de planten-
bloementuin Hortus de Wolf in Haren 
of aan het Groninger Scheepvaartmu-
seum. Zo'n initiatief verdient alle lof 
en. . . succes! 

JAARVERSLAGEN Het samenstellen 
van een jaarverslag is geen kleinigheid; 
de afdelingen maken er soms veel werk 
van. Zoals in het gewest Overijssel, dat 
ons „een degelijk werkstuk" toezond, 
waarin veel ruimte wordt besteed aan 
de activiteiten van Humanitas Overijs-
sel; activiteiten op het gebied van de 
oudere mens, minderheidsgroepen, 
mensen in crisis-situaties om maar iets 
te noemen. Gewerkt wordt er in Over-
ijssel! 
Speelser gebeurde het in Gewest Gel-
derland. Daar kreeg het jaarverslag de 
vorm van een zeer leesbare en rijk 
geïllustreerde krant. Ook al vanwege 
het uitvoerige adressenmateriaal een 
krant om te bewaren! 

NOORD-HOLLAND Mede op initiatief 
van Humanitas heeft Noord-Holland 
Noord nu een Patiëntenvereniging: 
„om een klankbord te vormen voor de 
stem van een patiënt, en om de patiënt 
te helpen aan zijn recht te komen, om 
de ontwikkeling te stimuleren die 
moet leiden tot het geaccepteerd voe-
len van de patiënt met een gelijkwaar-
dige stem als de gezondheidszorger en  

óók om wensen en eisen aan te dragen 
bij de diverse instanties in de gezond-
heidszorg." 
Secr. Patiëntenvereniging: Kenne-
merstraatweg 309 
1851 NC Heiloo - tel. 072 - 335287 
NOORD-OOST-VELUWE 
De families doei zonder enige twijfel 
hun best om in hun brieven aan u, ook 
al lijken deze uiterst simpel qua vorm 
en inhoud, hun respekt tot uitdrukking 
te brengen. Temeer omdat in een land 
waar slechts een kleinigheid zoveel 
doet ter verbetering van de levens van 
velen van hen. 
Zolang er mensen zijn zoals u, die de 
noodzaak blijven zien van onze strijd 
tegen armoede, gebrek aan kennis, en 
ziekte, zal onze toekomst in Opper Vol-
ta veelbelovend zijn. 
Wij drukken nogmaals onze oprechte 
dank uit. 
Ronald B. Seligman 
Direkteur in Opper Volta. 

Uit een „tussentijdsverslag" dat is op-
genomen in het Mededelingenblad van 
de Humanitas afdeling N.O.-Veluwe, 
ook dit: 

„31 leden van onze afdeling steunen 
het project Opper Volta. Zij hebben 
met de afdeling zelf 6 kinderen geadop-
teerd en er zijn er weer 2 aangevraagd."  

UTRECHT Onder het motto „Woon-
wagenbewoners, uw nieuwe buren?" 
organiseerde de afdeling N.W.-Utrecht 
en Maarssen op 20 mei in het Parochie-
huis te Breukelen een bijeenkomst 
over woonwagenbewoners. Er werd 
een video-film vertoond, waarin de 
vooroordelen van „burgers" over 
woonwagenbewoners duidelijk naar 
voren komen. Maar ook gunstige erva-
ringen, zoals in Deventer met de kleine 
kampjes „naast de deur". Ook de stem 
van de woonwagenbewoner kwam in 
deze film ruimschoots naar voren. Jo-
han Vijverberg (provincie Utrecht) 
hield een inleiding over de achter-
gronden van het woonwagenbeleid, 
waarin hij o.m. wees op het „falen" van 
de Woonwagenwet 1968. 
Na de pauze ontspon zich een levendi-
ge diskussie in de zaal, waarbij een aan-
tal deskundigen ervaringen uit de 
praktijk naar voren bracht. 
Op 9 september a.s. wordt eveneens in 
het Parochiehuis te Breukelen een 
vervolg-avond gehouden, waar het on-
derwerp meer toegespitst zal zijn op de 
regio N.W.-Utrecht. Het programma 
ziet er als volgt uit: 
- dia-serie „Wonen op Wielen." en 
„Voorzieningen voor woonwagenbe- 
woners" 
- forum met de wethouders W. Balk 
(Breukelen) en P. Rombouts (Maars-
sen), opbouwwerker J. Konraad 
(Stichting Woonwagenwerk Utrecht) 
en woonwagenbewoner A. Rolink. 
- discussie 
Humanitas rekent op een grote op- 
komst. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Meer informatie bij: 
mw. W. Jaburg tel. 3465-63 775 
hr. A. Hogers tel. 02943-1490 

ZUID-DRENTE. In nr. 3 van het 
„clubblaadje" van de afd. Zuid-Drente 
wordt - hoe kan dat anders - veel aan-
dacht besteed aan het vrijwilligers-
werk rondom 't Hiekerhoes. Ook dit 
bericht over de Vereniging „Samen 
Verder" (V.S.V.) in Hoogeveen trok 
onze aandacht: 
„De vereniging Samen Verder stelt 
zich ten doel de alleenstaanden (we-
duwen, weduwnaars, gescheiden 
mannen en vrouwen, vrijgezellen, on-
gehuwde moeders, kortom zij die geen 
levenspartner hebben) uit hun isole-
ment te halen. De S.V. is geen dansclub 
of huwelijksbureau; de vereniging 
tracht personen van 21 tot 65 jaar door 
sport en spel en diverse andere evene-
menten weer te betrekken bij de sa-
menleving. 
Wilt u er meer van weten: dan de info-
adressen bellen: 
mw. A. Essenburg tel. 05280-67 456 
mw. K. Poulus, tel. 05280-66 669 

Stelling 
Het is deze tijd noodzakelijk geachte 
aanhalen van de broekriem zal waar-
schijnlijk de populariteit van de bretel 
doen toenemen. 

(J. van der Heyden, Groningen) 
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Een eigen dood 

Na een gelukkig, 32-jarig huwelijk, verneemt Gerda 
Lerner dat haar man aan een ongeneeslijke hersentu-
mor lijdt. Zij neemt het besluit hem tot de laatste mi-
nuut thuis te verplegen, ondanks haar drukke werk-
kring als geschiedenislerares, ondanks toenemende 
invaliditeit die op laatst dag-en-nacht-verpleging ver-
eist. Na 18 maanden overlijdt hij. Maanden van intens 
beleven, waarin zij haar man terzijde staat om de dood 
in waardigheid te ervaren. Beiden vinden zich in liefde 
en vertrouwen, waardoor zij kracht en steun vindt op-
nieuw te beginnen. Op onnavolgbaar subtiele wijze be-
schrijft Gerda Lerner hoe zij haar levenspartner hielp 
„een eigen dood" te sterven. 

Winkelprijs J.  24,50 voor leden van Humanitas f 19,90. 

Maak f 19,90 over op giro 582.000 van Humanitas Cen-
traal Buro Amsterdam - onder vermelding: Een eigen 
dood. 

Zonder verdere kosten sturen wij u het boek dan toe. 

Bori 
Of op vertoon van deze bon in de boekhandel. 

Naam: 	  
Straat: 	  
Adres: 	  

Aktienummer 108-001 
.522 625.11 [BMI 111.111~E MII«129 02.1.1 

INGSLIJS 
S LOTERIJ 1980 

Vergunning verleend door de staatssecretaris van justitie bij beschikking van 5 februari 1980 nummer L.O. 670/156/008. 

De trekking werd verricht door notaris Mr. N.J.Bunk te Amsterdam op maandag 30 juni 1980. 

CO 'Wilg. 
80® OCI 3  

NUMMER: 5 0 0 7 7 6 

2e 	tot en met 8e 	prijs f 1000,— alle nummers eindigende op 38408 

9e 	tot en met 78e 	prijs f 100,— alle nummers eindigende op 9213 

79e 	tot en met 778e prijs f 25,— alle nummers eindigende op 	207 

779e tot en met 1478e prijs f 10,— alle nummers eindigende op 	228 

Kansspelbelasting zal niet worden ingehouden. 

BELANGRIJK VOOR PRIJSWINNAARS: 

Als u een prijs hebt gewonnen stuur dan uw lot op naar Humanitas, J.W.Brouwersstraat 16 
te Amsterdam, onder vermelding van naam, adres en eventueel giro- of bank-nummer. 

Onze felicitaties als u een prijs heeft gewonnen. Heeft u geen prijs gewonnen 

dan kan het idee dat wij veel goed werk kunnen doen met uw geld voor u een troost zijn. 

HALF OKTOBER A.S. START ONZE GIROLOTERIJ 
MET VELE AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

JVAARONDER ENCYCLOPEDIEËN, GELUIDSAPPARATUUR, T.V.-TOESTELLEN ENZ. 
1 
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