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STERRENSHOW. December 
nadert met rasse schreden en 
dat betekent óók dat binnen-
kort de VARA/HUMANITAS 
Sterrenshow van start gaat. 
Daarom leest u in dit nummer 
wat u moet doen om straks te 
kunnen meespelen. En wie zou 
dat niet willen . . .? (pag. 3 en 4.) 

ALGEMENE VERGADERING. 
Op 2 en 3 november a.s. wordt in 
het conferentiehotel Evert Ku-
pers te Amersfoort de (huishou-
delijke) Algemene Vergadering 
1984 gehouden. Wat er allemaal 
aan de orde komt leest u op pag. 
5 en 6. 

SAMENLEVING IN BEWE-
GING is gewijd aan woonecolo-
gie. Een betrekkelijk nieuw be-
grip, waarover hoogleraar en 
architekt H. van Leeuwen aan 
het woord komt. Om u op weg te 
helpen: de woonecoloog wil de 
dialoog tussen bouwer en bewo-
ner op gang brengen. 

VERLIES. Humanitas leed een 
groot verlies bij het overlijden 
van Herman van Gelder, die de 
zwakzinnigenzorg binnen Hu-
manitas tot ontwikkeling 
bracht. Woorden van afscheid 
op pag. 12. 

EN VERDER de vaste ru-
brieken, waaronder het nieuws 
uit afdelingen en gewesten. 
Kort van Stof en de JOT-pagi-
na, waarin min. „Brinkman op 
zijn vergissing wordt gewezen". 
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Misschien samen (2) 
In het juni-nummer van „Van mens tot 
mens" las ik de oproep „Misschien sa-
men?" van de heer Slot te Axel. (Deze 
oproep was gericht aan gezonde en ver-
zorgende partners van mensen met een 
lichaamsgebrek, om zodoende te weten 
te komen in hoeverre onvrede met hun 
leven heerst). Uiteraard met als doel na 
te gaan of hieraan iets gedaan zou kun-
nen worden. 
Ik vind dit een prima initiatief. Voorzo-
ver ik weet is aan deze groep mensen 
nooit aandacht geschonken op deze 
wijze. Het probleem is wel bekend 
maar nauwelijks bespreekbaar. Ook 
door mensen die het zelf aan gaat wordt 
het zeer bedekt aan de orde gesteld, als 
het al gebeurt. Het lijkt immers zo 
egoïstisch, vergeleken bij de problemen 
van de partner. Ik denk dat het goed is 
dit toch in elk geval bespreekbaar te 
maken en dit initiatief van meneer Slot 
is hiertoe een belangrijke aanzet. 
Ik zou het erg jammer vinden, wanneer 
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door het geringe aantal reacties, dit ini-
tiatief geen vervolg zou krijgen. 
Ik weet niet hoe dat vervolg zou moeten 
zijn maar wil deze vraag graag voorleg-
gen, misschien zijn er goede ideeën, 
misschien iets voor Humanitas? 
(Ik ben als medemens geïnteresseerd 
maar behoor niet tot de groep tot wie de 
oproep in eerste instantie was gericht). 

E. L. Nijenhuis-Kral, 
Henri Dunantweg 8 

9765 EP Paterswolde. 

Reizen 
Enige weken geleden zag ik op de tele-
visie een soort droom-autocars. Je kon 
erin slapen, eten en ik geloof zelfs ook 
t.v. kijken en wat al niet. Fantastisch 
om zo op reis te gaan, dacht ik. Maar ik 
vraag me daarbij ook af of er ook zoveel 
aandacht wordt besteed aan de oplei-
ding van de chauffeurs, die straks ach-
ter het stuur plaatsnemen. Ik heb wat 
dat betreft niet zulke erg goeie ervarin-
gen gehad. Ik heb tweemaal met mijn 
vrouw een busreis gemaakt: naar Oos-
tenrijk en naar Spanje. Ik heb zelf een 
rijbewijs; heb zo'n 40 jaar zelf gereden 
maar er nu niet zo'n zin meer in. Ik weet 
echter best wat chaufferen is. En mijn 
conclusie aan het eind van deze reizen 
was: blij dat ik heelhuids thuis ben ge-
komen. Ik bedoel maar: de bus kan 
comfortabel zijn, maar dat alles is 
waardeloos wanneer de chauffeurs niet 
voor hun taak berekend zijn of veel te 
lang achter het stuur blijven zitten. 

P. Gerritsen 
Amsterdam. 

Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij die altijd on-
derschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
korten — blijft geheel voor rekening van 
de inzenders. 

Leger 
werklozen 
blijft 
groeien 
Eind augustus 1984 stonden 554.000 
mannen en 285.600 vrouwen als werk-
loos ingeschreven bij de arbeidsbu-
reaus. 
Vergeleken met eind juli 1984 betekent 
dit een stijging van het aantal werkloze 
mannen met 5.700 en van het aantal 
werkloze vrouwen met 15.500. De 
werkloosheid van mannen en vrouwen 
tezamen kwam hierdoor op 839.600, 
hetgeen 21.200 meer is dan eind juli 
1984. 
De stijging van de werkloosheid in de 
verslagmaand is groter dan op basis 
van seizoensinvloeden mocht worden 
verwacht. Vandaar dat gecorrigeerd 
voor deze invloeden de werkloosheid 
met 10.500 is toegenomen. Deze stij-
ging deed zich vooral bij vrouwen voor 
(een toename van 7.600). 
De ontwikkeling van de laatste 
maanden vertoont een grillig beeld. Na 
een gematigde stijging van de eerste 
vijf maanden van het jaar daalde de 
(voor seizoensinvloeden gecorrigeerde) 
werkloosheid fors in de maanden juni 
en juli. In augustus is er van een be-
hoorlijke stijging sprake. Deze golfbe-
weging kan voor ruim de helft worden 
toegeschreven aan de ontwikkeling 
van het aantal werkloze schoolverla-
ters. 

Legaten 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 
„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks geïn-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58200 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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De Sterrenshow 
mag u geen keer missen 

Vrijwel tegelijkertijd met het verschij-
nen van dit nummer van Van Mens tot 
Mens ontvangt u een acceptgirokaart, 
waarmee u loten voor de Vara-Hu-
manitas t.v. Sterrenshow, die op 29 
december a.s. van start gaat, kunt 
bestellen. Het leeuwenaandeel 
van organisatie en uitvoering 
van deze door Willem Ruis ge-
presenteerde t.v. show komt 
voor rekening van de Vara. 
Máár . . . ieder lid van Hu-
manitas kan een steentje 
bijdragen door zoveel 
mogelijk loten te kopen 
èn de naaste omgeving, 
dus 	familieleden, 
vrienden, kennissen 
en buren hiertoe 
aan te zetten. 

Met de acceptgirokaart kunt u 12 loten 
bestellen, te weten 2 voor de eerste uit-
zending en 1 voor elk van de tien vol-
gende. De kosten per stel zijn f 30,—
(12 maal f 2,50). Wilt u vaker meedoen 
dan kunt u door het overmaken van een 
veelvoud van f 30,— meer sets be-
stellen. 
Ook zonder een acceptgirokaart zijn er 
evenwel loten te koop. Want op elk 
postkantoor of postagentschap zijn een 
week voor elke uitzending loten á 
f 2,50 per stuk verkrijgbaar. Niet te 
lang wachten, want door de ongetwij-
feld grote toeloop is het niet ondenk-
baar dat u tegen het bordje „uitver-
kocht" aanloopt. Het prijzenpakket 
staat daar borg voor'! 

Het prijzenpakket 
Eerste prijs: f 100.000,— 
Tweede prijs: f 50.000,— 
Derde prijs: f 25.000,— 

en nog vele andere geldprijzen. Als een 
prijs niet valt wordt het bedrag toege-
voegd aan de volgende prijs. 

Dubbel interessant 
Een lot is om twee redenen  dubbel inte-
ressant: het werk van  Humanitas 
wordt hiermee ondersteund,  waaron-
der ook de nazorg die door Humanitas 
wordt verricht n.a.v. de  brieven die bij 
de Vara binnenkomen (parahulp), èn 
iedereen die in het bezit is van een lot, 
neemt actief deel aan de  show• 

Meedoen: gaat zó 
Op elk lot staan 25 vakjes met zilveren 
sterren. Dit zilver kunt u gemakkelijk 
met de nagel of een munt verwijderen. 
De vakjes zijn genummerd van 1 tot en 
met 25. Onder de 25 sterren bevindt 

vervolg op pag. 4 
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Sterrenshow 
vervolg van pag. 3 

zich 24 maal een letter en 1 maal een 
sterretje. 
Tijdens de uitzending worden door 
middel van een elektronisch bord 12 
willekeurige nummers tussen de 1 en 
25 aangewezen. 
Van deze 12 aangewezen vakjes kunt u 
dan het zilver verwijderen. Tijdens de 
show worden ook nog eens 12 verschil-
lende letters getrokken en hoe meer let-
ters in de geopende vakjes van uw lot 
gelijk zijn aan de getrokken letters, des 
te meer kans op een prijs. 

Nou ja, u weet het: vanaf 29 december 
a.s. elke keer vanaf 20.28 uur de zater-
dagavond vrijhouden. De Sterrenshow 

De PTT helpt mee! 
U kunt de loten ook op elk postkantoor of postagentschap kopen 
èn u kunt prijzen tot 500 gulden op diezelfde adressen — op vertoon 
van uw lot — incasseren. 
Bij de PTT staat de Vara/Humanitas-Sterrenshow al volop in de 
belangstelling, blijkt uit het personeelsblad Tussen Haakjes. In 
het laatste nummer van Tussen Haakjes reageren vier loketmede- 
werkers op de Sterrenshow, die extra werk voor de lokettist mee-
brengt. 

mag u geen enkele keer missen. Na- 
tuurlijk met loten in de hand, want de 
totale prijzenpot bedraagt zo'n drie 
miljoen gulden. 
Extra spannend en plezierig wordt het 
voor degenen, die in de plaats wonen 
van waaruit de Sterrenshow wordt uit- 
gezonden. Te beginnen met Geleen op 
29 december a.s. Voor 1985 luidt het 
programma: 
5 januari Waalwijk 

12 januari Goes 
19 januari Zwijndrecht 
26 januari Alkmaar 
2 februari Smallingerland/Drachten 
9 februari Veendam 

16 februari Meppel 
23 februari Winterswijk 
2 maart Deventer 
9 maart Rhenen 

Antoinette van Doorn (loketmedewer-
ker in Utrecht aan het Neude vindt 
meer werk niet erg, máár dan zou er 
ook meer personeel moeten komen. 
Niettemin is ze bereid de verkoop van 
loten te stimuleren) 
„Willem Ruis hoeft er niet bang voor te 
zijn dat we er hier niet alles aan zullen 
doen om zoveel mogelijk loten te ver-
kopen, want ik vind Humanitas een 
heel goede organisatie die op mijn 
steun kan rekenen". 

Ina Kerseboom: ('een vertrouwde ver-
schijning achter het loket van het Ben-
nekomse postkantoor') 
Op een klein kantoor als in Bennekom 
zal procentueel veel worden verkocht. 
De mensen hier willen graag een gokje 
wagen en tegelijkertijd een goed doel 
ondersteunen. Ik weet zeker dat hier 
een klein praatje al voldoende is om 
weer één of meer Humanitas-loten te 
verkopen". 
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Frits Wierckx (sinds 1976 loketmede-
werker op het eiland Tholen; hij vindt 
verruiming van de taken een prima 
ontwikkeling) 
„Je mag op het  postkantoor best geld 
verdienen, en wat betreft de Humani-
tas-loten zal il  mijn uiterste best doen 
om Willem Ruis én Humanitas niet te-
leur te stellen. We gaan er flink tege-
naan voor het goede doel. Reken 
maar . . ." 

Cor Oosting (sinds 1980 ambulant lo-
ket medewerker op een rijdend post-
kantoor in het Groninger land, hoopt 
dat er veel prijzen vallen in het noorden 
des lands. Daarom zal hij zeker de ver- • 
koop via het loket promoten) 
„Het is per slot van rekening voor een 
heel goed doel, al hoop ik wel dat we 
ruimschoots van tevoren goed zullen 
worden geïnformeerd over de actie én 
de doelstellingen van Humanitas. 
Dat maakt het gemakkelijker het pu-
bliek die loten te laten kopen, al weet ik 
uit ervaring dat veel mensen ook zo 
maar een lot zullen kopen om een gokje 
te wagen. En dat Willem Ruis de Ster-
renshow presenteert is natuurlijk een 
groot voordeel. Hij kent het klappen 
van de zweep." 
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Waar staat de stofzuiger? 
De brochure „Waar staat de stofzuiger", over taakverdeling in het huishou-
den is een gezamenlijk produkt van de Nederlandse Gezinsraad, de Neder-
landse Vrouwenraad, de Huishoudelijke en Consumenten Voorlichting 
HVP en ' " eniging voor Huishoudkunde in Nederland. 
In deze orocnure staat de taakverdeling in het huishouden centraal, niet 
met de bedoeling ineens alle bestaande regels overboord te gooien, maar 
wel om erover na te denken. Hoe gaat het huis in het dagelijks leven? Hoe is 
het zo gekomen? Zou het anders kunnen en hoe? 
De brochure heeft tot doel een discussie over taakverdeling in het huishou-
den op gang te brengen. 
De brochure kost 50 cent, de portokosten bedragen (per stuk) f 1,60. Te 
bestellen door overmaking van het bedrag op gironummer 35 27 100 t.n.v. 
Nederlandse Vrouwenraad, Den Haag onder vermelding Waar is de stof-
zuiger? 
Een bijbehorende discussiehandleiding is er 66k. Verkrijgbaar door op 
bovengenoemd gironummer f 2,50 over te schrijven met vermelding „dis-
cussiehandleiding, waar is de stofzuiger". 

Gezinsver- 
zorging 
gekoppeld 
aan kinder- 
dagverblijf 
De (Gezinsverzorging Humani-
tas Zuid Limburg heeft naast 
haar pand aan de Oliemolen-
straat 5 te Heerlen een kinder-
dagverblijf (voor kinderen van 
0-5 jaar) ingericht. De ervaring 
leerde ni. dat bij aanvraag voor 
de gehele dag hulp wegens 
ziekte van de moeder, bleek dat 
de gezinsverzorgster soms niets 
anders had te doen dan op de 
kinderen letten. 

Het is uniek in Nederland dat gezins-
verzorging en een kinderdagverblijf 
aan elkaar gekoppeld zijn. In beide ge-
vallen moet er wel worden betaald: 
voor gezinsverzorging volgens het re-
tributiesysteem en voor kinderopvang 
direct aan het dagverblijf. Maar ook 
Humanitas Zuid Limburg steekt geld 
in deze kinderopvang, die door twee 
gezinsverzorgsters en vrijwilligsters 
draaiende wordt gehouden. 
In Heerlen slaat „deze formule" zo aan, 
dat de gemeente subsidie in het voor-
uitzicht heeft gesteld met het verzoek 
een tweede projekt elders in de stad te 
starten. 
Inmiddels hebben ook andere gemeen-
tes belangstelling getoond, maar daar-
voor ontbreekt op dit moment geld en 
„man " kracht. 

J.v.D. 

Staatssecretaris: Ziektewet niet ontzien 
Staatssecretaris De Graaf van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid heeft aan de Sociaal-Eco-
nomische Raad (SER) en aan de 
Sociale 	Verzekeringsraad 
(SVR) advies gevraagd over een 
verlaging in 1986 van de 
Ziektewetuitkering van 80% 
naar 70% van het Tien% met als 
eerste stap een verlaging tot 
75% per 1 januari 1985. 

De staatssecretaris schrijft in zijn brief 
aan de SER en de SVR dat, nu voor 
1985 in het kader van de stelselher-
ziening weer beperkende maatregelen 
zullen worden voorgesteld ten aanzien  

van de hoogte van de WAO-, WW- en 
WWV-uitkeringen, het kabinet het niet 
verantwoord acht de Ziektewet te ont-
zien. 
Het kabinet wil het uitkeringspercen-
tage van de Ziektewet in 1986 vaststel-
len op 70%, evenals dat van de WAO, 
WW en WWV in het kader van de stel-
selherziening. 
Verlaging tot 70% in één  stap zou naar 
het oordeel van het kabinet echter een 
te grote teruggang in  inkomen tot ge-
volg hebben voor de uitkeringsgerech-
tigden in de Ziektewet Voor de WAO, 
WW en WWV geldt deze overweging 
niet, omdat daar al eerder een verla-
ging heeft plaatsgevonden door middel 
van kortingen op het dagloon. Het ka-
binet wil daarom de uitkering per 1 
januari 1985 verlagen tot 75% en tevens  

overgaan tot premieheffing over uitke-
ringen bij ziekte. Over dit laatste heeft 
de SER in 1982 al advies uitgebracht. 
In verband met de maatregelen moet 
naar de mening van het kabinet in de 
Ziektewet een minimumdagloon wor-
den ingevoerd, overeenkomstig de re-
geling in de WW. Door de voorgestelde 
verlaging kunnen namelijk zonder 
wettelijke voorziening meer werkne-
mers dan tot nu toe onder het mini-
mumniveau terecht komen. Het mini-
mumdagloon moet er in die gevallen 
voor zorgen dat de uitkering wordt op-
getrokken tot het minimum. 
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Op 2 en 3 november a.s. samen naar Amersfoort! 

:en huishoudeilke 
Atemene Vergacïering 

De Algemene Vergadering, die op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 november 
aas. in het Conferentiehotel Evert Kuilers te Amersfoort zal worden 

gehouden, draagt een huishoudelijk karakter, hetgeen betekent dat er een 
aantal— voor de vereniging belangrijke e zaken aan de orde komt. 
Zo zal ondermeer het jaarverslag, inclusief financieel verslag; het 

redactieheleid van Van Mens tot Mens, de voorstellen Arbeid, 
Vertegenwoordigingen en Organisatie ifiumanitas ter bespreking staan, 

terwijl daarnaast het Werkplan 1985 in behandeling zal komen en de 
vacature van de scheidende penningmeester De Haas „wolfden 

opgevuld". 
Ii)e deelnemers aan deze bijeenkomst hebben intussen de 

vergaderstukken ontvangen,  waaraan wij onderstaand overzicht 

ontlenen, dat in het bijzonder bestemd is voor de leden die in november 
niet aanwezig zullen zijn. 
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Naar een beter 
ledenorgaan 
Vanuit de redactie is het voorstel ge-
daan om inplaats van zesmaal per jaar 
tienmaal te gaan verschijnen. 
Het hoofdbestuur heeft hier in beginsel 
wel oren naar. De komende financiële 
acties openen wellicht mogelijkheden 
om VMTM inderdaad 10 maal per jaar 
te laten verschijnen. Maar indien daar-
toe besloten wordt is het zinnig aller-
eerst te trachten zo goed mogelijk de 
volgende vraag te beantwoorden: „wat 
willen we precies met VMTM?" Vorm, 
inhoud en verschijningsfrequentie is 
van het antwoord op deze vraag afhan-
kelijk. Ook binnen de redactie van 
VMTM leeft deze vraag. 

Tot nu toe is het zo, dat het ledenorgaan 
een aantal functies in zich verenigt, zo-
als binding van de leden met de vereni-
ging, discussiemogelijkheden met de 
eigen leden en het uitdragen van stand-
punten. 
De afgelopen jaren heeft Humanitas in 
het kader van een goed stimulerings-
en voorlichtingsbeleid moeten woeke-
ren met beperkte financiële middelen. 
Eigenlijk zouden wij moeten kunnen 
beschikken over een wekelijks leden-
blad, een dieper gravend maandelijks 
orgaan voor het kader en incidentele 
voorlichting naar vooraf vastgestelde 
doelgroepen. Dit is echter binnen een 
organisatie als Humanitas financieel 
niet mogelijk. 
Toch opent een verhoging van de ver-
schijningsfrequentie een aantal moge-
lijkheden. In de eerste plaats wordt 
hierdoor de binding met de leden ver-
sterkt omdat het blad meer en regelma-
tiger bezorgd wordt, en qua inhoud en 
vormgeving beter afgestemd kan wor-
den op de actuele ontwikkelingen bin-
nen en buiten de Vereniging. Daar-
naast zou VMTM zich kunnen gaan 
richten op andere publieksgroepen 
(naast de leden) en informatie kunnen 
gaan geven over zaken die de interesse 
hebben van uitkeringstrekkers, werk-
lozen, specifieke problemen waarmee 
bejaarden te maken hebben, bijstands-
moeders, mensen met een minimum in-
komen, schoolverlaters. VMTM zou 
allerlei relevante informatie kunnen 
gaan verzamelen  omtrent hoogte van 
uitkeringen, waar je moet zijn voor 
welke problemen, enz. Verder zou ge-
dacht kunnen worden aan artikelen die 
achtergronden en politieke invalshoe-
ken belichten. 
Er openen zich evenwel perspectieven 
en probleemvelden.  Problemen zijn bv. 
hoe relevante informatie kan worden 
verzameld, hoe de beoogde pu-
blieksgroepen kunnen worden bereikt, 
hoe de redactie moet zijn samenge-
steld, enz. Perspectieven zijn dat de 
dienst VARA-hulp er een publiciteits-
kanaal bijkrijgt, er een communica-
tiekanaal ontstaat waardoor mensen 
met gelijksoortige problemen met el-
kaar in contact kunnen komen, Huma- 

nitas als vereniging hopelijk aantrek-
kelijker kan worden voor een lidmaat-
schap, enz. 
Het is zonder nader onderzoek niet 
goed doenlijk om met enige zekerheid 
over mogelijkheden, problemen en 
perspectieven uitspraken te doen. Het 
is daarom wenselijk om allereerst 
grondig deze zaken voor te bereiden en 
een jaar lang met een nieuwe opzet er-
varing op te doen. 
Deze voorbereiding moet er toe kunnen 
leiden dat in september 1985 het eerste 
nummer volgens de nieuwe opzet ver-
schijnt. 

Arbeid 
Het voorstel Arbeid gaat vergezeld van 
het werkcahier „Na ampel beraad", in 
feite een vervolg op de in januari '84 
gehouden conferentie over arbeid: 
„Niet werkloos toezien". In dit (vierde) 
werkcahier wordt een aantal aanbeve-
lingen gedaan over ondermeer: afde-
lingsdiscussies, samenwerking met 
werklozengroepen, „adoptie" van 
plaatselijke werklozen initiatieven, het 
opzetten van wederzijdse hulpverle-
ning, vrijwilligerswerk aanbieden en 
streven naar méér arbeidsplaatsen bin-
nen Humanitas. 
Als de conferentie de conclusies en 
aanbevelingen van de werkgroep Ar-
beid overneemt zullen dezen als richt-
lijn voor het handelen van de vereni-
ging op dit terrein gelden. 

Vertegenwoordigingen 
Tijdens de Algemene Vergadering van 
Afgevaardigden, gehouden in het na-
jaar 1982, werd een door de afdeling 
Arnhem ingediend voorstel aangeno-
men van de volgende inhoud: 
»Humanitas dient een standpunt in te 
nemen over de wenselijkheid van het al 
dan niet loslaten van de levensbe-
schouwelijke achterlanden en hun ver-
tegenwoordigers in multi-levensbe-
schouwelijke c.q. algemene besturen." 
Het hoofdbestuur is van mening dat 
Humanitas in deze instellingen verte-
genwoordigd moet zijn of blijven. Het 
bestuur heeft een enquête gehouden 
onder deze vertegenwoordigers, waar-
van 59 procent van mening was „dat 
het wel degelijk mogelijk is om een spe-
cifieke inbreng te hebben  namens Hu-
manitas, die strookt met de identiteit 
van onze vereniging". 

Een betere 
verenigings- 
organisatie 
Aan de Algemene Vergadering wordt 
ook gevraagd het hoofdbestuur toe-
stemming te verlenen om wijziging van 
statuten en reglementen  voor te berei-
den, om „de verenigingsorganisatie 
slagvaardiger te maken,  het beleid van 
afdelingen en hoofdbestuur dichter bij 
elkaar te brengen en beter op elkaar af  

te stemmen." 
De ideeën van het organisatie-basis-
model zijn in tien punten geformu-
leerd. 

1. De gewestelijke raad blijft be-
staan. 
2. In overleg tussen hoofdbestuur en 

de gewestelijke raad worden desge-
wenst een aantal personen benoemd 
voor het behartigen van belangen en 
taken in regionaal of gewestelijk ver-
band. 
3. Het gewestelijk bestuur wordt op-

geheven. 
4. In het halfjaarlijks overleg partici-

peren afgevaardigden van be-
stuurscommissies en door een geweste-
lijke raad aangewezen afgevaardigden 
uit de afdelingen. 
5. Dit overleg krijgt de status van 

verenigingsraad en bepaalt de hoofd-
lijnen van het verenigingsbeleid. 
6. Het overleg kan desgewenst vaker 

dan halfjaarlijks bijeen worden ge-
roepen. 
7. Afdelingen met „eigen" personeel 

kunnen door het hoofdbestuur worden 
aangewezen om een vertegenwoordi-
ger in het halfjaarlijks overleg te be-
noemen. 
8. Het hoofdbestuur draagt de ver-

antwoordelijkheid voor het landelijke, 
provinciale en regionale beleid, tenzij 
daarover met afdelingen andere af-
spraken zijn gemaakt. 
9. Het hoofdbestuur neemt alle be-

voegdheden en verantwoordelijkheden 
van het gewestelijk bestuur over. 
10. Alle functionarissen werken onder 
de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur, tenzij met afdelingsbe-
sturen andersluidende afspraken zijn 
gemaakt. 
Vrijwel alle gewesten hebben met be-
hulp van registratieformulieren een 
werkplan ingeleverd, dat overeen-
komst vertoont met het werkplan 1984. 
Dus aandacht gevraagd voor onder-
meer: ouderen- en jeugdwelzijn, gees-
telijk gehandicaptenzorg, arbeid, min-
derheden, hulp- en dienstverlening, 
vrede en veiligheid, ontwikkelingssa-
menwerking, etc. 
In een „begeleidend schrijven" wordt 
over het belang van dit plan o.a. ge-
zegd: 
We hopen dat dit werkplan een kader 
biedt aan besturen om hun aktiviteiten 
te richten. Een leidraad voor besturen 
die met name nieuwe aktiviteiten wil-
len opzetten. 

Ten slotte.. . 
En ten slotte moet de vergadering zich 
uitspreken over een door Amsterdam 
ingediend voorstel inzake plaatsing in 
een bij de HSHB aangesloten tehuis of 
verwante woonvorm. 
Máár. . . er is ook aan de ,broodnodige 
ontspanning" gedacht. Tussen de be-
drijven door is er gelegenheid „om kof-
fie en thee te drinken en de inwendige 
mens te versterken" en op vrijdag-
avond treedt een cabaretgroep op, ter-
wijl die avond wordt besloten met „in 
een gezellige sfeer onderlinge kontak-
ten verstevigen." 

	Aow' 
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Woonecologie: 
bouwer en 
bewoner bij 
elkaar brengen 
„De noodzaak van het bestaan van 
het vak woonecologie ligt in het 
feit dat de kennis omtrent de be-
woner en het wonen te gering is. Er 
worden huizen gebouwd, straten 
en wegen aangelegd, buurten, wij-
ken, zelfs hele steden ontstaan,  
waarvan verondersteld wordt dat 
mensen daarbinnen kunnen wo-
nen. Deze veronderstelling berust 
evenwel niet op kennis, want die is 
op dit terrein onthutsend klein. 
De woonecologie verlangt van de 
bewoner dan ook een actieve bij-
drage om tot een goed woon- en 
leefklimaat te komen; de mensen 
moeten kenbaar maken, hoe ze 
willen wonen en het bouwen moet 
daar ondergeschikt aan worden 
gemaakt. De wonende mens is de 
bron van informatie en zijn be-
hoefte is het uitgangspunt voor de 
woonecoloog. 

„Er moet dus sprake zijn van een 
dialoog tussen wonende mens en bou-
wer. In onze huidige samenleving 
wordt evenwel veel vaker gebouwd 
voor bewoners die onbekend zijn. De 
noodzakelijke dialoog vindt dan ook 
niet of nauwelijks plaats. Maar de mo-
gelijkheid tot identificeren met de 
woonomgeving is een onvervreemd-
baar recht van de mens. Als je mensen 
echter bewust wilt maken van dit recht 
betekent dat ook: dat ze een stuk mede 
verantwoordelijkheid willen dragen 
voor het bouwen. Aan beide zijden, zo-
wel aan de kant van de bouwer als van 
de bewoner is een tekort aan informa-
tie ontstaan. 
Dat kon vooral gebeuren omdat de 
mensen niet geleerd hebben om te zeg-
gen wat hun woonbehoeften zijn. Ze 
berusten veelal in de gedachte „dat de 
deskundigen het wel zullen weten". 
De woonecologie poogt een bijdrage te 
leveren door enerzijds het bewustzijn 
over het wonen en de medeverantwoor-
delijkheid voor de bouw van huizen en 
woonwijken op gang te brengen en an- 
derzijds deze ontwikkeling ook te be-
geleiden. Dat vraagt om grondige ken- 
nis van menselijke gedragingen, maar 
ook van ontwerpprocessen in architek-
tuur en stedebouw. 
Máár . . . voor alles geldt binnen onze 
studierichting dat de wonende mens 
niet alleen centraal staat, maar ook 
vertrekpunt is van alle activiteiten." 

Bewoningivrijkoid 
„Wij praten graag over „bewonings-
vrijheid" en daarmee wordt niet alleen 

Prof. H. van Leeuwen, hoogleraar woonecologie. 

Sinds 1955 bestaat aan de Landbouwhogeschool te 
Wageningen de „vanuit Amerika geïmporteerde" 
studierichting Huishoudwetenschappen; gericht op 
het leven en wonen van mensen in hun dagelijkse 
omgeving. Het betreft „mensen die gaan samenwo-
nen, een gezin stichten, een woongroep opzetten," 
mágr het gaat ook om mensen wier leven zich al dan 
niet verplicht binnen een inrichting, zoals zieken-
huis, bejaarden- en andere tehuizen, afspeelt. 

De ecologie van het wonen vormt sinds 1968 een 
onderdeel van Huishoudwetenschappen. Prof. H. van 
Leeuwen („met een ouderwets gedegen opleiding 
voor architekt"), hoogleraar Woonecologie legt uit 
wat hieronder moeten worden verstaan èn toont zich 
zeer tevreden „dat woonecologie een wetenschap is 
die zich in een toenemende belangstelling mag ver-
heugen!" 

	4~-^"eilire~~~~~§FgRIRLIM~•  
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Sinds 1955 kent de Landbouw Hogeschool te Wageningen de studierichting Huishoudwetenschappen. 
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bedoeld dat men vrij is om de woning in 
te richten zoals men dat binnen redelij-
ke grenzen, wenst, maar dat men ook 
de vrijheid heeft om een schilderijtje op 
te hangen zonder dat je daarmee een 
boormachine verspeelt. 't Is dus taak 
van de bouwer om hiermee bij de bouw 
rekening te houden. Voor ons is estheti-
ca in de architektuur geen onaantast-
baar iets. Oude binnensteden voldoen 
heel vaak niet aan bepaalde schoon-
heidseisen, maar ze zijn vaak wel ge-
zellig. Datzelfde geldt voor het binnen-
huis. Het gezelligheidsaspekt is veel 
belangrijker dan een zogenaamde ver-
antwoorde vormgeving. Bewonings-
vrijheid houdt derhalve in: het zelfver-
trouwen van mensen in eigen creativi-
teit bevorderen, weliswaar met de aan-
tekening dat ontwikkeling van kennis 
en inzicht op het gebied van kunst en 
cultuur natuurlijk verrijkend is voor de 
menselijke geest." 

Mgestudeerden . . . Waarheen? 
„U wilt nu weten waar de afgestudeer-
de woonecologen  terecht komen. Dat is 
nogal gevarieerd. Na hun studie zijn ze 
terdege op de hoogte van allerlei as-
pekten van de sociale wetenschappen 
en anderzijds hebben ze — zonder tech-
nici te zijn — veel kennis verworven met 
betrekking tot het bouwen. Ze kunnen 
dus optreden als bemiddelaar tussen 
architekten en politici, tussen woon-
corporaties en de bewoners. Ze kunnen 
mensen zodanig  begeleiden dat die zelf 
tot een beslissing  komen; ze maken de 
mensen bewust van hun verantwoor-
delijkheid voor het wonen en dan nu 
uw vraag waar ze terecht komen. 

Je vindt onze studenten bij wooncorpo-
raties, ministeries, bij huisvesting en 
daar waar men met onderzoek bezig is. 
Een paar begeleiden als free-lancer in-
spraak-procedures en dan zijn ver-
scheidene afgestudeerden werkzaam 
binnen de medische zorg, met name bij 
de GMD's omdat de zorg voor gehandi-
capten voor sommigen van ons erg be-
langrijk wordt gevonden. 't Is nogal ge-
varieerd, zoals u ziet." 

Nieuwe ontwikkelingen 
„Natuurlijk volgen ook wij de ontwik-
kelingen van alternatieve  leef- en 
woonvormen op de voet. Ik wil hierbij 
graag een opmerking plaatsen.  Als ik 
hoor dat mensen die 65 zijn geworden 
plannen ontwikkelen om, laat ons zeg-
gen, een boerderijtje te  gaan runnen 
waar iedereen zinvolle arbeid verricht, 
vind ik dat natuurlijk fantastisch, 
máár . voor één ding moet je toch 
oppassen. Je moet zoiets  vooral niet 
gaan inkapselen als een nieuw systeem 
van „nou gaan we boerderijen maken 
voor bejaarden." Dan gaan we de ver-
keerde weg op; net als bij de woon-
erven. Dat was een grandioze vondst, 
maar sinds we het begrip  woonerf heb-
ben geïnstitutionaliseerd, heb je aller-
lei dooie woon-erven gekregen en dat 
was natuurlijk nooit de bedoeling. 
Architekten weten het ook niet alle-
maal hoor. Ze mogen van  mij paalwo-
ningen bouwen en vanwege de energie-
besparing bolvormige woningen of ci-
linders, allemaal prima  maar daar 
sluit ik me niet bij aan.  Ik streef niet 
naar een bepaald soort woonwijk en 
huis, al heb ik best mijn  ideaalbeelden,  

maar die staan los van de filosofie van 
de woonecologie. Het gaat erom wat 
mensen met elkaar doen, hoe ze het 
doen, wat ze bereid zijn met elkaar te 
doen en dat ze proberen over grenzen 
heen te stappen. We zitten nu in een 
soort gecentrifugeerde maatschappij, 
waar de huizen keurig op elkaar gesta-
peld zijn, waar alles wat gecentrali-
seerd kon worden, gecentraliseerd is, 
of dat nu om bejaardentehuizen, win-
kelcentra of om scholengemeenschap-
pen gaat. Alles heeft zijn plaats, aan 
alles is gedacht. Er zijn voorzieningen 
getroffen voor dit en voor dat . . al 
missen we misschien nog wel één en 
ander, zoals kindercrèches, trapveldjes 
om te voetballen, gereserveerde plek-
ken om je hond uit te laten . . . De vraag 
is echter of je overal voorzieningen 
voor moet treffen; de sleutel tot een 
bevredigend woonmilieu ligt ten slotte 
toch in het dragen van een stuk mede-
verantwoordelijkheid voor de gebouw-
de woonomgeving. 
Of ik meer socioloog dan architekt ben? 
Nou nee, ik bezit wel, net als mijn colle-
ga's, sociale bewogenheid. Mijn kennis 
is via de sociologie wat meer gestruktu-
reerd, maar sociale bewogenheid is het 
uitgangspunt van mijn denken. Dat be-
tekent niet, dat ik vind dat iedere vraag 
moet worden gehonoreerd." 

Piggehtlee-svridronra 
„Ik heb eens een inleiding mogen hou-
den voor gehandicapten: de kern van 
mijn betoog kwam erop neer, dat een 

vervolg op pag. 10 
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toename van het aantal voorzieningen 
niet tot een groter geluk van de betrok-
kenen leidt, als de gehandicapte zelf 
niet bereid is zich aan zijn situatie aan 
te passen. Je moet waken voor een soort 
Piggelmee-syndroom: al maar vragen 
en vragen, totdat je overvraagt. Dat 
leidt onherroepelijk tot frustraties én 
niet tot geluk. Ik heb een vriend die 
blind is. Hij zei eens tegen me: wat een 
gehandicapte moet overwinnen, dat is 
zijn gereduceerdheid en dat is verrekte 
moeilijk. 
Maar het geldt voor het leven in het 
algemeen. Bewust zijn van je tekorten, 
bewust zijn van je verantwoordelijk-
heid; dat alles is moeilijk te leren. 
Daarom verlopen veranderingen ook 
niet zo snel als we wel eens denken. 
Mensen houden lang vast aan wat hun 
vertrouwd is. Jaren geleden kreeg ik 
een opdracht voor de bouw van een 
dorp voor geestelijk gehandicapten. Ik 
moest er een grote mate van flexibili-
teit in aanbrengen, omdat ze rekening 
wilden houden met het feit „dat er in de 
toekomst zoveel dingen stonden te ge- 
beuren." Dat heb ik dus gedaan en die 
bouw heeft goud gekost. Nu hebben ze 
onlangs het tienjarig bestaan gevierd: 
daar ben ik geweest. Maar was er nu 
zoveel veranderd? Nou niks hoor: ja 
een deurtje hier en een deurtje daar, 
maar daarmee houdt het allemaal op. 

Ik ben niet blind voor het feit dat er in 
de bouw veel stupiditeiten zijn geslo-
pen, waarvan je kunt zeggen: jongens 
dat kan toch veel eenvoudiger. Ik denk 
bijvoorbeeld aan bejaardenwoningen. 
Als je bij de bouw alle deuren van een 
breedte zou maken waardoor ze toe-
gankelijk voor een rolstoel zijn heeft 
iedereen daar plezier van en je hoeft 
niets aan te passen als er iets gebeurt 
met een van de bewoners. Dat is nog 
goedkoper ook. En als we niet meer van 
die rottrappen met die korte draaien 
maken, zouden we ook veel winnen. Je 
loopt altijd aan de comfortabele kant  

van de trap, maar nu moet voor één van 
de bewoners een trapliftje worden aan-
gebracht en waar wordt dat liftje aan-
gebracht? Jazeker: aan die comforta-
bele kant; ergo degene die overblijft en 
gezond van lijf en leden is, dondert eer-
daags wel van de trap en die kan dan 
ook gebruik gaan maken van het trap-
liftje. Ik vraag me af waarom we niet 
ge-Woon rechte trappen maka-i . . 
Gelukkig is de drempel steeds meer aan 
het verdwijnen, dat zijn altijd ondin-
gen geweest. Maar dat wordt pas ont-
'dekt als een van de huisgenoten in een 
rolstoel komt te zitten. 
Het lijkt allemaal zo voor de hand te 
liggen, maar in de praktijk blijkt de 
eenvoudigste oplossing niet altijd 't 
makkelijkst te realiseren!" 

Ank van Zachten 

HELP! 
Help, klachten, vragen en openbarin-
gen van VARA-kijkend Nederland is 
een gezamenlijke uitgave van Humani-
tas, Konsumenten Kontakt en Vara-
hulp. Aan de orde komen problemen op 
het terrein van de belasting, arbeidssi-
tuatie, huisvesting en financiën, „geïl-
lustreerd" met voorbeelden, zoals: 
„Bij een bankfiliaal hier in A, is mij te 
kennen gegeven dat ik geen Euroche-
ques kan krijgen, omdat ik een uitke-
ring geniet. Als motivering bij de afwij-
zing zegt de lokettiste dat de bank geen 
controle P uitkeringen in tegen- 
stelling
cot o heeft

totg 0 gewone salarissen. Deze 
bank heeft echter als slagzin: „De bank 
voor alle zaken, voor ale -mensen." 
Volgens mij is deze bank/vergeten   dat 
ook uitkeringstrekkers mensen 
zijn. . . 
U weet het natuurlijk al: via het VARA 
programma. De Konsumentenman ko-
men wekelijks stapels brieven van kij-
kers binnen,  waarin ze hun problemen 
voorleggen. Al deze brieven worden 

Aktie 
Frisse Lucht 
„Aktie Frisse lucht moet zeker 
blijven," vindt de werkgroep Fris-
se Lucht in Apeldoorn, hoewel 
stemmen opgaan die er (soms) an-
ders over denken . . . Hierover gaat 
onderstaand bericht. 

In de Paasvakantie 1983 hebben 53 
kinderen en in de Herfstvakantie 42 
kinderen gelogeerd in de regio Apel-
doorn. Een stukje aktiviteit van Huma-
nitas met ups en downs: blijde gezich-
ten, maar ook een kind. 
Een kind, dat heimwee krijgt; een 
pleegouder, die het zich anders had 
voorgesteld. 
Kritische geluiden op de kontaktavon-
den zijn er ook: waren we 10 jaar gele-
den toch allemaal vreselijk begaan met 
het lot van deze kinderen (slechte 
lucht, eefomstandigheden, echtschei-
ding, etc.) nu komen deze problemen 
ook in onze eigen geledingen voor. 
Een veel gehoorde vraag is „Hebben 
deze kinderen het nog wel zo nodig? 
Materieel ontbreekt het ze vaak ner-
gens aan". 
Niettemin is ónze werkgroep van me-
ning, dat zij met inachtneming van op-
en aanmerkingen, aan een goede zaak 
werkt. 
Een ieder die de blijde gezichtjes aan 
het eind van de week ziet, zal dit be-
amen. 
Nieuwe gastgezinnen én uitbreiding 
van de werkgroep, kunnen wij daarom 
best gebruiken! Inlichtingen hierover 
worden u verstrekt door Mw. J. Klercq-
Visser Ratelaar 78, Apeldoorn, telefoon 
055-663000. 

beantwoord door deskundigen die voor 
Vara-hulp werken, dat voor een deel 
ook is ondergebracht bij Humanitas. 
Dit boekje is verkrijgbaar bij Humani-
tas, Amsterdam, Postbus 50579, 1007 
DB Amsterdam, Konsumenten Kon-
takt postbus 30500, 2500 GM Den Haag 
en bij Vara-hulp, Postbus 3000, 1200 
CZ Hilversum. De prijs bedraagt 
f 7,—. 
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Een leven lang wonen 
„Een leven lang wonen" is de nieuwste werkmap van de JOT 
in samenwerking met de Nederlandse Federatie Bejaarden-
beleid uitgegeven. 
De zeer aantrekkelijke werkmap die in een heldere stijl is geschreven en 
geestig geïllustreerd omvat tien hoofdstukken: 

• Richt je leven zelf in (over de grotere vrijheid als je oud bent); 
• Eerst denk je aan eeuwige vakantie (over het ideaal van buiten wonen); 
• Breek je nek voorzichtig (over de snel veranderde woonbuurt); 
• Over zeker en onzeker (leven betekent risico's nemen); 
• Van horen zeggen (over woongroepen); 
• Ik pieker niet over kleiner wonen; 
• Op eigen houtje (zolang mogelijk zelfstandig blijven); 
• Tehuis in zicht? (over de weg naar het verzorgingstehuis); 
• Uit de put klimmen (over geen genoegen nemen met je eenzaamheid); 
• Zelfstandig wonen in je eigen wijk (daarvoor moet je in actie komen). 
De map kost afgehaald f 5,— Portokosten bedragen f 2,50. 
Verkrijgbaar bij Humanitas, J. W. Brouwersstraat 16, 1071 TD Amsterdam. 
tel. 020-73 94 44 
de NFB, Eisenhowerlaan 114, 2517 KM Den Haag 
tel. 070-54 49 02 

Wat heet oud? 
De Nederlandse Federatie voor Bejaar-
denbeleid heeft samen met het Rode 
Kruis, afdeling Jeugd Rode Kruis een 
lessenreeks samengesteld over oud 
worden, bestemd voor leerlingen van 
de 5de en 6de klas van de basisschool. 
Maar ook geschikt voor club- en buurt-
huizen en jeugdgroepen. Deze lessen-
reeks is opgezet omdat kinderen over 
het algemeen een sterk gekleurd beeld 
hebben van ouderen. In tekeningen en 
opstellen komen ouderen meestal voor 
als gebrekkige mensen, stakkers die 
buiten het leven staan, als mensen die 
zichzelf niet meer kunnen bedruipen 
en thuishoren in een bejaardenhuis. 

Dit misverstand moet uit de weg wor-
den geruimd: immers 88% van de ruim 
anderhalf miljoen 65-plussers woont 
zelfstandig, gewoon thuis  dus! „Van-
daar dat kinderen nodig eens van dat 
stereotiepe beeld af rnoeten", vinden 
zowel de Federatie als het Rode Kruis. 
Deze lessenreeks kan worden besteld 
bij: de Nederlandse Federatie voor Be-
jaardenbeleid, Eisenhowerlaan 114, 
2517 KM Den Haag, door overmaking 
van f 26,- op postgiro  531100 onder 
vermelding van „Wat heet oud?" en bij 
het Jeugd Rode Kruis-bureau; Postbus 
28120, 2502 KC Den  Haag, 070 -
469595. 

Bezorgdheid 
bij ouderen 
welzijnswerk 
De wijziging van de Wet op de 
Bejaardenoorden stelt zich 
doelen die wellicht niet te reali-
seren zijn. Dat stellen het Lan-
delijk Platform Welzijnswerk 
voor Ouderen en het Landelijk 
Beraad Provinciale Consulen-
ten Ouderenbeleid in een brief 
die zij op 31 augustus naar de 
Tweede Kamerleden zonden. 

In hun brief spreken de twee organisa-
ties van bezorgdheid over de ontstane 
situatie. De gewijzigde wet wil name-
lijk de weg openen naar een breed be-
leidskader voor de bejaardenoorden. 
Dit valt positief te waarderen, aldus de 
briefschrijvers, maar de regering laat 
de factoren die zo'n beleidskader be-
lemmeren voortbestaan; het extramu-
rale werk zal daardoor onvoldoende 
binnen het ouderenbeleid tot uiting 
komen. 
Eén van die belemmeringen vormt het 
feit dat de regering van zins is de uit-
voering van de wet grotendeels op te 
dragen aan de provincies. Tot nu toe 
waren de provincies voornamelijk be-
trokken bij het intra-murale bejaar-
denwerk en nauwelijks bij het extra-
murale werk. 
Een ander probleem wordt gevormd 
door de manier waarop de gelden voor 
het zogeheten flankerend beleid opge-
nomen worden in de Wet op de Bejaar-
denoorden. Hoewel uitdrukkelijk be-
doeld voor zelfstandig wonende oude-
ren, zal dit beleid gestalte krijgen via 
een specifieke „uitkering bejaarde-
noorden". Dit terwijl minister Brink-
man tegelijkertijd betoogt dat het flan-
kerend beleid in praktijk moet worden 
gebracht door benutten van mogelijk-
heden van ouderen zelf, hun directe 
omgeving, vrijwilligersorganisaties en 
samenwerkende dienstverlenende in-
stellingen. De brijfschrijvende organi-
saties pleiten er dan ook voor het flan-
kerend beleid tot deze groepen en in-
stellingen te verbreden. 
Verder wijzen de organisaties op de ne-
gatieve gevolgen van opneming van het 
geco&dineerd bejaardenwerk in het 
wetsontwerp voor de Welzijnswet. 
Hierdoor wordt de samenhang in de 
ouderenzorg losgelaten en wordt bo-
vendien de betrokkenheid van ouderen 
zelf en van grote groepen vrijwilligers 
in gevaar gebracht. Opneming van het 
gecoordineerd bejaardenwerk in bij-
voorbeeld de Wet op de Bejaardenoor-
den zou konsekwenter zijn. 

■ 
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Overtreding 
Wet gelijk loon 
Staatssecretaris Kappey-
ne van de Coppello heeft 
cao-partijen voor het 
ziekenhuiswezen 	met 
klem verzocht te stimule-
ren dat instellingen meer 
aandacht gaan besteden 
aan het bevorderen van de 
gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. 

IN MEMORIAM 
HERMAN VAN GELOER 

Toen ik een aantal jaren geleden Her-
man van Gelder voor het eerst sprak, 
was het onderwerp, hoe kon het anders, 
de zwakzinnigenzorg. Dat eerste ge-
sprek heeft vele gevolgen gehad. Hij 
heeft daarna met alle kracht waarover 
hij beschikte de schouders gezet onder 
de taak: de zwakzinnigenzorg in het 
kader van Humanitas tot ontwikkeling 
te brengen. De manier waarop hij dat 
gedaan heeft tekent zijn persoonlijk-
heid. Met een zeldzame inzet, daad-
kracht en betrokkenheid en met een 
vastberadenheid die bergen verzetten 
is hij aan de slag gegaan. Want als hij 
zich ergens voor inzette, dan deed hij 
dat ook voor 100 procent. Die honderd 
procent inzet eiste hij ook van anderen 
die met hem en naast hem dezelfde 
doeleinden nastreefden. 
Allereerst heeft een werkgroep van 
Humanitas onder zijn voorzitterschap 
de uitgangspunten geformuleerd voor 
het werk op het terrein van de zwak-
zinnigenzorg. Toen de Algemene Ver-
gadering van de Vereniging deze uit-
gangspunten goedkeurde, is hij gaan 
werken aan de concrete verwezenlij-
king van kleinschalige woonvoorzie-
ningen voor geestelijk gehandicapten. 
Al gauw kon een projekt voor begeleid 
kamerbewonen worden geopend in 
Amersfoort, snel daarna een tweetal 
gezinsvervangende tehuizen één in 
Warnsveld en één in Amersfoort. Juist 
op het terrein van het praktische werk 
lag zijn grote kracht: de ontwikkeling 
van nieuwe projekten. Jammer genoeg 
heeft hij de opening van twee andere 
gezinsvervangende tehuizen waaraan 
hij werkte, niet meer mogen meema- 
ken. 	

- 
ken. Maar voornamelijk dankzij zijn 
inzet zullen er aan het einde van dit 
jaar een tweetal gezinsvervangende te-
huizen worden geopend in Buni:uk-
Odendijk en Den Haag. Andere projek- 
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ten waaraan Herman werkte verkeren 
nog in het beginstadium. 
Hij was een zeer harde werker, eigen-
lijk door niemand te bewegen het eens 
wat rustiger aan te doen. Dat lag niet in 
zijn lijn. Waar andere de zaken nog wel 
eens op zijn beloop konden laten, was 
Herman vooral bezig zélf situaties 
vorm te geven en naar zijn hand te zet-
ten. Hij kon dat. Hij wilde echt de doel-
einden verwezenlijken die Humanitas 
zich gesteld had. 
En waar je zaken echt wil, gaan de om-
standigheden naar je toeneigen en gaan 
zich schikken naar die wil. Herman 
had dat vermogen in sterke mate. Het is 
vooral daaraan te danken dat tegen al-
lerlei weerstanden in toch barrières 
werden doorbroken in het belang van 
de zwakzinnige mens. De manier waar-
op hij dat gedaan heeft verdient be-
wondering en respect. 
Wij vanuit Humanitas kunnen zijn na-
gedachtenis niet beter eren dan door 
het werk, dat hij als voorzitter van de 
Stichting Humanitas voor Geestelijk 
Gehandicaptenzorg, begonnen is, zo 
goed mogelijk voort te zetten en verder 
uit te bouwen. Hij zal in dat werk 
voortleven. 
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e 	aat uit naar zijn 
verdere familie en vooral 

naar zijn lieve vrouw, Son. Zij heeft 
door het werk van Herman veel offers 
moeten brengen. Ik denk echter, dat 
Herman, mede dankzij die offers en on-
danks alle spanningen die aan zijn 
werk waren verbonden, toch een aantal 
goede laatste Jaren heeft gehad. 
Wij zullen Ile.nnan van Gelder niet ver-

vvij..Wensen de familie veel Beten en 
sterkte toe bij het verwerken van het 
verdriet dat ken zo plotseling heeft ge-
troffen. 

Aad van Oosten  

In een brief aan partijen toont de 
staatssecretaris grote bezorgd-
heid over de uitkomst van een 
onderzoek van de Loontechni-
sche Dienst van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid: 86% van 154 onder-
zochte instellingen van de intra-
murale gezondheidszorg heeft 
de Wet op gelijk loon voor man-
nen en vrouwen overtreden. Dat 
percentage noemt zij „wel heel 
erg hoog". 
Behalve aan de cao-partijen 
heeft mevr. Kappeyne van de 
Coppello het rapport ook toege-
zonden aan de Eerste en Tweede 
Kamer. Het rapport bevat de re-
sultaten van een onderzoek in de 
periode medio 1982 — medio 
1983 naar de beloning van man-
nen en vrouwen in de intramu-
rale gezondheidszorg. 
Er zijn voor het onderzoek 1141 
functie- en loonvergelijkingen 
gemaakt, steeds van een man en 
een vrouw die op het eerste ge-
zicht werk deden van (nagenoeg) 
gelijke waarde. Door middel van 
functiewaardering is vastge-
steld dat bij 772 vergelkingen 
de man en de vrouw inderdaad 
arbeid van (zo goed als) gelijke 
waarde verrichtten. 
Uiteindelijk was er in 582 geval-
len sprake van ongelijke belo-
ning. Van deze gevallen bleek 
voor 91% een in de zin van de wet 
niet toegestaan motief te be-
staan. Het overgrote deel hier-
van bleek zijn oorsprong te heb-
ben in het ontbreken van func-
tiewaardering als basis voor de 
beloning. 
De overige niet toegestane mo-
tieven waren arbeidsmarktin-
vloed (20%), parttime dienstver-
band (1%) en kostwinnerschap 
of kindertal (1%). Verschil in be-
loning als rechtstreeks gevolg 
van verschil in sekse is niet voor-
gekomen. 
De niet-toegestane belonings-
verschillen waren in 43% van de 
gevallen in het nadeel van de 
man en in 57% in het nadeel van 
de vrouw. 
Gemiddeld was in deze situaties 
de beloning van de vrouw 1,6% 
lager dan die van de man. 



Al jaren geleden waar-
schuwden allerlei onheils-
profeten tegen het uit de 
hand lopen van de wel-
vaartsstaat. Onze kollek-
tieve uitgaven zouden de pan 
uit rijzen. Bovendien, zo 
werd gezegd, maakt de wel-
vaartsstaat mensen lui en ge-
makzuchtig. Velen zetten 
geen stap te veel. Laat staan 
dat ze zich de moeite ge-
troosten om hun eigen zaak-
jes te regelen. In plaats daar-
van koestert men zich maar 
al te gemakkelijk in het zon-
nige paradijs van de sociale 
zekerheden. We zullen terug 
moeten naar een meer be-
scheiden welvaartsnivo en 
naar meer eigen verantwoor-
delijkheid van de bevolking. 

Met de komst van de regeringscoali-
tie Lubbers hebben deze gedachten 
een politieke vertaling naar de wer-
kelijkheid gekregen. Met grote 
voortvarendheid is het mes gezet in 
de kollektieve uitgaven. De mensen 
moeten weten dat een overheid niet 
alles kan. Zij zullen naar een meer 
bescheiden verwachtingsnivo toe 
moeten en zelf meer de handen uit 
de mouwen moeten steken. Natuur-
lijk zal dit pijn doen, maar dat is van 
voorbijgaande aard. Alles went ten-
slotte. 
Of het echt went? Wie 'slordig' om 
zich heen kijkt, krijgt de indruk dat 
dit inderdaad zo is. Weliswaar 
wordt er alom gemord en gemop-
perd, maar de volksopstand is niet 
uitgebroken en het ziet er ook niet 
naar uit dat dit zal gebeuren. Het 
aansnoeren van de buikriem vindt 
plaats met een zekere berusting. Op 
zeven vette jaren volgen immers ál-
tij d zeven magere jaren. 
Toch doet die berusting niets af aan 
het feit, dat de no-nonsens aanpak 
van de regering Lubbers inmiddels 
heel wat mensen in moeilijkheden 
heeft gebracht. Financiële moeilijk-
heden vooral, die in hun gevolgen 
een fatsoenlijk menswaardig be-
staan bijna tot een onmogelijkheid 
maken. En het ziet er naar uit dat 
het einde van het aanschroeven van  

de financiële duimschroeven nog 
lang niet in zicht is. Juist onlangs 
liet de regering weten bij haar plan-
nen tot verdere bezuinigingsmaat-
regelen niet van zins te zijn om de 
laagste inkomens daarbij te ont-
zien. Weinig geruststellend nieuws 
derhalve voor degenen die zich al op 
de rand van de armoede bevinden. 
Slecht nieuws ook voor de ouderen 
in Nederland die uitsluitend van de 
AOW of van de AOW en een klein 
pensioen moeten leven. 
Vorig jaar vroeg Humanitas, samen 
met de Algemene Nederlandse 
Bond van Ouderen, publiekelijk 
aandacht voor de benarde situatie 
waarin die ouderen zijn beland. In 
een Zwartboek werd gepleit voor 
het ontzien van ouderen bij voort-
gaande bezuinigingsoperaties. 
Minister Brinkman liet hierop in 
een interview met het blad Leeftijd 
weten, niet onder de indruk te zijn. 
Hij stelde dat de financiële positie 
van ouderen zwarter werd voorge-
steld dan deze in werkelijkheid is. 
Heel veel ouderen zijn echt tevreden 
en best gelukkig, ook met betrek-
king tot hun inkomen, verkondigde 
de minister. Tegelijk sprak hij de 
overtuiging uit, dat veel ouderen 
wel zullen begrijpen dat ze, met alle 
andere groepen in de samenleving, 
móeten delen in de vreugde en het 
leed van de samenleving, ook finan-
cieel gezien. 
De minister waarschuwde voorts 
voor beeldvertekening.  Zorgelijke 
geluiden zoals door Humanitas en 
ANBO naar voren gebracht, kunnen 
niet als maatstaf worden genomen 
voor de situatie van dé ouderen, 
stelde hij. 

Vergissing minister! 
Helaas maakt minister Brinkman 
een duidelijke vergissing! Op steeds 
meer plaatsen wordt 'rond ouderen' 
de noodklok geluid, Zo liet de 
Stichting Ouderenwerk Dronten in 
juli een rapport verschijnen onder 
de titel 'Uitgerekend het minimum'. 
Op overtuigende wijze  wordt daar-
in naar voren gebracht, dat zelf-
standig wonen voor ouderen met 
een minimum-inkomen  bijna niet 
meer mogelijk is. Op basis van zeer 
verantwoorde berekeningen toont 
men aan, dat zowel het minimum-
inkomen van een oudere alleen-
staande als dat van een ouder echt-
paar ontoereikend is om  een zelf- 

standige huishouding te kunnen 
blijven voeren. Men kán er niet van 
rondkomen! Ook bij zeer beschei-
den uitgaven voor voeding, kleding 
en schoeisel, wonen, huishouding, 
lichamelijke- en medische zorg, 
kommunikatie, maatschappelijk le-
ven en ontspanning, komt men en-
kele honderden guldens per maand 
te kort. 
Wie afziet van openbaar vervoer-
gebruik, telefoon-krant-en tijd-
schrift abonnementen, de radio en 
de tv de deur uit doet, verenigings-
lidmaatschappen opzegt, vakanties 
vergeet en vrije tijds-uitgaven tot 
nul beperkt, zal het wellicht nog 
even redden. Maar als er nog meer 
op de minimum-inkomsten bezui-
nigd gaat worden en bovendien de 
tarieven voor ziektekostenverzeke-
ring, huur, gas, water, elektra en 
noem maar op blijven stijgen, is ook 
een privé-bezuiniging via 'vrijwil-
lig isolement' niet meer toereikend. 
De Stichting Bejaardenwerk Til-
burg kwam in september met een al 
even alarmerend bericht. Uit een 
onderzoek dat de Stichting ver-
richtte onder 120 bewoners van een 
bejaardenkomplex (flats en aan-
leunwoningen) bleek, dat velen 
maandelijks meer dan honderd gul-
den tekort kwamen voor algemeen 
levensonderhoud. 	Aangetoond 
werd dat dit niet aan de mensen zelf 
lag. Becijferd werd namelijk dat een 
bewoner met alleen AOW struktu-
reel honderdvijftig gulden per 
maand meer moet uitgeven dan hij 
ontvangt. 
De bewoners van het Tilburgse 
komplex lieten de 2de Kamer weten 
noodgedwongen te moeten bezuini-
en op warme maaltijden. Boven-

dien wezen zij de parlementariërs 
op een nabije toekomst, waarin 
zelfstandige huisvesting voor oude-
ren in de nieuwbouwsektor alleen 
nog maar zal zijn weggelegd voor 
mensen die naast hun AOW over een 
flink pensioen beschikken. 
No nonsens dus! Zwartkijkers als 
Humanitas en de ANBO schilder-
den de werkelijkheid mistroostiger 
dan nodig toch? 
Wie in de nacht een licht wil zien, 
zál hem zien. Maar dat neemt niet 
weg dat er duisternis alom is. Minis-
ters als Brinkman zien die niet. 
Duisternis? Allemaal onzin! 

Michael Kerkhof 
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Unicef 
Wenskaarten zijn er ook weer van Uni-
cef: de collectie kwam met de hulp van 
artiesten uit de gehele wereld tot stand. 
In het hele land zijn de Unicefkaarten 
te koop. Zo'n adres is u niet bekend? 
Catalogus aanvragen of informatie in-
winnen bij Unicef-Nederland, Banka-
straat 128, 2585 ET Den Haag. 

Jonge werklozen 
Op initiatief van de Stichting Fonds 
Bedrijvigheid gaan in Lelystad vijf 
werkverenigingen voor jonge werklo-
zen van start. Deze vijf werkverenigin-
gen zullen resulteren in 15 á 20 nieuwe 
werkplaatsen. Bij de werkverenigin-
gen staat het maken van winst niet cen-
traal en ze mogen niet concurrentiever-
valsend van aard zijn. 

OMEGA 
In het augustus-september nummer 
van OMEGA, uitgave van de Neder-
landse Vereniging van slechthorenden 
is uitgebreid aandacht besteed aan het 
rapport Buijk. Mevr. drs. C. A. Buijk 
schreef over „Ervaringen en wensen 
van op volwassen leeftijd doof of ern-
stig slechthorend geworden mensen". 
Nadere informatie bij het Landelijk In-
focentrum NVVS, Kruissteenweg 135, 
7642 VW Wierden. 

Verzet 
De ANIB, bond van gehandicapten en 
arbeidsongeschikten zal zich „met de 
weinige mogelijkheden, die gehandi-
capten en arbeidsongeschikten heb-
ben, verzetten tegen het regeringsbe-
leid dat ertoe zal leiden dat op den duur 
deze groep op de Algemene Bijstands-
wet zal zijn aangewezen. En dan is het 
doel bereikt, aldus ANIB, „gehandi-
capten en arbeidsongeschikten zijn 
buiten de maatschappij geplaatst". 
Adres ANIB, Verspronckweg 243, 
Haarlem, tel. 023 — 259281. 

Arbeiderskinderen 
Arbeiderskinderen boeken de beste 
leerprestaties op het „ouderwetse" ty-
pe lagere school met een strakke lesor-
ganisatie, waar echter ruime aandacht 
wordt geschonken aan de arbeiders-
cultuur. Een leerkracht kan dat doen 
door opdrachten voor opstellen of 
voorbeelden voor rekensommetjes te 
geven waarin een arbeiderskind zijn 
eigen situatie herkent. Ook projecten  

over bijvoorbeeld „de straat" en de ac-
ceptatie van het gebruik van dialect 
stimuleren arbeiderskinderen tot goe-
de leerprestaties. 
Dit stelt dr. G. W. Meynen, socioloog 
aan de Rijksuniversiteit Groningen in 
zijn boek „Van zes tot twaalf". Meynen 
doet sinds 1972 onderzoek, dat wordt 
gesubsidieerd door de Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs. (SVO) 
Het boek is verschenen in de SVO-
reeks en kost f 27,50. 

Nier Stichting 
De Nier Stichting Nederland helpt pa-
tiënten in alle leeftijden. Kinderen, 
volwassenen en bejaarden. Hun leven 
hangt af van een machine en is door-
trokken van hun ziekte. Zij moeten di-
eet houden en liggen van twee tot 
driemaal per week vijf á zes uur in het 
ziekenhuis aan een kunstnier om het 
bloed te laten spoelen. Ze leven ook in 
de hoop dat er nieuwe wetenschappe-
lijke ontwikkelingen zullen komen, 
nieuwe behandelingsmethoden of een 
niertransplantatie. Om het werk te 
kunnen doorzetten is er veel geld no-
dig. . . U begrijpt het al: het gironum-
mer van de Nier Stichting Nederland is 
388.000. 

nraLPIN  
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een keur aan gebruiksvoorwerpen en 
kadootjes. Nieuw zijn de stoffen: felge-
kleurde katoenen stoffen uit Guatema-
la, katoenen stoffen voor gordijnen, 
meubels e.d. en prachtige tafelkleden 
met bijpassende servetten. Er zijn 
wandkleden en voor de badkamer bad-
lakens en handdoeken, zeep en zeepdo-
zen, voor de kinderen speelgoed uit Sri 
Lanka, India, Bangladesh. Kortom te 
veel om op te noemen. Adres NOVIB, 
Amaliastraat 7 2514 JC Den Haag, op 
de envelop: catalogus / óf bellen: 070 —
614461. 

Dicht bij huis 
Meer dan 50% van de werknemers van 
bedrijven in Groningen en Zwolle  

woont hemelsbreed minder dan vijf ki-
lometer van de werkplaats. De gemid-
delde afstand tussen wonen en werken 
is in deze steden ongeveer 7,5 kilome-
ter. Het is duidelijk dat de plaats waar 
men werkt voor veel mensen van grote 
invloed is op de keuze van de woon-
plaats. Deze gegevens komen voort uit 
de eerste fase van een onderzoek naar 
het woon-werkverkeer in Groningen 
en Zwolle, uitgevoerd door een groep 
studenten van het Geografisch Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. 

Druggebruik 
In het septembernummer van KON-
VOOI, uitgave Stichting landelijke ge-
reformeerde raad voor samenlevings 
aangelegenheden, wordt aandacht ge-
vraagd voor de verslavingsproblema-
tiek. Drugverslaving is niet alleen een 
probleem van de grote steden. Losse 
nummers kunt u bestellen door f 4,— te 
storten op postgiro 646902 t.n.v. Stich-
ting G.S.A. Postbus 203, 3830 AE Leus-
den met vermelding „Konvooi-versla-
ving". 

Socutera 
In november zendt Socutera steeds om 
20.28 uur de volgende t.v.-program-
ma's uit: op 14 november een filmpje 
over ontwikkelingswerk in Bangla-
desh, op 21 november het filmpje Kijk 
op Foster Parents Plan en op woens-
dagavond 28 november aandacht voor 
de jaarlijkse kinderpostzegelactie. 

Redt de kinderen 
De Stichting redt de kinderen (Neder-
land) wil het welzijn en de welvaart 
van kinderen, waar ook ter wereld en 
ongeacht ras, kleur, nationaliteit, ge-
loof of geslacht bevorderen. De Stich-
ting heeft nu een speciaal inentings-
programma (tegen kinderverlamming, 
t.b.c., difterie, tetanus, kinkhoest, gele 
koorts en mazelen) opgezet voor de 
kinderen van Boven-Volta.' De Stich-
ting wil een donateursbestand opbou-
wen om de continuïteit in de uitvoering 
van de projecten veilig te stellen. 
Donateurs (á f 25,— per jaar) kunnen 
zich opgeven bij: STICHTING REDT 
DE KINDEREN (NEDERLAND), 
Stationsweg 137 
2515 BM 's-GRAVENHAGE 
telefoon: 070 — 89.66.88. 

Rijk leven 
In het maandblad De Vrije Gedachte 
van september is Anton Constandse, 
die op 13 september j.l. 85 jaar is ge-
worden, uitvoerig aan het woord over 
zijn rijke en boeiende leven onder de 
titel „65 jaar vrijdenker". Begrijpelijk 
dat 65 jaar uit het leven van Anton 
Constandse, óók betekent een over-
zicht van de culturele en politieke ont-
wikkeling in Nederland. Een nummer 
„om te hebben"! Losse nummers van 
De Vrije Gedachte kosten drie gulden. 
Giro 274551, De Vrije Gedachte, Rot-
terdam. Secretariaat Postbus 1087, 
3000 BB Rotterdam, tel. 010 — 208162. 
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uit afdelingen 
en gewesten 

AMERSFOORT. In het kader van de 
Keistad-feesten 1984 heeft „Het Vrij-
willigersbedrijf", een initiatief van 
Humanitas Eemland, een aantal ge-
slaagde „puntertochten" door de 
plaatselijke grachten verzorgd. 

IN MEMORIAM 
In zijn woonplaats Drachten is op 28 augustus j.l. Jan Jongstra overleden. 
Na een slepende ziekte van enkele jaren overleed hij op de leeftijd van 
slechts 58 jaar. Tijdens de crematie werd dit veel te vroege heengaan 
gememoreerd, evenals zijn zeer grote betrokkenheid bij de strijd voor 
verbetering van de samenleving. Van oorsprong aktief in de vakbeweging, 
was hij de laatste dertien jaar wethouder in de gemeente Smallingerland. 
Ook in Humanitas was Jan Jongstra jarenlang zeer aktief o.a. als voorzitter 
van het gewest Friesland en als lid van de verenigingsraad. Vooral het 
maatschappelijk werk van Humanitas had zijn warme belangstelling. Na 
het opgaan van het maatschappelijk werk van Humanitas in grotere ver-
banden trok hij zich terug uithet bestuurswerk van Humanitas, maar op de 
achtergrond bleef het werk van de vereniging zijn aandacht houden. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, en kleinkinderen sterkte bij het dragen 
van dit verlies, en misschien is de wetenschap dat het werk van Jan Jongstra 
binnen Humanitas zeer  gewaardeerd wordt, hen tot steun in deze moeilijke 
tijd. 

In Leeuwarden met de Humanitasvlag in top: de Friese meren op. AMSTERDAM. Opzienbarend nieuws 
vanuit de hoofdstad: een advertentie 
(waarin vrijwilligers werden gevraagd) 
in het huis-aan-huis blad ECHO lever-
de niet minder dan. . . 109 reactie op. 
Er moet nu toch wel heel wat gaan ge-
beuren in de hoofdstad! 

ASSEN. „Laatst was er een vriend van 
ons overleden. Er kwamen ontzettend 
veel mensen op zijn crematie. Op een 
gegeven moment werd er gevraagd of 
iemand nog iets wilde zeggen. 
Niemand dus. We voelden ons extra 
verdrietig. Er was niemand geweest die 
iets over onze overleden vriend had ge-
zegd en onze gevoelens op dit laatste 
afscheid had verwoord. 
We zeiden tegen elkaar: zo willen wij 
het niet." 
Dat hoeft ook niet. Naar aanleiding 
van hun verdrietige ervaring zochten 
deze mensen kontakt met iemand van 
de humanistische uitvaartbegeleiding. 

(overgenomen uit de Nieuwsbrief 
van Afdeling Assen) 

GEWEST GELDERLAND. Het Ge-
west Gelderland organiseert op 13 no-
vember a.s. in het cultureel centrum De 
Coehoorn te Arnhem een bijeenkomst 
waar de vraag „wat kan en wil Huma-
nitas doen voor en met buitenlandse 
werknemers?" centraal staat. Vooral 
zal de aandacht uitgaan naar de pro-
blemen van de jongeren (tweede gene-
ratie) die tussen twee culturen inzitten. 
Als gastspreker is Mehmet Sar uitge-
nodigd, die in Deventer een groep 
Turkse jongeren begeleidt en actief is 
binnen Humanitas. De bijeenkomst be-
gint om 19.45 uur. Meer informatie via 
het afdelingssecretariaat of het gewes-
telijk bureau: tel. 080-78 67 66. 

LEEUWARDEN. Op 11 september j.l. 
werd voor de elfde achtereenvolgende 
maal de boottocht voor oudere Leeu-
warders georganiseerd door de vrijwil-
ligers van HUMANITAS afd. Leeu-
warden. 
De bedoeling ervan is ouderen, ook 
diegenen die in een rolstoel zitten of 
moeilijk ter been zijn, een plezierige 
dag te bezorgen en de onderlinge kon-
takten te bevorderen. Dit laatste is van  

groot belang om vereenzaming te voor-
komen. 
De tocht ging dit jaar naar Grouw en 
Eernewoude. Hoewel het 's morgens 
bijzonder regenachtig weer was en 
hard waaide, kwamen alle 150 deelne-
mers die zich aangemeld hadden, naar 
het van Harinxmakanaal, om zich in te 
schepen op de boten de Stad Leeuwar-
den en de Prinsenhof. Gelukkig klaar-
de bij de afvaart het weer wat op, zodat 
in Grouw en Eernewoude ook gewan-
deld kon worden, waarbij mensen die 
minder goed konden lopen onder-
steund werden door de vrijwilligers. 
Tijdens de tocht was er een prima lunch 
en veel ruimte voor onderling kontakt. 

TER APEL. Ook deze gemeente be-
schikt nu over een telefoonketen, die op 
16 augustus „officieel" werd geopend 
door burgemeester Abbing, die ten hui-
ze van de familie Drenth (zéér betrok-
ken bij het Humanitaswerk) die och-
tend in augustus de eerste deelnemer in 
de keten belde. 

ZWOLLE. In Periodiek Ongeregeld 
(nieuwsblaadje van Zwolle) is een aan-
tal ervaringen van vrijwilligers opge-
nomen. 't Blijkt dat de weg niet altijd 
over rozen gaat: degenen die geholpen  

worden zijn (soms): veeleisend, moppe-
raars, willen eigenlijk niet geholpen 
worden, te zwaar om in een rolstoel te 
worden gereden, erg ondankbaar, en-
zovoorts, máár dat vrijwilligerswerk 
blijft bestaan komt omdat er ook veel 
andere reacties zijn: ik krijg altijd een 
rolletje Rang, ik moet vaak een bos 
bloemen in de tuin voor mezelf pluk-
ken, ik bewonder haar, het is zo'n lieve 
vrouw, het is zo'n schat, ze wuift me 
altijd lang na, nu ze overleden is mis ik 
haar zo. . . De redactie voegt eraan toe: 
Gelukkig houden de meeste vrijwilli-
gers dapper vol. 

ZWIJNDRECHT. Goed nieuws vanuit 
afdeling Zwijndrecht, die nu ook Heer-
jansdam en H. I. Ambacht omvat. Se-
cretaris (v.1.) Ger de Jong schrijft dat de 
afdeling nieuw  leven is ingeblazen en 
ze hebben het daar gelijk flink-aange-
pakt: er werd een persconferentie ge-
houden, waar dit wereldkundig werd 
gemaakt en de talloze zusterorganisa-
ties en instelling in dit gebied hebben 
bericht ontvangen dat Humanitas weer 
meedoet. De aandacht zal vooral uit-
gaan naar welzijn van ouderen, jeugd-
welzijn, cirsisopvang en minderheden-
beleid. Adres secretariaat: Petunia-
straat 5, 3333 SE Zwijndrecht, tel 078-
120 58'7. 
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ABAL-artikelen 
al besteld? 

Heeft u als vrijwilligersgroep al Abal-artikelen 
besteld? Op het Centraal Bureau is een grote 
voorraad artikelen uit het ABAL-assortiment 
verkrijgbaar. Om de ABAL-verkopingen van 
vrijwilligersgroepen niet te laten stagneren, 
heeft Humanitas voor f 25.000,— aan ABAL-
artikelen centraal ingekocht. Bestellingen ten 
behoeve van wederverkoop voor het najaar 
zien wij graag tegemoet! 
Daarom: het bestelformulier aanvragen. 
Meer informatie bij: Ad Laarhoeven; Centraal 
Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, 1071  LJ 
Amsterdam tel. 020-73 94 44. 
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