
LOTERIJ NIEUWS 

Omstreeks de derde week van april zult u weer de acceptgiro-
kaart met bijbehorende folder in uw bus vinden ten behoeve 
van de Humanitas-Vara-giroloterij, waarvan de trekking is 
vastgesteld op 25 mei a.s. 
Een kortlopende loterij dus, maar wij menen velen van u 
hiermee een plezier te doen. 
De gang van zaken zal de meeste van u wel bekend zijn, maar 
voor wie voor het eerst meedoet nog even het volgende: De u 
toegezonden kaart is bedoeld voor 1 x deelname. Wilt u vaker 
meedoen dan kunt u gewoon een giro- of bankformulier van 
u zelf gebruiken, maar wel voor elke deelname van f 10,—
een apart formulier gebruiken. 
U kunt ook het Centraal Bureau van Humanitas bellen (020-
739444) en vragen om extra acceptgirokaarten. U krijgt geen 
loten thuisgezonden maar er wordt door de notaris recht-
streeks getrokken uit de binnengekomen girokaarten. 
Wacht u niet te lang in verband met de korte looptijd! Mis-
schien hoort u binnenkort tot de gelukkige prijswinnaars. 

Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau 
J. W. Brouwerstraat 16, Amsterdam 

Gewestelijk bureaus: 
Friesland 	Oldegalileën 161, 

8922 AD Leeuwarden 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepkade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen 
functionaris Chr. van Oijen 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle 
functionaris H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15, Nijmegen 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwerstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 

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

Zuid-Holland Conradkade 52, 2517 BR Den Haag 
functionaris E. Sevink 

Noord-Brabant Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB Breda 
vacature 

Zeeland 	Koning Willem III-weg 4, 
4543 RD_Zaarnslag 
functionaris J. L. A. Boogerd- Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging 

 

(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9.00-12.00 uur) 
Tel. 038-218537 

Tel. 080-786766 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-646353 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht (jeugd-
bescherming) 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 

3512 AE Utrecht, Neude 29 bis. 

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

Tel. 030-312518 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Tel. 020-739444 
(9.00-12.30 -
13.30-17.00 uur) 

Tel. 058-138617 

16 APRIL 1984 • VAN MENS TOT MENS 

HIVOS (Humanistisch Instituut voor. 
Ontwikkelingssamenwerking) intro-
duceerde in 1982 het Project Partner 
Plan (PPP), waarmee HIVOS en allen 
die aan het plan bijdragen hulp geven 
aan de allerarmsten in gebieden als A-
frika, India, Centraal en Midden Ame-
rika. 
HIVOS waagt zich niet aan onnodige 
experimenten, maar haakt in op pro-
jecten die door de mensen in het land 
zelf al begonnen zijn of waarvoor zij de 
plannen hebben voorbereid. Initia-
tieven die pas werkelijk kunnen wor-
den waar gemaakt, als er van buitenaf 
steun aan wordt verleend. 
Naast geldelijke bijdragen zijn daarbij 
persoonlijke betrokkenheid en daad-
werkelijke deelneming aan de projec-
ten van groot belang. 
In het afgelopen jaar kon HIVOS in to-
taal 61 nieuwe projecten goedkeuren in 
het kader van het medefinancierings-
programma. De gemiddelde financie-
ring per project lag op f 55.000,— per 
jaar. 125 andere subsidie-aanvragen 
moesten echter worden afgewezen een-
voudig omdat de geldmiddelen ervoor 
ontbraken. 
Om die reden zijn er PPP-„aandelen" 
te koop van honderd gulden. U kunt dit 
bedrag overmaken op giro 716 000 van 
Stichting HIVOS, Den Haag met ver-
melding Aandeel Project Partner Plan. 
(Deze bijdrage is aftrekbaar voor de 
belasting!) 
Als „aandeelhouder" ontvangt u een 
paar maal per jaar „nieuwsbrieven" 
over de gefinancierde projecten in der-
de wereldlanden. Maar er is méér: 
Als aandeelhouder hebt u bovendien 
het recht om te „solliciteren" naar 
deelneming aan één van de werkbezoe-
ken in de betreffende landen. Bij toe-
zending van het aandeel ontvangt u au-
tomatisch een sollicitatie formulier, 
om in te vullen als u zich - onder be-
paalde voorwaarden - beschikbaar 
wilt stellen voor het maken van zo'n 
reis. 
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STERRENSHOW. Vlak voor 
het sluiten van dit nummer van 
Van Mens tot Mens hebben we ze-
kerheid gekregen over het door-
gaan van de door Willem Ruis te 
presenteren Sterrenshow, die de 
VARA (vanuit een tent) gaat uit-
zenden met als „nevendoel een 
fondsenwervende campagne ten 
behoeve van Humanitas". 
(meer hierover op pag. 3) 

       

  

SAMENLEVING IN BEWEGING. Dit keer wordt aandacht besteed 
aan groepswonen van ouderen en jongeren. In Hoorn wordt binnenkort 
de eerste paal geslagen voor een „ouderenwoongroep" en we praatten 
hierover met een toekomstige bewoner èn „gangmaker" van het pro-
jekt: Frans Triesscheijn. 
In Amsterdam waren we op bezoek bij Vladimir Mars, die al een paar 
jaar deel uitmaakt van een jongeren-woongroep en dit „een sociale 
manier van wonen vindt". (Pag. 8, 9, 10) 

   

       

  

BEGELEID WONEN. Aandacht ook voor Humanitas begeleid wonen 
projekten. In Den Bosch werd op 1 mei j.l. zo'n projekt geopend. Aad 
van Oosten was erbij en schreef erover (pag. 12) en in Amersfoort zijn ze 
er al achter dat Ckèlc verstandelijk gehandicapten binnen de muren van 
„het Humanitas-huis" kunnen leven als alle andere jongeren.. 
(pag. 5, 6.) 
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TEN SLOTTE de vaste rubrieken zoals Nieuws uit de afdelingen; Kort 
van stof en de JOT-pagina, die dit keer is gewijd aan „veiligheidssys-
temen". 
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Misschien samen? 
Als in een huwelijk één der echtgeno-
ten wegens een lichamelijk of geestelijk 
gebrek zijn of haar rol als echtgenoot(e) 
niet meer kan vervullen en niet meer 
lief en leed met de ander kan delen en 
helpen dragen, hoe vangen wij dan de 
geestelijke en lichamelijke nood van de 
gezonde wederhelft op? Want deze ver-
eenzaamt en is ten prooi aan een ondra-
gelijke hunkering naar liefde en begrip. 
Scheiden is moeilijk omdat er een 
liefdesband is en men de gebrekkige 
niet naar een inrichting wil sturen om 
zelf een nieuw leven te kunnen be- 
ginnen. 
De ervaring leert dat een advertentie 
om een huisvriend(in) het verkeerde 
soort mensen aanlokt, dat wel de lusten 
wil hebben maar niet de lasten wil hel-
pen dragen, laat staan voor een gezin 
wil zorgen. 
Daarom hebben enige betrokkenen aan 
de oplossing gedacht twee van zulke 
echtparen bijeen te brengen, het ene de 
man ziek en de vrouw gezond, het an- 
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dere omgekeerd, zodat de twee gezon-
den elkaar kunnen steunen en samen 
voor de twee zieken kunnen zorgen. 
Daar ik als geestelijk raadsman met 
zulke gevallen te maken heb zou ik 
graag willen weten of dit vraagstuk dat 
in het algemeen doodgezwegen wordt, 
onder de lezers leeft. Het gaat om een 
vergeten groep die toch ook door de 
ziekte van de andere mede-getroffen is 
maar met zijn eenzaamheid en behoef-
ten bij niemand terecht kan. Ik zou 
graag de omvang en de aard van de 
wensen willen peilen, misschien dat 
wij samen iets aan dit vraagstuk kun- 
nen doen. 	 Drs. R. Slot. 

4571 PX AXEL, 
Capellestraat 7 

Tel. 01155-2302 

Geen pvubleerird meer . . 
In mijn krant Het Vrije Volk las ik zeer 
onlangs een reportage over heroïne-
verslaving. De grondstof, zo stond hier-
in te lezen, is in Pakistaanse bergdor-
pen bij tientallen kilo's tegelijk te koop. 
Ik neem aan voor een appel en een ei. 
Eerst op de lange criminele weg naar de 
verslaver toe, zijn er met die tientallen 
kilo's miljarden guldens gemoeid. He-
roïneverslaving leidt tot moord, prosti-
tutie en berovingen en iedereen prakki-
zeert zich suf, hoè dat probleem moet 
worden opgelost. Niemand die het 
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appel en een ei opkopen én . . . 
het in eigen land ook aan de verslaaf-
den voor een appel en ei verkopen: in 
speciale zaken of apotheken al dan niet 
op doktersrecept. Laat dit vergezeld 
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 een groots opgezette voor-
u agne over de gruwelijke 
gevolgen van deze verslaving via 
nieuwsmedia,  scholen, welzijnsorgani-
saties etc. en de aantrekkingskracht zal 
door de „legalisering" en betaalbaar-
heid aanzienlijk verminderen. De 
„drugs-scene", die kennelijk voor som-
mige jongeren zo aantrekkelijk is zal 

Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 

t niet, dat wij die altijd on- Dat beteken 
dersehriiven• 
De inhoud van de brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
korten - blijft geheel voor rekening van 
de inzenders• 

zich vanzelf opheffen. Mij dunkt dat je 
althans in Europees verband dit pro-
bleem op deze manier de wereld uit 
kunt helpen. Het wordt dan althans een 
probleem dat niet groter is dan alcoho-
lisme. En daar liggen we toch ook niet 
wakker van? 

De Jonghe 
Rotterdam. 

Kruisraketten 
Nou daar zullen ze in Moskou niet van 
terug hebben: na 1 juni geen SS20 erbij 
of Nederland gaat plaatsen over ander-
half jaar. Alsof de „rakettenkwestie" 
een zaak tussen Nederland en de S.U. 
is . . . Aan beide zijden zal helaas de 
bewapeningswedloop voorlopig nog 
wel doorgaan en dus leidt het loze ge-
baar van de Nederlandse regering al-
leen maar tot plaatsing . . . over ander-
half jaar! 
Iedereen weet het: er staat voldoende 
van dat tuig opgesteld om de hele we-
reld op te blazen, maar wij „bakke-
leien" over „48 of misschien toch maar 
16 raketten". Denemarken wenst niet 
te plaatsen in vredestijd, Noorwegen 
denkt er evenzo over en NATO-partner 
Frankrijk vindt „dat de eigen nucleaire 
bewapening" ook voldoende is om de 
veiligheid te garanderen. 
Waarom zeggen wij ook niet gewoon: 
Néé tegen dat misdadige oorlogstuig? 
De bewapeningsspiraal moet doorbro-
ken worden; het wantrouwen tussen de 
beide grootmachten, die over onze 
hoofden heen beslissingen nemen, moet 
verminderd worden. Ergens moet het 
beginnen. Waarom niet in Nederland? 
Dat zou pas een grote daad van een 
klein land zijn. 

E. den Boer 
Amsterdam 

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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Het gebeurt allemaal in deze tent 

HUMANITAS IN HET NIEUWS 

299 Gr2hOW, ja of nee: 
creo cc vraag! 

De afgelopen maanden is er nogal wat publiciteit geweest rondom 
let wel of niet doorgaan van een aantal t.v.-showprogramma's van 
de Vara met als nevendoel een fondsenwervende campagne ten 
behoeve van Humanitas. Tot nu toe hebben wij ons wat de bericht-
geving hierover betreft zowel binnen als buiten de vereniging 
terughoudend opgesteld. Wij achten nu echter het moment geko-
men om onze leden van de juiste informatie te voorzien. 

Zoals u weet hebben wij gedurende 
de laatste jaren veel steun onder- 
vonden bij onze jaarlijkse loterijac- 
ties van de Vara. Een steun, die on-
misbaar is bij de verwerving van 
gelden, waaruit wij onze activitei- 
ten kunnen bekostigen. Een belang-
rijke activiteit, die geheel uit deze 
acties bekostigd moet worden, is de 
dienst Varahulp. Deze hulpdienst, 
die in oktober 1983 van start is ge- 
gaan, is op verzoek van de Vara in 
het leven geroepen om het hoofd te 
bieden aan de vele vragen om hulp 
die — veelal naar aanleiding van ra-
dio- of t.v. programma's worden ge-
steld door mensen, die niet meer 
weten waar ze kunnen aankloppen. 
Het is dan ook begrijpelijk, dat de 
Vara zich mede verantwoordelijk 
voelt voor het slagen van onze fi-
nanciële acties (en wij zijn daar blij 
om). Het is vanuit deze gezamen-
lijkheid, dat midden vorig jaar de 
gedachte opkwam voor een grote 
fondsenwervende actie voor Huma-
nitas door middel van een aantrek-
kelijk televisieprogramma. Aan een 
kleine groep werd opdracht gege-
ven een voorstel uit te werken, dat 
eind 1983 op tafel lag. Dit voorstel 
behelst een aantrekkelijk showpro-
gramma met een fondsenwervend 
spel gedurende 16 weken op de za-
terdagavond (8 uitzendingen in het 
najaar 1984 en 8 in het voorjaar 
1985). 
Op basis van dit plan heeft Humani-
tas bij de minister van Justitie ver-
gunning gevraagd om deze actie te 
mogen houden. Tegen onze ver-
wachting ontvingen wij begin mei 
van dit jaar een afwijzende beschik-
king van de Staatssecretaris van 
Justitie. De argumenten, waarop de 
afwijzing stoelde, waren o.i. het ge-
volg van onjuiste verkregen infor-
maties. Daarnaast werd medege-
deeld dat de staatssecretaris de 
voorkeur gaf aan de continuering 
van de 1,2,3-actie van de KRO t.b.v. 
twee fondsenwervende organisa-
ties. 

Het hoofdbestuur van Humanitas 
heeft tegen bovengenoemde be-
schikking beroep aangetekend bij 
de Raad van State èn tevens de 
staatssecretaris om een onderhoud 
verzocht. Dit onderhoud, waarbij 
ook de organisatoren van de 1,2,3-
actie waren uitgenodigd, heeft in-
middels plaatsgevonden en leidde 
ertoe, dat de staatssecretaris de ver-
lenging van een vergunning aan de 
organisatoren van de 1,2,3-actie 
heeft opgeschort, waarbij zij Vara 
en KRO verzocht om conform de in 
1981 gemaakte afspraken t.a.v. het 
houden van massa-acties, beider 
plannen opnieuw in het program-
ma-overleg (in NOS-verband) aan 
de orde te stellen en tot een aan-
vaardbaar voorstel te komen t.a.v. 
de twee acties. 

Humanitas heeft te kennen gegeven 
dat zij gelukkig was met deze inter-
ventie van de staatssecretaris en 
uitgesproken dat zij bereid is tot een 
aanvaardbaar compromisvoorstel. 

Sterrenshow 
Hoewel wij op het moment dat wij 
dit schrijven nog niet weten of en 
wanneer de door ons voorgestelde 
actie zal kunnen doorgaan, hebben 

wij toch alle vertrouwen dat het 
mogelijk zal zijn om in de periode 
half november '84 tot begin maart 
'85 een Vara-Humanitasactie te 
houden. 

De actie zal waarschijnlijk 9 d 11 
t.v.-programma's omvatten onder 
de naam Sterrenshow. De shows 
zullen worden uitgezonden vanuit 
een grote circustent in verschillen-
de locaties van het land en gepre-
senteerd worden door Willem Ruis. 
Tijdens het showprogramma zal een 
aantrekkelijk spel gespeeld wor-
den, waaraan iedereen mee kan 
doen door middel van het kopen van 
een deelnemerskaart en waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan Hu-
manitas. Deze deelnemerskaarten 
zullen o.a. verkocht worden door al-
le postkantoren en postagentschap-
pen in Nederland. 

Leden van Humanitas en de Vara 
zullen in de gelegenheid gesteld 
worden om via toegezonden accept-
girokaarten, deelnemerskaarten 
voor alle uitzendingen te bestellen. 
Wij hopen in het augustusnummer 
van Mens Tot Mens met nadere be-
richten over de actie te kunnen 
komen. 

W. Post 
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Pesticiden en gevaren 
De Derde Wereld is een belangrijk afzetgebied geworden voor 
bestrijdingsmiddelen. Aan het stijgende gebruik van de pesticiden 
kleven echter grote gevaren. Per jaar lopen ongeveer 350.000 men-
sen acute vergiftiging op door het gebruik van bestrijdingsmidde-
len, waarvan 10 000 zelfs met dodelijke afloop volgens schattin-
gen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de lange termijn 
komen de giftige stoffen ook terecht in water, voedsel en in mense-
lijk weefsel. 
Belangrijkste oorzaak is een verkeerd gebruik wegens gebrekkige 
informatie bij overheden en gebruikers. Op een UNEP-conferen-
tie gehouden van 26 tot 30 maart in Noordwijkerhout is daarom 
besloten de informatievoorziening en de controle op de export 
beter aan te pakken. 

organisatie van de Verenige Naties, 
besloten de deelnemende landen dat 
exportlanden voortaan verplicht zijn 
melding te maken van verboden van, of 
beperkingen die zij opleggen aan, het 
gebruik van bepaalde chemische stof-
fen. 
De exportlanden moeten ook aan het 
bureau in Genève dat de internationale 
registratie uitvoert van potentieel gif-
tige chemicaliën, melden of deze stof-
fen worden uitgevoerd. Wanneer de 
verboden of de beperkt te gebruiken 
pesticiden worden uitgevoerd, moet 
het exporterende land het importeren-
de land herinneren aan de eerder geda-
ne kennisgeving. Doel van de verstrek-
king van deze inlichtingen is de autori-
teiten in andere landen de gelegenheid 
te geven de voor- en nadelen van deze 
chemische stoffen op hun juiste waarde 
te schatten. 

Boeren in Nicaragua dopen soms hun 
vinger in een pesticide om te kunnen 
proeven of dat het goede middel is voor 
hun gewas. De uiterste giftige pestici-
den worden in de Derde Wereld vaak 
verkocht in glazen flessen of in blikken 
met opschriften die de gebruikers niet 
kunnen lezen. Zoals het de boer in Ni-
caragua gaat, vergaat het ook vaak 
overheden. Zonder te weten wat voor 
gevaren een middel oplevert voor het 
milieu, de boeren en de consumenten,  

ondertekenen ambtenaren importver-
gunningen voor deze produkten. 
In de Derde Wereld worden op ruime 
schaal pesticiden gebruikt die in Euro-
pa en de Verenigde Staten verboden 
zijn, of die slechts onder hele strenge 
voorwaarden mogen worden gebruikt. 
Zo exporteert Nederland per jaar 4000 
ton aldrin, dieldrin en endrin naar de 
Derde Wereld, terwijl die middelen in 
West-Europa nagenoeg verboden zijn. 
Op het congres van UNEP, de milieu- 

Steun bij controle 
In Noordwijkerhout werd ook afge-
sproken dat ontwikkelingslanden die 
geen adequate infrastructuur hebben 
om controle uit te oefenen, op verzoek 
technische steun kunnen krijgen bij het 
opzetten en verbeteren van instituten 
die zich hiermee bezighouden. Ook bij 
de opleiding van mensen die de contro-
le moeten uitvoeren zullen de ontwik-
kelingslanden hulp krijgen. 
De fabrieken die de middelen produce-
ren geven weinig voorlichting en trai-
ning waardoor oogsten nogal eens mis-
lukken. 
Bovendien krijgen bepaalde insecten 
langzamerhand weerstand tegen de 
pesticiden: of je verdelgt het ene insect, 
waardoor een natuurlijke vijand van 
een ander schadelijk insect wegvalt. Zo 
kom je vaak van kwaad tot erger. Door 
verkeerd en overmatig gebruik van 
pesticiden komen ook restanten van 
deze middelen in het gewas terecht. 
„Zo is het al eens voorgekomen dat 
partijen koffie uit Kenya en vis uit Ma-
lawi niet meer de EG in mochten door 
een te hoog pesticidegehalte", vertelde 
Muchiru van het Environment Liaison 
Centre in Nairobi. De Keniaan pleit 
voor een verminderd gebruik van pes-
ticiden. „De bestrijdingsmiddelen kos-
ten veel schaarse buitenlandse de-
viezen aan ontwikkelingslanden, ter-
wijl zij niet altijd voor hogere opbreng-
sten zorgen. Wij zouden graag minder 
pesticiden uit de Verenigde Staten en 
Europa krijgen, zodat we jullie ook 
minder hoeven terug te sturen." 
Aan de besluiten die op de UNEP-con-
ferentie zijn genomen hecht de Neder-
landse regering veel belang. Eerder 
pleitte Nederland al in EG-verband 
voor maatregelen. Vooral omdat de EG 
60 procent van de wereldexport voor 
haar rekening neemt. Een beter ge-
bruik van gevaarlijke pesticiden in de 
Derde Wereld is ook in ons eigen be-
lang. Met de ananas of de chocola krij-
gen we anders restanten van onze eigen 
bestrijdingsmiddelen weer op ons 
bord. 

Overgenomen uit: ASPECTEN driemaande-
lijkse uitgave van de Voorlichtingsdienst 
Ontwikkelingssamenwerking van het mini-
sterie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft informatie nodig! 
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In een romantisch straatje van oud Amersfoort is een van de 
(geplande) Humanitas wooncentra voor geestelijk gehandicapten 
gevestigd. De Algemene Vergadering van 1981 gaf toestemming 
om na te gaan of er op het terrein „van de zwakzinnigenzorg" een 
taak voor Humanitas zou zijn weggelegd. Dat bleek het geval en 
het begeleid-wonen-projekt te Amersfoort is daar een duidelijk 
bewijs van. Omdat het hier om begeleid wonen gaat, zorgen een 
twaalftal medewerkers ervoor dat die „steun" er gedurende „het 
klokje-rond" ook is. Begeleiding betekent echter niet: verlies van 
identiteit. Binnen de muren van dit Humanitas-huis kunnen óók 
beperkt verstandelijke mensen zich binnen de grenzen van hun 
kunnen in alle vrijheid ontplooien en gewoon méns zijn. 

Afwassen: taak van de bewoners. 

Jan (midden) is trots op de tuin. 

u 	á 	eren te leven . . . 
Op de voordeur van Nieuwstraat 20: 
naambordjes met de namen van acht- 
tien, meest jonge mensen, die sinds kort 
de bewoners zijn van het wooncentrum 
Humanitas in het hart van Amersfoort. 
Een uitzonderlijk wooncentrum, waar 
jonge mensen ondanks hun geestelijke 
handicap de gelegenheid krijgen om te 
leven „als andere jonge mensen". 
En vooral tussen 5 en 7 uur is het woon-
centrum een huis van jonge mensen 
met veel drukte, gelach en gepraat. Ze 
komen thuis van hun werk, dat wil zeg-
gen de sociale werkplaats, waar ze ka-
neelstokken, grammofoonplaten, lau-
rierdrop of schroefjes hebben ingepakt 
of montage werkzaamheden hebben 
verricht. 
Rond de klok van 6 heeft de kok het 
eten klaar; de dag van ons bezoek staat 
er nasi op het menu „wat ze allemaal zó 
lekker vinden". Koken wordt gedaan, 
maar tafeldekken en afwassen horen 
tot de taken van de bewoners. 

Vroeg op 
Voor Jan Dirk is de dag al heel vroeg 
begonnen: 7 uur stapte hij op zijn 
brommer om naar Soest te gaan „voor 
het montagewerk", maar het was zijn 
beurt om voor het ontbijt te zorgen en: 
„Ik ben om half vijf opgestaan, toen ik 
me had gewassen heb ik koffie en thee 
gezet en brood, hagelslag en pindakaas 
en honing en chocolade pasta, hmm 
lekker . . . op tafel gezet." „Hij snoept 
er altijd van," roept Monique plagend, 
en dan terechtwijzend; „Maar gister-
avond heb je de tafel al gedekt, wie aan 
de beurt is dekt altijd de tafel voor het 
naar bed gaan." 
Monique heeft ons binnen gelaten en 
gezegd „dat zij er niet bij zal blijven, 
want haar vriend uit Spakenburg is op 
bezoek." Maar ze besluit toch om sa-
men koffie te blijven drinken met vaste 
vriend Chris. Op de vraag hoe ze elkaar 
hebben leren kennen, zegt Monique: 
„In de bus" en onder gierend gelach 
van de anderen: „toen ik hem voor 't 
eerst zag zitten vond ik hem wel aardig 
maar ja ik had eerst toch mijn twijfels 
hoor." Nu kijkt ze goedkeurend naar 
Chris, die verlegen lacht. 
Fred, die vanwege zijn arbeidsonge-
schiktheid het dagverblijf bezoekt 
heeft zijn radio waarmee hij zat te spe-
len, neergezet en gaat koffie inschen-
ken. Intussen vertelt hij, hoe hij geval-
len is tijdens gladheid; „zijn heup was 
helemaal verbrijzeld en dat is nooit 
meer goed gekomen, daarom loopt hij 
met een kruk." 
Cor, die een hele dag schroefjes inpakte 
zet zijn lege kopje neer, eist alle aan-
dacht op en zegt branieachtig: „Ik ga er 
vandoor, ik ga naar dansles." „Dans-
lés," roept Monique, en tegen ons 
„Nou, geen disco hoor! Hij gaat naar 
volksdansen." 
Maar ze doen wel aan disco-dansen. 
,Als er iemand jarig is hebben we feest, 
'draaien we plaatjes en dan gaan we 

vervolg op pag. 6 
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Alle bewoners hebben een 
eigen kamer 
met „eigen spullen". 

Nieuwstraat 20: veilig thuis. 

OPROEP 
HET bestuur van de Afdeling Zuid Limburg zoekt leden, die deskundig zijn 
op het terrein van: 
— handvaardigheden (hout, metaal, bouw, techniek) en 

bedrijfsvoering (kleinschalige werken, verkooptechniek enz.) 

— 
Bentzo'n deskundige en wilt u mensen die „erom vragen" van advies 
dienen? Geeft u zich dan op bij: 
Jan Bron, G. Flinckstraat 281, 6415 SZ Heerlen, tel. 045-72 28 30 of bij ons 

kantoor: nstraat 5, Heerlen tel. 045-71 90 90. oliern oe 
 

Vrijwilligers: lege plaatsen opvullen! 

vervolg van pag. 5 

disco dansen. Als ik jarig ben moet er 
een glaasje wijn bij hoor en koffie met 
gebak." 
Ze krijgen vijf gulden „van het huis" 
om de kosten te bestrijden, dat is niet 
veel, maar zegt Monique: „Gebakjes 
hoeft niet, in de HEMA kun je voor dat 
geld een lekkere boterkoek kopen." 

Ook eenzaam 
Op verjaardagen en feestdagen worden 
er ook spelletjes gedaan: zoals tafelten- 
nis en sjoelen. En natuurlijk is er op 
feest- en zondagen het familiebezoek. 
Een hoogtepunt dat niet voor iedereen 
is weggelegd; want sommigen hebben 
geen enkel kontakt met familie of ken-
nissen. 
„Hier ligt een taak voor vrijwilligers," 
aldus een van de begeleiders, „die zou-
den de lege plaats kunnen opvullen. 
Onze mensen vinden het fijn om ergens 
uitgenodigd te worden of bezoek te 
krijgen als ze jarig zijn. Ook de vakan-
ties zijn voor veel bewoners een pro-
bleem: de meesten willen graag „al-
leen" met vakantie, d.w.z. niet in 
groepsverband maar wel onder leiding 
van iemand en die „iemand" zou een 
vrijwilliger kunnen zijn." 
Jan Dirk maakte in 1981 onder leiding 
zelfs een reis naar Indonesië. Hij vertelt 
daar graag over: over Sumatra waar hij 
in een tentje dat vlak bij het strand 
stond een schilderijtje met een   pape- 
gaai van schelpen heeft gekocht. Nu
hèt pronkstuk van zijn kamer.  

Eigen kamer 
Alle bewoners hebben een eigen   kamer, 
.die ze met wat hulp zelf schoon moeten 
houden èn die ze naar eigen smaak mo-
gen inrichten met hun eigen spulletjes: 
een draagbare t.v., , een draaitafel, 

W 
grammofoonplaten, posters van

p 
 pop-sterren èn ook . . . de kleine 

En Wies (60), de oudste bewoonster van 
het wooncentrum, die ons haar gezelli-ge kamer met planten en kwetterende terende kanaries laat zien, zegt trots: „Ik heb 
de mooiste kamer van het huis omdat ik 
de oudste ben, gezellig hè?" 
De bewoners werden via maatschappe-
lijk werkers en de Sociaal Psychiatri-
sche Dienst in de Nieuwstraat ge-
plaatst. Daarvóór woonden ze in inter-
naten, thuis en enkelen ook in een psy-
chiatrische inrichting. Zowel thuis als 
in die internaten zaten ze vaak „in de 
mangel"; werden onmondig gehouden 
en eigen initiatief was er zelden bij. 
In de Nieuwstraat zijn het achttien ver-
schillende mensen geworden met een 
voorkeur voor „Duitse marsmuziek" 
(Dirk Jan), voor Elvis Presley (Fred), of 
voor een of andere popgroep. 
Wies spreekt ongetwijfeld voor alle-
maal als ze zegt: „Ik heb het hier zó 
naar mijn zin. Mijn vriend Jan, die is 
tuinman bij de gemeente, woont hier 
nu ook. We hebben het samen zó goed." 

A. van Z. 
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Als u wel eens aan vrijwilligerswerk hebt gedacht, moet u 
beslist de folder (van gelijke titel) aanvragen bij het Natio-
naal Orgaan Gehandicaptenbeleid (NOC), Postbus 323, 3500 
AH Utrecht, tel. 030-33 11 21. Een folder om u op een idee te 
brengen! 

Scheiden in overleg 

Werken in de vakantie 

De Nederlandse Gezinsraad heeft het 
rapport „SCHEIDEN IN OVERLEG; 
NAAR EEN ANDERE ECHTSCHEI-
DINGSPROCEDURE" uitgebracht. In 
dit rapport pleit de NGR voor een echt-
scheidingsproces waarin het menselij-
ke, sociaal-emotionele en het materiële 
en juridische aspect op elkaar afge-
stemd zijn. 
De NGR vindt het ook van groot belang 
dat mensen die scheiden in onderling 
overleg trachten overeenstemming te 
bereiken over de gevolgen van hun 
echtscheiding. Dit geldt vooral de ver-
dere opvoeding en verzorgen van de 
minderjarige kinderen. Hierbij ver-
dient het voorkeur dat begeleiding in 
het bereiken van overeenstemming en 
het toetsen en beoordelen van het over-
eengekomene door twee verschillende 
instanties plaatsvindt. 
Om dit te bereiken stelt de Raad voor 
Bureau's voor Echtscheidingsbegelei-
ding en -advies (Beba) in het leven te 
roepen. En dergelijke Bureau is het 
verplichte voorportaal tot de recht-
bank, ook indien de echtscheiding niet 
door beide echtgenoten aangevraagd 
wordt. Het Beba stelt de dossiers sa-
men, waarin alle relevante gegevens 
zijn opgenomen. De rechter toetst het 
overeengekomene en spreekt de echt-
scheiding uit. 
De NGR verwacht dat deze procedure 
een betere oplossing voor het beëindi-
gen van een ontwricht huwelijk en het 
aanvangen van een nieuwe leefsituatie 
vormt clan door middel van conflict- 

beslechting in een procedure met pro-
cesvertegenwoordiging. Als uiterste 
remedie blijft een procedure met pro-
cesvertegenwoordiging gehandhaafd. 

Bestellen door overmaking van f 15,50 
op gironummer 65.55.24, ten name van 
NGR, Den Haag, onder vermelding van 
„Scheiden in overleg". 

„Ben je 15 en heb je de volledige leer-
plicht (10 jaar) nog niet beëindigd, dan 
mag je in de schoolvakanties gaan 
werken, zonder dat je in het bezit hoeft 
te zijn van een arbeidskaart. Wie de 
volledige leerplicht wél heeft beëin-
digd maar nog geen 18 jaar is, heeft 
zo'n arbeidskaart altijd nodig wanneer 
hij wil gaan werken, óók als het om 
vakantiewerk gaat. De arbeidskaart 
krijg je op het gemeentehuis. 
Behalve recht op minimumloon heb je 
ook — en dat klinkt misschien wat 
vreemd bij een vakantiewerker — recht 
op vakantie en vakantietoeslag. Wie 
bijvoorbeeld éen maand full-time 
werkt, heeft recht op ten minste 1 dag 
vakantie. Om precies te zijn 2%2 dag 
voor wie nog geen 18 jaar op 1 mei 1984 
en '5/12 dag voor wie 18 jaar of ouder is. 
Bovendien heb je recht op ten minste 
71/2% vakantietoeslag. 
Heb je een arbeidsovereenkomst afge- 

0i)k in de W.G.M. 
Het geco&dineerd bejaarden-
werk zal onderdeel moeten 
gaan uitmaken van de Wet op 
de Gezondheidszorg en Maat-
schappelijke Dienstverlening 
(W.G.M.). Dat schrijven twee 
organisaties op het gebied van 
het bejaardenbeleid (het Lan-
delijk Platform Welzijnswerk 
voor Ouderen en het Landelijk 
Beraad Consulenten Ouderen-
beleid) in een brief aan de leden 
van enkele commissies van de 
Tweede Kamer. 

Zij brengen in hun brief een groot aan-
tal argumenten naar voren die ervoor 
pleiten het gecoordineerd bejaarden-
werk in de W.G.M. op te nemen. Zo 
wordt erop gewezen dat ook de offi-
ciële nota's stellen dat één beleidsregie 
voor de vijf basisvoorzieningen voor 
ouderen (te weten de gezinsverzorging, 
het kruiswerk, de verzorgingstehuizen, 
de verpleegtehuizen en het gecoërdi-
neerd bejaardenwerk zelf) wenselijk is. 
Verder wijzen de organisaties onder 
meer op de sterke betrokkenheid tus-
sen het gecoordineerd bejaardenwerk 
en de eerstelijnszorg door de activitei-
ten op het gebied van de maaltijdvoor-
ziening voor ouderen, de alarmering, 
de dagopvang, het flankerend oude-
renbeleid, etcetera. 
Het gecoordineerd bejaardenwerk 
heeft behalve met de eerstelijnsge-
zondheidszorg ook belangrijke banden 
met de bejaardenoorden. Vandaar dat 
het Landelijk Platform en het Consu-
lentenberaad ook een eventuele opna-
me van het gecoordineerd bejaarden-
werk in de Wet op de Bejaardenoorden 
als een reële mogelijkheid zien. 

■ 

sloten met je werkgever, dan houdt hij 
van je loon premies in voor een aantal 
sociale verzekeringen. Dit betekent dat 
je, ook als vakantiewerker, voor deze 
sociale wetten verzekerd bent. Is aan 
de wettelijke voorwaarden voldaan, 
dan heb je recht op uitkering. Zo kun je 
bijvoorbeeld aanspraak maken op 
ziekengeld als je tijdens de werkperio-
de ziek wordt. Heb je geneeskundige 
hulp nodig, dan moet je je eerst (laten) 
melden bij het ziekenfonds." 

Dit en nog veel meer moet je weten als 
je gaat werken in de vakantie. 't Staat 
in de folder „Wat iedere vakantie-
werker moet weten," uitgegeven door 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, stafafdeling Exter-
ne Betrekkingen, Zestraat 73, 2518 AA 
Den Haag. 

■ 
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Job Pronk (1) en Frans Triesscheijn (r) : „gangmakers" in Hoorn. 

„Er zijn heel duidelijk twee categoriën bewoners, die 
behoefte hebben aan een grotere gemeenschappelijk-
heid en gezamenlijkheid en dat zijn de ouderen en de jongeren." Dit zei prof. Hugo Priemus in het interview dat wij in 't april nummer van Van Mens tot Mens publiceerden. 
Reden voor ons op zoek te gaan naar die twee categoriën 
om iets aan de weet te komen over hun beweegredenen en ervaringen. 
Het gesprek over „anders wonen" is al enige tijd 
gaande: zo gaf Humanitas in 1983 een interessant boek-
werk uit: SPOREN VAN EEN NIEUWE WOONCUL-TUUR, (een verslag van een speurtocht naar mensen die proberen meer verband in hun leven en samenleven te brengen 

dan hij de overheersende woonwijze mogelijk 
Overal in het lande zij het op kleine schaal — hebben zich nu 

ouderengroepen gevormd, die met jeugdig élan een discussie voeren over anders wonen, mede geïsPi-reerd door een t.v.-programma over een ouderen-woon-groep in Duitsland. 
Intussen heeft de „schuchtere beginfase" 
foort de Landelijke Vereniging 	

een steviger stroktuur gekregen, want op 

Ouderen opgericht, die — ,,zeli
:
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klein van omvang' — met bestaande organisaties wil gaan  samenwerken. 

Ons spoor leidde naar Hoorn, waar het niet hij praten  alleen is gebleven, want eind augustus van dit jaar zaR
, 
 ,n, de Kersenbongerd de eerste paal geslagen worden "—n  een woongemeenschap voor ouderen innen de gesub7  
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Over „hoe het groeide" spraken we met Job Pronk (36), 
funktionaris van de Stichting Welzijn Ouderen West-
Friesland en met Frans Triesscheijn (70) enkele jaren 
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er bij de weduwnaar en een enthousiaste ,,v 
tot standkoming van deze woongen  
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„Die mensen 
doen iets voor 
elkaar, 

Evenals elders in het land be-
gon het ook i n Hoorn op een 
zondag in september 1981. Veel 
ouderen waaronder Frans 
Triesscheijn zaten naar de tele-
visie te kijken: er werd een re-
portage vertoond van een oude-
renwoongroep, die in Bad Sege-
berg in Duitsland een boerderij 
runde, waarbij iedere bewoner 
een eigen taak had en waardoor 
ze in eigen onderhoud konden 
voorzien. Ze hadden er genoeg 
van gekregen om hun oude dag 
doelloos en zinloos door te 
brengen en hadden letterlijk 
,de hand aan de ploeg ge-
slagen". 

Frans Triesscheijn: „Terwijl ik zat te 
kijken, dacht ik: wát is dat geweldig en 
toen ik hoorde dat de Stichting welzijn 
Ouderen hierover een bijeenkomst ging 
beleggen, waar die film nog eens werd 
vertoond, zat ik op de eerste rij. Er wa-
ren heel wat mensen gekomen en we 
vonden het allemaal geweldig, maar op 
die eerste bijeenkomst waren we er al-
lemaal ook van overtuigd dat wij dat 
voorbeeld niet konden volgen. In 
Hoorn wonen overwegend stadsmen-
sen — ik kom zelf ook uit Amsterdam —
en zelf koeien houden en groenten ver-
bouwen zagen we niet zitten. Maar het 
idee om beveiligd en als buren naast 
elkaar en met elkaar te leven en te wo-
nen trok ons wel aan." 
En zo trok Frans met de Stichting mee: 
van plaats naar plaats om als een echte 
voortrekker een warm pleidooi te hou-
den voor „het samen wonen en geza-
menlijk dingen doen." 
Job Pronk: „Het ligt voor de hand dat 
oudere mensen zijn gaan nadenken 
over een andere woonvorm; we weten 
dat in de toekomst minder mensen een 
plaats zullen kunnen vinden in de ver-
zorgingshuizen. Dat is met de op han-
den zijnde bezuinigingen duidelijker 
dan ooit. Maar er is wèl sprake van een 
toenemende vergrijzing;.tegenwoordig 
zeggen ze ook ontgroening wat veel 
aardiger klinkt. Het bejaardenhuis 
wordt echter ook niet meer als dè op-
lossing gezien: er is een nieuwe genera-
tie ouderen opgestaan, die iets met hun 
levenservaring willen doen. Ze hoeven 
het tempo van onze huidige samenle-
ving niet te volgen, maar ze kunnen die 
levenservaring wel benutten en actief 
blijven. Die ouderen denken zelf na 
over hoe ze willefi leven en wonen. 
Hoorn is een overloopgemeente en veel 
Amsterdammers waaronder veel oude- 



‘,
1 

Jaap, bewoner van „Verzot op woongenot", óók verzot op eigen gezette koffie- 

ren zijn naar Hoorn in de nieuwbouw 
getrokken. Eerst lijkt zo'n huisje met 
een tuintje geweldig, maar de ervaring 
heeft geleerd dat na een halfjaar, als 
het nieuwe eraf is, vereenzaming 
dreigt. 
Het juiste antwoord hierop is niet dat je 
dan maar naar een verzorgingshuis 
moet gaan, wat die ouderen ook hele-
maal niet willen. Maar ze willen wel 
méédenken over hoe het ook anders 
kan. Tot nu toe is het aanbod vrij be-
perkt: als je je eigen vaak te grote wo-
ning wilt verlaten, kun je naar een klei-
ne bejaardenwoning, een serviceflat, 
een aanleunwoning of het bejaarden-
huis. Nu is uit een onderzoek dat door 
de T.H. in Delft werd verricht geble-
ken, dat de meeste mensen zo lang mo-
gelijk onafhankelijk willen blijven en 
onafhankelijk betekent óók: nièt af-
hankelijk zijn van kinderen of familie, 
wat overigens „een negentiende eeuw-
se oplossing" zou zijn. Bij de vraag hbe 
mensen langer zelfstandig kunnen blij-
ven, komen niet alleen voorzieningen 
als kruiswerk, bejaardenhulp e.d. ter 
sprake, maar daarbij hoort ook het wo-
nen. De woonsituatie is vrij bepalend 
voor de gezondheidssituatie. En dan 
begint het nadenken over andere 
woonvormen. De film over Bad Sege-
berg heeft onder veel ouderen een 
schok teweeg gebracht en voor ons was 
het een startsein. 
We zijn de regio ingegaan om hierover 
met ouderen te praten en we hebben 
zo'n 12 á 1300 mensen bereikt. Er is 
heel wat afgepraat en ten slotte bleef er 
een kerngroep over, die écht wilde 
meedoen. Op een gegeven moment 
heeft de gemeente Hoorn grond en geld 
beschikbaar gesteld voor de bouw en 
een architekt bood toen spontaan zijn 
diensten aan om samen met de toekom-
stige bewoners een woongemeenschap 
te ontwerpen. In de Kersenbongerd  

wordt hiervoor nu eind augustus de 
eerste paal geslagen . . ." 

Vragen te over . . . 
Maar èèr het zover was . . . 
Frans Triesscheijn: „Ik ben dus met de 
Stichting meegetrokken en ik heb vel-
len vol geschreven met opmerkingen en 
vragen. Ik geloof dat alles ter sprake is 
gekomen, maar over één ding waren 
wij het al gauw eens: als je deel wilt 
uitmaken van een woongemeenschap 
moet je zelfstandig zijn; je moet in staat 
zijn om voor jezelf te zorgen, eventueel 
met de hulp van bejaardenzorg . . . 
Maar we zeiden ook: als je eens een 
keertje griep hebt, is het wel leuk als 
iemand bij je langs komt om te vragen 
of je een kopje thee wilt hebben. 
Iedereen vond ook dat je best eens 
iemand kon helpen bij het ramenlap-
pen of een ander klusje, máár het is 
natuurlijk niet zo dat woongemeen-
schappen bejaarden- en verpleeghui-
zen overbodig maken. Als iemand niet 
meer zelfstandig kan zijn en veel des-
kundige hulp nodig heeft is een woon-
gemeenschap niet meer de juiste 
plaats, want daar zul je zelfs geen 
ziekenboeg aantreffen. 
In het algemeen zijn de mensen echter 
bereid iets voor elkaar te doen. Iemand 
bood bijvoorbeeld spontaan aan om 
iedere dag voor 15 mensen te koken, 
een ander wilde in de tuin werken en 
weer een ander was bereid om kleine 
klusjes op te knappen. Al pratende 
hebben we een groep van zo'n zestig 
mensen overgehouden, die het allemaal 
best zien zitten." 

Apart en gezamenlijk 
Deze groep vindt straks onderdak in de 
nieuwe woongemeenschap van zo'n 50  

woningen, verdeeld over vier blokken, 
die met een overdekte gang met elkaar 
verbonden zijn. Op de begane grond 
zijn 20 woningen geprojekteerd en op 
de eerste verdieping 30. In totaal 8 wo- 
ningen hebben drie kamers de andere 2 
kamers: d.w.z. een woonkamer/keu-
ken, één of twee slaapkamers, een dou- 
che en een berghok. Maar samen be- 
schikken ze over grote keukens als er 
gemeenschappelijk wordt gekookt, 
over een hobbyruimte, kamers om te 
kaarten en andere spelletjes te doen 
voor samen koffie en thee te drinken en 
samen t.v. te kijken. Verder komen er 
gezamenlijke „schuurtjes" voor 't op-
bergen van fietsen en tuingereedschap, 
wasserettes, muziek- en logeerruimtes. 
Frans Triesscheijn: „ Om de gezamen-
lijke ruimten te kunnen realiseren, 
moesten we allemaal een stukje van de 
eigen woning inleveren, maar dat 
spreekt toch vanzelf he? Het uitgangs-
punt is dat je gemeenschappelijk din-
gen doet. Er is voortdurend overleg ge-
weest met de hele groep. Maar het ging 
niet allemaal van een leien dakje hoor. 
In het begin hoor je: ik wil er wel wo-
nen, maar ik ga niet naar de gemeen-
schappelijke wasserette of ik blijf mijn 
eigen potje koken, natuurlijk houd je in 
ieder blok een aantal van die mensen." 
Job Pronk: „Het is geen commune, 
daarom hebben alle mensen hun privé-
ruimte. Maar één voorwaarde geldt 
voor allemaal: ze moeten bereid zijn 
zich aan een aantal regels te onderwer-
pen. Voor de rest blijven mensen ver-
schillend . ." 
Frans Triesscheijn: „Dat heb ik wel ge-
merkt tijdens die gesprekken. Van de 
een denk je: daar kan ik goed mee pra-
ten, terwijl de andere je niet zo erg ligt. 
Maar dat is gek hoor „soort zoekt 
soort" . . . Tijdens zo'n bijeenkomst zei 
Job ineens: gaan jullie nu eens 4 groe- 
pen vormen en gek hè, de mensen 
sprongen op en er vormden zich spon-
taan groepen van mensen die zich thuis 
voelen bij elkaar. Op papier hebben we 
toen onze woning al gekozen, maar . . 
als we daar eenmaal zitten, zullen we 
natuurlijk ook veel overleg over geza-
menlijke dingen, zoals de tuinaanleg en 
zo." 

~, 

Geen vreemden 
Job Pronk: „De mensen die straks met 
elkaar wonen zijn geen vreemden voor 
elkaar, wij willen de zaak niet idealise-
ren, want we weten dat de mensen ge-
steld zijn op hun privacy maar daar-
naast toch veel gezamenlijk willen 
doen. Een vrouw zei bijvoorbeeld tegen 
me: ik wil mijn privacy houden, maar 
ik kies voor deze woonvorm omdat ik 
ook graag iets voor anderen doe. 
Iemand anders zei: ik wil graag in de 
woongemeenschap wonen, maar . . al-
leen als mijn hondje mee mag. Gelijk 
gingen er stemmen op: „néé geen hon-
den, daar ben ik allergisch voor." Na 
veel gepraat werd besloten dat het 
hondje mee mag, maar niet in de ge-
meenschappelijke ruimten mag ko-
men. En verder blijft het een experi- 

vervolg op pag. 10 
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vervolg van pag. 9 

ment.  Voor alle hulpverleners zal 
Hoorn een test-case zijn. Zelf hebben 
we hoge verwachtingen, omdat de 
mensen binnen een woongemeenschap 
veiligheid, bescherming en gezellig-
heid vinden." 
Frans Triesscheijn: „We letten een 
beetje op elkaar; en ik hoop op goeie 
onderlinge kontakten en ook op goeie 
kontakten met de mensen uit de omge-
ving. Ik hoop dat die ook eens koffie bij 
ons komen drinken, want je moet na-
tuurlijk geen ghetto worden. Daarom 
zou ik de grote ruimten ook beschik-
baar willen stellen voor de buurtbewo-
ners. Ik hoop dat van onze woonge-
meenschap zal uitstralen: die mensen 

„Je moet dingen met elkaar af-
spreken: als je dat niet kan, 
moet je niet voor een woonge-
meenschap kiezen," zegt ook 
Vladimir Mars (35), een van de 
bewoners van de woongemeen-
schap in de Amsterdamse Hem-
brugstraat. Overwegend jonge 
mensen wonen in het vier eta-
ges tellende complex, dat de 
woningbouwvereniging Eigen 
Haard ná de sloop van oude wo- 
ningen, als groepswoningen 
herbouwde. 

Over de voorgeschiedenis vertelt Vla-
dimir: „Ik studeerde in de 70-tiger ja-
ren politicologie geschiedenis in Am-
sterdam en ik woonde met een aantal 
studenten, waaronder Jantien, in een 
kraakpand in Diemen. Op een gegeven  

kennen elkaar, die mensen doen iets 
voor elkaar." 
Dat houdt echter geen zoetsappigheid 
in: daarvoor zijn de toekomstige bewo-
ners te realistisch. Ze hebben nu al een 
bewonersvereniging benoemd, die de 
belangen van de bewoners behartigt en 
er zorg voor draagt dat gezamenlijk op-
gestelde regels ook worden nage-
komen. 
Want wonen binnen een woongemeen-
schap betekent: bereid zijn om je om je 
medemens te bekommeren, bereid zijn 
samen dingen te doen. Iemand die deze 
voorwaarden niet kan aanvaarden zal 
van de woongroep een onverbiddelijk 
„nee" horen op het verzoek om voor 
woonruimte in aanmerking te komen. 

moment moesten wij eruit en we wer-
den — erg tegen onze zin — over Amster-
dam verspreid. We hebben echter wel 
kontakt met elkaar gehouden. Jaren la-
ter hoorden we dat de gemeente had 
bepaald dat van de nieuwbouw in de 
Spaamdammerbuurt een bepaald per-
centage bestemd was voor alternatieve 
woonvormen. Jantien en ik, en bijgeko-
men aanhang zijn toen met het wijk-
centrum gaan praten, dat ons ten slotte 
wel wilde steunen in ons voorstel voor 
de bouw van groepswoningen en zo 
hebben wij de gemeente en Eigen 
Haard ervoor kunnen interesseren. 
Toen de woningbouwvereniging een-
maal ja had gezegd, hebben wij met de 
toekomstige bewoners, eindeloze ge-
sprekken gevoerd met de architekt en 
daaruit zijn ten slotte de vier eenheden 
voor totaal 28 mensen ontstaan. 
Iedere bewoner beschikt over een ka-
mer met wastafel of (naar keuze) een 
keukenblik en op iedere etage vind je  

een ruime gemeenschappelijke keuken, 
2 telefoonaansluitingen, één washok, 
een t.v., twee douches, een bad en twee 
w.c.'s. 
Het wijkcentrum van de Spaarndam-
merbuurt had als voorwaarde gesteld 
dat de helft van de bewoners uit de 
buurt afkomstig zou moeten zijn. Wij 
hebben dus advertenties in de buurt-
kranten geplaatst, want ons ideaal was 
toen óók: samen met ouderen, samen 
met arbeiders"; vooral niet alleen stu-
denten. Maar we merkten al gauw dat 
ouderen noch „arbeiders" dat zagen 
zitten. De intellectuele sfeer van onze 
groep, die de naam Verzot op Woonge-
not draagt, is echter nièt onze opzet 
geweest." 
We praten met Vladimir in de gezellige 
gemeenschappelijk keuken van de der-
de etage, terwijl we koffie-Hag met ho-
ning drinken. En evenals in Hoorn ho-
ren we ook in Amsterdam dat in een 
woongemeenschap de gezamenlijk op-
gestelde regels nagekomen moeten 
worden en het werk „eerlijk verdeeld." 
In de keuken hangt een rooster, waarop 
precies staat aangegeven „wie deze 
week wát moet doen": boodschappen 
halen, de wc's, de douches of de keuken 
schoonmaken.. . 
Vladimir: „Er zijn zware en minder 
zware taken bij; dat rouleert. Maar 
naast die ene taak hoef je ook niets an-
ders te doen. 
Koken voor de groep is een kwestie van 
vrijwilligheid: er hangt een leitje waar-
op dat geregeld wordt: je kunt invullen 
of je wilt koken voor meerderen en of je 
daar gebruik van wilt maken. 
Als je voor de groep kookt houd je reke-
ning met de smaak en wensen van de 
anderen. Maar het komt eigenlijk zei... 
den voor dat je met de hele groep aan 
tafel zit. We hebben allemaal ons eigen 
leven: de een gaat uit eten, de ander 
kookt voor zichzelf; een derde krijgt 
gasten. We zorgen er wel voor, dat we 
niet allemaal tegelijk in de keuken 
staan; gewoon een kwestie van afspra-
ken maken." 
Andere vragen dringen zich toch op: er 
zijn maar twee wc's, twee douches, één 
washok. . . Hoe gaat dat in de prak-
tijk. . . 
Vladimir: „Ik ken al dat soort vragen, 
die worden steeds weer gesteld: hoe 
doe je dat met één wasmachine, één 
keuken, twee wc's, twee douches... 
Dan zeg ik altijd: dat vraag je ook niet 
als het om een gezin van zeven person-
en gaat en die hebben van alles maar 
één. BoVendien blijkt in de praktijk dat 
iedere bewoner zijn eigen gewoonte, 
zijn eigen ritme heeft. Ook denken veel 
mensen dat het schoonhouden een 
groot knelpunt is. Nu is het waar, dat 
de ene een lagere „vuildrempel" heeft 
dan de ander, maar als er klachten zijn 
wordt iemand daar op aangesproken; 
dat werkt goed in onze groep. Ja en in 
de vakantie moet je het werk over de 
rest verdelen." 

Zelfstandigheid vereiste 
Op de vraag welk type mens er het bes-
te past in een woongemeenschap: 
„Nu we enige ervaring hebben opge-
daan, geloof ik wel dat het belangrijk is 

„Je moet dingen met e 
afspreken!" 

  

 

haar 

  

Woongemeenschap voor Vladimir: sociale manier van wonen". 
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ROUW 
In samenwerking met het ADB der Ge-
reformeerde Kerken, de Joint en de FI-
OM èn met financiële steun van het 
ministerie WVC kwam de brochure 
„ROUW, na het overlijden van uw 
partner" tot stand. Aandacht wordt.  
besteed aan de emotionele en sociale 
aspekten, aan materiële kanten en aan 
kinderen. Aandachtspunten zijn o.m.: 
werkgever, Raad van Arbeid en zieken-
fonds waarschuwen, verzekerings-
maatschappijen, de belasting en bank 
en girodienst informeren. Onder het 
hoofdje emotionele aspekten: „de 

dat je groep uit „gelijkgestemden" be-
staat. Maar daarnaast moet je een ze-
ker vermogen bezitten om met andere 
mensen om te gaan, je moet rekening 
willen houden met anderen. Tolerantie 
is erg belangrijk, máár met behoud van 
eigen identiteit. Je moet je eigen gren-
zen weten af te bakenen en dat ook 
duidelijk kunnen verwoorden naar de 
anderen. Je moet durven zeggen: dat 
wil ik vel, dat wil ik niet. Je moet een 
zekere persoonlijkheid bezitten, bereid 
zijn om bepaalde materiële zaken, be-
paalde voorzieningen met anderen te 
delen, je er ook verantwoordelijk voor 
voelen en bereid zijn er overleg over te 
voeren. 
Je moet zelfstandig kunnen wonen, op 
jezelf kunnen staan. 
We zijn ook erg streng bij de 'ballota-
ge': we zoeken nieuwe mensen thuis op, 
willen zien hoe iemand woont, hoe zijn 
keuken, hoe zijn w.c. eruit ziet en we 
hebben allemaal het recht van veto: als 
iemand denkt dat een nieuweling niet 
bij ons past, spreekt hij zijn veto uit en 
dan praten we er verder niet over. 
In het begin hadden wij hooggestemde 
idealen, dat paste ook in de 70-tiger 
jaren; een gemêleerde groep van „stu-
denten en arbeiders", maar dat lukte 
niet en het is heel merkwaardig: een 
groep selecteert zichzelf uit." 
Wat betekent een woongemeenschap 
nu voor Vladimir? 
„Ik woon met mensen waarbij ik me 
prettig voel: de goeie sfeer geeft be-
scherming en ik vind het de makkelijk-
ste en gerieflijkste manier van wonen. 
Ik hoef relatief weinig aan het huishou-
den te doen en ik krijg er veel voor 
terug. Als je met andere mensen woont, 
heb je een klankbord en via de anderen 
heb je kontakt met de de samenleving. 
Ik vind het een sociale manier van le-
ven. Ik heb in een kleine woning geze-
ten: daar voelde ik me erg geïsoleerd; je 
wist niet wat er achter al die andere 
deuren gebeurde en daar had je ook 
niets mee te maken. . ." 
Op de vraag of er economisch voorde-
len aanzitten: „Mijn ervaring is dat 
wonen in een woongemeenchap niet 
veel goedkoper is. Maar dat is ook niet 
je uitgangspunt. Er zijn voor- en nade-
len aan verbonden: die weeg je tegen 
elkaar af en dan kies je ervoor of niet. 't 
Is een kwestie van vrijwilligheid. Ik 
vind niet dat de overheid zich ermee 
moet gaan bemoeien: mensen die in de 
bijstand zitten, zoals op andere etages 
het geval is (en wie weet wat ons nog 
boven het hoofd hangt) zijn bang dat er 
per 1 juli op de uitkering beknibbeld 
zal worden. In een woongroep „deel je 
immers de voordeur met iemand an-
ders?" Ze zouden kunnen zeggen: je 
woont met zes anderen, die onderhou-
den jou. . . Als dat niet zo is, moet je dat 
maar eens bewijzen. Dat is desastreus! 
In onze groep heeft iedereen zijn eigen 
bron van inkomsten: financieel wordt 
alles afzonderlijk geregeld en ik weet 
niet wat een ander verdient. We hebben 
om heel andere redenen voor een woon-
groep gekozen. Ik denk dat we nog wel 
de nodige actie moeten voeren om de 
overheid dát duidelijk te maken". 

Ank van Zachten 

praktijk leert dat het meestal beter is 
om de gevoelens niet op te kroppen: 
erover praten is een manier om het ver-
lies te verwerken." Kinderen, buren, 
vrienden, familie kunnen een steun 
zijn, maar daarnaast kan er een beroep 
gedaan worden op een geestelijke, pas-
toraal werker, geestelijk raadsman of 
maatschappelijk werker." 

De brochure is tegen portokosten ver-
krijgbaar. 1 exemplaar kost f 1,60, 10 
exemplaren f 5,25 en 25 exemplaren 
f 6,50. 
Bestellingen kunnen worden gedaan 
door overmaking van het bedrag op gi-
ro 655524 t.n.v. de Nederlandse Ge-
zinsraad te Den Haag of op giro 
1117570 t.n.v. de Bank Van Lanschot, 
rek. nr. 225701316 FIOM te Den Bosch, 
onder vermelding van „brochure 
rouw" 

't Kon minder 
De energiekosten bedroegen in de re-
creatie-branche in 1982 ongeveer 8.3% 
van de omzet. Vergeleken met vele an-
dere branches uit het midden- en klein-
bedrijf is dit energiekosten-aandeel 
groot. 
Uit onderzoek blijkt nu dat er in de 
recreatie-branche gemiddeld 19% op 
elektrische energie en 7% op energie 
voor verwarming bespaard kan wor-
den. In geld uitgedrukt betekent dit 
18.6 miljoen gulden per jaar. 

Avontuurlijke 
vakanties: 
en niet duur! 

Alles wordt duurder en tegelijkertijd gaan de inkomens van de meeste 
gezinnen, alleenstaanden en jongeren er bepaald niet op vooruit. Velen 
zullen gedwongen zijn hun vakantieplannen en de kosten daarvan scherper 
dan ooit af te wegen. 

De Stichting voor Zon en Vrijheid en de vereniging het NIVON hebben al 
jarenlang ervaring met jeugd- en jongerenvakanties, die heel leuk en avon-
tuurlijk zijn en beslist niet duur! 

Zon en Vrijheid en het NIVON zijn organisaties met een progressieve 
signatuur, wat blijkt uit de sfeer en inhoud van de aktiviteiten. Beide 
organisaties werken grotendeels met vrijwilligers die graag een deel van 
hun eigen vakantie besteden aan het begeleiden van deze reizen en kampen. 

Het gezamenlijk vakantie-aanbod voor 1984 bestrijkt een heel groot ter-
rein. 

Voor 8 — 12 jarigen zijn er vele kampmogelijkheden op diverse plaatsen in 
Nederland. 
Voor tieners en jongeren tot 18 jaar zijn er tientallen mogelijkheden: avon-
turenkampen in binnen- en buitenland, surf- en zeilkampen (met instruk-
tie), werkkampen en jongerenreizen te voet of met de fiets in heel Europa. 

Sommige kampen duren één week, andere twee of drie weken. 

De vakantiefolders van NIVON en/of Zon en Vrijheid telefonisch of schrif- 
telijk aanvragen bij: Stichting voor Zon en Vrijheid 
Postbus 8112 
1005 AC Amsterdam 
Tel: 020-13 85 88" 
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Begeleid Wonen Den Bosch 
Op feestelijke wijze werd het 
project „Begeleid Wonen" — een 
initiatief van het Gewest Hu-
manitas in samenwerking met 
het instituut Maatschappelijk 
werk in Den Bosch — op vrijdag 
11 mei te Den Bosch geopend. 
Alle betrokkenen, in de eerste 
plaats de bewoners (jongeren 
van 20 t/m 30 jaar) zelf, zorgden 
op die dag voor de ontvangst 
van de vele genodigden, voor 
het schenken van een glas en 
het ronddelen van gebak. 
De huiskamer was overvol en in 
een gemoedelijke sfeer werden 
er wat toespraken afgestoken. 

De voorzitter van de woningbouw 
Stichting SSW in Den Bosch sprak 
daarbij zijn vertrouwen uit in de sa-
menwerking met Humanitas. Hij hoopt 
dat meer projecten op deze wijze samen 
kunnen worden gerealiseerd. 
De voorzitter van het project, de heer 
Pijnacker, hoopte dat alle bewoners 
zich op hun plaats zouden voelen in 
deze nieuwe behuizing. 
De heer Maas hield een gloedvolle toe-
spraak namens het gewestelijk bestuur 
van Humanitas. 
Onder verantwoordelijkheid van dit 
bestuur kreeg het project vorm. Aan 
het slot van zijn toespraak wenste de 
heer Maas alle betrokkenen veel humor 
toe. Humor laat de betrekkelijkheid 
van de dingen zien en door dat inzicht 
komt men nader tot elkaar en tot een 
goede samenwerking. 

Tussenvoorziening 
.Het project begeleide kamerbewoning 
is te beschouwen als een soort tussen-
voorziening. Het doel is ,,personen die 
in een steeds ingewikkelder wordende 
samenleving wat steun nodig hebben 
om voor zichzelf te gaan zorgen en om 
zelfstandig te kunnen gaan wonen, een 
steuntje in de rug te geven." Het gaat 
dan om jongeren, die om wat voor re-
den dan ook van huis weg willen of 
moeten, maar ook om jongeren die bij-
voorbeeld uit een tehuis, internaat, 
psychiatrisch centrum of Huis van Be-
waring komen. Het zijn jongeren waar-
van wel verwacht wordt dat ze binnen 
afzienbare tijd zelfstandig kunnen 
gaan wonen. 
De begeleiding gebeurt door vrijwilli-
gers die enkele uren per dag in de wo-
ning aanwezig zijn. Die begeleiding zal 
in de meeste gevallen per bewoner ver-
schillen en moet in de loop der tijd wor-
den afgebouwd. Die vrijwilligers wor-
den zelf weer begeleid door een staf van 
deskundigen, die ook andere activitei-
ten gaan ondersteunen. 

Organisatie en training 
In verband met de verbreding van de 
doelgroep valt dit project niet langer  

Op de dag van het feest: samen op de foto. 

onder de Stichting Zorg voor Geeste-
lijk Gehandicapten van Humanitas in 
Noord-Brabant. De verantwoordelijk-
heid berust bij het gewest; vanuit de 
gewestelijke raad is er een speciale be-
stuurscommissie in het leven geroepen. 
Voor 1984 is het streven om een tweede 
project begeleid wonen zo snel moge-
lijk te realiseren. De vooruitzichten 
hierop zijn zeer gunstig, want er be- 

Olaf J. Landell, nu een gevierd schrij-
ver was 13 jaar toen hij Douglas Fair-
banks de rol zag spelen van de Dief van 
Bagdad en hij wist dat hij filmacteur 
wilde worden. Maar een toneeloplei-
ding was niet weggelegd voor de in 
1912 in Nederlands-Indië geboren 
„zoon van een losbollige arts en een 
moeder van zeer fatsoenlijke familie." 
Wel trok bidaar 21-jarige leeftijd naar 
Berlijn om 	zijn geluk als filmac- 
teur te gaan proberen, maar het werd 
geen succes. 
Vol energie stortte De Landell zich op 

volgende loopbaan: het ontwerpen 
van
zij n  bonbondozen, en lampen en: „Ik 
werd 30, 35, 40. Niets lukte en ik zat 
maar thuis voor mijn moeder te zorgen. 
Ik zenuwinzinkingen als ik te-
rugkeek. 

kreeg 
Ik had er geen kijk op hoe je 

iets aan moest pakken. Het was een 
hysterisch gevecht." 
Hij wijdde zich ook aan het ballet;  

staat veel belangstelling voor; de ver-
wachting is dat zo'n tweede huis er vrij 
spoedig zal komen. Verder ligt het in de 
bedoeling een z.g. toerustingstraining 
gericht op o.a. gespreksvaardigheid te 
organiseren voor de plm. 20 vrijwilli-
gers die het pjoject in Den Bosch mede 
ondersteunen. 

A.v.O. 

speelde hoofdrollen, maar in 1948 ont-
stonden er problemen rondom de beta-
ling, en hij stapte op. Tussen de bedrij-
ven door was hij ook gaan schrijven. 
„Wij moderne mensen" de eerste titel. 
„Een verdomd slecht boek," zegt hij 
nu, „Spiegel aan de wand", zijn tweede 
boek was al een stuk beter. 
Pas in 1963 begint er een kentering in 
zijn leven te komen. Een uitgever 
vraagt hem een boek te vertalen uit het 
Duits en na nog een paar van die op-
drachten belt de uitgever, zegt: „Ik heb 
behoefte aan een nieuwe schrijver en 
dat bent u. Het kan zo slecht niet wezen 
of ik publiceer het." 

Uit een interview met „laatboeier" 
Olaf J. de Landell, gepubliceerd in 
„Grote Veranderingen", (interviews) 
uitgave Seniorenréeks, Nederlandse 
Federatie voor Bejaardenbeleid, Ei-
senhowerlaan 114, 2517 KM Den Haag. 

Grote veranderingen 
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DE VEILIGHEIDSMARKT 
Niets is menselijker dan zich 
zorgen te maken. Zorgen 
over de dag van morgen, zor-
gen over het onverwachte, 
het ongewenste, het verve-
lende. Wat doe je als er „dit 
of dat" gebeurt? Weet je je-
zelf te redden? Kun je bij 
iemand anders aankloppen? 
Zijn er áltijd anderen die 
naar je omzien? En hoe be-
reik je die dan? Zijn de risi-
co's om in noodgevallen on-
opgemerkt te blijven te be-
perken? 
Er zijn nogal wat ouderen die 
zich terecht of ten onrechte 
zorgen maken over mogelij-
ke noodsituaties die zich 
kunnen voordoen. Het juni-
nummer van het blad „Sa-
men op weg" van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van 
Ouderen besteedt er uitge-
breid aandacht aan. Zich 
zorgen makende ouderen 
vormen een „veiligheids-
markt", zo blijkt. Een dank-
baar werkgebied voor pro-
ducenten van alarmerings-
systemen. 

Kleine ongelukken in huis zijn be-
paald niet ongewoon. In de meeste 
gevallen blijft de schade beperkt en 
is er wel een helpende hand in de 
buurt of men helpt zichzelf uit de 
brand. Maar stel dat je alleen woont 
en een been breekt. Wat dan? Be-
kend zijn de verhalen van alleen 
wonende ouderen die dagenlang op 
de vloer hebben liggen wachten tot 
er hulp kwam opdagen. Een goed 
alarmeringssysteem kan uitkomst 
bieden voor wie zich hierover op 
voorhand zorgen maken. Maar wat 
zijn alarmeringssystemen nu eigen-
lijk waard? 
Alarmeringssystemen bestaan in 
velerlei vormen. Er kan gebruik ge-
maakt worden van eenvoudige 
hulpmiddelen maar ook van de mo-
derne techniek. Zwakke punten in 
alle oplossingen blijven of degene 
die iets overkomt nog in staat is een 
signaal te geven en of dit ook opge-
vangen wordt en tot een reactie 
leidt. 

In „Samen op weg" schrijft men er 
het volgende over. Het bordje 
„help" in de vensterbank, de rode 
lamp naast de voordeur, een belletje 
of een intercom bij de buren, een 
knopje of trekkoord om elders (vaak 
een centrale meldpost) een licht- of 
geluidsignaal op een tableau in 
werking te stellen, blijken in de 
praktijk systemen die om uiteenlo-
pende redenen minder betrouwbaar 
of te beperkt zijn. Ook de telefoon-
cirkels, die de laatste jaren zo'n op-
gang hebben gemaakt, hebben hun 
beperking. Het elkaar iedere mor-
gen op een vaste tijd in een vaste 
volgorde bellen, werkt vooral goed 
voor het sociale kontakt. Als alar-
meringssysteem werkt het minder. 
Want in principe wordt er pas actie 
ondernomen als iemand géén ge-
hoor geeft. Degene die in nood 
alarm wil slaan kan echter moeilijk 
wachten op de volgende belronde. 
Het gebruik van moderne telecom-
municatie-apparatuur heeft aan-
trekkelijke kanten en er wordt 
wordt dan ook druk mee geëxperi-
menteerd. Het uitgangspunt hierbij 
is dat degene die acuut hulp wenst 
via een knopje, trekkoord of zen-
dertje een signaal kan overbrengen 
naar een centrale alarmpost die 
permanent bemand is. Op deze post 
kan men vaststellen wie alarm slaat 
en ervoor zorgen dat iemand pools-
hoogte gaat nemen. 
Inmiddels zijn er systemen die een 
beperkt gebied omvatten, b.v. een 
complex bejaardenwoningen of 
aanleunwoningen bij een verzor-
gingstehuis én systemen die een he-
le stad of streek bestrijken. Lande-
lijke systemen zijn het allernieuw-
ste. 
Volgens „Samen op weg" zijn de 
mogelijkheden, de snelheid en de 
efficiëntie van ieder systeem ver- 
bluffend. De prijzen 6•5k. Maar ner-
gens is de storingsvrijheid en dus de 
betrouwbaarheid honderd procent. 
Bovendien is niet iedere oudere al-
tijd gebaat bij een alarmeringssys-
teem. Een technisch systeem kan 
nooit een oplossing zijn voor een so-
ciaal probleem, hoogstens een aan-
vullend hulpmiddel. 

Angst en onzekerheid 
Des te meer reden om kritisch te 
staan tegenover de wijze waarop 
alarmeringssystemen op de markt 
worden gebracht, oordeelt  men. 
Een voorbeeld maakt duidelijk hoe 
terecht dit oordeel is. De Neder-
landse Veiligheidsdienst (NVD) in  

Den Haag, leverancier van partiku-
liere bewakingsdiensten, begon in 
april een experiment „Alarmering 
en hulpverlening" voor ouderen in 
heel Nederland. In de proefperiode 
kopen de deelnemers hun „zeker-
heid" voor f 25,— per maand. Men 
krijgt er het volgende voor: een per-
manent om de pols of hals te dragen 
alarmknop waarmee men in nood 
draadloos een telefoonkies-auto-
maat in werking kan stellen. De 
automaat geeft het alarm via de te-
lefoonlijn door aan de computer-
gestuurde centrale van de NVD in 
Rijswijk. Daar kan men via het sys-
teem direkt praten met de hulpvra-
ger. Afhankelijk van de aard van 
het alarm gaat een NVD-hulpverle-
ner er op uit of wordt omgevings-
hulp ingeschakeld. Tot zo ver prima 
zou men zeggen. Maar de reklame-
folder van de NVD geeft aanleiding 
tot de nodige bedenkingen: daar 
staat namelijk dat „het inroepen 
van hulp voor ouderen in noodsi-
tuaties vaak heel moeilijk is en dat 
dit kan leiden tot gevoelens van 
angst en onzekerheid. Angst en on-
zekerheid, niet alleen gevoed door 
het idee dat hen bij de normale da-
gelijkse aktiviteiten een ongeval 
kan overkomen, maar ook door de 
wetenschap dat zij gemakkelijk 
slachtoffer kunnen worden van cri-
minele handelingen (wat helaas 
steeds vaker voorkomt)." 
En reken dan maar niet te veel op 
anderen, is de boodschap. Want: 
„Alarmering en hulpverlening door 
de NVD is in alle gevallen effi-
ciënter en effectiever dan de opvol-
ging zoals die tot op heden gebeurt 
door professionele hulpverleners, 
vrijwilligers of familie en beken-
den. Professionele hulpverleners 
(artsen, wijkverplegers, maat-
schappelijk werkers) hebben vaak 
te kampen met onderbezetting van 
personeel, andere verplichtingen, 
belangenverstrengeling etc. Vrij-
willigers kunnen gezien het chari-
tatieve karakter van de hulpverle-
ning nooit worden aangesproken op 
ervaring, opleiding, beschikbaar-
heid, motivatie e.d. Familie en be-
kenden zijn niet altijd beschikbaar 
en soms niet bereikbaar." 
Kortom ouderen kunnen op 
niemand vertrouwen behalve op de 
NVD. Een hele geruststelling! Maar 
een geruststelling die het gevoel van 
„onveiligheid" meer aanwakkert 
dan opheft. 

Michael Kerkhof 
	2 

VAN MENS TOT MENS ih JUNI 1984 13 



KORT 
ueW 

RIME 
Anti — Fascisme 
De beweging van Kritische Humanis-
ten wil zich verdiepen in de vraag wat 
een specifiek levensovertuigelijke aan-
pak van het fascisme zou kunnen zijn. 
De bedoeling is om een themagroep an-
ti-fascisme BKH te vormen. Wilt u 
meedenken? Laat dit dan weten aan 
Peter Peek, tel. 02159-12 868 of Pos-
tbus 130 67, 3507 LB Utrecht. 

Veiligheidsraad in 1983 
In de serie „Uitgaven van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken" is een ver-
slagboekje verschenen over 't eerste 
jaar van het Nederlandse lidmaatschap 
van de Veiligheidsraad. Hierin o.m. een 
beknopt overzicht van de achtergron-
den en de behandeling in de Raad van 
kwesties als: Libanon, Tsjaad, Zuide-
lijk Afrika, Grenada, Nicaragua en de 
oorlog tussen Irak en Iran. 
Het boek kost f 25 en kan besteld wor-
den in de boekhandel of bij de Staats-
uitgeverij, afd. Verzendboekhandel, 
Postbus 200 14, 2500 EA, Den Haag, 
tel. 070-78 99 11. 

Anderhalf miljard kinderen 
Het eenvoudig geschreven en rijk geïl-
lustreerde boekje over kinderen in de 
Derde Wereld waarin o.m. wonen, ge-
zondheid, voedsel, onderwijs en spelen 
aan de orde komen is bedoeld voor le-
zers van 10 tot 16 jaar. Gratis verkrijg-
baar door per briefkaart te bestellen: 
Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssa-
menwerking, Min. van Buitenlandse 
Zaken, Postbus 200 61 2500 EB Den 
Haag. 

Succes 
De actie om de jonge Turkse Zeynep 
Yalcin „in Nederland te houden" heeft 
succes gehad. Ze krijgt een verblijfs-
vergunning dankzij de inzet van kran-
ten, radio, t.v. en diverse organisaties, 
waaronder ook Humanitas-Amers-
foort. Het „Komitee Stop de f 1.445,75 
regeling" gaat echter door met acties 
om „om deze discriminerende regeling 
ingetrokken te krijgen," Als u daarbij 
wilt helpen, kontakt opnemen met Het 
Komitee, Postbus 261 (MDE), 3800 AG 
Amersfoort. 

Energie 
Het aantal kilowatturen dat in 1983 
door zelfopwekkers is geproduceerd 
lag ongeveer drie procent lager dan in 
1982. Deze afname is een gevolg van de 
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bestaande restitutieregeling voor 
grootverbruikers die daardoor goedko-
per elektriciteit van het openbare net 
kunnen afnemen dan zij zelf op-
wekken. 
De meeste installaties voor zelfopwek-
king zijn te vinden in Zuid-Holland 
Zeeland, Groningen, Gelderland en 
Limburg. 

Een weet 
De brochure „'t Is even een weet" uit-
gegeven door het ministerie van Land-
bouw en Visserij bevat een overzicht 
van de informatiemiddelen en -moge-
lijkheden, waarover dit ministerie be-
schikt. Zo bestaat er voorlichtingsma-
teriaal over o.m: wildbeheer in Neder-
land, duivenoverlast, beschermde wil-
de planten, beschermde dieren, de 
wadden, duinen delta, scharreleieren 
(alleen eieren die gelegd zijn door 
scharrelkippen mogen die naam dra-
gen) enzovoorts. Aanvragen bij boven-
genoemd ministerie, Directie voorlich-
ting en externe betrekkingen, Bezui-
denhoutseweg 73, postbus 20 401, 2500 
EK 's Gravenhage. 

Rechtshulp 
„U stuit bij de overheid op 'n muur van 
voorschriften en regels. Kan een advo-
caat u daarbij helpen?" Op deze vraag 
geeft de Nederlandse Orde van Advo-
caten uitgebreid antwoord in de zo-
juist verschenen 16-pagina's tellende 
brochure onder de gelijknamige (lange) 
titel. U wordt heel wat wijzer als u de 
brochure in uw bezit hebt. Gratis aan-
vragen bij Nederlandse Orde van Ad-
vocaten, 't Hoenstraat 1. Postbus 
90 614 2509 LP, Den Haag, tel. 070- 
64 59 00. 

Leef tijdsituatie 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
heeft een leef tijdsituatie onderzoek ge-
houden onder de Nederlandse bevol-
king van 55 jaar en ouder. De gegevens 
werden opgenomen in Sociaal 
cultureel kwartaalbericht 1984, no 1. 
Aanvragen bij Sociaal-culturele Sta-
tistieken te Heerlen, tel. 045-73 66 66 
toestel; 2753  of 2703. 

SVEN 
De Stichting Voorlichting en Energie-
besparing Nederland (SVEN) meldt  

dat in 1983 44 nieuwe informatiebla-
den en brochures verschenen of werden 
herdrukt. Hiermee is het totale aantal 
voorlichtingsbrochures tot 182 geste-
gen. Vooral de belangstelling naar 
„Warmte-isolatie" werd groter en van 
dit boek werden er in '83 1008 ver-
kocht. De bedrijven bestelden 433 maal 
„Energiebesparing in de industrie." 

Ouder worden nu 
Onder de titel „Ouder worden nu" 
wordt op 25 en 26 oktober a.s. een sym-
posium gehouden door het Gerontolo-
gisch Instituut Amsterdam. Het thema 
wordt in drie sekties aan de orde ge-
steld 1) medische, paramedische en 
verpleegkundige sektie, 2) sociaal-psy-
chologische sektie en 3) de sektie van 
belanghebbenden (dus ook bejaarden). 
Deelnemen aan het symposium kost 
f 180,— per persoon en voor 65 jaar en 
ouder f 90,— Organisatiebureau Am-
sterdam Europaplein 1078 GZ Amster-
dam, tel. 020-44 08 07, vragen naar 
Sandra Goudriaan. 

L.V.I. 
De Landelijke Vereniging Incontinen-
ten (L.V.I.) is vooral in „het veld" ac-
tief. De vereniging behartigt de be-
langen van incontinenten door: het op-
zetten van landelijke steun- en hulp-
posten, het nauw samenwerken met 
patiëntenverenigingen en organisaties, 
het leggen van kontakten met organi-
saties van hulpverleners. U steunt dit 
werk door lid te worden: 
Landelijke Vereniging Incontinenten, 
Postbus 91403, EA Den Haag, Contri-
butie voor 1984 bedraagt f 10,— per 
jaar plus f 2,50 inschrijfkosten. 

Appelkuur 
In het Oostenrijkse „appelcentrum" 
Puch (Stiermarken) kan een niet-ro-
kers kuur worden gevolgd van maan-
dag tot en met vrijdag om gezond te 
blijven en gezonder te worden. De kuur 
geschiedt op basis van acupunctuur en 
met medische begeleiding. Men zegt 
dat de kuur 90% succes heeft. Kosten 
ca. f 460,— inclusief onderdak en vol-
pension. Inlichtingen: Fremdenver-
kehrs verein Puch (bij Weiz) 8182 Puch 
(bei Weiz), Oostenrijk. tel. 09-
43 3177 2205. 

Waarschuwing 
De gemeente Amsterdam geeft in Ne-
derlands, Frans, Duits, Engels en Itali-
aans briefkaarten uit met een waar-
schuwing tegen het gebruik van hard-
drugs, „dat in Amsterdam verboden 
is." De kaarten worden in jeugdcentra, 
op VVV-kantoren en op de stations ver-
spreid. 

Toneel 
In de periode van september '84 tot 
april '85 speelt het Antwerpse Ensem-
ble Raamtheater overal in Nederland 
het stuk „Pak 'em Stanzi" van de En-
gelse auteur Claire Luckham. De pre-
mière vindt plaats in het Vlaams Cultu-
reel Centrum De Brakke Grond in Am-
sterdam; daarna komen 24 theaters in 
het land aan de beurt. 
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uit afdelingen 
en gewesten 

ABAL.Hoewel geruchten de ronde 
doen dat ABAL opgeheven is blijven de 
Abal-winkels in Amsterdam en Deven-
ter gewoon doordraaien! 

AMERSFOORT. In de afdeling Eem-
land bestaat sinds kort een werkgroep 
„mensenendierenentrouw". Deze Hu-
manitas werkgroep wil samen met de 
Dierenbescherming bereiken „dat het 
niet langer vanzelf spreekt, dat het 
huisdier moet worden weggedaan als 
mensen worden opgenomen in een te-
huis. Huisdieren hebben voor mensen 
een grote betekenis, vooral als mensen 
alleen staan." Ook iets voor uw afde-
ling? Schrijf dan eens naar Humanitas, 
afd. Eemland, postbus 261, 3800 AG 
Amersfoort. 

AMSTERDAM „is op zoek naar een 
vergader- en werkruimte op een niet al 
te gekke plaats in de stad. Bij voorkeur 
een kamer van 30 tot 40 vierkante me-
ter in een benedenhuis." Weet u iets? 
Laat dat weten aan mevr. Tecker-
Kropman, bureau Hffinanitas Vossius-
straat 8, tel (020) 76 81 81. 

BERKEL/BERGSCHENHOEK Vrij-
willigers uit deze afdeling zijn leidsters 
behulpzaam geweest bij het begeleiden 
van geestelijk en lichamelijk gehandi- 

Bert Brouwer (links) is sinds 16 mei 
1984 in dienst bij de afdeling Den Haag 
als functionaris maatschappelijk acti-
veringswerk. Bert was voorheen werk-
zaam in verschillende banen in buurt-
en opbouwwerk. Laatstelijk als team-
werker in een buurthuis te Leiden. Hij 
solliciteerde, hoewel hij nog weinig van 
Humanitas wist, omdat de baan op zich 
hem wel leek. Vooral ook omdat het 
part-time werk betrof wat hem op dit 
moment heel goed uitkwam. 

Joris Magnus is ook sinds 1 mei j.l. bij 
Humanitas in dienst als gewestelijk 
functionaris Noord Brabant. Voor Jo-
ris eigenlijk niet veel nieuws, want.. . 
hij maakte sinds enige jaren al deel uit 
van het bestuur van dit gewest.  

capten naar het zwembad. Het binnen-
bad is 's zomers gesloten, maar de sa-
menwerking zal zeker worden voortge-
zet „want die werd aan beide zijden als 
zeer positief ervaren." 

ENSCHEDE In het („goed-ogende") 
nieuwsbulletin van Enschede staat een 
artikel, waarin op het eind wordt ge-
wezen op de noodzakelijkheid. „Juist 
nu zelfstandigheid en redelijke onaf-
hankelijkheid te bewaren voor het par-
ticulier initiatief in a.m.w. en g.v. —
juist daarom is het van belang dat én 
uitvoerende werkers én cliënten én 
men s-/levensb eschouwelij ke 	ach- 
terlanden St. Ma. Di. Z.O.T. beheren —
besturen — en: bewaken". Gelukkig 
komt er een vervolg op.. . 

't GOOI verwacht dat in de naaste toe-
komst nieuwe dingen op de afdeling 
afkomen, „zoals de samenwerking met 
de eerste-lijns-gezondheidszorg, die 
bevorderd zal worden door de komen-
de wet op de Volksgezondheid en de 
Maatschappelijke Dienstverlening". 

HEERLEN In Heerlen heeft de EWOM, 
waarin Humanitas participeert twee 
nieuwe werklozenprojekten gestart: 

Van de afdeling Groningen ontvingen 
wij een uitvoerig verslag over het on-
derwerp „woonvormen voor ouderen" 
op schrift gesteld door Rinus Sangers, 
voorzitter van Alternatieve Ouderen 
Zorg (A.O.Z.), Groningen, tel. 050-
140 211. 
Hieruit citeren wij: 
Résumerend kunnen we stellen dat er 
in een betrekkelijk korte tijd (± 2 jaar) 
een nogal explosieve groei heeft plaats-
gevonden in de belangstelling voor, 
nieuwe woon- en werkvormen voor ou-
deren. 
Eind '81/begin '82 werden in de stad 
Groningen twee stichtingen opgericht: 
de Stichting A.O.Z. (Alternatieve Ou-
deren Zorg) en de Stichting 
N.W.W.V.O. (Nieuwe Woon- en Werk-
vormen voor Ouderen), een plaatselijk 
opererende stichting die zich ten doel 
stelt een maatschappelijk draagvlak en 
een toetsing te bieden aan plaatselijke 
initiatieven op het terrein van de alter-
natieve ouderenhuisvesting. 
Zoals de naam van de N.W.W.V.O. al 
aangeeft, streven wij naar een leefsitu-
atie van ouderen waarbij de nadruk 
ligt op 
— het samenwonen, met behoud van 
privacy 
— het hebben van gezamenlijke voor-
zieningen (keuken, wasserette, e.d.) 
— het ondernemen van gezamenlijke 
aktiviteiten 
In Groningen komt in de loop van vol-
gend jaar een projekt van de grond dat 
uit 25 wooneenheden gaat bestaan en 
plaats biedt aan 25 tot 35 bewoners. 
Over de leeftijd zegt de bewonersgroep 
te kiezen voor een gevarieerde leef-
tijdsopbouw, d.w.z. zonder een al te 
strakke onder- of bovengrens, en hoopt  

Stichting Fotografen Kollektief en het 
maaltijdenprojekt „Kappesmoos". Het 
verloop houden wij voor u in de gaten. 

RHEDEN-ROZENDAAL meldt in het 
jaarverslag „dat de afdeling op 1 jan. 
'83 344 leden en op 1 jan. '84 360 leden 
telde." Een afdeling waar schot in zit! 

RIJSWIJK. Deze afdeling streeft er-
naar een begeleid-wonen-projekt voor 
verstandelijk gehandicapten te starten 
voor inwoners van Rijswijk, Voorburg 
en Leidschendam. Er worden nu leden 
gezocht die zitting willen nemen in een 
werkgroep. 

ZWOLLE. Op 7 april j.l. was het feest 
in Zwolle. Zo'n 225 mensen waren naar 
Zaal Suisse gekomen om met de docen-
ten het tienjarig jubileum van de talen-
cursussen af te sluiten. Op het toneel 
verschenen blokfluiters en er waren 
„samenspraken" in o.a. Duits en 
Spaans. Gezongen werd er ook: in het 
Engels en Frans. Twee docenten 
vierden die dag him 10-jarig jubileum 
en werden daarvoor in (mooie) bloe-
metjes gezet. Bloemen waren er overi-
gens ook voor het bestuur: daarvoor 
hadden de cursisten gezorgd. 

daarmee voor de toekomst een zekere 
gespreide doorstroming te bevorderen, 
maar de verschillende initiatiefgroe- 
pen kiezen in grote meerderheid voor 
alleen ouderen. Veronderstelde ver- 
schillen in tempo, normen en levens-
stijl zijn enkele van de daarbij gehan-
teerde argumenten. 
Over activiteiten: In Groningen is eni-
ge tijd gewerkt aan een plan waarbij, in 
aanvulling op wat agrarische aktivitei-
ten, ook werd gedacht aan het opzetten 
van een kleine eetgelegenheid voor om-
wonenden. 
Bij het denken over gezamenlijke akti-
viteiten moeten we natuurlijk voorop-
stellen dat het voeren van een gemeen-
schappelijke huishouding ook een ak-
tiviteit is en kenmerken voor vrijwel 
alle initiatief groepen is dat men daar-
naast het bieden van onderlinge hulp 
en steun ook zeer uitdrukkelijk als 
stelt. 
„Wat betreft de vele vragen en proble-
men die er rond nieuwe woon- en werk-
vormen voor ouderen beantwoord 
moeten worden, zou ik willen waar-
schuwen voor standaardisering van die 
antwoorden. Elke groep zal uiteinde-
lijk zelf een antwoord moeten formule-
ren op die vragen. We zullen ons moe-
ten hoeden voor een teveel aan regelge-
ving op dit terrein en overheden, wo-
ningbouwkorporaties e.d. zullen daar-
bij m.i. de grootst mogelijke souplesse 
in acht moeten nemen. Aan een eventu-
ele „wet op groepswonen van ouderen" 
bestaan van mijn kan in ieder geval 
geen behoefte. 

• 
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Nieuwe woonvormen 



Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau 
J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam 

  

 

Tel. 020-739444 
(9.00-12.30 —
13.30-17.00 uur) 

  

Gewestelijk bureaus: 
Friesland 	Oldegalileën 161, 

8922 AD Leeuwarden 
functionaris E. A. Vrind 
Hereweg 16, 9724 AC Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen 
functionaris Chr. van Oijen 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle 
functionaris H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15, Nijmegen 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris A. Laarhoven 
Conradkade 52, 2517 BR Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB Breda 
functionaris J. Magnus 
Koning Willem III-weg 4, 
4543 RD Zaamslag 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging 
(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Amsterdam 	Vossiusstraat 6, 
1071 AB Amsterdam 

's-Gravenhage Ammunitiehaven 553, 
2511 XR 's-Gravenhage 

Rotterdam 	Heemraadssingel 184, 
3021 DM Rotterdam 

Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, 6411 CJ Heerlen 
Utrecht (jeugd- Neude 29 bis. 3512 AE Utrecht, 
bescherming) 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9.00-12.00 uur) 
Tel. 038-218537 

Tel. 080-786766 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-646353 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

Tel. 020-768181 

Tel. 070-469608 

Tel. 010-764811 

Tel. 045-719090 
Tel. 030-312518 

NIEUWE TONGE: A. Nieboer; NUN-
SPEET: J. Hendriks; NIJMEGEN: H. A. 
Heithuis; OEGSTGEEST: G. Bos; OLDEN-
ZAAL: W. J. Sluik; OOSTERWOLDE FR: F. 
J. J. A. Vermeulen; OOSTWOUD: C. Staa-
sen; ORANJEWOUD: D. Wisman; OUD 
BEIJERLAND: H. J. de Groen; OUDEHOR-
NE: A. Bloem; ST. PANCRAS: W. de Jong; 
PAPENDRECHT: A. H. v. Willigen; PUR-
MEREND: C. Forsman, J. Lagrand; REEU-
WIJK: J. Molenaar; RHENEN: J. Booms; 
RIDDERKERK: J. H. v. Eikeren; ROCKAN-
JE: J. Rehorst; ROTTERDAM: G. K. Angoe-
lai, A. den Boer, H. W. S. Bogaerts, A. B. v. 
Bokhoven, L. F. K. Buijs, R. v. Gogh, L. L. 
Hidalgo, R. Mol, J. Muye, J. C. Nelemans, A. 
Pinto-Neto, H. Stubbe, A. Versluis, M. v. 
Zon; SCHAGEN: J. Kooistra; SCHIEDAM: 
H. W. Ashus; SITTARD: C. HUIGEN; 
SMILDE: G. OLyve; SNEEK: S. Huitinga; 
SPIJKENISSE: J. C. Klootwijk, H. Kohier; 
STREEFKERK: A. P. de Ruiter; SIJBRAN-
DABUREN: W. Stellingwerf; TZUMMA-
RUM: J. Jensma; UTRECHT: W. J. Bos; 

VELP GLD: G. J. v. Beek; VELSEN 
NOORD: K. Nederlof; VENLO: P. Giesen; 
VINKEVEEN: M. A. Kopaszewski; VOOR-
BURG: J. Engelhart, P. H. Lagerwaard; 
WAALRE: G. Borst; WADDINXVEEN: H. 
Lotman; WAGENINGEN: P. Stap; 
WARNSVELD: B. Diseraad; WASSE-
NAAR: D. W. F. Hofland; WEDDE: J. Oos-
terhuis; WESTERH. VRIEZENV.: E. Veld-
man; WEZEP: B. C. Wessels; WOLVEGA: F. 
Dijkstra-Rouwkema; IJMIJDEN: J. W. Hu-
el; IJSSELSTEIN UT: N. P. v.d. Berg; 
ZAANDAM: J. H. Doorgeest, A. J. Sanders, 
A. Spijkerman-Koeman, J. v. Pareen; 
ZALTBOMMEL: P. J. Smits; ZEIST: G. S. 
Dolder, T. Haan, J. Matser, J. v.d. Mei, W. G. 
Offerman; ZEVENAAR: M. Heideman; ZE-
VENHUIZEN ZH: J. v. Herk, T. Heykoop-
Verhoef; ZIERIKZEE: J. Linders-Krijger; 
ZOETERMEER: J. P. v. Leeuwen-Hol, J. L. 
V. Tol; ZWARTSLUIS: J. v.d. Bijl; ZWOL-
LE: H. Klein, J. W. Mulder, J. C. Peters, A. P. 
Zeldenrust. 
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AKERSLOOT: P. Blokker; ALBLASSER-
DAM: W. Drinkwaard; ALKMAAR: E. 
Hoekstra, L. Hughes, P. v.d. Neut; ALME-
LO: E. N. Brest-v. Kempen; ALPHEN GLD: 
A. J. M. Lisman; AMERSFOORT: G. v. 
Lienden, L. J. v. Mullem; AMSTELVEEN: T. 
D. Tjeng; AMSTERDAM: D. Buys, D. J. v.d. 
Bijlaard, K. Canes-Viskoper, J. Due, P. R. M. 
v. Hattum, J. H. Jurriaans, A. Kok, J. Kok, G. 
Koot, A. Koster-v. Marie, U. Link, J. Lip-
sins, J. H. Meeuwig, J. Meijer, W. Mulder, F. 
K. Nicolai, J. Paulusma, J. Rietbergen, A. 
Tillemans, H. Ph. Willems, J. M. Wurtz; 
APELDOORN: N. Feis, H. M. ter Heege, M. 
v.d. Heuvel, G. Schillemans, J. W. Siebelink, 
A. Wakkermans; APPINGEDAM: K. Brou-
wer; ARNHEM: N. Kooy; ASCH: J. v. Beusi-
chem; BARENDRECHT: W. Provily; BE-
VERWIJK: J. Gertenbach; BOLSWARD: J. 
Haanstra; BORGERCOMPAGNIE: J. P. 
Geerling; BREDA: J. C. A. Bakker-Kouwen-
berg, G. Dik, L. Tops; CAPELLE A/D IJS-
SEL: M. v. Driel; CUYK: S. W. W. J. Terp-
stra; DELFT: K. Hogenes, N. F. Marks; 
DORDRECHT: A. J. Hemeltjan, G. v. Kerc-
hove, G. Moret; DRACHTEN: J. Hiemstra, 
E. Postma; EDE GLD: J. v.d. Zee; EELDE: 
E. Oosterwijk-Jonker; EINDHOVEN: M. C. 
v. Deursen; EMMEN: J. Munniksma, C. v.. 
Wulften-de Best; ENKHUIZEN: J. Knuk- 
kel; ENSCHEDE: H. C. Lutje-Spelberg; 
ERICHEM: A. Dusen; FINSTERWOLDE: V. 
Mellema; FORMERUM: G. de Vries; GEL- 
DROP: S. A. v.d. Veer; GELEEN: G. ICrygs- 
man; GENNEP: J. A. T. v.d. Akker; 
GIETHOORN: Smit-Koppers; GORIN- 
CHEM: E. C. Gorter; GOUDA: H. Bercken- 
Kamp; 's-GRAVENRAGE: D. Bos, F. H. 
Doornik, J. Hofland, B. H. A. Jansen, J. de 
Jong, J. W. Leenheer, L. A. Nauta, A. Peeter- 
sen-Jacobse, A. Starre, G. W. Steinmetz, W. 
Steur, W. F. Wildschut; GRONINGEN: A. 
Clemens, J. Cuperi, L. Haasjes, M. Kamp- 
huis-Buisman, R. P. Kloosterman, E. E. Kui- tei, R. Luchtenburg-Tuintra, A. Nieborg, 
P. B. Ottolirn, J. L. Prins, F. Vredeveld; 
HAARLEM: H. Beettjer, J. Croes, T. We- 
nsink; HALL: W. Liefhebber; HARDEN- 
BERG: G. J. Plender; HARDINXVELD- 
GIESSENDAM: J. Kortlever; HARKEMA: 
L. Helmus; HARLINGEN: A. B. Broersma. 
HARMELEN: A. Soels-Bos; HAZERS 
WOUDE-DORP: A. C. v.d. Meer; HEEM- 
STEDE: H. J. Verkouw; HEERDE. C. Geer- 
arts; HEERENVEEN: M. Holtrop; HEER-
JANSDAM: J. Hoogendoorn-v. Bree; DEN 
HELDER: M. J. Los; HENGELO: A. v. Es-
sen, F. G. V. Hoemakers; HENDRIK IDO 
AMBACHT: J. Potse, J. C. Valk; MINA-
RENBEEK: J. Geldhoff; HINDELOOPEN: 
J. Glashouwer-Poeze; HOEK VAN HOL-
LAND: P. J. Elbers; HOOFDDORP: H. Bre-
kelmans; HOOGVLIET: B. Kok; HOORN 
NH: R. Ramdas; KAATSHEUVEL: J. v.d. 
Velden; KOUDEKERK A/D RIJN: F.v. 
Vliet; LAREN NH: J. E. Schoevaart-Ver-
steeg; LEEUWARDEN: C. Polak, G. Velt-
man; LEIDEN: A. Hulsbos, M. J. Kouters, 
M. Polman; LEIDSCHENDAM: J. M. Gar-
conius; LELYSTAD: B. W. v. Vlaenderen; 
LUTTELGEEST: 	E. 	Geyteman; 
MAARSSEN: N. v. Schoonhoven; MAAS-
SLUIS: R. de Kruif; MAASTRICHT: M. 
Dassen, N. V. Wissem; MAKKINGA: D. v.d. 
Meer; MIDDELBURG: M. Paardekoper; 
MILDAM: M. de Graaf; MONNICKEN-
DAM: J. P. Kuijper; MOORDRECHT: E. J. 
Riupassa; NEEDE: A. de Boer; NIEUWE-
GEIN: H. Kramer, S. M. Mengerman; 
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STERRENSHOW. De Sterren-
show gaat door! Op zaterdag 29 
december a.s. gaat de eerste VA-
RA-televisie Sterrenshow t.b.v. 
Humanitas vanuit Geleen de 
lucht in. U leest er meer over op 
pagina 3. 

SAMENLEVING IN BEWEGING. Een gesprek met de architekt Leo de 
Jonge, die o.m. de „opzienbarende mening" verkondigt „dat de architekt 
van de toekomst misschien kan volstaan met het ontwerpen van een 
casco", maar ook vindt hij „dat kinderen recht op inspraak hebben als het 
om „hoe en waar wonen" gaat. Pag. 8/9/10 en 11. 

VREDE EN VEILIGRE1D. Op 6 oktober a.s. is er een landelijke bijeen-
komst in Amersfoort over dit onderwerp. Vrijhouden die dag! U leest er 
meer over op pag. 7. 

JOT EN WONEN. De JOT heeft een nieuwe map uitgebracht onder de 
titel „een leven lang wonen". Hierover leest u meer op de JOT-pagina, dus 
. . . pag. 13. 

EN VERDER: een verslag over (actief) Limburg (pag. 6) en de vaste 
rubrieken Meningen van lezers, Nieuws uit afdelingen en gewesten en 
Kort van stof. 


