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KAMERTRAINING. In Humani-
tas' Kinderhuis Ellinchem werd vier 
jaar geleden „een projekt kamertrai-
ning", zoals begeleid-wonen nu heet, 
gestart. Met een paar zelfstandig 
wonende jongeren hadden we een ge-
sprek: onder wie van 1. naar r. Rosie, 
Irene en Diana, poserend voor Flore-
jan. (Lees pag. 8, 9, 10.) 

STERRENSHOW. Al heel wat aan-
vragen konden worden gehonoreerd 
uit de opbrengst van de Sterrenshow. 
Wié er wát kreeg, leest u op pag. 7. 

TWEEMAAL 25 JAAR. Humani-
tas telt dit najaar twee jubilarissen, 
die 25 jaar geleden vrijwel tegelijker-
tijd in dienst traden bij onze vereni-
ging; Wilko Post van het Centraal 
Bureau en Jan van Huuksloot bij Hu-
manitas Rotterdam. Méér hierover op 
pag 4, 5. 

GASTCOLUMN. Kor Deisting-
Zwaan is onze gast op pag. 3. Ze ver-
telt over haar ervaringen als „hand-
tekeningen-jaagster". Ze kwam heel 
wat „tegengestelde  reacties tegen," 
die ze de lezers van Van Mens tot 
Mens niet wil onthouden. 

TEN SLOTTE: de vaste rubrieken: 
JOT: pag. 13; Kort van Stof: pag. 14; 
Nieuws uit de afdelingen: pag. 15; 
Hurnanitas/Vara-hulp: pag. 12; Me-
ning van onze lezers op pag. 2 én . . . 
over de Humanitas-Vara giroloterij 
leest u op pag. 16 het laatste 
nieuws . . . Van Mens tot Mens dus 
even omdraaien! 
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Eens 
Even wil ik u laten weten, dat ik het 
helemaal eens ben met het artikel van 
de heer Hofhuis over vooringenomen-
heid en wantrouwen dat in Van Mens 
tot Mens van augustus stond. Ik zal het 
aan meerdere mensen laten lezen. Met 
vriendelijke groeten 

Mevr. G. Hissink 
Amsterdam 

Humanistische Partij 
Naar aanleiding van het schrijven van 
K.M. over de Humanistische Partij in 
het vorige nummer van Van Mens tot 
Mens wil ik hier graag iets aan toevoe-
gen aangezien ik er lid van ben geweest. 
De H.P. is een voortvloeisel van de Ge-
meenschap, die weer gebaseerd is op 
uitspraken van de Argentijnse wijsgeer 
Silo. 
De partij is ontstaan omdat de Ge-meenschap zijn ideéen verder wi/de verbreiden en men dacht dat de poli-tiek daarvoor de beste weg zou zijn. Deze partij is inmiddels in 40 landen actief. De opdracht is vrij duidelijk: zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen  

mobiliseren waarbij men zich vooral 
richt op jonge mensen. 
De H.P. werft haar militanten via ac-
ties op straat. Is iemand geïnteresseerd, 
dan krijgt hij of zij een uitnodiging om 
eens langs te komen bij de H.P. waar 
dan nadere informatie wordt gegeven. 
De H.P. wil zo snel mogelijk in de rege-
ring, hoewel er geen sprake is van een 
partijprogram. Overigens ben ik het 
eens met K.M. dat de H.P. organisaties 
en verenigingen die op humanistische 
wijze werken, schade kan berokkenen. 

Nikel Grornmers 
Hoorn 

(van redactiewege ingekort) 

Prachtige week 
Dit jaar bracht ik voor de tiende keer 
mijn vakantie door in het „Kupers-
oord", dat nu omgedoopt is in „Eur-
oase-hotel" ; voor mij nog een vreemde 
klank. Deze week werd mogelijk ge-
maakt door Humanitas en ik heb niets 
dan lof voor het echtpaar Wolters-Boe-
re, dat alles tot in de puntjes regelde, 
voor het verblijf in het schitterende 
„Kopersoord" èn voor de bustochten. 
Zo'n vakantie is ook een reunie: ik be-
leefde een prachtige week! 

Mevrouw H. Oltmans-Meijer 
Rotterdam 

Jeugdwerkloosheid 
Hierbij doe ik u een afschrift toekomen 
van de brief die ik verstuurde naar de 
Commissie Roethof, die stelt dat de cri-
minaliteit zou afnemen als de jeugd-
werkloosheid opgelost zou zijn. Ik ben 
van mening 

 
dat dit probleem kan wor- 

den
lub 

 opgelost  
uiz e n 

 met goed functionerende 
clubhuizen, d.w.z. de subside op deze 
huizen afbouwen en de jongeren het 
zelf laten runnen onder goede leiding 
en strikte regels. Ik heb ervaring op dit 
gebied opgedaan in Australië en ik ben 
van mening dat diefstal, vernielingen 
e.d. in de clubhuizen voorkomen kan 
worden door de jongeren zelf het ge-
bouw 24 uur per dag te laten bewaken 
en controleren. Jongeren moeten het 

E 
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.  

gevoel hebben dat ze een taak hebben in 
de maatschappij en meewerken aan 
iets dat de gemeenschap ten goedé 
komt. 
Voor dit werk kan een organisatie als 
Humanitas worden ingeschakeld om-' 
dat Humanitas veel ervaring heeft op 
dit gebied. 
In zo'n centrum hoeft het alcoholge-
bruik geen probleem te zijn, als je de 
bar in eigen beheer houdt, d.w.z. in 
handen van de jongeren geeft. Verder 
moeten er in zo'n clubhuis „winstge-
vende" activiteiten worden georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld bridge-tour-
nooien en andere spel-activiteiten ter-
wijl het bedrijfsleven moet worden 
aangezocht voor „sponsering". 
Mijn ervaring is geweest dat wij steeds 
weer een flinke geldsom konden uitke-
ren aan sociaal cultureel werk dat bui-
ten ons centrum viel. Maar dat bete-
kende voor ons steeds weer een groot 
feest! 
Ieder centrum kan, indien beheerd vol-
gens dit systeem, binnen een jaar self-
supporting zijn en ... daarna fondswer-
vend zijn. Een net van dergelijke centra 
zal in grote mate bijdragen tot het te-
rugdringen van normafwijkend gedrag 
en kleine criminaliteit. Het was inder-
tijd ook een openbaring voor ons mee te 
maken dat juist strikte .regels het ple-
zier onder de jongeren vergrootten. 
Iedereen wil graag weten waaraan hij 
toe is. 
Samen met Humanitas wil ik in Bra-
bant zo'n centrum van de grond probe-
ren te krijgen. 
Graag wil ik nadere uitleg geven en met 
voorbeelden bewijzen dat dit werkt. 

Tom Voeten 
Gagelrijs 20- Rijen 

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 
24-1, 4e alinea van de Successiewet 
1956, terwijl voor 1985 voor schenkin-
gen een bedrag van f 6.348,— is vrijge-
steld van schenkingsrecht en voor lep.,  
ten en erfstellingen een bedrag van 
f 12.695,— is vrijgesteld van succes-
sierecht. (Deze bedragen worden jaar-
lijks geïndexeerd). Boven de vastge-
stelde bedragen wordt de gehele ver-
krijging belast. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58.2000 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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GAS 	covlmN 
Ervaringen van een 
handtekeningen-jaagster 

li[12rd'vz 

CC  n-  //'.1,Yar-  COta 
WC2 CC D., E[rilnen 

Van de Nederlandse bilaterale hulp-
verlening (officiële hulp van land tot 
land) komt hooguit 10% ten goede aan 
de arme bevolkingsgroepen in de ont-
wikkelingslanden. Via een kleiner deel 
van het totale ontwikkelingsbudget, 
bijvoorbeeld de hulpverlening via par-
ticuliere medefinancieringsorganisa-
ties, humanitaire hulp en vrijwilligers-
programma's worden de arme groepen 
in ontwikkelingslanden beter bereikt. 
Het totale beeld is echter dat niet veel 
meer dan ruim 20% van de ruim 4 mil-
jard gulden op de ontwikkelingsbegro-
ting aan de armste bevolkingsgroepen 
ten goede komt. Het overgrote deel van 
de Nederlandse hulpverlening komt 
ten goede aan moderne sectoren in de 
ontwikkelingslanden waarvan de Ne-
derlandse export mee profiteert. 
Tot deze conclusie komt het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten (HOM) in 
een diskussienota over mensenrechten 
in buitenlands- en ontwikkelingsbe-
leid. Twee deskundigen op het gebied 
van 	ontwikkelingssamenwerking, 
oud-minister Pronk en de ontwikke-
lingseconoom Hommes (tevens lid van 
de Nationale Adviesraad voor Ontwik-
kelingssamenwerking, NAR) onder-
schrijven deze conclusies van de HOM-
diskussienota in interviews in de zo-
juist verschenen Nieuwsbrief van het 
HOM. 

Deze Nieuwsbrief is te bestellen bij: 
Humanistisch Overleg Mensenrechten 
te Utrecht, door overmaking van f 4,30 
incl. porto op giro 
14 60 115, m.v.v. themanummer. 

Wredesopvoeding 
Opvoeding tot weerbaarheid zonder 
geweld; generaties met elkaar in ge-
sprek organiseren 

Het Humanistisch Vredesberaad 
(HVB) en de Landelijke Werkgroep 
Humanistische Jongeren (LWHJ) op 23 
en 24 november  a.s. een weekend in het 
Coornherthuis, Zeist. Aanvang zater-
dag om 10.30 uur en het weekeind ein-
digt op zondag  rond 16.00 uur. 
Het maximaal  aantal deelnemers be-
draagt 50. De kosten bedragen f 50,— 
per persoon (hierbij inbegrepen over-
nachting, maaltijden, koffie en thee). 

Aanmelding vóór 1 november a.s. bij 
Hans Vertegaal, Landelijk Humanis-
tisch Centrum,  Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht, tel. 030-318145. 

Informatie wordt nadien toegezonden. 
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Tijdelijk ben ik in mijn woonplaats als 
vrijwilligster in dienst getreden van 
het IKV en andere, daarvan afgeleide, 
organisaties. Het zij zo: ik kon niet an-
ders. Binnen de eigen organisatie kun 
je nu eenmaal niet hevig pleiten voor 
een duidelijke stellingname ten aan-
zien van kernraketten en kernbewape-
ning in het algemeen. Nu de Neder-
landse bevolking een uitspraak hier-
over kan doen via het volkspetitionne-
ment, heb ik me aangemeld om enquê-
te-kaarten op te halen en hierbij ben ik 
heel wat tegengestelde reacties tegen-
gekomen die ik u niet wil onthouden. 
De instruktie luidde o.a.: „Bij botte 
weigering, geen debat beginnen en al-
tijd beleefd blijven." „Nu is dat voor 
mij wel moeilijk, maar ja . . . Het werd 
al gauw duidelijk dat mensen je achter-
grond goed in de gaten houden, waar-
over straks meer. Eerste ervaring: Je 
loopt daar duidelijk „gelegitimeerd" 
rond . . men ziet je aankomen en er 
wordt niet opengedaan. Dus dan maar 
wat „gecamoufleerder" op de voordeur 
af, want inmiddels wist ik óók, dat een 
aanvankelijk „nee" na een (prettig) ge-
sprek „ja" kon worden, d.w.z. dat de 
handtekening werd geplaatst. 
Een vrouw doet open en vraagt: „Wat 
doet u met dat kaartje?" Ik leg uit: inle-
veren bij het plaatselijk organisatie-
comité, dat ervoor zorgt dat ze in Am-
sterdam terecht komen om eind okto-
ber aan de regering in Den Haag te 
worden overhandigd. Camouflage 
bleek hier niet nodig, want na mijn uit-
leg kreeg ik een kaartje met vijf hand-
tekeningen. Fijn dus. 
Ander geval: een meisje A. van ca. 16, 
17 jaar zegt: „Mijn ouders zijn, uit 
noodzaak, vóór plaatsing, maar ik ben 
er erg tegen. Mag ik nu tekenen?" Ik: 
„Van mij wel, maar dan wil ik wel even 
niet je ouders praten"De kamerdeur 
ging al open en daar kwamen alle voor-
oordelen tegen de Russen op de prop- 

P ,  en waarover Marius Hofhuis in het 
vorige nunruner schreef. „Maar", zei-
den ze tenslotte: „Als A. dat anders 
ziet, mag ze van ons tekenen, tenminste 
als het van het Comité mag." A. teken-
de dus en ik ben blij weggegaan. Voor-
oordeelen gingen hier hand in hand 
met vrije meningsuiting. Zo'n harmo-
nie is heel fijn! 
Een dag later kwam de vriend van A. 
aan mijn deur, om te vragen of het 
kaartje van A er nog was. Het kaartje 
was er nog, maar waarom wil je dat 
weten, vroeg ik. Hij zei: „Ik denk net 
als A. Ik mag van mijn ouders niet teke- 

nen, maar ik wil dat wel en als het kan 
op hetzelfde kaartje van A." 
Dat kon en hier werden dus twee kaar-
ten en overtuigingen „aaneen" ge-
smeed". Prima. 
Er was ook kritiek op de tekst van het 
enquête-kaartje; „Mevrouw, we vin- 
den die tekst ronduit klote, veel te 
zacht, maar bij gebrek aan beter heb-
ben we allebei getekend . . . Apropos, 
bent u niet humanist?" Ik: Jazeker „en 
hij weer: „Hoe komt u dan bij die actie 
verzeild???" Rrrrang, dat deed me zeer, 
omdat ik vind dat wij gezamenlijk 
moeten proberen om die raketten tegen 
te houden. Daar is ook onze mening en 
menskracht bij nodig. Vandaar . . . 
En ander vroeg me wat directer: „Zo 
Kor, ben je van je geloof gevallen" Ik 
antwoordde: Nee, helemaal niet, wat 
bedoel je?" 
De ander: „Ik dacht dat dit een aktie 
was vanuit de kerkelijke kant". Ik: 
„Nou nee hoor, al is het IKV misschien 
de pionier geweest; humanisten heb-
ben wel degelijk ethische/morele en 
nog meer bezwaren tegen de kruisra-
ketten". 
„Wij óók, hier zijn vier handtekenin-
gen. Dag Kor." 
Er waren ook minder aardige reacties: 
O nee, mevrouw voor mijn part begin-
nen ze morgen te plaatsen. 
O nee, mevrouw, ik wil nog meehelpen 
bij het plaatsen op mijn leeftijd (75) 
O nee, mevrouw, als er geen plaats 
meer is, mogen ze in mijn achtertuin. 
„Een meneer: „Hebt u nog kaarten 
voor mij? Ik heb er nog eentje . . ." Ik: 
„Gaat u zelf een actie beginnen?" De 
meneer: „Ik heb er een heel stel no-
dig . . . om de open haard mee aan te 
maken." Ik dacht aan de instruktie: be-
leefd blijven, maar dat kon ik niet. 
Zonder te groeten ben ik weggegaan. 
Binnen hoorde ik mevrouw gieren van 
de lach . . . 
Niettemin ben ik erg blij, want in „mijn 
wijk" heb ik zo'n 50 procent positieve 
reacties kunnen binnenhalen. 

Kor M. Deisting-Zwaan 

P.S. 
Ik ben wel erg geschrokken van goed 
ontwikkelde jongere vrouwen, die zelf 
niet durfden/wilden tekenen en zeiden 
dat ik maar terug moest komen als hun 
man thuis was. En dat anno 1985! 
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MEEMAAL 25 JAAR BU HUMANITAS 

VVilke Post Kansen 
rnogelijkheder 

Op 1 september 1960 kreeg Wilko Post, die in 1931 in Rotterdam 
werd geboren, een aanstelling als maatschappelijk werk adviseur 
voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland Humanitas. 
,,Tegenwoordig heet dat gewoon gewestelijk funktionaris", zegt 
(adjunkt-direkteur van Humanitas) Wilko Post, die ter ere van 
zijn 25-jarig jubileum zeer onlangs in de bloemen en cadeaus werd 
gezet èn... „verschrikkelijk werd verwend." 
Aanvankelijk keek hij met de nodige reserve tegen dat „feest" aan. 
Moest dat nou wel? Op het Centraal Bureau zei men: ja, dat moet 
en op 1 september van dit jaar was Wilko het middelpunt van een 
gezellige drukke receptie. 

Allemaal in de rij voor Wilko . • 

Als klein jongetje heb ik meegemaakt 
dat mijn vader afwisselend werkeloos 
was en werk had. Werkeloos zijn bete-
kende armoe in het gezin. Mijn vader 
heeft ook een poosje in het Zuider 
Volkshuis — in Amsterdam heette dat 
Ons Huis — gewerkt. Ik herinner me dat 
mijn vader me aan de hand meenam 
naar het Volkshuis, waar jonge werklo-
zen werden opgevangen. Ik begreep 
toen niet wat mijn vader daar deed, 
maar later merk je toch dat al die din-
gen erg belangrijk zijn geweest voor je 
vorming en voor je opstelling in de 
maatschappij. Dat is je met de paplepel 
ingegeven." 

Werktuigkundige? Da's niks 
Aanvankelijk was besloten dat Wilko 
werktuigkunde moest gaan studeren, 
maar al gauw „vond hij dat niks . .". 
Kennelijk had de tocht aan de hand van 
zijn vader naar het Volkshuis, waar 
jonge werklozen werden opgevangen, 
een diepe indruk nagelaten: want hij 
wilde jeugdleider worden. 
Wilko: „Ik was nogal ondernemend in 
die tijd en ik ben naar „onze" Truus 
Prins gestapt, die toen directeur was 
van de Nederlandse Bond voor Kinder-
bescherming. Ik kende haar nog niet en 
zij mij niet, maar ze heeft me goed ge-
adviseerd. Een opleiding aan de school 
voor maatschappelijk werk konden 
mijn ouders niet betalen, maar in 
diezelfde tijd kon ik wel een plaatsje 
krijgen op de Kweekschool. 
Truus zei: „doe dat maar, dan heb je 
een goede basis." 

 

Na de Kweekschool moest hij in dienst, 
maar als principieel dienstweigeraar 
werd hij in kamp Vledder te werk ge-
steld als bosarbeider. Na die „kamppe-
riode" stond hij 4 jaar voor de klas 
„met een behoorlijk salaris". Toch 
stapte hij over naar Pro Juventute, om-
dat hij dan tegelijkertijd een opleiding 
voor maatschappelijk werker kon vol-
gen. In die Pro Juventute-tijd leerde hij 
zijn vrouw Bea èn Humanitas kennen... 
„De meeste vrijwilligers die voor Pro 
Juventute werkten, recruteerde ik uit 
Humanitas. Zo leerde ik die club 
kennen." 
Toen is het allemaal in een stroomver-
snelling terecht gekomen: in Vrij Ne-
derland las hij een advertentie van Hu-
manitas voor die baan van maatschap-
pelijk werk adviseur. Hij solliciteerde 
en werd aangenomen.  Een paar jaar la-
ter werd hij al naar het Centraal Bu-
reau gehaald, waar hij aanvankelijk 
ook de „landelijke op- en uitbouw van 
de kinderbescherming" in zijn porte-
feuille kreeg, omdat „Humanitas net de 
status van erkende: 	gezins-voogdij ver- 
eniging had gekregen". En sinds 1970 
bekleedt hij de funktie van adjunkt-
directeur. Wilko: „Niet altijd gemak-
kelijk, want je bent altijd bezig met 
„regel-dingen" en daar word je altijd 
op aangesproken." 

Ank van Zachten 

Wilko: „De mensen kwamen vanuit het 
hele land, van Groningen tot Limburg 
was men vertegenwoordigd. In het al-
gemeen houd ik niet van recepties, de 
mensen staan een hele tijd voor je in de 
rij en als ze dan eenmaal je hand kun-
nen schudden heb je onvoldoende tijd 
om ze de aandacht te schenken, die je ze 
graag zou willen schenken. Maar ik heb 
nu ervaren dat het je toch ook wat doet; 
je merkt ineens dat je in je werk en als 
persoon wordt gewaardeerd." 
Hij vindt het geen verdienste dat hij 25 
jaar bij één werkgever in dienst is ge-
weest; hij vindt dat Humanitas wat dit 
betreft alle eer toekomt „want in Hu-
manitas heb ik de kansen en mogelijk-
heden gekregen om te bereiken wat ik 
nu ben. Dat vind ik een verdienste van 
de vereniging.O6k dat ik in die 25 jaar 
nog nooit met de pest in mijn lijf naar 
kantoor ben gegaan". 

Maar ongetwijfeld is het ook zo, dat 
met Wilko Post, de juiste man op de 
juiste plaats terecht gekomen is, want 
„binnen Humanitas kwam hij mensen 
tegen met eenzelfde achtergrond als hij 
had, mensen die je bijvoorbeeld ook te-
genkomt in het NIVON en vroeger bij 
de NBAS." 
Wilko: „Ik kom uit een bewust levend 
arbeidersgezin. In dat milieu werd so-
cialistisch gedacht en was men sociaal 
voelend. Dat geldt ook voor mijn ou-
ders; zij waren erg links, tegen het 
anarchistische aan. Zij waren hun tijd 
ver vooruit: veel mensen denken tegen-
woordig dat LAT-verhoudingen en sa-
menwonen iets van deze tijd is, maar 
mijn ouders begonnen ook met samen-
wonen, wat toen een vrij huwelijk heet-
te. Ze gingen pas trouwen, toen ze daar 
allebei aan toe waren. Ik ben nu heel 
wat behoudener dan mijn ouders. 
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Jan van Huuksloot Vliegende kiep in Rotterdam 
men met schnabbeltje, de puzzeltheek, 
de telefoonketens, de schoonheidsspe-
cialisatie in de dienstencentra, 65+ 
werk-bemiddeling (in de vette arbeids-
jaren), de kindertelefoon, tezamen met 
een particuliere, vraag-en praat voer-
tuig, vraag- en praat huis op de Bin-
nenweg met Marcel v. Dam, de stich-
ting fondsen promoties, de giro-loterij 
voor het centraal bureau, de nationale 
loterij, de otototo, de house-style van 
het humanitasbriefpapier, OVER-NO-
DIG een samenwerkingsverband met 
Het Vrije Volk. 

De Stichting fondsen promoties orga-
niseerde op verzoek van de gemeente 
Rotterdam een aantal acties, te weten: 
de actie „Kind in nood", actie „Vluch-
teling", Rotterdam helpt Polen, en op 
verzoek van Ben Essing de actie „Geef 
om de natuur" in het Rotterdamse. 

De afspraken met Jan van Huuksloot, de „public-relationsman" 
van Humanitas Rotterdam, liepen steeds mis. Er kwam altijd weer 
iets tussen: hij was net weg . . . onderweg . . . op weg. Als een 
„vliegende kiep" van hot naar haar. Maar er m6est een stukje 
komen vanwege zijn 25-jarig jubileum: op 1 november 1960 kwam 
hij namelijk in vaste dienst bij Humanitas. 
Hij beloofde zelf voor „een stukje" te zorgen en dat kwam. 
Zoals 't een „vliegende kiep" betaamt, was het in telegramstijl 
geschreven. We nemen het zo over omdat dit misschien kenmer-
kend is voor Jan, 66k dat hij op 26 oktober a.s. dat 25-jarig jubi-
leum in het Rotterdamse Hofplein-theater viert, tegelijkertijd met 
zijn 25-jarig huwelijksfeest. Dat gaat dan in één adem door . . . 

Jan van Huuksloot: „Functie-beschrij-
ving van de afdeling Rotterdam: het 
werven van fondsen en public rela-
tions-activiteiten. 
Het begon met een complete reorgani-
satie van het leden-bestand, hetgeen 
door de onder-afdelings bestuurders 
niet in dank werd afgenomen. 
Het Rotterdamse leden-orgaan „In de 
Branding" werd voor de zoveelste maal 
nieuw leven ingeblazen. Eenmaal per 
kwartaal schrijf en verzorg ik de Hu-
manitas-krant. Sommigen kiezen iede-
re 5 jaar een andere baan. 
Bij mij was het zo dat ik ieder jaar wel 
iets nieuws bedacht, hetzij dat ik een 
goed idee adopteerde, hetzij dat ik zelf 
iets bedacht. En altijd mocht ik het nog 
uitvoeren ook. 

Achtereenvolgens werden bedacht of 
geadopteerd: 
een groot aantal leden-win acties, teza- 

In mijn „vrije tijd" deed en doe ik aan 
vrijwilligerswerk voor Humanitas. 
Vanaf 1967 was ik secretaris van het 
dienstencentrum Walenburg. Dat 
duurde tot 1974. 
Veel tijd investeerde ik in het vrijwilli-
gerswerk van de afdeling Rotterdam 
bij gebrek aan een betaalde coordi-
nator. 
Vanaf 1982 ben ik secretaris van Hu-
manitas Rijnmond een stichting die 
zich bezig houdt met geestelijk gehan-
dicapte zorg. 
Van 1984 tot nu bezig met ZORG OP 
MAAT tezamen met Tiny Buys. 

... vliegende kiep . . . 

(advertentie) 

Zojuist verschenen 
bij Van Gorcum, Assen: 

LEVEN 
ZONDER 

ANTWOORD 
Religieus Humanisme als 

tragisch-heroïsche 
levenshouding 

door W.C. Fiege 

de visie van een religieus humanist, oud-directeur van 
het Humanistisch Verbond, op even belangrijke als in 
onze tijd vaak omstreden zaken: 

- de religieuze dimensie van het menszijn 
- de grondslag van het ethisch handelen 
- de maatschappelijke consequenties 

Ook voor hen die de uitgangspunten van HUMANITAS 
onderschrijven een boek van fundamentele betekenis. 

Omvang 220 blz. Prijs f 32,50 ingen. 
Voor leden van HUMANITAS f 24,75. 

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of rechtstreeks 
van de uitgever 

Van Gorcum 

Uitgevers en drukkers 
Postbus 43 
9400 M Assen 
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Rekening houden met veranderingen in samenleving. 

WAARBORGEN VOOR ZnER!•!J 
—naar eenvoud en pi `dvatiseK[rig— 

In mei van dit jaar publiceerde de Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) het rapport „Waarborgen voor zekerheid: 
een nieuw stelsel van sociale zekerheid in hoofdlijnen". In een 
begeleidend schrijven zegt de Raad een sociaal verzekeringstelsel 
te hebben geschetst dat onder uiteenlopende maatschappelijke 
omstandigheden kan functioneren en van waaruit naar de huidige 
situatie kan worden toegewerkt. 
De wijzigingen die de WRR voorstelt komen in feite echter neer op 
een nieuw stelsel. Uitvoerige bestudering van het huidige stelsel 
van sociale zekerheid heeft, aldus de WRR, tot de overtuiging 
geleid dat een diepgaande bezinning op de toekomst noodzakelijk 
is. Temeer omdat het huidige stelsel niet is toegesneden op het 
functioneren onder uiteenlopende economische en maatschappe-
lijke omstandigheden, die zich in de naaste toekomst kunnen 
voordoen. Er zal dus iets moeten veranderen, wat volgens de Raad 
ook mogelijk is. 

Om te  beginnen zal er rekening gehou-
den moeten worden met belangrijke 
wijzigingen in de positie van de bur-
gers: het inkomen, de algemene ont-
wikkeling, de opleiding en mondigheid 
van het merendeel der burgerij zijn 
momenteel veel hoger dan ten tijde van 
het tot stand komen van het huidige 
stelsel van sociale zekerheid en dit 
schept meer ruimte voor persoonlijk 
initiatief en keuzevrijheid. 
Omdat echter aangenomen kan wor-
den, dat perioden van economische cri-
sis en herstel elkaar zullen blijven af-
wisselen, zal de staat als risico-ge-
meenschap wél grenzen moeten blijven 
stellen aan de persoonlijke keuzevrij-
heid van haar burgers voor wat betreft 
het verzekeren van het risico van inko-
mensverlies. 
Dat wil zeggen dat zij sociale mini-
mum-uitkeringen veilig moet stellen. 
Dit zou dan ook de belangrijkste funk- 
tie van de sociale zekerheid moeten 
zijn. 
De staatsverantwoordelijkheid voor 
het inkomensdeel bóven het sociale mi-
nimum en de wijze waarop de overheid 
gestalte geeft aan de onderlinge solida-
riteit, staat echter ter diskussie. 
De Raad stelt voorts vast dat er zich 
momenteel een toenemende spanning 
manifesteert tussen de twee bronnen 
van bestaanszekerheid; enerzijds de 
betaalde arbeid en anderzijds de socia-
le zekerheid. Voor deze spanning moet 
een oplossing gezocht worden. Ge-
noemde spanning vloeit voort uit een 
groot aantal factoren die alleen in één 
richting werken en het sociale zeker-
heidsstelsel onder druk zetten. Uitein-
delijk leidt dit naar de cruciale kwestie 
van de betaalbaarheid. 
Duidelijk is, dat ons huidig stelsel on-
voldoende berekend is op grote lang-
durige werkloosheid. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Maar niet alleen dit veroorzaakt over-
druk. Zo is het beroep op de sociale 
zekerheid ook sterk toegenomen door 
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formele produktie levert geen premies 
en belastingen op waaruit het sociale 
zekerheidsstelsel betaald kan worden. 
Een bijkomende complicatie is, dat het 
huidige stelsel haar vorm kreeg in een 
sociaal cultureel klimaat dat aanzien-
lijk verschilt van het huidige. Zij is 
sterk geënt op het idee van één kost-
winner per gezin met een volle-tijd-
baan. Dit sluit niet meer aan op de wer-
kelijkheid. Tegenwoordig brengen in 
tal van huishoudens beide partners een 
inkomen binnen. 
Deze verschuiving heeft de vraag actu-
eel gemaakt naar individualisering van 
de sociale zekerheid. 
Tenslotte is het iedereen duidelijk, dat 
ons huidig sociaal stelsel een ongecoór-
dineerde groei heeft meegemaakt in re-
gelingen en regels. De steeds verder 
gaande verbijzonderingen van het stel-
sel heeft zowel de overzichtelijkheid 
voor de burgers als de uitvoerbaarheid 
van de regelingen doen afnemen. Het is 
met andere woorden steeds moeilijker 
geworden om er nog een touw aan vast 
te knopen. 

Hoofdlijnen 
Gegeven de dreigende ontwrichting 
van het sociaal zekerheidsstelsel, de 
gebleken samenhang met de arbeids-
marktproblematiek, de individualise-
ringstendens en de gevoelde noodzaak 
tot sterke vereenvoudiging, komt de 
WRR tot de opstellin van een nieuw 
stelsel dat is opgebouwd uit vier sa-
menhangende elementen. 

Basisinkomen 
Allereerst stelt de Raad de invoering 
van een ,,gedeeltelijk basisinkomen  
(GBI) voor. Iedereen die rechtmatig in 
Nederland verblijft en die thans onder 
de sociale verzekeringen valt heeft er 
recht op. Het GBI is volledi geïndivi-
dualiseerd en wordt toegekend zonder 
dat hier de verplichting 	sta

tegenover t  
om 

	staat 

om zich beschikbaar te stellen 	
de 

arbeidsmarkt. De invoering van het 
GBI gaat gepaard met de afschaffing 
van het wettelijk minimum loon. 

ontwikkelingen die destijds niet kon-
den worden voorzien of waaraan in 
ieder geval voorbij gezien is; zoals de 
vergrijzing van de bevolking, de huis-
houdensverdunning, de toenemende 
beroepsdeelname van gehuwde vrou-
wen en de groei van de arbeidsonge-
schiktheid. 
Het aandeel van het sociale zeker-
heidsstelsel als bron van inkomensze-
kerheid is daardoor enorm gegroeid. 
De strakke band tussen arbeid en inko-
men is er minder vanzelfsprekend door 
geworden. En daarmee dient het be-
lang van het veiligstellen van sociale 
minimumuitkeringen zich dwingender 
aan. 
De vraag is nu hoe dit laatste blijvend 
gerealiseerd kan worden zonder dat er 
sprake is van een kostenexplosie. 
De sociale zekerheid wordt in belang-
rijke mate  gefinancieerd door heffin-
gen op arbeid en die arbeidskosten zijn 
er dermate hoog door geworden, dat de 
vraag naar arbeidsintensieve goederen 
en diensten er nadelig door is beïn-
vloed. 
Er is een verschuiving van formele naar 
informele produktie gaan optreden 
(het grijze en zwarte circuit), maar in- 



r 

Bezinning op han toekomst noodzakelijk? 

Bejaarden, weduwen, vroeg gehandi-
capten en blijvend invaliden ontvan-
gen een verhoogd GBI (op nivo van het 
huidig sociaal minimum vergelijkbaar 
met de nu geldende AOW, AWW en 
AAW) en kinderen een verlaagd GBI 
(de huidige kinderbijslag). 
Het GBI geldt als bodembedrag. Voor-
gesteld wordt om het gelijk te stellen 
aan het verschil tussen het sociaal mi-
nimum van een echtpaar en een alleen-
staande. 
(Per 1 januari 1985 was dit plus minus 
f 450,-). 

Nieuwe verzekering 
Daarnaast pleit de raad voor de invoe-
ring van een 'algemene inkomensder-
vingsverzekering' (AIV). 

Deze verzekering zou moeten gelden 
voor alle werkenden - in aanvulling op 
het gedeeltelijk basisinkomen - en het 
risico moeten dekken van inkomens-
verlies door ziekte, arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid tot aan het so-
ciaal minimum van een alleenstaande. 
Wat betreft de uitkeringsduur denkt de 
WRR aan de helft van het aantal jaren 
dat gewerkt is met een maximum van 
bijvoorbeeld zes jaar. 

Bijstand 
Als restvoorziening van de collectieve 
sociale zekerheid ziet de raad dan ver-
volgens een 'algemene bijstand' (AB), 
die in grote lijnen overeenkomt met de 
nu bestaande Algemene Bijstandswet. 
De hoogte van de uitkering wordt mede  

afhankelijk gesteld van het totale inko-
men van een leefeenheid. 

Privatisering 
Het vierde element tot de opbouw van 
een nieuw sociaal zekerheidsstelsel 
plaatst de Raad in de sfeer van de pri-
vatisering. Voorgesteld wordt een 'vrij-
willige inkomensdervingsverzekering' 
(VIV) met individueel toetredings-
recht. Hierbinnen kan het risico van 
inkomensverlies bóven het minimale 
inkomensdeel worden ondergebracht. 
De Raad wenst echter geen volledige 
privatisering van deze verzekerings-
vorm. De sociale partners (werkgevers/ 
werknemers-organisaties) zouden bij 
de uitvoering betrokken moeten zijn. 
Tot zover de hoofdlijnen van een nieuw 
stelsel van sociale zekerheid volgens de 
visie van de WRR. 
Vooropgesteld moet worden dat de 
voorstellen van de WRR gekenmerkt 
worden door eenvoud in opbouw. 
Voor iedereen boven de achttien een 
bodeminkomen, voor alle werkenden 
een (aanvullende) risicoverzekering 
voor het inkomensdeel tussen dit bo-
deminkomen en het sociaal minimum 
Een als vangnet fungerende algemene 
bijstand. En tenslotte een vrijwillige 
inkomensdervingsverzekering voor 
iedereen die zelf het risico van inko-
mensverlies boven het sociaalmini-
mum wil verzekeren. 
Maar de vraag blijft natuurlijk of het 
werkelijk zo eenvoudig ligt als wordt 
voorgesteld. En vooral of er een pas-
send antwoord geleverd wordt met be-
trekking tot het uiterst kritische punt 
van de betaalbaarheid. 
In een volgend nummer zullen we hier-
aan de nodige aandacht besteden. 

Michael Kerkhof 

JPBRENGS'STERRIEISHOW 
AI veel aanvragen gehonoreerd 

Zoals bekend werd de financiële actie 
Humanitas-Vara Sterrenshow 1984/ 
1985 georganiseerd om de activiteiten 
van de vereniging te continueren en uit 
te breiden. In afwachting van de defi-
nitieve cijfers heeft het -hoofdbestuur 
reeds een voorlopig verdelingsplan op-
gesteld, waarover wij u in het volgend 
nummer zullen inlichten. Duidelijk is 
reeds nu dat het fonds „stimulering ac-
tiviteiten" van de vereniging  dusdanig 
versterkt zal worden, dat het hoofdbe-
stuur al een groot aantal  aanvragen 
van afdelingen, gewesten, be-
stuurscommissies etc. van de vereni-
ging heeft kunnen honoreren. Het ligt 
in de bedoeling om periodiek in de Ka-
derkringloopkrant en in „Van Mens tot 
Mens" een overzicht te geven van de 
toegekende steun. 
Wij willen daarmee nu beginnen. In de 
periode van 1 januari - 31 augustus 
1985 werden de volgende bedragen ter 
beschikking gesteld: 

- Projectgroep Trans- 
sexualiteit 	 f 25.000,— 

- Afdeling Rotterdam, 
project vroegtijdige 
schoolverlaters (2 jaar) 

- Landelijke be-
stuurscommissie jeugd-
bescherming, aanslui-
ting Stichting Jeugd-
Gezin Gouda (2 jaar) 

- Stichting Verstande-
lijk Gehandicapten Hu-
manitas Rijnmond 

- Stichting Verstande-
lijk Gehandicapten Hu-
manitas (landelijk) 

- Landelijke project-
groep Delinkwentie en 
Samenleving: project 
strafrechtelijke dading 

- Kinderkamp Huma-
nitas Groningen (2 jaar) 

- Kinderkamp Huma-
nitas Drente (2 jaar)  

- Afdeling Rotterdam, 
project „Zorg op maat" 
- Een aantal kleine 
projecten van de afde-
lingen Ter Apel, Appin-
gedam, Kanaalstreek, 
Walcheren, Slochteren, 
Rotterdam Enschede, 
Deventer, Amsterdam, 
gewest Utrecht 
- Kampeeruitrusting 
voor de gezinshuizen 
Lelystad en Zoetermeer • 
- Project Wonen voor 
ouderen 

- Jong Oud Trust, 
band/diaproductie 

- Projektgroep Delin-
kwentie en Samenle-
ving, onderzoek project 
werk-ex-verslaafden 
- Kindertelefoon Rot-
terdam 

- Afdeling Groningen 
(M.A.-WERK) 
- LAVA (onderzoek af-
delingen) 
- Diverse kleine be-
dragen 
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f 13.000,— 

f 38.300,— 

f 10.000,— 

f 7.500,— 

f 25.000,— 

f 10.000,—

f 5.000,—

f 68.400,—

f 4.500,— 

f 13.500,—
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f 100.000,— 

f 70.000,— 

f 40.000,—

f 75.000,— 

f 35.000,—

f 30.000,— 

f 16.000,— 



„Wli GEVEN ZE EEN PLEK 
OM TE OEFENEN . .” 

Zo'n kleine vier jaar geleden startte Humanitas Kinderhuis 
Ellinchem drie projekten voor „kamertraining", zoals het 
begeleid-wonen sinds anderhalf jaar officieel heet. Vanaf het 
zestiende jaar mogen jongens en meisjes, die daarvoor kiezen 
èn die aan de gestelde eisen voldoen zelfstandig gaan wonen 
— zij het dat ze bereid moeten zijn om de hulp in te roepen van 
hun mentor als ze met problemen zitten. 
Ria van der Burg, die veertien jaar geleden bij Ellichem in 
dienst kwam, als groepleidster, en nu een van de mentoren bij 
de kamertraining is, „fungeerde als motor" bij het tot stand 
komen van de drie projekten: De Flat, Florejan en de 
Dépendance. Het flatgebouw was vroeger bestemd voor 
inwonende groepsleiders van het kinderhuis: nu zijn zes 
flatjes bestemd voor zelfstandig wonenden. In Florejan en de 
Dépendance hebben de bewoners/sters ieder hun eigen 
kamer met gebruik van de gezamenlijke keuken. Hier moeten 
de jongeren op eigen benen leren staan. Ria: „Wij zien dit als 
een plek om te oefenen. We zeggen tegen de jongeren: hier 
moet je leren leven met de mankementen die je hebt, zoals 
ieder mens die heeft." 
Met Ria hadden wij een gesprek in het nieuwe hoofdgebouw 
van Ellinchem „waar het heel fijn is om te werken". 

RIA: „De jongens en meisjes die bij ons 
wonen, zijn door bevoegde instanties, 
zoals kinderrechter, voogdijraad, 
maatschappelijk werk aan ons toege-
wezen. En natuurlijk zijn ze ook af-
komstig uit ons eigen kinderhuis. Van 
„de nieuwen" eisen we wel dat ze zich 
zelf komen aanmelden. We vinden het 
nu eenmaal erg belangrijk dat de jon- 
geren zelf zeggen wat ze graag willen. 
De hele hulpverlening hangt aan el-
kaar van voorschriften en adviezen. 
Hulpverleners vertellen altijd weer, 
wat zij het beste vinden voor zo'n jon-
gen of meisje. Wij doen het anders. 
Dat betekent niet dat ze bij ons maar 
kunnen doen wat ze willen. We sluiten 
aan bij wat normaal is. Daaronder valt 
bijvoorbeeld: je aan de wetgeving hou-
den, geen geluidshinder veroorzaken 
en ook dat je een dagtaak moet hebben, 
dus naar school of naar een vormings-
centrum gaan. Dat vinden wij een nor-
male gang van zaken." 
— Is dit projekt iets heel nieuws in de 
kinderbescherming? 
RIA: „Ja en nee; er zijn steeds meer 
kinderhuizen die zo'n projekt opzetten, 
maar de manier waarop wij het doen, 
vind je toch niet veel." 
— In hoeverre is het afwijkend van wat 
anderen doen? 
RIA: „Wij zijn erg konsekwent als het 
gaat om waar jongeren zelf voor 
kiezen. We gaan uit van de vraag: hoe 
wil jij het hebben. 
Die kinderen hebben al jaren lang pro- 

Ria: 14 jaar bij Ellinchem. 

blemen, ze hebben in kinderhuizen ge-
zeten, hebben met allerlei instanties te 
maken gehad. Ze hebben altijd aan het 
handje gelopen van anderen, altijd ad-
viseurs gehad. Er is van alles op hun 
uitgeprobeerd: ze hebben een poosje 
bij een tante gewoond, een poosje bij 
oma, ze hebben in een kinderhuis ge-
woond . . . Wonen in een inrichting is in 
zoverre gemakkelijk dat je gebruik 
kunt maken van voorzieningen die er 
nu eenmaal zijn. In sommige kinder-
huizen stellen ze nogal eens een kamer 
beschikbaar voor zelfstandig wonen, 
maar dan kunnen ze toch gebruik ma-
ken van die voorzieningen . . . Ze 
graaien gauw wat uit de keuken en van  

dát zelfstandig wonen leren ze niet 
veel. 
Voor ons betekent kamer-training voor 
jezelf leren zorgen, dus zelf wassen, 
zelf koken, voor jezelf opkomen . . . Dit 
werk moet heel zorgvuldig gebeuren, 
we beseffen maar al te goed, dat het 
niet eenvoudig is om te leren voor jezelf 
te zorgen, zelf kiezen hoe je je leven 
wilt inrichten. 

— Zeker geen eenvoudige opgave voor 
jongeren die „altijd aan het handje 
hebben gelopen" . . . 
RIA: „Dat is waar, maar het is de enige 
manier. En . . . soms mislukt die ook 
wel eens . . ." 

— Geef eens een voorbeeld. 
RIA: (na even te hebben nagedacht): 
„We hebben hier een meisje gehad dat 
uit een heel ordelijk gezin kwam. Op 
een gegeven moment waren de proble- 
men thuis zo hoog opgelopen, dat uit 
huis plaatsen noodzakelijk was. Ze 
koos voor zelfstandig wonen en kwam 
bij ons terecht. Ze was nog jong en we 
eisten dus dat ze haar school ging af-
maken. Ze ging iedere dag op tijd van 
huis, maar we kwamen er al gauw ach-
ter dat ze niet naar school ging, maar 
naar Amsterdam om te tippelen. 
Nu kun je zo'n geval op twee manieren 
gaan benaderen. Je kunt zeggen, héé 
dat klopt niet hè; wat jij doet, is de 
beste manier om in de goot terecht te 
komen. Maar dan ben je al aan het be-
tuttelen. Je kunt ook zeggen: ik heb een 
gevoel dat het niet zo goed zit met die 
school van jou. Ik wil van jou graag 
eens horen, hoè het zit. 
Als ze de waarheid niet vertelt — en dat 
deed ze niet — kun je zeggen: volgens 
mij klopt je verhaal niet helemaal; ik ga 
die zaak zelf wel eens onderzoeken." 

— Hoe liep dat af? 
RIA: „Ze heeft voor Amsterdam geko-
zen en daar moet je dan maar in berus-
ten. Kijk, je kunt zo'n meisje een poosje 
naar school brengen, haar controleren, 
maar dan gaat het straks toch mis . . . 
Je moet uitgaan van het realiteitsprin-
cipe en je erbij neerleggen dat het him 
opvatting is. Het enige wat je ze dan 
nog kunt leren is dat een keer een keuze 
maken niet betekent dat je voor je hele 
leven kiest; dat je in het leven steeds 
opnieuw keuzes moet maken, je steeds 
opnieuw moet afvragen: hoe wil ik ver-
der gaan? . . . 
— Voor een mentor zal het niet altijd 
gemakkelijk zijn om een verkeerde 
keuze te accepteren? 
RIA: „Oh nee, in het begin hebben ze 't 
vaak heel moeilijk op Ellinchem. We 
delen geen straffen uit, we hanteren al-
leen regels die in onze ogen logisch zijn. 
En daarmee moet je werken. Dat is in-
derdaad wel eens heel moeilijk. Je moet 
voortdurend praten, informeren, vra-
gen: leg eens uit waarom je dit of dat 
doet en voortdurend de keuze bij de 
jongeren leggen." 

— Dat is niet helemaal zonder ri-
sico's . 
RIA: „Accoord, maar het leven is toch 
vol risico's . . .? 
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„Gelukkig geen ge-uil 
meer an me kop” 

De opname-criteria voor het verkrijgen van woonruimte in een 
van de drie Ellinchem-projekten zijn: 
leeftijd 16-20 jaar; blijk geven van een dagtaak te kunnen 
vervullen; in ca. zes maanden helemaal voor jezelf kunnen zorgen; 
'gebruik willen en kunnen maken van een mentor; in staat zijn 
onder woorden te brengen waarmee je geholpen wilt worden; in 
staat zijn alleen te wonen en je eigen dagindeling te volgen; 
ongeveer weten wat je met je toekomst wil en binnen de 
begeleiding samen willen werken met iemand door jezelf te 
kiezen, bijvoorbeeld voogd/voogdes of ouders. 
De vraag of het de bewoners ook lukt om in de praktijk aan deze 
criteria te voldoen, ligt voor de hand. Het antwoord van Ria van 
der Burg ligt in de lijn van de Ellinchem-opvatting: „Vraag ze dat 
zelf maar eens!" 

DIANA (18 jaar) woont sinds anderhalf 
jaar op een kamer in Florejan. Thuis 
liep het mis omdat ze teveel werd inge-
kapseld; teveel aan de hand werd ge-
houden. Het is begrijpelijk dat het „dy-
namische persoontje" zich hiertegen 
verzette. Dat probleem liep zo hoog, 
dat uit huis plaatsen noodzakelijk was. 
Ze hoort aanvankelijk niet dat we bij 
laar aankloppen, want ze is met „pop-
nuziek begeleiding" bezig met aero- 

bic-dancing". Als we binnen zijn, zegt 
ze verontschuldigend dat ze aan dan-
sen doet omdat ze anders te lui wordt. 
Toen ze thuis woonde, deed ze veel aan 
sport. 
In haar kamer hangt een grote affiche 
met „Peace"; niet alleen omdat ze het 
een mooie plaat vindt, maar „vooral 
omdat ze er helemaal voor is." 
Ze giechelt bij de vraag hoe het met die 
dagtaak zit: „Ik zit op de volwassen 
mavo." 
Dat volwassen werkt een beetje op 
haar lachspieren, maar niettemin lijkt 
het haar wel een basis voor haar toe-
komstplannen: „Och ik wil eigenlijk 
nog van alles, maar op een kantoor of m 
een winkel lijkt me wel wat. Dat zal het 
wel worden." 
Voorlopig voelt ze zich nog veilig bin-
nen de muren van Florejan, waar ze in 
anderhalf jaar erg veel leerde. Toen ze 
hier kwam wonen, stotterde ze nogal, 
maar tijdens ons gesprek is daar vrij-
wel niets meer van te merken. Met een 
zekere trots zegt ze: „Ik durf al veel 
meer. Ik durf nu ook gewoon op te 
bellen!" 

IRENE (16), „de buurvrouw van Dia-
na", met wie ze samen wel eens kookt, 
maar ook kroketten, patat en bainibal-
len eet èn dezelfde school bezoekt, 
heeft drieëneenhalf jaar in 't „kinder- 
huis" gezeten. 
„Daar vond ik het niet leuk meer, want 
ik zat tussen al die jonge kinderen in. 
Toen mocht ik naar Florejan. Maar in 
het begin had ik 't wel erg moeilijk, ik 
kon niet tegen alleen zijn en ik praatte 
iedere dag wel drie uur met mijn men-
tor. Waarover? - Nou over school en 
over de ruzie met mijn vriendin. In 't 
kinderhuis was het natuurlijk heel an-
ders, nu moet ik echt helemaal voor 
mezelf zorgen." 
Ze verontschuldigt zich voor de rom-
mel in haar kamer, ook de kamer 
schoonhouden hoort bij de dagtaak, 
daar heeft ze wel eens moeite mee, net 

IRENE: 
OP DE LAATSTE 

DAG VAAK ZONDER 
ÉÉN CENT . . . 

als met rondkomen van f 105,— per 
week. „Ik zit op de laatste dag vaak 
zonder één cent." Hoewel ze graag kin-
derverzorgster zou willen worden, zou 
ze toch niet meer terug willen naar het 
kinderhuis. „Ik vind het wel lekker 
hoor om vrij te zijn, ik bepaal zelf hoe 
laat ik naar bed ga en ik heb geen ge-
uil meer aan me kop. Ken je dat woord 
niet? Dat zeggen we in Enschede, daar 
kom ik vandaan." 

ROSIE (16 jaar) komt ook uit het kin-
derhuis, waar ze anderhalf jaar heeft 
gewoond. Ze heeft nu een flatje in De 
Flat, maar de beste herinneringen aan 
't kinderhuis. 
„Het beste dat ik ooit heb gehad. Er 
zijn daar goeie regels; je voelt je vrij èn 
je voelt je toch ook gebonden. Jáá. . . ik 
heb ook in andere kinderhuizen geze-
ten. Ik ben in Suriname geboren, maar 
in Nederland woonde ik dan weer es bij 
mijn moeder, dan weer bij mijn oma, 
dan ging ik weer naar een kinderhuis of 
naar een opvangcentrum. Ik heb zoveel 
ervaring opgedaan. Daarom voelde ik 
me te groot voor de groep en ik voelde 
ook, dat ik het alleen best aan kon. Ik 
praat nog wel veel met mijn mentor, 
altijd over mezelf en over wat ik later 
wil. 
Ik wil graag bij de politie, dat lijkt me 
best leuk. Maar ik denk dat je daarvoor 
ook rechtvaardig moet kunnen zijn en 
dat wil ik graag. In het begin wilde ik 
kleuterleidster worden en in het begin 
dacht ik ook: ik ga lekker niet meer 

vervolg op pag. 10 

DIANA: 
DANSEN OM 

NIET TE LUI TE 
WORDEN . 
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ROSIE: 
"BIJ DE POLI 

DAT LIJKT 
ME LEUK" 
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„Zou jij willen zorgen voor een juhileumboekie ter gelegenheid 
van het veertig jarig jubileum van Hmanitas", vroegen enkele 
leden van het hoofdbestuur mij en maar al te vlug hapte ik toe: dat 
zou ik wel even doen! 
Het hoekje is er nu en óók de geschiedenis van de tot-stand-
koming daarvan is weer een verhaal op zich zelf. Want je duikt zo 
maar niet even in de geschiedenis van Humanitas. Da's géén 

Wellicht is dat de winst voor mij persoonlijk en die winst wil ik 
graag aan u doorgeven. Met alle beperkingen waarvoor  ik sta. Per 
slot ben ik ook maar een gewóón lid van deze club. 

vervolg van pag. 9 

naar school. Maar als je iets wilt wor-
den moet je toch eerst naar school. 
Daarom ben ik toch weer gegaan; ik zit 
nu in de vierde klas van de huishoud-
school. 
Of ik veranderd ben sinds ik zelfstan-
dig woon? Nou en of. Ik voel me veel 
volwassener. Vroeger bemoeide ik me 
met alles en iedereen, ik denk dat ik nu 
mijn verstand meer gebruik." 

DAPHNE (17) heeft in haar kamer in 
de Dépendance een grote affiche van 
David Bowie aan de muur hangen: 
haar idool. Hiermee heeft ze een beetje 
haar „eigen sfeer" gecreëerd. 
Ze woont nog maar sinds 8 maart van 
dit jaar in Ellecom. Thuis waren er pro-
blemen; ze liep van huis weg, „vlucht-
te" min of meer naar Spanje en kwam 
ten slotte via een opvangcentrum bij 
Ellinchem terecht. In het begin had ze 
't wel moeilijk, want naast haar oplei-
ding „mode en kleding" moest ze de 
kamer schoonhouden, wassen, koken, 
kortom voor zichzelf zorgen. Maar on-
danks al „die zorgen" verkiest ze haar 
vrijheid en ze werkt vastberaden aan 
haar toekomst. 
„Ik wil mijn opleiding afmaken, dan 
kan ik ook als etaleuse gaan werken, 
maar dat wil ik beslist niet in Neder-
land gaan doen. Ik ga hier weg. Ik baal 

DAPHNE: 
"IK BAAL VAN 
NEDERLAND: 

LATER 
WIL IK NAAR 

SPANJE" 

van de mensen hier. Iedereen kijkt naar 
iedereen, ze moeten alles beter hebben 
dan hun buren: een grotere auto, een 
grotere kleuren-t.v. En de meeste men-
sen zijn zo hypocriet hier. 
Ik ben een poosje in Spanje geweest, ik 
leefde op het platteland. . . de mensen 
waren daar zo lief. Daar verlang ik 

Je duikt in de historie en je komt namen 
tegen van ministers, professoren en 
meesters in de rechten. Dan kom je uit-
spraken tegen van deze mensen, in het 
verleden gedaan. Mensen die er niet 
meer zijn of mensen die wat stil en te-
ruggetrokken leven, die oud geworden 
zijn. En dat is al een boek op zich zelf 
waard. 
Maar dan duik je verder in die historie, 
in dat begin van Humanitas in een ge-
schonden wereld. En dan kom je ook 
namen tegen van gewone mensen. Die 
misschien niet zulke mooie uitspraken 
opgeschreven hebben, maar die wat ge-
daán hebben en met hart en ziel, bij 
Humanitas betrokken waren én die 
Humanitas een gezicht gegeven hebben 
bij hen in de buurt, in het dorp of in de 
stad waar ze wonen. Over die mensen 
had ik willen schrijven, maar daar was 
de tijd te kort voor. 
Toch is mij duidelijk geworden dat 
juist al die eigenlijk onbekende mensen 
Humanitas gemaakt hebben. Zij zijn de  

soms erg naar. Ik zou later graag in 
Spanje willen wonen en werken. Maar 
ik wil eerst nog een beetje reizen. Naar 
Kreta. . .; naar Israël een poosje in een 
kibboets werken of misschien druiven 
plukken in Frankrijk. . ." 

Ank van Zachten 

voor medemensen. 

basis geweest (en zijn het nog,) van het 
werk van Humanitas:  werk van men-
sen
Het jubileumboekje is er. Ik heb mij bij 
het samenstellen moeten beperken tot 
de zeer grote lijn. Plus een greep uit 
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 laatste maanden ges
voerd zijn over die fantastische club 

Want dat is die winst waarover ik 
schreef. Humanitas-mensen zijn gewo-
ne mensen, maar het zijn tevens fantas-
tische mensen. Ze hebben ergens hun 
schouders onder gezet. Ze hebben iets 
uitgebouwd, verbreed, verdiept. Ze 
hebben samen Humanitas gemaakt. 
Dat

moeten maken. 

kun je zo maar

en. 

 niet in een boekje 

m 

 
persen van enkele tientallen bladzijden 
met wat foto's. Daar zou je een dik boek 
over 

 
Misschien dat dat 

nog eens gebeurt? . . . Inmiddels hoop 
ik dat u veel plezier aan de verhalen.en 
aan de foto's zult beleven. 

 

Marius Hofluhis 



Hoofd publiciteit en 
fondsenwerving benoemd 
Per 1 september j.l. is Erik Stibbe 
(53) bij het Centraal Bureau in 
dienst getreden als hoofd publici-
teit en fondsenwerving. 

„Als voormalig bestuurslid van een 
Stichting voor Algemeen Maat-
schappelijk Werk namens Humani-
tas besef ik, hoe belangrijk het is 
plaats en taak van Humanitas in-
tern en extern uit te dragen en dui-
delijk te maken. In een tijd, waarin 
ministeries elkaar lijken te willen 
overtreffen bij de afbouw van sub-
sidies is het ook duidelijk, dat syste-
matische fondsenwerving voor een 
non-profitorganisatie van levens-
belang is" Met deze twee zinnen in-
troduceerde hij zichzelf in zijn solli- 
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reld, schreef talloze teksten, advi-
seerde bedrijven en instellingen 
over opzet en uitvoering van cam-
pagnes en onderhield contacten met 
ontwerpers, drukkers en media. 
Hij is getrouwd, overtuigd maar on-
georganiseerd humanist en lid van 
de Gemeenteraad (voor D'66) te 
Purmerend. 
Een belangrijk deel van zijn taken 

ligt op het Centraal Bureau. Daar-
naast zal hij echter ook beschikbaar 
zijn voor het adviseren en het verle-
nen van hulp aan afdelingen, ge-
westen en andere groepen in de ver-
eniging als het gaat om publiciteit, 
ledenwerving en fondsenwerving. 

 

1.984: NIEUW VAN OPZET 

 

 

 

  

In een vereniging als Humanitas loopt men steeds het risico door 
de bomen het bos niet meer te zien. De vereniging beweegt zich op 
zoveel uiteenlopende terreinen, dat zelfs ingewijde actieve leden 
gemakkelijk het overzicht van het totaal aan activiteiten ver-
liezen. Iffoe dikwijls hoor je niet, doen we dát allemaal! Het vereni-
gingsjaarverslag is in deze een uitkomst. Als het goed is levert zo'n 
verslag een staalkaart van wat er in Humanitas omgaat. 

Voor wat het jaarverslag over 1984 be-
treft, is dit zeker geldig. Conform de 
wens van de Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden van 1983 is dit zo-
juist uitgekomen jaarverslag geënt op 
de onderwerpen die een plaats kregen 
in het werkplan voor het verslagjaar. 
De rond deze onderwerpen ontwikkel-
de plannen en voornemens zijn nu uit-
gewerkt naar wat er daadwerkelijk van 
terecht gekomen is. Het jaarverslag 
1984 biedt daarmee, mèèr dan jaarver-
slagen uit voorafgaande jaren, een 
goed houvast voor het toetsen en even-
tueel bijstellen van de plannen en voor-
nemens van de vereniging. Maar tege-
lijk geeft het een nagenoeg compleet 
overzicht van alle aandachts- en werk-
gebieden en het vele dat zich op dat 
vlak afspeelde. De soms gehoorde 
klacht dat de verenigingsjaarverslagen 
vooral „centraal-bureau-verslagen" 
zouden zijn, heeft in de opzet van het 
jaarverslag 1984 zijn sporen. Maar er is 
duidelijk naar gestreefd om beter voor 
het voetlicht te halen wat er zoal in de 
afdelingen en gewesten van de vereni- 

g gebeurde. Met het oog op de lees- 
aarheid en de lengte is daarbij wel 

enige beperking betracht. Dit wordt 
evenwel goedgemaakt door verwijzin-
gen naar de afzonderlijke jaarver-
slagen die er in de vereniging worden 
uitgegeven. 

Inhoud Jaarverslag '84 
In de inleiding van het jaarverslag '84 
besteedt de heer Aad van Oosten aller-
eerst aandacht aan de introductie van 
werkplannen binnen Humanitas. Na-
drukkelijk geeft hij daarbij aan, dat 
werkplannen in nauwe samenspraak 
met de diverse verenigingsorganen tot 
stand dienen te komen, en dat er deson-
danks ruimte blijft voor andere werk-
zaamheden dan in een werkplan voor 
de vereniging vermeld. Van Oosten's 
inleiding sluit voorts aan bij de, in Hu-
manitas al vele malen uitgesproken, 
zorg omtrent de overheidsbezuinigin-
gen, waarvan met name veel ouderen 
het slachtoffer dreigen te worden. 

Ook spreekt hij uit dat de grote claim 
die de overheid vanuit bezuinigings-
motieven op het vrijwilligerswerk 
meent te moeten leggen, niet kosteloos 
kan geschieden. Werving, opleiding en 
begeleiding van  vrijwilligers zal op 
professionele basis moeten plaatsvin-
den en zoiets kost geld. Tenslotte be-
steedt Van Oosten  aandacht aan de ge-
voelige kwestie van het ledenverlies 
van de vereniging. 

Er volgen dan elf hoofdstukken waarin  

de werk- en aandachtsgebieden die de 
doelstelling van Humanitas tot uit-
drukking brengen, de revue passeren. 
Achtereenvolgens wordt de gang van 
zaken in 1984 uit de doeken gedaan met 
betrekking tot: 

welzijn ouderen — jeugdwelzijn — gees-
telijk gehandicaptenzorg — de arbeids-
problematiek — minderheden — gezond-
heidszorg — hulp- en dienstverlening —
vrede en veiligheid — ontwikkelingssa-
menwerking — delinquentie en samen-
leving — anders wonen. 

De lezing van het een en ander maakt 
duidelijk dat lang niet alle plannen en 
voornemens voor het verslagjaar ge-
haald konden worden. Toch kunnen de 
resultaten van 1984 bepaald geen peu-
leschil genoemd worden. Uit alles 
blijkt dat er door de vrijwilligers en 

-beroepskrachten van Humanitas ber- 

gen werk verzet zijn. In een aantal ge-
vallen is vooral een aanloop gemaakt 
tot nieuwe activiteitsontwikkeling. 
Een sprekend voorbeeld hiervan kan 
gezien worden in het op gang brengen 
van het projekt 'Over wonen van oude-
ren gesproken'. Dit woonbewustwor-
dingsprojekt van ouderen is bedoeld 
als weloverwogen poging om de woon-
wensen van mensen bij het ouder wor-
den boven tafel te krijgen. 
Het jaarverslag 1984 bevat dan nog 
vier hoofdstukken die vooral informa-
tie geven over het reilen en zeilen van 
Humanitas als organisatie, t.w.: 

Verenigingsopbouw en organisatie —
publiciteit en verenigingspublikaties —
studie en onderzoek — financieel ver-
slag. 

Daarnaast treft u een opsomming van 
namen en adressen aan en ter afsluiting 
kan nog vermeld worden, dat het ver-
slag naast foto's verluchtigd is met en-
kele cartoons van Govert Schilling, die 
regelmatig bijdragen aan de Kader-
KringloopKrant levert. 

Het Humanitas jaarverslag 1984 is ver-
krijgbaar op het Centraal Bureau. 

Redactie VMTM 
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HUMANffASNARA-hulp 

VRAAG EN ANTWOORD 
VRAAG 
Wij bewonen een woning van een 
particuliere eigenaar. Het is een 
oude woning die nogal wat gebre-
ken vertoont. We hebben diverse 
malen gebeld en geschreven, maar 
de eigenaar blijft in gebreke en 
heeft al jaren niets meer aan het 
onderhoud gedaan. Wat kan ik 
doen om hem toch te bewegen de 
gebreken te herstellen? 

ANTWOORD 
Voor u als huurder zijn er verschillende 
mogelijkheden om actie te onderne-
men. Door: 
— het inhouden van de huur (Dit ach-
ten we overigens niet raadzaam; alleen 
bij totale onbewoonbaarheid is dit 
middel geoorloofd) 
— huurverhoging niet te accepteren. 
(Formulieren hiervoor zijn verkrijg-
baar bij de huurcommissie.) 
— het inschakelen van de Gemeentelij-
ke Dienst Bouw- en Woningtoezicht. 
(Deze dienst kan de eigenaar verplich- 
ten tot het verrichten van de noodzake-
lijke reparaties.) 
Als bovenstaande adviezen geen resul-
taat opleveren, kunt u de verhuurder 
via de rechter dwingen zijn onder-
houdsplicht na te komen of u kunt aan 
de kantonrechter een machtiging vra-
gen om de reparaties te laten verrich- 
ten en de kosten te verrekenen met de huur. 
Om na te gaan wat in uw geval de beste 
stap is, adviseren wij de hulp in te roe- 
pen van het Buro voor Rechtshulp in 
uw regio. 

VRAAG 

Onlangs ontving ik een zogenaam-
de kettingbrief met een nogal on-
vriendelijke ondertoon. Ik voelde 
mij ook bedreigd want in die brief 
wordt vermeld dat wanneer ik 
geen 20 kopiëen laat maken en de-
ze verstuur, mij vreselijke dingen 
te wachten staan zoals ziekte en 
onheil. Ik vraag me af of ik dit se-
rieus moet nemen en of er meerdere 
mensen zo'n brief ontvangen heb-
ben. Graag uw advies. 

ANTWOORD 
Inderdaad zijn er meerdere mensen die 
dergelijke brieven hebben ontvangen 
en zich evenals u bedreigd voelen. De 
tekst van deze brieven is meestal zo 
dreigend dat mensen zich hierdoor 
aangesproken voelen en doen wat hun  

wordt gevraagd. Het systeem van deze 
kettingbrieven is steeds hetzelfde: er 
wordt geld of voorspoed beloofd als je 
de kopiëen doorstuurt, het loopt slecht 
met je af, als je niet gehoorzaamt. 
Maakt u zich niet ongerust over de be-
dreigingen die in de brief staan ver-
meld: het is namelijk de grootst moge-
lijke onzin. 
Het is wel moeilijk iets tegen deze 
lieden te ondernemen, aangezien zij 
geen naam of adres vermelden, wat op 
zich natuurlijk al bedenkelijk is. 
Wij adviseren u de brief in de prullebak 
te gooien en er nooit op te reageren. 

VRAAG 
Als weduwe van 63 jaar zou ik ook 
graag gebruik willen maken van de 
regeling PAS-65. Indien mijn man 
nog leefde zou hij 65 jaar geweest 
zijn. Ik heb gehoord dat er uitzon-
deringen gemaakt worden voor 60-
plussers. Is dat juist? En is die pas 
alleen bestemd om voordelig met 
het openbaar vervoer te reizen? 

ANTWOORD 
De regeling PAS-65 is ontstaan vanuit 
de gedachte mensen, die op hun 65ste 
gepensioneerd worden te stimuleren 
hun  vrije tijd aangenaam en met ple-
zier te besteden. 
Derhalve is PAS-65 ontworpen: hou-
ders van deze pas krijgen korting op 
openbaar vervoer, musea, bibliothe-
ken, vormingscentra, cursussen, e.d. 
De Pas is bedoeld voor iedere 65-plus-
ser, die in het Nederlandse bevolkings-
register is opgenomen. 
Er is één uitzondering gemaakt op de 
leeftijdgrens: de 60-plusser die ge-
huwd is of minstens een jaar samen-
woont met een 65-plusser (dit kan een 
partner, broer, zuster, vader of moeder 
zijn) heeft ook recht op deze Pas. 
Andere uitzonderingen kunnen met 
worden gemaakt, omdat de regeling 
dan haar doel voorbij schiet. Het spijt 
ons dan ook dat we niets voor u kunnen 
doen. Voor eventuele klachten en vra-
gen kunt u zich richten tot het: Cen-
traal Buro Pas-65 
Ministerie van W.V.C. 
Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, tel. 
070-405382. 
Tenslotte willen wij u toch nog even op 
de regeling van de N.S. wijzen, die 
sinds 1 april 1985 voor alle 60-plussers 
geldt: voor f 70,- per jaar kunt u een 
60+ kaart krijgen, waarmee u aan-
zienlijke kortingen krijgt op enkele rei-
zen en retourtjes. Bovendien kunt u 
jaarlijks van een aantal „vrij-reizen 
dagen" profiteren. 

Leefsituatie 
1:Ouderen 
Met de woonsituatie van zelfstandig-
wonende ouderen is het in de drie grote 
steden Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, relatief minder goed gesteld. Zo 
heeft de helft van deze groep last var 
een of andere vorm van hinder in dei 
woning, relatief veel mensen zeggerl, 
binnen een jaar te willen verhuizen en 
veel mensen zeggen in een slechte 
buurt te wonen. Ook blijkt dat ouderen 
in de drie grote steden minder mobiel 
zijn dan ouderen in plattelandsge-
meenten. Angst voor diefstal en moles-
tatie wordt vaak als reden genoemd om 
niet de deur uit te gaan. Deze gegevens 
blijken uit een leefsituatie-onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek. In december 1982 werden meer 
dan 4000 zelfstandigwonende mensen 
van 55 jaar en ouder en ongeveer 350 
mensen in verzorgingstehuizen onder-
vraagd. Het onderzoek geeft een be-
trouwbaar beeld van de leefsituatie 
van de Nederlandse bevolking van 55 
jaar en ouder en is een herhaling van 
eenzelfde onderzoek in 1976. Er wer-
den vragen gesteld over de woonsitua-
tie, mobiliteit, gezondheid, hulpverle- 
ning, werken, sociale relaties en vrije-
tijdsbesteding. 
Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 
dat het merendeel van de ouderen te-
vreden is met de woonsituatie, zij het 
dat vrouwen wat vaker tevreden zijn 
dan mannen. 
Van de zelfstandigwonenden geeft in 
1982 17% aan binnen een jaar te willen 
verhuizen, in 1976 was dit 12%. Zes 
procent van de zelfstandigwonenden  

heeft geprobeerd in aanmerkingte ko-
men voor een verzorgingstehuis. 
In de drie grote steden hebben de oude-
ren wat minder sociale kontakten dan 
in overige typen gemeenten. Het gaat 
hierbij om het ontvangen van bezoek. 
De personen met wie ouderen het meest 
kontakt hebben zijn de ei gen kinderen, 
gevolgd door buren en kennissen van 
ongeveer eigen leeftijd. Bijna 90% van 
de ouderen is tevreden over de relatie 
die ze met hun kinderen onderhouden. 
Over vrijetijdsactiviteiten van zelf-
standig wonenden  vermeldt het rap-
port dat dit vooral bestaat uit t.v. kij-
ken, radio luisteren en lezen. 
Maar ook bezig zijn met tuin, planten 
en dieren, fietsen, wandelen, handwer-
ken en doe-het-zelven en gezelschaps-

van bejaardenoorden 
spelletjes zijn erg populair: Bewoners 

aktiviteiten in mindere mate. Hetzelf-

de

ct a 

geldt voor uitgaansaktiviteiten als 
uit eten gaan, winkelen en uitstapjes 
maken. Meer dan de helft van de zelf-
standig wonende ouderen doet hier wel 
eens aan. Van de bewoners van bejaar-
denoorden is dit hooguit een kwart. 
Van de zelfstandig wonenden verveelt 
12% zich wel eens en van de bejaarden-
oordbewoners 26%. Dit zijn hogere 
percentages dan in 1976. Ongeveer 
eenvijfde van de bewoners van bejaar-
denoorden vindt tenslotte dat er meer 
aktiviteiten in het bejaardenoord zou-
den moeten worden  georganiseerd. 
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Voor wie in de moderne sa-
menleving geboren wordt 
zijn de dikwijls verbluffen-
de nieuwigheden uit het 
verleden, binnen de kortste 
keren vanzelfsprekendhe-
den. Geen kind zal opkijken 
van een straalvliegtuig, van 
een auto, een televisietoe-
stel, een radio, een telefoon, 
enz., enz. Vorige generaties 
hebben deze staaltjes van 
technisch vernuft en vin-
dingrijkheid zien komen en 
er zich aan vergaapt. 
Nieuwkomers bouwen een-
voudig voort op wat er is. 
Het bestaande is voor hen 
het startpunt, de reële we-
reld. Maar het is wel een 
wereld die geworteld is m 
het verleden. Voorbereid en 
gemaakt door ouders en 
grootouders. lin die zin ligt 
vandaag altijd in gisteren 
besloten. Geen mens begint 
echt op een nulpunt. Er zijn 
steeds anderen die de we-
reld vaáór hem of haar heb-
ben voortgezet en uitge-
bouwd. 

Maar het feit dat men niet op een 
nulpunt hoeft te beginnen bete-
kent zeker niet dat men alles aan-
gewaaid krijgt. Nieuwe generaties 
hoeven niet alles zelf te bedenken 
en uit te vinden, maar zij zullen 
wel moeten léren. Want zonder de 
kénnis van wat was en Is kom je 
geen stap verder. Op een wat an-
dere manier geldt hetzelfde voor 
'adderen. Zij zullen constateren, 
dat je in onze wereld nooit genoeg 
Weet, dat er altijd nog veel te leren 
valt als je in de stroom der veran- 

deringen mee wilt blijven tellen. 
De wereld staat niet stil, dus zal 
men ook zelf Met stil moeten staan 
en moeten pogen de veranderin-
gen te volgen én mede te bepalen. 
Ten opzichte van jongeren houden 
ouderen echter één belangrijke 
voorsprong. Zij hebben al veel ge-
leerd. Zij hebben bijgedragen aan 
de ontwikkelingen die de wereld 
hebben gemaakt tot wat zij nu is. 
Zij kennen het klappen van de 
zweep. Nu gold dit in het verleden 
zondermeer als voorsprong en 
voordeel. We hoeven dan niet eens 
zo erg ver terug in de geschiedenis 
om te kunnen vaststellen, dat ou-
deren binnen de gemeenschap sta-
tus en waardering konden ontle-
nen aan hun kennis van zaken. 

„Kennis der vaderen" 
Lange tijd is vrij letterlijk voort-
gebouwd op de 'kennis der vade-
ren'. Nu wil dit geenzins zeggen, 
dat vroeger alles van ouderen als 
zoete koek geslikt werd. Verzet te-
gen tradities en gezag en misken-
ning van wat er van vorige genera-
ties te leren valt is van alle tijden. 
Maar in het verleden was de ac-
ceptatie van ouderen als 'leer-
meesters' alom binnen de gemeen-
schap aanwezig. Die acceptatie is, 
alhoewel zeker  nooit geheel ver-
dwenen, in onze eeuw sterk onder 
druk komen te staan. Talloze vak-
en kennisgebieden raakten aan 
dusdanig snelle veranderingen 
onderhevig, dat degenen die er het 
langst in meeliepen, het eerst ach-
terop werden  verklaard. Het 'ja 
vroeger ging het zo, maar tegen-
woordig gaat het heel anders toe', 
was niet van de lucht. 
Feitelijk is deze situatie nog 
steeds zo. Aan lang meelopen 
kleeft de gedachte van veroude-
ring, niet meer terzake en uit de 
tijd. Het plaatst ouderen in de po-
sitie van overbodigen, van mensen 
waarvan niets te leren valt. Toch 
is er momenteel sprake van een 
zekere kentering in denken. 

Langzaamaan groeit weer de op-. 
vatting, dat met het terzijde 
schuiven van de kennis en vaar-
digheden van ouderen, het kind 
wel eens met het badwater wegge-
gooid zou kunnen worden. Erva-
ring kan weliswaar een rem op 
nieuwe ontwikkelingen zijn, maar 
zij kan evengoed een belangrijke 
bouwsteen zijn tot die nieuwe ont-
wikkelingen. 
Het verleden weggooien getuigt 
dan van zelfoverschatting. De 
kennis, ervaringen en vaardighe-
den die mensen in het verleden 
hebben opgedaan winnen er her-
nieuwd mee aan betekenis. Het 
besef dat ouderen een belangrijke 
kennisbron vormen waaruit de sa-
menleving met succes kan putten 
zit ongetwijfeld weer in de lift. 
Het doordringen van dit besef zou 
wel eens de belangrijkste stap 
kunnen zijn, tot de door velen zo 
vurig gewenste emancipatie van 
ouderen binnen de samenleving. 
Want een positieve herwaarde-
ring van ouderen ligt immers om 
de hoek als hun inbreng weer de 
moeite waard wordt geacht. 
Het is aardig om te weten dat dit 
ook de basisgedachte is waarop 
het inmiddels één jaar oude GIL-
DE-projekt in Amsterdam is ge-
grond. Binnen het kader van dit 
projekt stellen ouderen hun ken-
nis en ervaring op een bepaald ter-
rein beschikbaar aan ieder die er 
van wil profiteren. De praktijk 
van het GILDEprojekt heeft in-
tussen geleerd, dat er heel wat 
mensen zijn die de kennisbron van 
ouderen op hun waarde weten te 
schatten. Zeker voor hen zijn ou-
deren gaan gelden als mensen 
waar je met succes een beroep op 
kunt doen en waarvan een hoop te 
leren valt. 

Michael Kerkhof 
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Welzijn van morgen 
Op 20 en 21 november a.s. organiseert 
de Nationale Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn een zogenaamd Welzijns-
congres in Veldhoven N.Br. 
Tijdens dit congres zullen zo'n 2 á 300 
betrokkenen bij welzijnsbeleid en wel-
zijnswerk de gelegenheid krijgen om 
vertegenwoordigers van vijf politieke 
partijen vragen te stellen over partij-
visies omtrent de toekomst van het 
welzijnswerk. 
Tijdens het congres zal Dr. W. Albeda 
in zijn huidige funktie van voorzitter 
van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid een beschouwing 
terzake geven. Voorafgaande aan het 
congres verzorgen de tijdschriften 
Welzijnsmaandblad en Marge een spe-
ciale publicatie waarin zij de ver-
kiezingsprogramma's van de politieke 
partijen zullen doorlichten op hun 
standpunten over welzijnsbeleid. 

Ordeloze liefdadigheid 
Volgens professor Van den Berg, hoog-
leraar sociologie aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam loopt het mis met 
de door de overheid gestimuleerde ver-
schuiving van professionele naar vrij-
willige hulp- en dienstverlening. Van 
den Berg doet onderzoek naar het 
funktioneren van vrijwilligerswerk in 
verzorgingstehuizen, verpleeghuizen,  bij gezinsverzorging, kruisverenigin-
gen en andere organisaties. Als we niet 
oppassen komen we terecht in het tijd-
perk van de ordeloze liefdadigheid, is 
zijn mening. Binnenkort zal hij over 
zijn onderzoek rapporteren. 

Dagverzorging 
Het Utrechtse provinciaal beraad be-
jaardenbeleid bracht een brochure 
'Dagverzorging' uit. In deze brochure 
wordt uiteengezet hoe dagverzorgings-
experimenten ten behoeve van thuis 
wonende ouderen opgezet kunnen 
worden. Een en ander is gebaseerd op 
ervaringen in de provincie. 
De brochure kost f 3,- en kan besteld 
worden bij: PBB Utrecht, Van 
Thiellandtweg 2, 3991 LG Houten, tel. 
03403-75033. 

Gastouders 
Kinderopvang hoeft niet persé via crè-
che's te gebeuren. Er zijn genoeg men-
sen die de kinderen van werkende ou-
ders — al dan niet tegen een vergoeding 
— tijdelijk willen verzorgen. Een onder-
zoek van een interdepartementale 
werkgroep Kinderopvang bracht aan 
het licht dat liefst twee/derde van de 
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tijdelijke opgevangen kinderen bij 
gastouders worden ondergebracht. 
De Werkgemeenschap Kindercentra 
Nederland (WKN) vindt dat het gast-
ouderschap gestimuleerd, georgani-
seerd en betaald moet worden. Bij de 
WKN is een brochure 'Gastouderpro-
jecten' beschikbaar met praktische in-
formatie over opzet en werkwijze van 
dergelijke projecten. 
De brochure kost f 10,- en is te bestel-
len via girorekening 559801, WKN te 
Oosterbeek. 

Vrijwilligerswerk 
Per 1 november a.s. openen de Lande-
lijke Vereniging van Vrijwilligerscen-
trales (LVV) en het Landelijk Steun-
punt Vrijwilligerswerk (LSW) officieel 
hun nieuwe behuizing aan de Catharij-
nesingel 70 te Utrecht. Ter gelegenheid 
hiervan vindt er diezelfde dag 's mid-
dags in hotel Smit te Utrecht een stu-
die-bijeenkomst plaats over 'De toe-
komst van het vrijwilligerswerk.' 
Gastsprekers zijn prof. dr. R. C. Kwant 
en mevr. Dr. H. M. In 't Veld. 
Er zal verder een diskussie plaats vin-
den tussen een groep politici en een 
groep praktijk/wetenschaps mensen. 

Unicef-kaarten 
Vorig jaar werden in Nederland zo'n 
125 miljoen kerst/nieuwjaarskaarten 
verstuurd. Unicef wil daar graag een 
graantje van meepikken onder het 
motto: „Met een kaart van Unicef 
maakt u twee mensen blij." Een bro-
chure waarin de (mooie) Unicefkaarten 
zijn afgebeeld en/of verkoopadressen 
in uw omgeving, aanvragen UNICEF 
Postbus 85857, 2508 CN Den Haag. 

Voor de armsten... 
Humanitas, het Hum. Verbond en Hi-
vos organiseren in de Boterhal te 
Hoorn van dinsdag 12 tot en met zon-
dag 17 november een verkooptentoon-
stelling van kunstnijverheidsproduk- 

reld. 
ten en levensmiddelen uit de derde we- 

Alle artikelen zijn afkomstig van klei-
ne bedrijfjes in dorpen en krottenwij-
ken, van ontwikkelingsprojekten e.d. 
De opbrengst komt ten goede aan de 
allerarmsten in India. 
Gedurende deze tentoonstelling wor-
den er ook dia's vertoond, (met deskun-
dige toelichting) Openingsuren: dins-
dag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 
(donderdag tot 21.00 uur), zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vakmanschap 
In juni '84 startte er in Lewisham (ZO-
Londen) een zogenaamd Skins Centre. 
Het centrum organiseert cursussen in 
de overdracht van kennis en vakman-
schap. 

Als docenten treden hierbij ouderen 
op. De leerlingen zijn tieners. De be-
trokken ouderen (meer dan honderd) 
werken allen als vrijwillig(st)er. 
De overdracht van kennis en vakman-
schap is kleinschalig van opzet, dat wil 
zeggen dat iedere oudere docent of do-
cente werkt met twee leerlingen. Zowel 
van de kant van ouderen als van de 
kant van de jongeren blijkt er veel be-
langstelling voor het Skills Centre. 

Heroïnemarkt 
Inzicht in de werking van de he-
roïnemarkt is nodig om de resultaten 
van een heroïnebeleid te kunnen me-
ten. Pas als het belang van en de sa-
menhang tussen de onderscheidene 
factoren die heroïnegebruik beïnvloe-
den bekend zijn, kan men nagaan wat 
voor de gebruiker de uiteindelijke ge-
volgen zijn van bijvoorbeeld metha-
don-verstrekking of het oppakken van 
dealers. 
Dit zegt drs. J. C. Hoekstra, weten-
schappelijk assistente aan de Econo-
mische faculteit van de Rijksuniver-
steit Groningen, die gesprekken heeft 
gevoerd met tachtig zware heroïne-ge-
bruikers verspreid over Nederland. 
Doel is te komen tot een economisch 
simulatiemodel, dat de mogelijkheid 
biedt om na te gaan of een bepaald be-
leid (van politie, justitie of hulpverle-
ning) via verandering van onder andere 
prijs en aanbod van heroïne invloed 
uitoefent op het gebruik. Met andere 
woorden, met het model kan het effect 
van een beleid gemeten worden. 

Klap op Klap 
Theater Nieuwe Komedie, Westduin-
weg 230, 2583 AJ Den Haag, gaat een 
serie voorstellingen geven van ,,KIap 
op klap", waarin het probleem van kin-
dermishandeling centraal staat. Be -
doeld voor een algemeen publiek en 
voor meer gespecificeerde doelgroe-
pen. In het laatste geval biedt het gezel-
schap de voorstelling aan binnen het 
„Kleine Zalen Circuit" 
De voorstelling kan bovendien' 	worden 
ingepast in een brede discussie over dit 
onderwerp, resp. nagesprek. 
Inlichtingen ook telefonisch bij Josée 
Flaton; 070-547104. 

udgetagenda 1986 
Zojuist is de 'Budgetagenda 1986' ver-
schenen, een uitgave van uitgeverij 'De 
Horstink' in samenwerking met het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting (NIBUD) De agenda is een 

ag 

hulpmiddel voor iedereen die een uit-
gebreid kasboek te veel van het goede 
vindt, maar wel gra zijn of haar fi-
nanciën in de gaten wil houden. 
Naast de gebruikelijke ruimte voor 
dagnotities, adressen, persoonlijke ge-
gevens e.d. bevat ze handige dige invulsche-
ma's voor inkomsten en uitgaven. 
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De agenda kost f 12,90 in dedr 
adressen. 

boekhan-
del maar kan ook worden besteld door 
f 14,90 (inclusief portokosten) over te 
maken op giro 299050 van De Horstink, 
Amersfoort, of op giro 368700 van het 
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. . . tevreden gezichten in Bellen . . . 

ALKMAAR. Het bestuur van deze af-
deling heeft het besluit genomen om 
voor f 5000,— goederen aan te kopen 
„uit het faillisement van ABAL". Het 
gaat, schrijft Alkmaar, om de meest 
gangbare artikelen, die voorlopig in 
het Henriëtte Roland Holsthuis zullen 
worden opgeslagen. 
Daarbij zal het in Alkmaar beslist niet 
blijven, Ongetwijfeld zal de kaasstad 
die artikelen ook aan de M/V weten te 
brengen. 

AMSTERDAM. Deze afdeling wijst er-
op dat de landelijke organisatie EL-
VAS door stopzetting van subsidie, 
dreigt te verdwijnen. ELVAS, aldus 
Amsterdam, stelt vrijwilligersgroepen 
in de gelegenheid drukwerken van uit-
eenlopende aard geheel of gedeeltelijk 
zelf te vervaardigen. Zo is de Amster-
damse afdeling in staat om met ge-
bruikrnatig van de ELVAS-appara-
tuur, hun Nieuws-brief tegen kostprijs 
te vervaardigen. Als ELVAS verdwijnt, 
moet misschien ook de Nieuwsbrief 
verdwijnen. Vandaar dat Amsterdam 
de leuze. ELVAS  moet blijven!" laat 
horen. 

BELLEN. De afdeling Midden-Drente 
van Humanitas is een bescheiden afde-
ling met ruim 200 veelal oudere leden. 
Máár een afdeling die via vertegen-
woordigingen betrokken is bij het 
plaatselijke welzijnswerk. Om de aan-
dacht hierop te vestigen èn om leden te 
werven was de afdeling present op de 
Jaarlijkse braderie van Bellen. De Hu-
manitas-stand trok veel bezoekers, die 
zich lieten voorlichten èn graag even 
het spelletje van de Sterrenshow wil-
den spelen. Zo waren er aan weerskan- 
ten --- v dB de stand zeer tevreden gezich- 

ten . . ., meldt Bellen. (zie ook de foto 
op deze pagina) 

3 B-GEMEENTEN. Deze afdeling die 
de dorpen Bleiswijk, Bergschenhoek en 
Berkel-Rodenrijs omvat, gaat sinds 
april '82 als de 3-B Gemeenten door het 
(Humanitas) leven. Vandaar ook een 
eigen jaarverslag van deze afdeling, die 
onder de rook van Rotterdam ligt. In 
dat verslag ('84) wordt nog eens uit de 
doeken gedaan, waarom men zelfstan-
dig door het leven wil gaan: „de drie" 
meenden dat de afdeling Zoetermeer te 
groot werd en dat je in klein verband 
méér voor de eigen inwoners kunt 
doen, Dat was nodig „omdat juist in 
deze dorpen bijna alle vrijwillige hulp-
verlening en bejaardenzorg in conven-
tionele handen is. Er was een duidelij-
ke behoefte aan iets algemeens." 

DEVENTER. In Deventer is de relatie 
tussen Humanitas, Hum. Verbond en 
Nivon altijd zeer goed geWeest. Van-
daar dat de besturen van deze organi-
saties besloten hebben om een deel van 
hun programma '85-'86 gezamenlijk te 
organiseren. Deze samenwerking gaat 
zich afspelen rondom het thema Rela-
ties (in velerlei vorm.) Er worden vier 
rondetafel-gesprekken gehouden met 
een inleiding èn discussie. Aanmelden 
bij Riet Theuns-Frank, telefoon. 
05709-1829. 

EEMLAND. Humanitas Eemland 
heeft plannen om een correspondentie 
op gang te brengen met inwoners van 
de V.S., de USSR en een Afrikaans 
land. De afdeling wil hiermee proberen 
het vijand-denken tegen te gaan. 

FRIESLAND. Op 7 november a.s. or-
ganiseert de vrijwilligersgroep van de 
afdeling Leeuwarden een vrijwilligers-
dag, waar een antwoord zal worden ge-
zocht op de vraag: „Wat kan Humani-
tas doen bij opvang van vluchtelin-
gen?". De bijeenkomst wordt gehouden 
bij de speeltuinvereniging De Vlucht-
heuvel. Meer informatie bij Gonnie de 
Vries, tel 058-152041 en bij Hiske 
Kooistra 058-133148. 
Het gewest Friesland zoekt verder een 
vrijwilliger (m/v) voor de afdeling pu-
bliciteit: d.w.z. meewerken aan het 
vervaardigen van folders, affiches, etc. 
Graag iemand met gevoel voor taal,  

plezier in lay-out èn met voldoende 
tijd. Belangstelling? 
Bellen met Erik Vrind, gew. functiona-
ris, Emmakade 44, tel. 058-138617. 

LEEUWARDEN. Op dinsdagavond 19 
november wordt in TIVOLI, aanvang 8 
uur het toneelstuk „Ja dokter, nee dok-
ter opgevoerd. Kaarten kosten slechts 
f 4,—, waarbij koffie of thee is inbe-
grepen. Vervoer kan ntegen betaling van 
f 1,— geregeld worden. Aanmelden bij 
de dames Brantsma, Bruinsma, Jasper 
en Van der Meulen, Telefoon resp. 058-
129357, 139839, 137496 en 138578. 

ROTTERDAM. De Maasstad stuurde 
ons een boeiend en mooi uitgevoerd 
jaarverslag 1984 toe. Opvallend hierin 
was vooral pag. 23, gewijd aan de goe-
derenbemiddeling, die in juni van het 
vorig jaar werd gestart. Humanitas 
Rotterdam werkt samen met Het Vrije 
Volk, waarbij het gaat „om over-com-
plete goederen te koppelen aan mensen 
die ze goed kunnen gebruiken." Huma-
nitas zorgt voor de bemiddeling en voor 
de teksten in de rubiek waarvoor Het 
Vrije Volk wekelijks ruimte beschik-
baar stelt. Tot nu toe, aldus het jaarver-
slag, „kwamen er 100 koppelingen tot 
stand, waarbij twee complete inrich-
tingen van eigenaar verwisselden. En 
dat alles onder de gouden spelregel: Er 
komt geen geld aan te pas! 

ZWOLLE. Behalve taalcursussen (En-
gels, Frans, Duits, Spaans en Indone-
sisch) denkt men in Zwolle nu ook aan 
een aantal lezingen over muziekbegrip. 
De oud-directeur van het conservatori-
um, de heer J. Reuland heeft „zich in 
beginsel bereid verklaard om de lezin-
gen te verzorgen." 

Ordwikkelings- 
samenwerldng 
De Gemeenschap Eindhoven e.o. van 
het Humanistisch Verbond organiseert 
in samenwerking met het HIVOS-ko-
mitee Eindhoven e.o. een avond over 
ontwikkelingssamenwerking 	op 
Woensdag 13 november a.s. 
Mevr. An Joustra van het HIVOS-ko-
mitee Eindhoven e.o. zal dan aan de 
hand van een diaserie „Mijn reis naar 
Botswana" verslag doen van haar erva-
ringen tijdens een werkbezoek aan 
door HIVOS gesteunde projekten van 
de Mahalapye Development Trust in 
Botswana, Zuidelijk Afrika. 
De bijeenkomst vindt plaats in het Jur-
riaan Pels Wooncentrum, tegenover 
het winkelcentrum Woensel, aan de 
Geestakker 46 in Eindhoven. Aanvang 
20.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

M. Klerk 
HIVOS-komitee Eindhoven e.o. 
Lenningenhof 31 
5625 NS Eindhoven 
Tel. 040-410552 
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Waar is Humanitas bereikbaar? 
CENTRAAL BUREAU 
Bezoekadres: Sarphatistraat 4 Amsterdam 
Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, tel. 020-262445 

GEWESTELIJKE BUREAUS 
Emmakade 44, 8933 AT Leeuwarden, tel. 058-138617, 
gewestelijk functionaris: E. A. Vrind 
Hereweg 16, 9724 AC Groningen, tel. 050-120633, 
gewestelijk functionaris: mw. W. v. Wijngaarden-Hoek 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen, tel. 05920-11121, 
gewestelijk functionaris: R. Kremer 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle, tel. 038-218537, 
gewestelijk functionaris: H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15, 6542 PA Nijmegen, tel. 080- 
786766, gewestelijk functionaris: H. M. C. J. Mares 
p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4, 1017 WS Amster- dam, tel. 020-262445, gewestelijk functionaris: mw. S. Nieuwenhuijsen-Mussert 
p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4, 1017 WS Amster-
dam, tel. 020-262445, gewestelijk functionaris: A. Laar-
hoven, mw. M. Postma 
Conradkade 52, 2517 BR Den Haag, tel. 070-646353 
gewestelijk functionaris: E. M. Sevink, consulente 
bejaardenwerk: mw. H. Spiegel 
Koning Willem III-weg 4, 4543 RD Zaamslag, tel. 01153-
1618 
gewestelijk functionaris: mw. J. Boogerd-Quaak 
Burg. Buijenstraat 14, 4835 BB Breda, tel. 076-656973 
gewestelijk functionaris: J. Magnus 

ADRESSEN 
Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Nrd-Holland 

Zd-Holland 

Zeeland 

Nrd-Brabant 

Afdelingen met eigen vestiging 
(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 
Amsterdam 	p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4, tel. 020-262445 
's-Gravenhage Ammunitiehaven 553, 2511 XR 's-Gravenhage, 

tel. 070-469608 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, 3021 DM Rotterdam, 

tel. 010-764811 
Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, 6411 CJ Heerlen, tel. 045-719090 
Utrecht 	Neude 29 bis, 3512 AE Utrecht, tel. 030-312518 (jeugdbe-

scherming) 
(In het vorige nummer van ons blad werden door een technische fout helaas 
een paar onjuiste adressen vermeld. Onze excuses hiervoor) 

1 

ZO GEMAKKEr UK HEBT U NOG NOOIT 'N AUTO GEF'd9-1\::[`,1 
U kunt nu gemakkelijker dan  ooit deelnemen aan de grote, jaarlijkse HUMANITAS-VARA-giroloterij. 
U pakt uw giro-boekje of een bankoverschrijving. U stort f 10,— op giro 200100 ten name van 
OTOTOTO ROTTERDAM. In de envelop en meteen op de bus. U mag ook meer keren deelnemen, maar 
dan wel met een aparte overschrijving voor ieder tientje. Uiterlijk 17 december 1985 trekt notaris Mr J. 
B. van Nieuwland te Rotterdam uit alle ontvangen giro- en bankoverschrijvingen de winnaars. 

U ONTVANGT DUS GEEN LOT — MAAR ALLE WINNAARS 
ONTVANGEN PERSOONLIJK BERICHT! 
Tevens wordt de uitslag bekend gemaakt in de landelijke ochtendbladen, op vrijdag 20 december a.s. 

DE NETTO OPBRENGST IS VOOR HUMANITAS EN DE HUMANITAS/VARA-HULP 

De organisatie van deze giroloterij is door HUMANITAS en de VARA toevertrouwd aan de Stichting 
Fondsen Promoties te Rotterdam. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het werk dat 
HUMANITAS en de VARA samen hebben opgezet om mensen te helpen. Doe mee — dit werk is uw geld 
dubbel en dwars waard — en u kunt er nog 'n auto mee winnen ook. 
WIN EEN FIAT UNO — EEN VVV POLO — EEN CITROËN VISA 
of EEN PEUGEOT 205 in de HUMANITAS/VARA OTOTOTO 1985 
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Voor vluchtelingen die door Nederland 
zijn uitgenodigd, zal een speciaal op 
hen afgestemd programma worden ge-
maakt, met extra voorzieningen die 
hen kunnen helpen bij het vinden van 
een vaste baan. Het programma zal on-
der meer bestaan uit scholing gericht 
op het vinden van werk. Daarnaast zal 
iedere daarvoor in aanmerking komen-
de vluchteling de mogelijkheid krijgen

beidsmarkt. 
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Dit schrijft staatssecretaris Kappeyne 
van de Coppello van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in een brief aan de 
Tweede Kamer. De staatssecretaris 
kondigt de maatregelen aan naar aan-
leiding van de uitkomst van een onder-
zoek 
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Zowel in 

het vinden van passende ar"beid.slecht 
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