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AVONDJE PRATEN: Onder leiding van Humanitas' beleidsmedewerker Ad van Laarho-
ven, heeft een zestal jongeren gepraat over wat zij op 't hart hebben. En dat was heel wat! Van alles 
kwam er aan de orde: de politiek ... werkloosheid ... onderwijs .. . agressie en nog veel meer. En 
veel kwam niet aan bod: zoals Kernenergie, Koude oorlog, discriminatie. 

;;Misschien onderwerpen voor „een volgend gesprek"? Pag. 7 t/m 10. 

BELANGRIJK INITIATIEF: Humanitas' afdeling Zwolle heeft een initiatief ontwik-
keld, dat er zijn mag! Iedere week schaken jongeren met ouderen „in Humanitas-verband". Be-
jaardencentrum De Molenhof heeft voor deze jong-oud ontmoeting de deur opengezet. Pag. 3. 

ANDERE LETTER Deskundigen uit de lezerskring waren van mening „dat een sehreeftlet-
; ter rnakkelfijker leest dan een schreefloze". Vandaar dat „de schreefloze Iffelvetica" plaats heeft 

gemaakt voor „de selareefletter Excelsior". En nu maar hopen dat o ultroept: „Dat kun je wel zien!" 
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Redactiesecretariaat: 
J. W. BrouWersstr. 16, 
1071. LJ Amsterdam, 
r1 1.. 020-7394.4 

Vakantie -woningruiladressen 
Van verschillende kanten is ons gevraagd of er vakantie-woningruil 
dressen in Van Mens tot Mens zouden kunnen worden opgenomen. Oó 
ruiladressen van mensen die in bejaardentehuizen wonen. Want ook z 
willen best eens van „Groningen naar Amsterdam" of „van de zee naar c 
bossen." Een goed idee, dunkt ons, dat de bewonerscommissies van b 
jaardentehuizen best eens bij de directie zouden kunnen aankaarten. 
De heer Van de Jonkhof, directeur van het bejaardencentrum „De M 
lenhor in Zwolle, vertelde ons dat vakantie-woningruil in De Molenhof 
al voorkomt, maar „als eis stellen we wel, dat de tijdelijke bewoners, i 
vakantiegangers dus, geen extra hulp nodig hebben, want daarvol 
heeft het personeel geen tijd." 
De redactie wil die vakantie-woningruiladressen graag opnemen, wa 
dat biedt de mogelijkheid om voor weinig geld toch in een andere omg 
ving met vakantie te gaan. In het juni-nummer kunnen eventueel adn 
sen worden opgenomen. Het vakantieseizoen is dan weliswaar in voll 
gang, maar voor veel mensen is het najaar nu juist het favoriete seizoe 
om met vakantie te gaan. 
U kunt uw „annonce" (naam en adres, met vermelding, wáár u uw vaka 
tie wilt doorbrengen) opgeven aan: 
Redactiesecretariaat Van Mens tot Mens, L.W. Brouwersstraat 
1071 LJ Amsterdam. 
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het terrein van „zorg voor verslaafd', 
werkzaam is. 	 1T( 
Deze tentoonstelling bestaat uit r"' 
frame met een 17-tal panelen, wacl 
in foto's en tekst een beeld wordt g 
ven van alle facetten van het ve 
vingsprobleem: Vandaar de naamti 
de tentoonstelling „KIJK OP DRU 
In een ruimte van 4 bij 4 m kant  
geheel worden opgesteld. Het a 
voor aanvrage is F.Z.A., Postbus 
Bilthoven, telefoon 030-780724. 

Th. Hadder.  
Oosterwolde 

Geachte Redactie, 

Doe toch niet mee aan dat geschrijf van 
moeilijke woorden. Niet iedereen heeft 
een dikke Van Dalen. Maak Van Mens 
tot Mens leesbaar. In het artikel „om de 
leefbaarheid van een prostitutiewijk" 
lees ik „autochtone Katendrechters." 
Met autochtoon wordt bedoeld: de oor-
spronkelijke bewoners van een land 
(hier dus wijk) en met allochtone pros-
tituees (komt óók in dit stuk voor), 
wordt bedoeld: prostituees die van el-
ders komen. In dat stuk lees ik: leef-
baarheid: wat is dat? Ik zou willen zeg-
gen: leesbaarheid wat is dat? 

J. Kroon-Harmsen 
Amsterdam 

(Naschrift redactie: U hebt helemaal 
gelijk. Maar gelukkig hebben we een 
„verdediging" bij de hand. Op het laat-
ste moment (d.w.z. vlak voor het ter 
perse gegaan) moesten er regels wor 
den geschrapt, waardoor ook het ge-
deelte wegviel, waarin nu juist een 
verklaring werd gegeven van de door u 
genoemde „moeilijk woorden".) 
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Geachte redactie, 

Al in 1976 werd in het decembernum-
mer van „Van Mens tot Mens" geschre-
ven dat alcoholisme een volksziekte 
was geworden en dat alcohol zorgwek-
kende situaties veroorzaakt. Die gaan, 
kon je in dat nummer lezen, zeker Hu-
manitas aan, omdat ze met samenle-
vingsopbouw te maken hebben. We zijn 
nu ruim drie jaar verder en de situatie 
ten aanzien van dit vraagstuk is eerder 
verslechterd dan verbeterd. Er wordt 
steeds meer en steeds vaker gedronken 
en de leeftijd waarop het alcoholge-
bruik begint, komt steeds lager te lig-
gen. 
Daarom lijkt het mij goed om de Hu-
manitasafdelin gen, die aandacht aan 
het alcohol- en drugprobleem willen 
wijden, erop te wijzen dat ze gebruik 
kunnen maken van een mobiele ten-
toonstelling, die gratis wordt uitge-
leend door de F.Z.A., een overkoepelen-
de organisatie van instellingen, die op 

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 

On 

ef 
Het Centraal Bureau, Amstertun  
dam J.W. Brouwersstraat 16 
tel. 020-739 444 (Ledenhulp edan 
ledenservice) is bereid vrage4ael 
van leden te beantwoorde4k 
met medewerking van de lak„, 
delijke vereniging Maatschap. 
pelijk Advies en Informatigar 
Centrum beschikt het Centragen' 
Bureau momenteel over veeies1 
informatiemateriaal, dat in ze)ezi 
ven rubrieken is gerangschikt 
I Maatschappelijke infor: 

matte 	 bat 
II Konsumentenvoorlich- nan 

tinli 	 áevo 
III Onderwijs 	 2  
IV Huisvesting 	 troE 

V. Juridische Zaken 
VI Ontspanning en cultuur ?red' 
VII Buitenland en toerisme Yas  

.1.1( De binnenkomende telefonc)  
sche en schriftelijke vrager'? 
van 'eden kunnen in de meeste, 
gevallen per dag worden afo rl ia 
handeld en in moeilijker geval" 
len binnen een week. ar 
U kunt zich natuurlijk ook tok h( 
uw afdeling (gewest) wenden ()bul 
rechtstreeks tot het Centraalaal 
Bureau in Amsterdam. 	i h( 

Hulp geboden 
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Onze afdeling heeft een werkgroep bejaarden. Och, je zit dan 
amen rond de tafel en dan komen allerlei ideeën op. Zo ook het 
dee om iets te doen waarmee je de kloof tussen jong en oud zou 
unnen overbruggen. Dat is natuurlijk een opvatting, die we 
an JOT hebben geleerd, maar wij hebben er echt over nage-
acht, wat je met zo'n idee in de praktijk kunt doen. Drie jaar 
eleden hebben we al iets gedaan in die richting: toen hebben 
eerlingen van de huishoudschool samen met bejaarden een 
andkleed gemaakt. En daarna viel ineens het woord „scha-
en" in onze werkgroep. Jong en oud kunnen samen natuurlijk 
est schaken. We zijn hier nu ook al een tweede seizoen mee 
ezig. Ik kreeg de opdracht voor de uitvoering van dat plan." 

at vertelt Ank de Groot „uit de Hu-
anitas afdeling Zwolle", een zeer ac-
eve en enthousiaste vrijwilligster, die 

Zwolle deel uitmaakt van de werk-
oep bejaarden. Ze heeft in het vrij-
illigerswerk de nodige ervaring op-
edaan en „de uitvoering van dat plan 
as haar best toevertrouwd." Ank: 

Ik ben gewoon op de koffie gegaan bij 
e bejaarden en ik heb verteld wat ons 
lan was. Zo hadden we al gauw een 
ntal ouderen bijeen die het best leuk 

onden om tegen jongeren te schaken. 
ou ja, bejaarden bereik je in een be-
rdentehuis en de jeugd vind je in de 

cholen! Toen ik eenmaal wist, dat 
oud" belangstelling had, ben ik dus 
ar een paar scholen gestapt. En zou 
het allemaal van de grond gekomen. 

heel serieus opgezet, want we beslui-
ten het seizoen met een simultaan-spel 
met twee spelers van de Zwolse 
schaakbond. Dat wordt echt weer een 
hoogtepunt." 
De wekelijkse ontmoeting— om en om 
op donderdag- en vrijdagmiddag van 4 
tot 5.30 uur — vindt plaats in het gast-
vrije bejaardenoord „De Molenhof" in 
Zwolle, waar tegen 4 uur de koffie met 
koek klaar staat en waar „oud" alvast 
klaar zit achter de door Humanitas 
aangeschafte schaakborden. 
Ank de Groot zorgt ook vo 3r het ver-
voer van een paar deelnemers, die van 
elders moeten komen maar die graag 
naar „De Molenhof' gaan voor een par-
tijtje schaak. 

Vrienschappelijk partijtje 
We hebben zo'n bijeenkomst in de ge-
zellige ruime eet- en recreatiezaal van 

Ank de Groot 
. actief en enthousiast . . . 

dat gastvrije Zwolse bejaardenoord, 
waar rond „de klok van 4" de jeugdige 
schakers binnendruppelen. En ... ge- 
lijk hun plaats achter het bord inne-
men, want per slot van rekening ko- 
men ze — jong en oud — om te schaken. 
Zowel onder jong als oud zitten 
„cracks", die niet gestoord willen 
worden tijdens „het partijtje", dat 
heel ernstig wordt genomen. Goed, de 
ouderen kunnen zich de ontmoeting 
tussen Euwe-Aljechin nog herinne-
ren, maar er zijn jongeren bij, die al 5 
of 6 jaar schaken èn . . . er ook heel wat 
vanaf weten. 
Máár het zijn wel vriendschappelijke 
ontmoetingen in De Molenhof, want 
als de 15-jarige Monica Bergkamp een 
„onverstandige zet doet", zegt haar te-
genspeler: „dat zou ik maar niet doen, 
zet maar terug". Ná het partijtje zegt 
Monica (4de kl. atheneum): „Ik schaak 
nog niet zo lang. Mijn broer is erg goed, 
hij heeft het me geleerd en ik schaak 
ook met hem. Maar ik kom hier graag, 
want ik vind het erg gezellig en ik ge-
loof dat de ouderen het ook best leuk 
vinden. Die doen het zeker niet om te 
winnen." 
En broer René (17, ook leerling van het 
atheneum) zegt: „Ik ben een alles-eter, 
a/s ik maar kan schaken." Hij vindt 
èchaken met ouderen erg interessant, 
want „die schaken anders. Je kunt 
vaak zien dat ze meer ervaring hebben 
maar jongeren nemen meer risico's." 
En Arjen Riens (17, leerling gymna-
sium) vindt deze jong-en-oud ontmoe-
ting een goed idee, ook vanwege het 

	 vervolg op pag. 4 

emiddeld doen er zo'n tien scholieren 
	n tien ouderen mee. Het is allemaa' 

at zou ik nou niet doen". 
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... partijtje: ernstig nemen! 

NIJVERE, NUTTIGE 
OMBUDSMAN 
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Voorjaar 1972 werd de Stichting de Ombudsman opgericht na een door daim 
hele VARA - medewerkers en verenigingsleden - enthousiast gesteund (ui 
aktie die ruim 3 miljoen schoon opbracht. Die aktie was nodig omdat he

giz  en

; 
TV-programma „De Ombudsman" zoveel brieven en telefoontjes opriepten• 
dat dit programma door een gestaag groeiend aantal medewerkers één vaW00 
de duurste in de geschiedenis van de VARA werd. 
Een staf van 25 man-deels full-timers deels parttimers-kan dag in dag uin

:igst 

 
bergen brieven en een bijna konstant rinkelende telefoon te lijf gaan. r

n.d

"; 
worden adviezen en informatie gegeven. 
De feiten liegen er niet om: 
iedere dag - komen er gemiddeld 40 á 50 brieven binnen van mensen di; bui 
nog nooit kontakt met de Stichting hebben gezocht (zo'n 12.000 per jaar1 
- bellen bovendien nog eens 15 á 20 „nieuwe mensen (rond de 5.000 

pe'rdofitvec  jaar), 
- wordt er een evenredig aantal brieven geschreven, 
- worden er zo'n 100 informatie-boekjes of -brochures verstuurd, en dalirbBes.  
praten we nog niet eens over de vele post en telefoontjes, die „tussendo

.

o

.

k

.m

s
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gepleegd worden om zaken die al langer in behandeling zijn tot een go ,.'" 
einde te brengen, of over de persoonlijke bezoeken aan instanties en klient de 
ten. 
Zo'n concentratie van informatie maakt het mogelijk om het programm

l 
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„De Ombudsman", zowel voor TV als radio,- te voeden met onderwerpen. 
Een ander facet is de uitgifte van die informatie-boekjes en brochures, di 
de mensen moeten helpen zelf hun recht te vinden: bijstand, WAO 
WW, Onvolledige gezinnen, vrijstelling motorrijtuigenbelasting we 

j
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invaliditeit, Alimentatie na scheiding, erfrecht; totaal ca. 30.000 per 

vervolg van pag. 3 	  

kontakt." Eén ding is hem tegenge-
vallen . „Ik kwam hier met de instel-
ling: ik kan ze wel aan ... maar eh ... 
soms valt het helemaal niet mee." 

Gezellig hoor 

Tim Loos (16, 5de klas atheneum) is 
ook een trouwe klant van De Molenhof. 
Hij ziet niet veel verschil tussen een 
partijtje met jongeren of ouderen. 
Vindt het wel prettig, dat „oudere 
mensen niet boos worden." 
„Ik ervaar deze middag als heel posi-
tief en ik vind schaken een uitstekend 
medium om jong en oud bij elkaar te 
brengen." 

Bij Hans Berends (18, leerling athe-
neum en al 6 jaar schaker) staat de 
donderdagmiddag met grote letters in 
zijn agenda. „Ik vind het erg gezellig 
om hier te komen. Thuis schaakt nie-
mand. Hier speel je best een goeie par-
tij. Ik geloof dat de ouderen zich ook 
erg verheugen op deze middagen. 
Leuk hoor!" 

Wim de Boer (15, leerling atheneum) 
schaakt al 5 jaar, „maar leert veel van 
zo'n partijtje met ouderen. Met klasse-
genoten verloopt een partijtje meestal 
wat sneller, ouderen moeten langer 
nadenken. Je moet wat meer geduld 
hebben." 
Maar zegt hij nadrukkelijk: „Ik kom 
hier niet om die oudere mensen een ple-
ziertje te doen. Dat zit er wel bij, mácir 
ik vind het zelf ook erg gezellig." 
Terecht is de Afdeling,Zwolle trots op 
deze schaak-ontmoeting tussen jong 
en oud, wat maar één facet is van het 
werk dat door Humanitas Zwolle 
wordt gedaan. 

Ank de Groot: „Maar ja, dit initiatief 
vinden we zo belangrijk, omdat jong 
en oud toch vaak negatief tegenover 
elkaar staan. Hier zitten ze samen aan 
tafel, de beste manier om elkaar eens 
een beetje beter te leren kennen én 
waarderen." 

	 Ank van Zachten 
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arenlange voorbereiding 
Vrijdag 20 febr. jl. werd "BUYTENHAGHE" het centrum 
voor ouderen te Zoetermeer feestelijk geopend. Het inmid-
dels bewoonde Buytenhaghe bevat 151 eenpersoonskamers 
(waarvan 21 geschikt zijn voor rolstoelpatiënten) en 16 
tweepersoonskamers (w.o. twee voor rolstoelpatiënten). Alle 
appartementen hebben een eigen balton. Het grote flatge-

bouw bevat 76 woningen, waarvan de bewoners self-suppor- 
ting zijn, terwijl het complex,  	verder nog 32 clusterwoningen 
telt. 
De Coornhertstichting, die dit wooncomplex realiseerde 
opende hiermee haar tweede humanistische huis in de regio 
Den Haag, zeer binnenkort zal het derde huis in de Haagse 
wijk Waldeck volgen. 

W 

. I. 4`iiriii" 
,Buytenhaghe: bekroning op veel werk! 

e officiële opening van een bejaardentehuis is een bijzondere 
eurtenis, die helaas niet meer zo veel voor komt," zei de heer 

Swiebel, voorzitter van de Haagse HSHB afdeling, in zijn 
lkomstwoord. Hij vond het een bijzondere gebeurtenis „om-
t dit een bekroning is van vele en langdurige activiteiten van 
len." Oók bijzonder „omdat we leven in een tijd, waarin het 

oonte blijkt te zijn onvriendelijk te doen over verzorgings-
izen en zogenaamde aanleunwoningen." Hij tekende protest 

„tegen de 7%-norm van CRM. De leefbaarheid in de verzor-
gstehuizen wordt daardoor ernstig beperkt. Door dit beleid 
rden de leefomstandigheden van bejaarden, zowel binnen 
buiten het verzorgingstehuis ongunstig beinvloed." 

signatuur. „Terwijl één derde van de 
bevolking buitenkerkelijk is, zijn er 
toch maar drie tehuizen op humanisti-
sche grondslag." 

Gastsprekers 
Een aantal gastsprekers voerden hier-
na het woord. Wethouder Groenen van 
Zoetermeer zei „dat de gemeente ge-
lukkig is met dit woonoord, dat ver-
schillende woonsoorten heeft. Tijdens 
de realisatie van dit tehuis (van 1967 tot 
1980) „was het wel eens om moedeloos 
van te worden." Maar hij was blij dat 

officiële opening van het tehuis 
d verricht door de ruim 80-jarige 
r B. Bot, die als oud-secretaris van 
bestuur een groot aandeel in de 
sering van dit complex heeft ge-

. In zijn openingsrede wees hij erop 
t de buitenkerkelijken nog altijd 
misdeeld wat de verzorgingstehui-
betreft. 

egio Den Haag, waar onder hij Zoe-
eer rekende telt meer dan 50 te-
en: verreweg de meesten met een 
stelijke, katholieke of algemene 

„dit prachtige gebouw in overleg tus-
sen bestuur en gemeente tenslotte in 
deze mooie omgeving staat." 
Ook de heer Verwey, die namens het 
architektenbureau en de bouw-onder-
neming sprak, wees erop „dat de trein 
langzaam in beweging was gekomen. 
En was het eenmaal zo ver, dan trok het 
ministerie steeds aan de noodrem, om-
dat het ritje duurder was dan men had 
verwacht. Maar de totale kosten be-
dragen nog geen 77 ct. per kilo incl. 
BTW. Daar koop je in de supermarkt 
nog geen kilo aardappelen voor." 

De voorzitter van de H.S.H.B. de heer 
J. Bijleveld zei óók namens de L.S.B.. 
„Het kan niet genoeg gezegd worden, 
dat wij in Nederland nog steeds spre-
ken van een bejaardenprobleem, ter-
wijl niet de bejaarden het probleem 
is, maar de 7%-norm. Er mag geen 
stilstand komen in de extra-murale 
hulp", vond de heer Bijleveld en „in-
dicatiecommissies mogen niet vragen 
om positief-beoordeelden op te ne-
men, zonder dat het tehuis de gele-
genheid krijgt, de personeelsbezet-
ting daarbij aan te passen." 

Namens Humanitas Zoetermeer bood 
de heer H. Jansen een barometer aan 
„om de kou om te zetten in menselijke 
warmte. Er is al genoeg kou in de men-
selijke relatie. 

De vertegenwoordigster van de bewo-
ners, mevrouw Van der Berg vertelde 
dat de start voor de bewoners nogal 
moeilijk was geweest. „Sneeuw, ijs en 
gladde wegen hadden de ingebruik-
neming erg moeilijk gemaakt. Ook al 
omdat er nog veel moest gebeuren in 
het huis. Voor velen was het een hele 
stap geweest, omdat veel wat dierbaar 
was, moest worden achtergelaten. 
Maar... de hartelijke en tactvolle ont-
vangst had veel goed gemaakt." 
„De aanleunwoningen, zijn een voor-
beeld wat betreft doelmatigheid", zei 
de heer Derwig namens „de gelukkige 
bewoners van de Clusterwoningen". 
Hij was van mening „dat er een hechte 
gemeenschap moest komen tussen de 
bewoners van het huis, de flat en de 
aanleunwoningen." 

De heer Swiebel dankte alle sprekers 
voor hun goede woorden én cadeaus, 
waarna onder leiding van de directrice 
mevrouw Wilhelm, de bezoekers met 
eigen ogen konden zien, dat „Buyten-
haghe" wel een bijzonder mooi com-
plex is geworden! 

	  Joop van Dalen. 
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MIGRERENDE WERKNEMERS 
De Nederlandse regering is van plan het Europees Verdrag voor de rechts-
positie (Statuut) van migrerende werknemers, dat in mei 1977 in het kader 
van de Raad van Europa tot stand kwam, te bekrachtigen. Daartoe zijn een 
wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag en een wetsontwerp ter 
uitvoering van enkele verdragsbepalingen bij de Tweede Kamer inge-
diend. 
Het Verdrag regelt enkele belangrijke aspecten van de rechtspositie van 
die migrerende werknemers die onderdanen zijn van lid-staten van de 
Raad van Europa, voorzover zij officieel toestemming hebben gekregen op 
het grondgebied van een van de 21 lid-staten van de Raad te werken. Het 
gaat hierbij onder andere om: het recht op verblijf, gezinshereniging, so-
ciale en medische bijstand, overmaking van spaargelden. Daarnaast gaat 
het Verdrag in op onderwerpen als: huisvesting, toegang tot (beroeps-)on-
derwijs, arbeidsvoorwaarden -en ontslag, sociale zekerheid, toezicht op 
arbeidsomstandigheden, inkomstenbelasting, nieuwe tewerkstelling, be-
roep op de rechter, toegang tot arbeidsbureaus, uitoefening van vakbonds-
rechten en medezeggenschap. 

Meer geld voor 
oud-welzijnswerkers 

Uit Boven 60 
Het Koningin Juliana Fonds gaat oud-welzijnswerkers die geen pensioen van 
het P.G.G.M. of het Pensioenfonds Bibliotheekpersoneel ontvangen financieel 
steunen. 
Het Bestuur van het Koningin Juliana Fonds te 's Gravenhage heeft daartoe 
opgericht de Stichting Financiële Steun Oud-Welzijnswerkers. 

Deze Stichting beoogt het bieden van 
aanvullende financiële steun aan ge-
pensioneerden, die werkzaam waren in 
het welzijnswerk, dat ook tot het werk-
terrein van het Koningin Juliana 
Fonds behoort, zoals jeugdwerk, so-
ciaal-cultureel werk, maatschappelijke 
dienstverlening, kinderbescherming 
maatschappelijke gezondheidszorg en 
voor openbare bibliotheken e.d. Men 
zal zich niet richten op de werkers in de 
sector van de intra-murale gezond-
heidszorg, zoals ziekenhuizen en ver-
pleeginrichtingen. 

VOOr de - nu - verplichte pensioen-
voorziening, waren de pensioenen in 
het algemeen onvoldoende en niet 
welvaartsvast, zodat welzijnswerkers 
die voor de datum van de verplicht-
stellingen de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt hadden, dikwijls in fi-
nancieel zwakke omstandigheden 
verkeren. 
Aan deze oud-welzijnswerkers, die ge-
rekend kunnen worden tot de pioniers 
van het welzijnswerk, wil de thans op-
gerichte Stichting - daartoe door het 
Koningin Juliana Fonds financieel in 
de gelegenheid gesteld - een aanvul-
lende geldelijke steun verstrekken die 
van jaar tot jaar opnieuw zal worden 
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vastgesteld. Dit gebeurt onverplicht en 
op grond van nog vast te stellen kriteria 
zoals een minimum aantal dienstjaren 
in de sector werkzaam geweest. 

Oud-welzijnswerk(st)ers, dan wel we-
duwen van oud-welzijnswerkers die 
menen in aanmerking te kunnen ko-
men, wordt verzocht hun adres op te 
geven aan het secretariaat van de 
Stichting, p/a Koningin Juliana Fonds, 
Eisenhowerlaan 146, 2517 KP 's-Gra-
venhage, telefoon 070-57.22.41, waarna 
aanvraagformulieren zullen worden 
toegezonden. 

Ontoegankelijk 
De ANIB, bond van gehandicapten en 
arbeidsongeschikten, is ontstemd over 
een vruchteloze briefwisseling met de 
Nederlandse Sport Federatie. 
Onderwerp van de correspondentie is 
de geringe toegankelijkheid voor ge-
handicapten van vele sportaccommo-
daties. „Slechts 90% van die accom-
modaties is toegankelijk." aldus „In-
terval", maandblad van ANIB. 

De Stichting Uit Boven 60 is een 
instelling, die zich speciaal toele 
het organiseren van groepsreizen 
ouderen. Het reisdoel en rei 
gramma zijn geheel afgestemd o 
verlangens en mogelijkheden van 
wat oudere vakantieganger. 
De Stichting is uitgegroeid tot ee 
specialiseerde instelling van extra 
zorgde reizen. Dit extra verzorgd 
rakter van de reizen blijkt o.a. uit 
- de samenstelling van de groep 
gers, d.w.z. een kleine groep (25-30 
sonen), waardoor gemakkelijker g 
en vriendschappelijke contacten 
nen ontstaan. 
- de reisbegeleiding. Met iedere 
gaan twee vrijwilligers mee: een 
leid(st)er en een verpleegkundige 
- het feit, dat rekening geho 
wordt met kleine lichamelijke 
makken, die de leeftijd met zich • 
kunnen brengen, zoals het wat ny 
lijker lange wandelingen makerd 
gebruiken van medicijnen of het rp 
ben van een dieet. 	 f" 	• 
- de zorg waarmee het hotel, de r 
route en de excursie worden uitgé 
zen en afgestemd op mogelijkhé De  
van ouderen. 

Adres: Stichting Uit Boven 60 't,  Da 
Havenstraat 41, 1401 EL Bussum flhi 
Tel. 2159-33017 (van 9-17 uur). 	r te / 
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Aarzelend begin 
De onlangs gehouden enquête heeft uitgewezen, dat de ge-
middelde leeftijd van Humanitasleden aan de hoge kant is. 

- Dat noemt men tegenwoordig „vergrijzing." Een onsympa-
thieke uitdrukking, vinden wij, maar een feit is dat de mees-
te leden van Humanitas geen „spring-in-'t veld's" meer zijn. 
Voor de doelen, die Humanitas nastreeft zijn die ook niet 
dadelijk nodig. . . máár, als je die doeleinden wilt continue-
ren moet je er wel voor zorgen, dat de vereniging tijdig wordt 
:aangevuld met „jong bloed." 
-Daarom is het goed om je eens af te vragen, hoe jonge mensen 
over onze samenleving denken, wat hun problemen, hun in-
teressen zijn. 
Een aarzelend begin hebben we hiermee gemaakt: we hebben 
een zestal jongeren laten praten over wat hen bezighoudt. 
Dat was beslit niet dé stem van dé jeugd. Daarvoor was het 
groepje te willekeurig samengesteld Maar dit gesprek, dat 
onder leiding van Humanitas' stafmedewerker Ad van 
Laarhoven werd gevoerd, wilde niet meer zijn dan „eens een 
avondje luisteren naar jonge mensen." Wie weet ter lering, of 
liever gezegd ter informatie van (wat) ouderen? 
In bijgaand verslag leest u wat Irma Hogers (18 jaar, werk- 
aam in een openbare leesbibliotheek), Thea van Huis (19 

jaar, studente geneeskunde), Mirjam Ploeg (17 jaar, leerling 
atheneum), Robert Tjebbes (24 jaar, student Sociale Acade-
mie), Pietie Koster (17 jaar, leerlinge gymnasium) en Thijs 
Post (19 jaar, student natuurkunde) „ervan vonden". Oók 
dit: „Erg leuk zo'n gesprek. Als het aan ons ligt graag een 
herhaling en dan over een gericht onderwerp. Bijvoorbeeld 
praten over kernenergie, discriminatie of de dreiging van de 
koude oorlog." 

. vrijwilligerswerk . . . 

„Zijn jullie politiek geënga-
geerd?" Dat was de eerste 
vraag die Ad van Laarhoven 
stelde. Met het positieve „ja" 
van Thijs werd de zeer leven-
dige discussie aangezwen-
geld. Hij zei, „actief lid te zijn 
van de PSP, waarin de „P" van 
pacifisme hem vooral aan-
trok." Hij was zich bewust 
voor een klein partijtje te 
hebben gekozen en „dat één 
man in de Kamer niet veel is", 
maar de standvastigheid van 
de PSP was z.i. toch wel een 
belangrijke factor in de Ne-
derlandse politiek. 

Politiek 
IRMA: „Dat vind ik ook, PPR en PSP 
vormen samen een harde kern, waar-
naar toch wordt geluisterd." 
ROBERT: „Ik heb geen geloof in klei-
ne partijtjes. Je kunt toch niks doen. Je 
kunt je alleen als oppositiepartij ui-
ten." 
THIJS: „Als je méé regeert, merk je 
natuurlijk dat je veel meer invloed 
hebt; aan de andere kant gaan partijen 
die deel uitmaken van de regering aan 
allerlei toestanden ten onder." 
PIETIE: „Ik houd me nog niet bezig 
met politiek; ik ben nog maar 17, maar 
ik denk wel in de richting van de PSP." 
MIRJAM: „Ik heb wel andere dingen 
die me bezig houden. Allerlei mensen 
zitten geestelijk in de knoop. Ik zou 
nooit lid worden van een politieke par-
tij." 
AD: „Zijn er op school mensen die 
geestelijk in de knoop zitten?" 
MIRJAM: „Vorig jaar hebben twee 
jongens zelfmoord gepleegd; één was 
pas nieuw op school." 
PIETIE: „Wat deden jullie daarmee op 
school?" 
MIRJAM: „We kregen een dag vrij . . . 
anders niet. Dat vond ik heel erg. De 
eerste keer werd er niets over gezegd. 
De tweede keer kwam de con-rector 
het vertellen." 
AD: ;,Had het iets te maken met de 
sfeer in jullie klas, denk je?" 
MIRJAM: „Nee, ik dacht niet dat het 
daaraan lag . . . maar je gaat je toch 
schuldig voelen. Ik kwam kort daar- 
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voor die nieuwe jongen nog tegen. 
Achteraf dacht ik: had ik maar iets te-
gen hem gezegd. Dan had ie misschien 
nog geleefd." 
AD: „In de klas is er helemaal niet 
over gepraat? ..." 
MIRJAM: „Ik praatte er met mijn 
vriendinnen over. Maar de directie 
stuurde een krans, niets meer. Ze had-
den ons toch bij elkaar moeten roepen, 
samen er over praten hoè dat nou kon 
gebeuren . . ." 
IRMA: „Misschien voelde de de direc-
tie zich wel schuldig. Ik vind het maar 
vreemd hoor, dat niemand in de gaten 
heeft gehad dat er iets met die jongens 
was." 
THIJS: „Ik heb zoiets nog nooit ge-
hoord . . ." 
IRMA: „Och iemand zegt wel es: ik zie 
het niet meer zitten, maar dan doe je 
dát toch niet." 
AD: „Robert, jij hebt als stagiaire met 
verslaafden te maken ... Heb jij dat 
wel eens meegemaakt? 
ROBERT: „Die verslaafden gaan van-
zelf wel dood ... Als je verslaafd bent, 
stimuleer je jezelf om dood te gaan. Het 
heeft allemaal wel met een vlucht te 
maken. 
AD: „Veel mensen vluchten in de 
drank ... veel jongeren misschien in 
de disco ...?" 

Verslaving 
Hiermee is ineens het onderwerp 
„verslaving" aan de orde gekomen. 
IRMA: „Ik merk wel dat als je geen 
alcohol drinkt, zoals ik, je met de nek 
wordt aangekeken. De meesten vinden 
dat drinken of een stickie roken bij een 
feest hoort. 
PIETIE: „Als er een schoolfeest is ge-
weest, staat er een bérg kratten. Er gaat 
wat door hoor ..." 
ROBERT: „Je m7/g je toch wel es te 
buiten gaan?" 
PIETIE: „Er wordt teveel gedronken !" 
IRMA: Het gebeurt niet alleen op fees-
ten. Als je bij iemand thuis zit, wordt er 
ook gelijk bier aangesleept. En het 
blijft meestal niet bij één biertje. De 
mensen onderkennen het gevaar niet, 
drinken neemt wel echt toe." 
AD: „Geloven jullie dat er sprake is 
van een probleem?" 
THIJS: „Ik weet niet hoe erg het is . . . 
AD: „De cijfers zijn verontrustend 
hoor." 
ROBERT: Op een feestje heb ik het 
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meestal warm, dan is het toch vanzelf-
sprekend dat je wat meer drinkt ..." 
THIJS: „Ik geloof dat het pas gevaar-
lijk wordt, als je alleen gaat zitten drin-
ken. Als je stiekem een fles open-
trekt .. ." 
THEA: „Ik zie het vele drinken op fees-
ten niet als een probleem. Toen ik pas 
van huis af was, dronk ik teveel, maar 
dat gaat vanzelf over. In mijn omge-
ving zie ik het niet als een probleem." 
MIRJAM: „Ik drink zelf niet, maar we 
zitten voor de gezelligheid wel eens in 
een café. Als je in je uppie drinkt, wordt 
het alcoholisme." 
IRMA: „Ik woon in Loenen . en ik 
heb wel vaak gehoord, dat als huis-
vrouwen uit de buitenwijken bij elkaar 
koffie drinken, het niet bij koffie alleen 
blijft." 
THIJS: „Het lijkt me ook vreselijk om 
de hele dag thuis te moeten zitten." 

Werkloosheid 
Hiermee is het probleem van de werk-
loosheid aan de orde gekomen. 
THIJS: Ik heb altijd genoeg te doen. 
Maar als je gewend bent om altijd te 
werken en 's avonds voor de TV uit te 
zakken met een pilsje, weet je natuur-
lijk niet wat je moet doen als je werk-
loos wordt. Maar ik ben niet bang 
hoor." 
PIETIE: „Jij hebt zes jaar met je studie 
voor de boeg ..." 
IRMA: „Ik wèrk, maar als ik geen 
werk had gevonden, was ik naar 
Frankrijk gegaan voor een half jaar. 
Maar ja, er zijn zoveel dingen te doen. 
Desnoods was ik achter de kassa gaan 
zitten ... Nou ja ... niet te lang." 
THIJS: „Als ik geen werk zou kunnen 
vinden, zou ik desnoods boekhouder 
worden en dan 's avonds ruig de actie 
in. Nee, hoor dat is geendpunt." 
THEA: „Ik zou het wel erg vinden als 
ik werkloos zou zijn. Ik wil nuttig zijn. 
Vreselijk zou ik het vinden als ik niet 
aan de slag zou kunnen komen." 
IRMA: „Maar er is zoveel te doen náást 
je werk." 

ROBERT: „Er is veel werkloos 
onder mensen, die niets anders 
nen dan aan de lopende band 
ten ..." 
IRMA: „Er zijn allerlei cursussen 
meeste mensen hebben geen idee 
alle mogelijkheden die er zijn." 
THIJS: „Dat werk aan de lop 
band is vreselijk. Je ziet mensenkom' 
woon aftakelen. Ik heb jongens rdge10( 
gemaakt die dat werk voor een en 
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Maar ik wil ook studeren . . . Neder-
lands." 
IRMA: Je moet wel niet in klassen 
denken, maar ik geloof wel dat de 
verveling veel groter is als je minder 
opleiding hebt gehad. De baldadig-
heid onder die jongeren is veel groter. 
Ik merk het in de bibliotheek: daar 
komen ze je treiteren uit verveling. Ik 
geloof ook dat je daaraan moet den-
ken bij part-time banen en minder 
werken. Dan heb je veel vrije tijd en 
dat betekent voor veel mensen je ver-
velen." 
PIETIE: „Vrijetijdsbesteding moet je 
leren ..." 
IRMA: „Dat moet gebeuren, maar ik 
ou niet weten, hoe. Maar er moet 

iets gebeuren." 

rijwilligerswerk 
Het gesprek komt dan bij vrijwilli-
gerswerk terecht. 
IRMA: „Ik geloof wel dat je als vrijwil-
*ger erg zinvol bezig kunt zijn. Niet om 

het geld, maar gewoon om bezig te zijn. 
Ik geloof dat zulk werk belangrijker 
kan zijn dan werk aan de lopende band. 
Dat is zulk vreselijk werk . . ." 
AD: „Zouden jullie vrijwilligerswerk 
willen doen, in het sociale of politiek°. 
vlak?" 

MIRJAM: „Ik zou best met jongeren 
willen werken in een clubhuis." 
PIETIE: „Ik zou wel iets willen doen 
tegen die rassendiscriminatie in Zuid-
Afrika. Op school gaan we nu iets doen 
om duidelijk te maken wat daar aan de 
hand is." 
THEA: „Ik zou wel iets willen doen op 
mijn eigen terrein. Bij ons wordt veel 
gepraat over gebrek aan menselijkheid 
in de ziekenhuizen. We praten erover, 
hoe je het zou moeten inkleden om dat 
te veranderen." 
THIJS: Als politieke partij ben je ook 
bezig met al dat soort zaken. Met Zuid-
Afrika, met het vluchtelingen-
probleem . .. Maar ja er worden zoveel 
dingen overhoop gehaald, dat je aller-
lei zaken maar half kunt doen. Je pro-
beert wel af te wegen wat het belang-
rijkste is. Ik voor mij vind de strijd te-
gen levering van korvetten aan Indo-
nesië erg belangrijk. Die worden ge-
bruikt om een blokkade rond Timor te 
leggen, waardoor de mensen daar ver-
hongeren." 
MIRJAM: „Ik vind dat je de mensen in 
het eigen land moet helpen. Je moet ze 
leren verbouwen en zo . . ." 
THIJS: „En je mag geen oorlogssche-
pen leveren . . ." 
IRMA: „Je kan beter mensen sturen 
dan machines . . ." 
THIJS: „Ja, want als je machines 
stuurt, worden de mensen toch maar 
uitgebuit. Je moet ze ook veel meer 
gaan betalen voor hun grondstoffen. 
Wij profiteren maar van die koloniale 
toestand." . 
MIRJAM: „Het geld dat wordt ge-
stuurd, komt bij de verkeerden te-
recht." 
IRMA: „Daar worden goedkope ar-
beidsplaatsen gecreëerd en hier heb-
ben we werkloosheid." 
MIRJAM: „Je moet echt iets doèn voor 
de mensen, geen geld sturen." 
THIJS: „Het een sluit het andere niet 
uit." 
THEA: „Ik wil zelf erg graag naar een 
ontwikkelingsland gaan. Dat lijkt me 
erg fijn. Geld interesseert me niet zo; ik  

vind het belangrijk dat ik nódig ben." 
ROBERT: „Veel ontwikkelingswerk 
wordt anders goed beloond hoor . .!" 
IRMA: „Eigenlijk is het schandelijk; 
hier lijden wij aan vervetting, daar 
heerst hongersnood." 
THEA: „Ik geloof dat het zinnig is om 
mensen daar op te leiden voor medi-
sche beroepen, dan kunnen ze zichzelf 
leren genezen. Hier hebben wij de 
meest vernuftige apparatuur klaar 
staan voor een kleine ingreep; dáár 
hebben ze niks. Het is zo oneerlijk ver-
deeld." 
AD: „De mentaliteit moet hier mis-
schien wel veranderen ...?" 
THIJS: „Ik ben met politiek bezig, niet 
met mentaliteitsverandering." 
IRMA: „Je kunt dat samen doen ... Ik 
geloof dat mensen die voor een ideaal 
vechten het langer uithouden dan 
mensen die alleen voor geld iets doen. 
Soldaten willen niet dood . . . Mensen 
die uit idealisme iets doen, vechten 
zich desnoods dood . . . Ik ben pacifis-
tisch opgevoed. (tegen Thijs) Hoe zie jij 
dat?" 
THIJS: „Ik vind dat een moeilijk 
probleem hoor; daar heb ik niet zo 
maar een antwoord op." 

Scholen 
AD: „Wordt er op de scholen veel ge-
praat over wat er allemaal in de 
maatschappij gebeurt?" 
MIRJAM: „Wij hebben E ;n les maat-
schappijleer gehad." , 
PIETIE: „Onze wiskundeleraar stelde 
voor steeds een uur te praten over we-
reldproblemen. Hij heeft het maar 
twee keer gedaan. De tweede keer za-
ten er maar drie mensen in de klas." 
AD: „Er was geen belangstelling 
voor?" 
PIETIE: „Ik kom er niet achter hoor. 't 
Was het eerste uur, misschien bleven 
ze wel liever lang in bed liggen . . ." 
THIJS: „Nou ja, soms kan ik me dat 
wel voorstellen hoor. Als zo'n leraar 
een zijkerd is . .. staat ie maar te zeve-
ren en te ouwehoeren. Zo'n man moet 
niet altijd zelf aan het woord willen 
blijven." 
PIETIE: „Ja maar de klas zegt niks." 
IRMA: „En als je iets zegt, kijken ze 
van: ojéé daar heb je haar ook weer. 
Het interesseert ze toch niet ..." 
THEA: „Het hangt er vanaf hoe on-
derwijs wordt gegeven. Als wij vroe-
ger werkstukken moesten maken 
ging het goed. Ik zat in een bejaarden-
groepje. Dan was je echt actief bezig, 
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en voor iedereen was er wel een taak 
in zo'n groep." 
AD: „Dan was er dus wel belangstel-
ling?" 
THEA: „Ja zeker." 
THIJS: „Ik geloof dat het milieu 
waarin je opgroeit erg belangrijk is." 
IRMA: „Met dat soort zaken beginnen 
ze veel te laat; je zou er al op de lagere 
school mee moeten beginnen." 
AD: „Ook wat die besteding van de 
vrije tijd betreft?" 
IRMA: „Ja, je zou ook moeten leren om 
dingen samen te doen. Maar je mag niet 
eens bij je buurman kijken. Zo leer je 
toch nooit sámenwerken?" 
PIETIE: „Nou ja, je werkt toch voor je 
diploma!" 
THIJS: „Om later een goed baantje te 
krijgen ..." 
THEA: „Dat diploma stimuleert je 
toch..." 
IRMA: „Ieder kind is leergierig, maar 
het schoolsysteem deugt niet. Je móet 
te veel ..." 
MIRJAM: „Maar ik was al van school 
afgegaan als „moeten" er niet was ge-
weest. Nu vind ik het fijn dat ik heb 
doorgezet." 
THIJS: „Ik was erg blij toen ik eindex-
amen had gedaan. Je leert allerlei bela-
chelijke dingen op school. Dan moet je 
ook nog allerlei schrijvers uit je hoofd 
leren. Daar word je toch dom van." 
PIETIE: „Ik vind dwang goed hoor. 
Als je zegt: alles maar afschaffen en 
iedereen moet maar zelf zien wat ie 
wil leren, zou het misgaan. Als je 12 
bent heb je geen besef van wat er al-
lemaal te leren valt ..." 
IRMA: „Er zou veel meer gedaan moe-
ten worden om de leerstof funktioneel 
te maken, je zou alles in veel groter 
verband moeten leren zien." 
PIETIE: „Weten, daar gaat het om." 
MIRJAM: „Ik geloof dat alles wat je 
leert, te maken heeft met de maat-
schappij." 
IRMA: „Alles wordt te veel losgekop-
peld .. ." 
PIETIE: „Het zou toch één grote brei 
worden? Hoe wil je nou alles combine-
ren?" 
THIJS: „Aardrijkskunde en geschie-
denis kun je anders best samen bren-
gen." 
MIRJAM: „Ik vind dat alles apart moet 
blijven. Je moet het zelf maar inpas-
sen." 
IRMA: „Hoeveel mensen kunnen dat 
nou .. .?" 
MIRJAM: „Ik vind werkstukken ma-
ken erg leuk, maar ik geloof dat iemand 
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moet zeggen: zó moet liet." 
ROBERT: „Op de sociale academie 
gaat het goddank heel anders. Ik geloof 
dat het op de universiteit nog vrijer 
toegaat. Ik vind het belachelijk dat op 
de middelbare school een lul een uur 
voor de klas staat te zwetsen over iets 
dat je thuis zelf in een half uur in een 
boekje kunt lezen." 
MIRJAM: „Bij ons op school kun je 
baal-dagen opnemen. Nou als je teveel 
wegblijft merk je dat zelf wel." 
THIJS: „Ik vond het een verademing 
hoor, toen die druk van school wegviel. 
De leraren denken, dat ze je kunnen 
opvoeden. Maar dat overschatten ze 
hoor. Dat gebeurt gewoon thuis." 

Agressie 
Dan - de avond is al ver gevorderd -
wil Ad graag hun mening horen over 
agressie. „Zou het allemaal beter 
gaan, als je van jongsaf aan geleerd 
zou hebben, hoè je vrije tijd kunt be-
steden?" 

IRMA: „Ik geloof dat er in een dorp 
minder agressie is dan in een stad. Daar 
is de verveling veel groter. Op een dorp 
gebeurt altijd wel wat ... De koe moet 
kalven of . . ." 
MIRJAM: „Niet iedereen die buiten 
woont is boer!" 
ROBERT: „Ik denk dat je in veel dor-
pen ook jeugdige delinquenten aan-
treft." 
THEA: „Bij ons (Utrecht) was het op 
school erg rustig." 
MIRJAM: „Op onze school zitten alle-
maal Amsterdammers. Nou het is heus 
geen agressieve bende hoor. Ik geloof 
eerder dat groepen elkaar aansteken. 
Dat is in een dorp zo en dat is in een 
stad zo. In een dorp verveel je je toch 
eerder .. ." 
IRMA: „Nou ja, misschien valt het 
minder op .. . als je in de wei een paal-
tje omtrapt ziet niemand dat." 
MIRJAM: „Of ze komen van een dorp 
naar de stad om daar de boel op stelten 
te zetten . . ." 
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AD: „Tot slot nog één vraag: zijn 
eft 

b 
 

ten?" 

en 
bepaalde dingen die jullie hoog zi ente 

aakt 
MIRJAM: „Ja, dat overdreven emardoor  
cipatie-gedoe van de vrouwen. Ze zij' ,e

oel 
estel 

tegen mannen. Ik ben voor ge 	• 
heid . . ." 	 et g 

lijrp 

PIETIE: „Waarom denk jij dat hoor j 
overdreven is? Er komt altijd maar • npass 
klein groepje in de publiciteit."kijk 
MIRJAM: „Van geëmancipeer aansk  
vrouwen wordt altijd gedacht dat zhoefte 
lesbisch zijn." 	 Het st 
PIETIE: „Waarom denk je dat?" 
MIRJAM: „Nou als in de klas vrier 	
dinnen intiem met elkaar omgaa, 	
wordt dat gezegd. Ik wil niet in di 
hoekje geduwd worden." 
PIETIE: „Ik heb dat nog nooit gt, 
merkt. Is dat nou wel zo?" 
MIRJAM: „Ik heb het zo ervaren." 0] 
IRMA: „Ik vind mannen-emancipati; 
ook erg goed. Ik vind het maar onzi'  
dat de mannen en vrouwenbewegiRG.L. 
elkaar zo katten." 
ROBERT: „Ik geloof dat je extra (lig 
delijkheid krijgt door je extreem te ui 
ten." 	 De Nz 
MIRJAM: „Maar ik vond bijvoorbeelilijk vv 
die demonstratie tegen porno idiooldrach 
Als er geen hoeren en porno zoudeiderzn 
zijg, zou je veel meer ellende krijgen.iPtrati( 
THIJS: „Ik kan me best voorstellen sIdat 
vrouwen hiertegen protesteren." 	derzo 
MIRJAM: „Nou ik niet hoor." 	lening 
ROBERT: „Maar als mannen jou 49ndel 
leen maar zien als een lichaam met eeire bul 
gat .. ." 	 tgefim 
MIRJAM: „Ze• zie ik mezelf niet." 
IRMA: „Maar ze) zien mannen onHet 
soms. Niet allemaal, want er wordt oolgend(  
scheel gekeken naar mannen die iets ii Inv 
de huishouding doen." 
PIETIE: „Mijn moeder holt uit zichzeloer:r1  n-1  
al naar de keuken, als mijn vader zegl 
wáár is het zout?" 	

strati< 
4or bE 

THEA: „Mijn vader is altijd erg vei,— Dar 
wend. Nu wil mijn moeder het wel arinmva 
ders, maar dan wordt het moeilijk ...gelijk 
THIJS: „Veel vrouwen vinden het gel— Ko] 
als je iets wilt doen." 	 lopzet 
IRMA: „Mijn vriend is niet handig, bieen  
hem thuis zit zijn moeder altijd op Leens 

r 
kans 

scheppen over zijn broer; die is zo hanTwee 
dig, die is zo geweldig." 	 ilen n] 
THIJS: „Mijn bezwaar tegen vrouweimate 
is dat ze zelf willen emanciperen, maamen 
dat mannen dat niet mogen." 	faanzi 

waar 
loor 
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nister Albeda van Sociale Zaken 
eeft een bedrag van 8'/2 miljoen gul-
en beschikbaar gesteld voor experi-
entele arbeidsprojecten. De minister 

aakt hierbij in op voorstellen van het 
oor het N.V.V.-Jongerencontact op-

gestelde „Plan voor de Jeugdarbeid". 
Doel is het opzetten van experimenten 
met groepsgerichte arbeidsprojecten 
oor jeugdige werklozen, voor wie de 
npassing in het arbeidsproces moei-
Jk blijkt te zijn. De projecten moeten 
ansluiten op maatschappelijke be-
oeften. 
et streven is gericht op blijvende en 

e Nationale raad voor maatschappe-
Jk welzijn (Nrmw) is bereid als op-
achtgever te fungeren voor een on-

erzoek over „Problemen rond regi-
tratiesystemen" onder voorwaarde 

dat het Programmeringscollege on-
erzoek maatschappelijke dienstver-
ening van oordeel is dat het definitieve 
onderzoeksvoorstel uit het beschikba-
ie budget voor onderzoek kan worden 
gefinancierd. 

et onderzoeksvoorstel houdt het vol-
gende in: 

Inventarisatie en analyse van de fac-
toren die de opzet en uitvoering en het 
gebruik van de resultaten bij een regi-
sstratiesysteem binnen de welzijnssec-
or bemoeilijken of bevorderen. 
Daaruit conclusies trekken over de 

mvang en de beperkingen van de mo-
gelijkheden van registratiesystemen. 

Komen tot aanbevelingen over een 
pzet, uitvoering en presentatie van 

een registratiesysteem die de meeste 
ans op succes hebben. 

ee samenhangende variabelen zul-
en nadrukkelijk worden bekeken: de 
ate waarin en de motieven waarom 
en een afwerende houding heeft ten 
zien van registratie en de mate 

aarin de geregistreerde gegevens 
oor de betrokken partijen worden ge-
ruikt. 

erder heeft de NRMW aan de Harmo-
satieraad welzijnsbeleid (Hrwb) toe- 

volwaardige werkgelegenheid. Tijdens 
de projecten zullen activiteiten als be-
geleiding, voorlichting, scholing mo-
gelijk moeten zijn. Deze maatregel is 
bedoeld voor die jeugdigen, die meer 
dan normaal door werkloosheid wor-
den getroffen of vanwege hun voorop-
leiding extra risico lopen. 

Informaties kunnen worden ingewon-
nen bij het directoraat-generaal voor 
de Arbeidsvoorziening van het minis-
terie — Volmerlaan 1, Rijswijk Z.H. 
(Stuurgroep Experimentele Arbeids-
projecten Jeugdige Werklozen). 

gezegd te trachten knelpunten, die in 
de welzijnswereld als hinderlijk wor-
den ervaren, te verzamelen en aan de 
Harmonisatieraad door te geven. Een 
eerste inventarisatie onder de leden 
van de Nrmw heeft zeventien knelpun-
ten opgeleverd. 
Ook binnen beide secties van de 
Nrmw, de sectie samenlevingsopbouw 
en de sectie maatschappelijke dienst-
verlening, is de mogelijkheid geopperd 
om periodiek ruimte in hun agenda te 
reserveren om belangrijke knelpunten 
te signaleren. 

g g 
EXCELSIOR 	HELVETICA 
schreefletter 	schreefloze 

Gelijke 
behandeling 
mannen 
en vrouwen 
De Wet gelijke behandeling mannen en 
vrouwen (Wet van 1 maart 1980, 
Staatsblad nr. 86) is 15 maart 1980 in 
werking getreden. Met deze wet wordt 
wat betreft Nederland uitvoering ge-
geven aan de Richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 9 
februari 1976. 
De wet verbiedt de werkgever om bij 
het aangaan en de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst en in de ar-
beidsvoorwaarden verschil te maken 
tussen mannen en vrouwen. 
Ook bij de uitoefening van het vrije be-
roep mag geen onderscheid tussen 
mannen en vrouwen worden gemaakt. 
Het zelfde geldt voor advertenties 
waarin een betrekking wordt aange-
boden, voor de sollicitatieprocedure, 
voor beroepskeuzevoorlichting, be-
roepsonderwijs, bij- en omscholings-
cursussen, promotiekansen en moge-
lijkheden tot ontplooiing binnen het 
vrije beroep. 
Degene in wiens nadeel een verboden 
onderscheid is gemaakt kan zich be-
halve tot de rechter ook wenden tot een 
speciale commissie, de Commissie ge-
lijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid. 
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Onderzoek 
en knelpunten 

Leiding geven 
Het instituut voortgezet agogisch beroepsonderwijs te Amsterdam geeft in 
het schooljaar 1980/81 een 

KURSUS LEIDINGGEVEN 
voor leidinggevenden in de non-profit sektor. 

— werken aan problemen uit de eigen werksituatie 
— training in samenwerken 
— dertig dagen in blokken van drie of vier per maand 

Prospektus: IVABO/KL, Keizersgracht 698, 1017 EV Amsterdam, 020— 22 
85 86 
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anderen nog wel eens „moeilijk" wo. 
den gevonden. • 
1. Hulpverlening in crisissituaties 
echtscheiding en overlijden is een z 
nuttige zaak. Er kan geholpen word 
schadelijke neveneffecten te elimin 
ren door bijvoorbeeld behulpzaam 
zijn bij het tot stand brengen en eff 
tueren van bezoekregelingen bij ec 
scheiding. 
2. Vrijwilligers zouden ten behoe 
van één-ouder-gezinnen, indien g 
wenst, een nuttige functie kunn 
hebben. Ouders kunnen soms een 
tra steun goed gebruiken, kinde 
kunnen behoefte hebben aan 
„oom" of „tante" als identificatie-o 
ject. 
3. Hulpverleners dienen zich bewu 
te zijn van het negatieve maatscha 
pijbeeld ten aanzien van deze gezinn 
en van de vaak onbewuste neiging v 
hun klanten dit negatieve beeld te ni 
ken tot „zelfbeeld". 
Ook het zich krampachtig verzett 
tegen dit negatieve zelfbeeld draa 
gevaren in zich; zowel ouders als 
deren moeten dan steeds toppres 
ties leveren. 

itii‘11111;lálb 

Steun aan groepen 
Actie van alleenstaande ouders o 
hun rechten veilig te stellen is een g 
de zaak en kan tevens bijdragen tot h 
verhogen van zelfvertrouwen en tot h 
ombuigen van nog steeds bestaand 
maatschappelijke opvattingen. 
Humanitas zou waar nodig steun di 
nen te verlenen aan deze groepen. 
Overigens zou de vereninging kunn 
inventariseren of er onder de eig 
leden dan wel onder cliënten of ev 
tuele potentiële cliënten behoefte b 
staat aan gespreksgroepen van b 
trokkenen, die mede kunnen dien 
om de ontstane problematiek te ve 
werken eh om harmonischer functi 
neren mogelijk te maken. 

DISCRIMINATIE IN VS 
Het bestuur van de Nationale raad voor maatschappelijk welzijn (Nrmw) 
heeft via zijn zusterorganisatie in de Verenigde Staten protest aangetekend 
tegen discriminatie van homofielen in het toelatingsbeleid van de VS. 

Het Amerikaanse Gouvernement reactiveerde onlangs een oude immigra-
tiebepaling op basis waarvan aan homosexuelen de toegang tot de VS kan 
worden geweigerd. 

In de brief aan de National council on social welfare USA schrijft het 
bestuur van de Nrmw ernstig bezorgd te zijn over de herleving van deze 
wet, die was gebasserd op de vooronderstelling dat homosexualiteit een 
ziekte is. Sociale en seksuele voorkeuren van individuen dienen gerespec-
teerd en beschermd te worden door de wet, in plaats van andersom, aldus 
de Nrmw. 

Het bestuur is vooral bezorgd gezien het tijdstip waarop deze ontwikkeling 
zich voordoet. Uit de geschiedenis - althans uit de Europese - is genoeg-
zaam bekend dat de aantasting van de rechten van minderheden toeneemt 
in tijden van politieke en economische crises. 

De Nrmw dringt er bij zijn zusterorganisatie op aan alle mogelijke stappen 
te ondernemen om tot herziening van de wet te komen. Ook wil het bestuur 
graag van de council horen welke de wettelijke en sociale positie is voor 
homosexuelen in de VS en welke steun deze minderheid krijgt van wel-
zijns- en vrijwilligersorganisaties. 
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ÉÉN-OUDER GEZIN 
HEEFT HET NIET ZO GEMAKKELIJK... 

Vooroordelen moeten 
verdwijnen 
In het jeugdbeschermingswerk, krijgt men steeds vaker te ma-
ken met één-ouder-gezinnen. Dat heeft allerlei oorzaken: een 
van de ouders is overleden, de moeder kan ongehuwd zijn, máár 
oorzaak nummer 1 is toch wel het grote aantal echtscheidingen. 
Zeker 40 procent van de gebroken gezinnen komt daaruit voort. 
Het probleem van de alleenstaande ouders trekt al een poosje 
de aandacht in de jeugdbescherming, omdat zich hierbij speci-
fieke problemen voordoen, waaronder b.v. de vooroordelen te-
gen deze gezinnen. 

Vorig jaar werd daarom op initiatief 
van de Nederlandse gezinsraad, een 
studiedag gehouden, die aan deze 
problematiek was gewijd en waaraan 
ook door een aantal Humanitas-me-
dewerkers werd deelgenomen. 
Inmiddels is als resultaat van deze dag, 
een rapport verschenen dat in wijde 
kring is verspreid. Een uitstekend ini-
tiatief. Temeer omdat een van de 
conclusies van de studiedag luidde om 
aan „het thema één-ouder-gezin en on-
derwijs voorrang te verlenen. Via het 
onderwijs kan immers het beste een 
mentaliteitsverandering t.a.v. één-ou-
der gezinnen worden bewerkstelligd. 
Omdat nu eenmaal iedereen basison-
derwijs volgt!" 

Verdiept in probleem 
In het afgelopen jaar hebben de mede-
werkers van Humanitas, die op het ter-
rein van de jeugdbescherming werk-
zaam zijn, zich in de problematiek van 
het gebroken gezin verdiept. Naar hun 
mening hebben alleenstaande mensen 
een aantal problemen gemeen. 
Men heeft of men nu gescheiden is dan 
wel de partner door overlijden moet 
missen, het gevoel het kind geen op-
timale situatie te kunnen bieden. Ei-
gen opvattingen en maatschappelijke 
opvattingen blijken zeer nauw ver-
weven te zijn. 
De betrokken kinderen conformeren 
zich aan deze opvattingen; hun leef-
tijdgenoten uit volledige gezinnen 
doen dat eveneens. Op deze wijze 
wordt het negatieve (zelf)beeld in 
stand gehouden en kan zelfs het gevaar 
dreigen dat men gaat voldoen aan ne-
gatieve rolverwachtingen, dan wel 
krampachtig probeert het' bewijs van 
het tegendeel te leveren. In beide ge-
vallen kan het effect negatief zijn. 
Tijdens de studiedag werd opvallend 
weinig gesproken over de weduwe of 
weduwnaar, waaruit blijkt dat hun 
maatschappelijke status er beter aan 
toe is en dat geldt zeker ook voor de 
kinderen uit deze gezinnen. 

Conclusies 
De aandacht, die de problematiek van 
het één-ouder gezin in het afgelopen 
jaar binnen onze vereniging heeft ge- 
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kregen leidde ten slotte tot een aantal 
conclusies, die het werk kunnen ver-
gemakkelijken met alleenstaande ou-
ders, die problemen hebben met het 
opvoeden van hun kinderen, die door 
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Ouderen:  postpakketjes of niet? 
Een van de hoofdstukken uit de bro-
chure „Voet tussen de deur" heeft tot 
titel „Mensen zijn geen postpak-
ketjes", d.w.z. dat mensen gemakke-
lijk beklemd raken tussen opne-
mings- en selektieprocedures, indi-
katiestellingen, puntenlijsten en ur-
gentiebepalingen die nauw met voor 
ouderen bedoelde voorzieningen en 
aan voor ouderen bedoelde hulp ver-
bonden zijn. Via goed gemeende 
„objektieve" maatstaven worden 
hulp- en zorgbehoevende ouderen 
gewogen en goed bevonden Of afge-
keurd. Zodra men „objektief" niet 
meer in een voorziening past wordt 
naarstig gezocht naar iets anders. Zelf 
heb je hier als oudere nog het minst 
over te zeggen. Het gebeurt allemaal 
met je. Hierdoor kan de indruk ont-
staan dat niemand alle „last" wil dra-
gen, dat men wanneer het „lastig" 
wordt, de last wil afschuiven. Na-
tuurlijk is dat niet zo. Binnen de voor-
zieningen van ouderen wil iedereen 
zich inzetten voor wat ie waard is. 
Maar wel binnen de mogelijkheden 
die een voorziening of een instelling 
te bieden heeft. Juist op dit punt is er 
sprake van een zwakke schakel in ons 
hulp- en zorgsysteem. Want 66k in de 
zorg voor ouderen is het specialisme 
binnengeslopen. Er ontstonden toe- 
gesneden soorten hulpverlening voor 
ouderen, dat wil zeggen naast elkaar 
staande vormen van hulpverlening 
uitsluitend bedoeld voor bepaalde 
kategoriën. 
Wie zichzelf kan redden blijft thuis, 
punt uit. Maar wie dat niet meer kan 
wordt op de weegschaal gezet. De uit-
slag is bepalend voor waar ie terecht 
komt of met wie ie te maken krijgt. 
Komt de wijkzuster langs, de bejaar- 

denhelpster, het maatschappelijk 
werk, komt men in aanmerking voor 
een plaats in een verzorgingstehuis, 
past men beter in een serviceflat of 
wooncentrum of toch het verpleeg-
huis? 
Via „objektieve" maatstaven komen 
we er wel achter. Maar wanneer op 
een goed moment blijkt, dat de ver-
leende hulp of de gegeven voorzie-
ning niet meer dé oplossing biedt, 
komt men opnieuw op de weegschaal 
en herhaalt de procedure zich. Dui-
delijk is dat mensen van instantie 
naar instantie en van voorziening 
naar voorziening geschoven kunnen 
worden. Als postpakketjes dus. 

Nee zeggen?... 
Hebben de betrokkenen dan geen 
stem in het geheel? Men kan toch 
„nee" zeggen? Natuurlijk, maar dan 
zit je wel met de gevolgen. Je 
problemen zijn niet opgelost en bo-
vendien word je lastig, onhandel-
baar of onaangepast gevonden. En 
wat doe je dan? 
Stel: iemand bewoont een serviceflat. 
Zolang die iemand zich zonder al te 
veel hulp van buitenaf redt gaat het 
goed. Hij zit in een voorziening die op 
zijn maat gesneden is. Maar zodra zijn 
hulp- en/of zorgbehoevendheid be-
paalde grenzen overschrijdt gaat het 
behoorlijk mis. Dan wordt de kans 
levensgroot dat ie niet meer in de 
voorziening past. Moet ie weg. Moet 
ie naar een verzorgingstehuis of wel-
licht naar een verpleeghuis. Want het 
zijn dé voorzieningen die op zijn 
problemen passen. Ik kan niet anders 
dan konstateren dat hier een misera-
bele visie achter zit! Mensen bestaan 
uit kwalen, gebreken, tekortkomin- 

gen en onvolkomenheden die hen 
belemmeren in het funktioneren en 
om deze te ondervangen zijn voorzie-
ningen, is hulpverlening gekreëerd 
waarmee de problemen uit de wereld 
geholpen moeten worden. Maar be-
staan mensen wel uit kwalen, gebre-
ken, tekortkomingen en onvolko-
menheden? Het is ongetwijfeld zo dat 
mensenlevens er sterk door beheerst 
kunnen worden, maar dat is iets an-
ders. Het gaat om „mens X" met een 
hartkwaal en niet om de hartkwaal, 
die toevallig ook nog eens aan „mens 
X" toebehoort. 
Het is buitengewoon droef te moeten 
konstateren dat een groot deel van de 
zorgvoorzieningen voor ouderen ge-
baseerd is op een eng specialistisch 
hulpverleningsuitgangspunt. Men 
gaat er van uit datje wel aan bepaalde 
tekorten iets kunt doen, maar vergeet 
de mens in zijn totaliteit. Iedereen zet 
zijn handtekening, als het gaat. „om 
de schapen van de bokken te schei-
den, om mensen uit te zoeken naar 
gelang je hulp te bieden hebt", om 
door te schuiven van het een naar het 
ander." Zo'n handtekening wil zeg-
gen: bij mij al geweest, ik kan er niets 
meer mee. 
Nogmaals dit alles met de beste be-
doelingen. Maar ondertussen wordt 
de zorgbehoevende oudere volko-
men vermalen tussen de goede be-
doelingen. 
Misschien moet je wel zeggen, hulp 
en zorg is alles of het is niets. Wat 
daartussen in zit sust wellicht aardig 
het geweten maar doet de hulp of 
zorgbehoevende mens geen recht. 

	 Michael Kerkhof 
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WEG MET DE 
PLASTIC FLES 
„Koop de nieuwe plastic anderhalve li-
terfles van Coca Cola niet," waar-
schuwt de Consumentenbond. „Deze 
fles is een dure milieuvervuilende 
weggooifles. De voordelen zijn het 
grootst voor Coca Cola, de kosten zijn 
voor de koper. De fles is gemaakt van 
een dik taai soort plastic, dat in het mi-
lieu niet afbreekbaar is." Vandaar de 
waarschuwing: niet kopen! 

AKTIE LEKKER DIER 
Een gemiddeld vleesverbruik van 25 
kg per jaar is volgens het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding méér dan 
voldoende. Niet voor de Nederlander: 
die eet gemiddeld 70 kg per jaar. Over-
voeding is het gevolg, maar voor de 
dieren heeft het ook gevolgen. Die 
worden onder erbarmelijke omstan-
digheden voor die hollebolle Gijsen 
opgefokt. Daarom wil Aktie Lekker 
Dier het vele vleesgebruik beperken. 
In het boekje „Een dag per week 
vleesloos" staan 52 vleesloze recepten. 
Bestellen door f 6,50 over te maken op 
gironummer 311 66 14 t.n.v. Lekker 
Dier, 2514 GT Den Haag. Inlichtingen 
via tel. 070-64 27 64 (dinsdag-vrijdag 
9.30-13.30 uur). 

MANNENLIJN 
Sinds 1 maart bestaat er een Mannen-
lijn (Postbus 10043 Amsterdam), tel. 
020-25 22 25. Bereikbaar op maandag-
en vrijdagavond van 20 tot 23 uur. Be-
stemd voor mannen, die willen eman-
ciperen, die door een deeltijdbaantje 
de huishoudelijke klussen met de 
partner delen, die behalve sterk ook 
zwak durven zijn, etc. 

W.A.O.-ER 
In nauwe samenwerking tussen Joint, 
projektgroep 	Gemeenschappelijke 
Medische Dienst (GMD) en de Neder-
landse Federatie van Verenigingen 
voor Arbeidsongeschikten (NFA) is 
een dia-serie tot stand gekomen 

'
,En 

toen was ik W.A.O.-er", meldt de Raad 
Maatschappelijke 	Dienstverlening 
Friesland. De dia-serie is niet alleen als 
discussiestof bedoeld voor WAO-ers, 
maar voor iedereen „die als gevolg van 
een minder zichtbare handicap het ar-
beidsproces heeft moeten verlaten". 

WEEKEND 
HOMOWERKGROEP 
De homowerkgroep van het Humanis-
tisch Verbond organiseert een week-
end voor homosexuele mannen en 
vrouwen uit humanistische kring en 
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voor belangstellenden. 't Programma 
zal worden bepaald door de deelne-
mers, maar op zaterdagavond is er een 
feest. Dat staat vast. Bijeenkomst 
wordt gehouden van vrijdag 20 juni tot 
zondag 22 juni in de grote Bunte te 
Nunspeet. Kosten 75,— gulden (incl. 
maaltijden etc.). Opgeven aan: Huma-
nistische Homowerkgroep, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. Tel. inlichtingen: 
030-31 81 45. 

MS 
Ongeveer 12.000 mensen lijden aan 
multiple sclerose (MS), waaronder veel 
jongere mensen. De helft is aangeslo-
ten bij de Nederlandse Multiple Scle-
rose Stichting, die iedere maand een 
telefonisch spreekuur houdt, waaraan 
wordt meegewerkt door een arts, MS-
patiënten, familieleden van deze pa-
tiënten en een revalidatiezuster. Elke 
tweede woensdag van 19 tot 22 uur. 
Meer inlichtingen over de Nederlandse 
MS Stichting: Noordeinde 67-71, Post-
bus 304 07, 2500 GL Den Haag, tel. 
070-64 88 04. 

EPIDEMIE 
Het ,gezellige glaasje met een kaasje" 
blijkt voor veel mensen tot drankmis-
bruik te leiden. Nederland telt op het 
ogenblik meer dan 120.000 alcoholis-
ten. Een epidemie dus. .. Vandaar dat 
de ANGOB (Algemene Nederlandse 
Geheel Onthouders Bond) de 
noodklok luidt. Voorlichting en infor-
matie vindt u in DE GEHEELONT-
HOUDER. Een gratis proefnummer 
kan worden aangevraagd bij de admi-
nistratie, Bergeonstraat 1, 1851 KB 
Heiloo (Abonnement: 9 gulden per 
jaar). 

TOEKOMST 
VERZORGINGSSTAAT 
Het wetenschappelijk bureau van de 
PPR heeft een publikatie uitgegeven 
„Toekomst van de Verzorgingsstaat". 
De schrijvers zijn tegen afbraak en 
voor uitbreiding van de verzorging en 
de sociale zekerheid. Maar ze geloven 
dat in de toekomst meer tijd zal vrij-
komen voor onbetaald werk. Zo kan de 
verzorgingsstaat via vrijwilligerswerk 
en zelfhulp toch worden gegarandeerd. 
Boekje bestellen bij PPR-Studiestich-
ting, Singel 277, 1012 WG Amsterdam. 
Tel. 020-22 60 18. Prijs f 12,50. Giro-
nummer 214 46 33. De boekhandel 
heeft het ook. 

ALTERNATIEVE ENERGIE 
De Volkshogeschool Cháteau de Meri-
don - 78460 Chevreuse Frankrijk (tel. 
09.33.1.052.15.29, wordt Nederlands 
gesproken), organiseert een cursus 
over alternatieve energie in Frankrijk. 
De cursus duurt van 19 tot 26 juli, er 
wordt Nederlands gesproken op deze 
Nederlandse volkshogeschool, die ten 
zuiden van Parijs ligt. Kosten van de 
cursus 450 gulden. Inschrijving vbtif 19 
mei is gewenst. 

FIETS 
„Het gebruik van de fiets in de binnen-
stad wordt meer bevorderd door herin-
richten van bewaakte fietsenstallingen 
dan door het bouwen van parkeergara-
ges", (stelling van A. L. Hof - Gronin-
gen). 

VAKANTIE 
Het programma voor de Philadel 
vakantieweken is verschenen. 
biedt geestelijk gehandicapten 37 
gelijkheden voor een vakantie in 
nen- of buitenland. Voor de beg 
ding wordt gezocht naar vrijwi 
tussen de 18 en 40 jaar, die zich 
week of tien dagen beschikbaar 
stellen. Alle inlichtingen (voor 
name en vrijwilligers): Kampco 
sie P.C.C., Dillenburgstraat 33, 
VD Utrecht, tel. 030-512 937. 

VERSLUIERDE 
WERKLOOSHEID 
„De aanwezigheid van grote gro 
illegale buitenlandse arbeidskrachten var 
versluiert de aard en omvang valeen ze' 
werkloosheid in ons land. Samen erson.  e 

va 
Werknemers evenwichtig toe te 

yeremgi het bedrijfsleven moet getracht 
den de Wet Arbeid Buitenlarulen  

sen," aldus min. Albeda op 28 janiSSEN, 
dens de opening van het GAB in Dehurevol 

Vrouwen kunnen van de zomer (ve

inntlebnateer 
sar TONEEL 

tot 12 juli) eens op heel bijzonderelie sturt 
nier bezig zijn. Op de volkshogescteheel o 
„Allardsoog", Bakkeveen wordt rs,re hebt 
theaterweek voor vrouwen gehoun uit „I 
Een bestaand toneelstuk wordt 1De).e verga 
deerd en gespeeld, onder leiding rende: 
een docente dramaturgie. Kosten;Samen 
gulden. Er is een kinderverblijf (koongres 
voor een kind 110 gulden). Inlichtin5ezellig. 
bij Allardsoog, J. van der Wielenwetn kome 
9243 SH Bakkeveen, tel. 05169-In het 

MOEITE WAARD 

Vèbr 1 juni opgeven. 	 nis ik t 

De afdeling Voorlichting van de rn zm zd:  akkteeei  
derlandse Vereniging voor Ambul 
Geestelijke Gezondheidszorg, h 
een brochure uitgegeven „Leven Q w]  
moeite (van geholpen worden) wao[:.  
De folder gaat over hulp vragei4 
hulp krijgen bij persoonlijke prot. 

Aanvragen per briefkaart bij NVAE.. 
men èn waar die hulp te krijgeri Vr 

postbus 3155, 3502 GD Utrecht. 

SURINAMERS 
De Stichting Landelijke Federatie vt,i 
Welzijnstichtingen voor Surinamei.  
Willem de Zwijgerstraat 1A, 3583 II. 
Utrecht, tel. 030-51 57 24, heeft €4›. 
brochure uitgegeven „Surinamers, vil[ 
willen ze eigenlijk?". Informatie ovC 
de positie van de ruim 160.500 Surii vv 
mers in ons land; onderwijs en vakol 
leiding, over sociaal-culturele en ~walm 
gieuze behoeften, enzovoorts. 
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P 28 jan. SSEN, Aan de nieuwsbrief (in bro- 
AB in Deffirliurevorm) van de Afdeling Assen 

5ntlenen we volgende limmerick: 
,Wie samen met óns mee wil voelen 

:omer (va en bate van talrijke doelen 
zondere e sture bericht 
hogesc eheel onverplicht 

	

wordt 	e hebben nog veel lege stoelen." 
gehoud n uit „het kort verslag van de algeme-

vordt be e vergadering te Amersfoort" het vol-
leiding ende: 
Kosten ,Samen met Dina en Jinke heb ik dat 
blijf (kos ongres bezocht en het was hartstikke 
nlichtin ezellig. Je leert elkaar beter kennen 
ielenwei n komt nader tot elkaar." en ook: 
05169_ ,In het verslag van Van Mens tot Mens 

is ik toch wel de kritische noten die 
r zeker zijn geweest. Er is echt wel 
nzekerheid over het voortbestaan, 
mdat een stuk van de oorspronkelijke 

ote groe KMAAR, De enquête onder de le-
idskrach fen van Humanitas, heeft Alkmaar 

,een zevental namen opgeleverd van 
ersonen, die bereid zijn iets voor onze 

vereniging te doen", lezen we in de no- 

taak, uitvoering gezinszorg en maat-
schappelijk werk, is weggevallen. Er 
kwam gelukkig af en toe wat gezond 
relativisme naar boven en dat is, ge-
paard aan het idealisme, altijd een goed 
teken." 

HOEKSCHE WAARD. In deze afde-
ling werd een werkgroep van zes per-
sonen gevormd om de mogelijkheid te 
onderzoeken tot het opzetten van een 
„luisterpost." 

OOSTSTELLINGWERF. Ruim een 
jaar geleden heeft deze afdeling in sa-
menwerking met de directie van de 
Sociale Werkplaats te Oosterwolde een 
cursus lezen en schrijven opgezet. De 
individuele lessen worden door drie 
vrijwilligers, w.o. een oud-onderwijze-
res, gegeven. Deze cursus blijkt een 
groot succes, vandaar „dat besloten is 
om door te gaan." In dezelfde afdeling 
is een cursus „Eenvoudig Nederlands" 
opgezet, waarbij volwassenen de gele- 
genheid krijgen om de lagere school-
kennis wat op te frissen en eventueel 
wat uit te breiden. Ook deze cursus is 
een succes," hoewel het aantal deel-
nemers beperkt blijft, omdat bij veel 
mensen een zekere drempelvrees be-
staat. Deelnemen betekent immers een 
erkenning van je achterstand." 

ZUID—HOLLAND. In dit gewest is het 
idee ontstaan om Humanitas. „Luis-
terposten" op te zetten. Wordt er om 
informatie of advies gevraagd, dan 
krijgt degene die opbelt allereerst „een 
humane reactie, waarna zonodig in 
samenwerking met anderen gewerkt 
kan worden aan het antwoord op de 
concrete vraag". Allerlei zaken kunnen 
een rol spelen, wanneer een Humani- 

tas-lid kontakt zoekt met iemand „uit 
eigen kring", vindt men in Zuid Hol-
land. „Misschien behoefte aan een 
goed gesprek, of aandacht vragen voor 
een maatschappelijk probleem dat on-
opgemerkt blijft, praktische vragen 
om hulp of klachten m.b.t. bejaarden-
huisvesting, bijstandsuitkeringen, ge-
zinsverzorging, of persoonlijke 
problemen, zoals eenzaamheid, dis-
criminatie etc." En er is een groeiende 
behoefte aan gewone verstandige en 
hartelijke mensen en die zijn er genoeg 
in onze vereniging." 
Sinds 1 maart heeft het gewestelijk bu-
reau van Humanitas-Zuid-Holland een 
nieuw adres: Finnenburg 102, Den 
Haag. Gezinsverzorging en jeugdbe-
scherming zijn geconcentreerd op een 
afzonderlijk bureau, tel.: 070— 83 83 97. 
Omdat het gewestelijk bestuur zich op 
dit moment intensief bezig houdt met 
de ontwikkeling van een beleidsplan 
voor de komende jaren, wordt aan de 
afdelingen verzocht „om het geweste-
lijk bestuur te betrekken bij vergade-
ringen, problemen en activiteiten. 
Maar het gewestelijk bestuur wil ook 
graag luisteren naar leden, die ideeën, 
plannen of opmerkingen hebben." U 
zegt of schrijft het maar! 

ZWOLLE In „PERIODIEK" nr. 2 („'t 
Zwolse Humanitas clubblaadje") lezen 
we dat er een kookcursus voor mannen 
is opgezet. De cursisten (Humanitas —
leden) leren onder leiding van de Stich-
ting Huishoudelijke Voorlichting ge-
zonde en lekkere maaltijden bereiden 
en krijgen informatie over voedings-
leer en voedingsmiddelen. De cursus 
bestaat uit 6 lessen van 2'12 uur en de 
kosten bedragen 15 gulden. (eventueel 
plus materiaalkosten). 

Het komt regelmatig voor dat wij op het Centraal Bureau vastlopen met de 
uitvoering van verschillende werkzaamheden, als gevolg van het feit dat er 
plotseling pieken in die uitvoering komen of dat er één of meer medewer-
kers door ziekte uitvallen. Vooral dat laatste kan bij onze kleine bezetting 
tot grote problemen leiden. 
Ter oplossing van deze problemen zouden wij gaarne willen kunnen terug-
vallen op een aantal vrijwillige medewerkers, die wij in bovengenoemde 
noodgevallen kunnen opbellen met het verzoek of zij of hij bereid is (en ook 
in staat is!) te komen helpen. Uiteraard altijd in overleg. 
Wij denken aan de volgende werkzaamheden: 
— secretariáatswerkzaamheden: 

notuleren — typen —. vergaderstukken klaarmaken 
— bediening van de telefooncentrale — assisteren bij de post-
verwerking van de loterij — bediening van de klein-offsetmachine 

Indien u belangstelling en mogelijkheden heeft om ons te helpen, wilt u 
dan telefonisch contact met ons opnemen om een nadere afspraak te ma-
ken? (s.v.p. vragen naar Coby Vrind of Wilko Post). 
Tot slot zouden wij graag een „klusjesman" willen hebben, die in staat is 
het kleine onderhoud van het Centraal Bureau te verzorgen (kleine onder-
houdsreparaties etc.). Wij denken aan een man „met twee rechterhanden", 
die zo gemiddeld eens per twee maanden een ronde door ons bureau maakt 
en inspecteert wat hersteld/vervangen moet worden, en dat dan verzorgt. 

WIE HELPT? ? ? WIE HELPT? ? ? 
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WIE HELPT? ? ? WIE HELPT? ? ?. WIE HELPT? ? 

Vrijwilligers gevraagd voor het Centraal Bureau 



ALLE LEDEN ONTVANGEN IN DE 
TWEEDE HELFT VAN APRIL WEER DE 

ACCEPT-GIROKAART VOOR DE 

NATIONALE 
HUMANITAS 

LOTERIJ 
1980 

 

7 prijzen van 

j 1000,-- 
70 prijzen van 

1100, 

700 prijzen van 

f 25,- 

700 prijen van 
lisr 

 

De trekking is uiterlijk op 30 juni 1980 ten Over-
staan van notaris mr. N. J. Bunk te Amsterdam 

Voor4eze loterij werd goedkputArtg verleen 
Or de staatssecretaris vari'justitie 
nier L.0. 670/156/008 d.d. 5-2-1980. 
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WIN LEDEN! 	
IN ] 

Willen we ons werk naar behoren kunnen blijven veel Ons 

telhanger. 	 [wag Al deze prijzen zijn Abal produkten* 

houten beestje. 	 iWOO 
bij 3 leden (ook tegelijkertijd) een barnstenen sleuïWilll 

Ook voor de nieuwe leden hebben wij een aantal pre-T:"°1  

Voor beiden zijn er leuke verrassingen! 
De aanbrenger ontvangt bij het winnen van: 	Ned( 

2 leden, (mits tegelijkertijd aangebracht) een zwartg 

Word lid of win een lid! 	 'hebt 

richten dan is het noodzakelijk dat er nieuwe leden' 
bijkomen. 	 zo'n 

1 lid, een rieten hondje of briefopener. 	 moe  
' eie  

:W00 

mies. 	 gew 
Ieder 100e lid ontvangt een attentie in de vorm van Mee 
een boek 	 .de p 
Onderstaande bon kunt u in een ongefrankeerde en-
veloppe zenden aan: Humanitas, antwoordnumme 1V10 
4927, Amsterdam. 	 30 j; 
* Stichting ABAL importeert op ideële basis produkte 
van koCperaties uit ontwikkelingslanden. Niet om zeil aani winst te maken maar om de handelspositie en de le.. 

Hun vensomstandigheden van de arme bevolking van deze 
landen te verbeteren. 	 god( 

oncl Opgave als lid van Humanitas. Nederlandse vereniging voor 
maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. 'net( 

,soci Ondergetekende, echtpaar/individueel * 	
Gas mevr./de heer* 	  
Toc geboortedatum: 	  
dool adres: 	 Gez woonplaats: 	  
Mij] 

meldt zich aan als lid, tegen een contributie van j per jaarl) 
jaar 

Zijn/haar gironummer is: 	  

Levensbeschouwing: 	  

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als 
bestuurder of als vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van ar) 
Mijn opleiding is: 	  
Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is: 	  
Mijn interesse gaat vooral uit naar: 	  
Opgegeven door: 	  
Adres: 	  
Woonplaats: 	  

Handtekening: 	  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
1) De minimum contributie is j" 17,50 en voor een echtpaar 
f 20,—. 
Jonge leden tot 23 jaar f 7,50. 
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