
HUIS IN ZOETERMEER. Aan de 
Tomatenakker in een nieuwbouw-
wijk van Zoetermeer, staat een 
(dubbel)woonhuis, dat door een 
groot gezin wordt bewoond. Het 
gaat om een gezinsvervangend te-
huis van de Stichting Gezinshuizen 
Humanitas. Dat dit „tehuis" func-
tioneert als een doodgewoon gezin, 
leest u op pag. 8 en 9 (zie foto 
boven). 
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PLEEGGEZINNEN. De Centrale voor Pleeggezinnen slaakt (op pag. 5) een 
noodkreet, want er is een groot tekort aan pleeggezinnen, zowel voor een 
lang als voor een kort verblijf. Kunt u helpen, of kent u iemand waarvan u 
denkt: iets voor hem/haar? Dan even dit nummer van Van Mens tot Mens 
laten lezen. 

HOM. Het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) bestaat volgend 
jaar januari vijf jaar. Dit eerste lustrum wordt gevierd met een congres waar 
een actief mensenrechtenbeleid zal worden besproken. Meer hierover op 
pag. 6 en 7. 

EUTHANASIE. Het Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) heeft 
een rapport uitgebracht over ongevraagde beëindiging van het leven. Het 
rapport „Ongevraagde euthanasie" is op het Centraal Bureau verkrijgbaar, 
maar op pag. 10 kunt u al iets over de inhoud lezen. 

EN TENSLOTTE onze vaste rubrieken: lezers zeggen er het hunne van op 
pag. 2, JOT (pag. 13), Kort Van Stof (14), Nieuws uit afdelingen op pag. 15 en 
oh ja . . . Vraag en Antwoord vindt u op pag. 11. 
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Pas 65 
In Van Mens tot Mens van april '85 las 
ik het artikel „Achterstandsbewijs", 
waaraan ik me z6 geërgerd heb dat ik 
me gedwongen voel hierop te reageren. 
Hierin wordt o.m. een zinsnede uit een 
rapport aangehaald: „Voor zover er 
problemen werden gerapporteerd 
(m.b.t. de Pas 65, red.) was er meer 
sprake van moeite bij de betrokkenen 
zelf met het feit dat ze ouder worden en 
in een bepaalde leeftijdsklasse thuisho-
ren". Deze opmerking wordt in uw ar- 
tikel „een formidabele dooddoener, een 
alles rechtvaardigende platitude" ge- 
noemd. Waarom vragen mensen die er 
zo overdenken dan een 65+-kaart aan? 
Waarom niet dankbaar zijn voor de 
korting die gegeven wordt inplaats van 
steeds meer te vragen. 
Het is moeilijk om ouder te worden en 
te beseffen dat wij niet meer alles kun-
nen, maar laten we dankbaar zijn voor 
wat we nog wel kunnen. Laten wij niet 
de nadruk leggen op het negatieve, 
maar op het positieve. 

Hoogachtend, 
Mevr. Van Notten-Blijdenstein 

MAARN (een tachtigjarige) 

Pas-65 [2J 
Het artikel van de heer Michael Kerk-
hof in uw blad van april  1985 vraagt 
toch wel om een weerwoord. 
Pas 65 is geen verklaring van armoede, 
want de pas is ook voor gefortuneerden 
beschikbaar en is alleen een bewijs, dat 
men inderdaad 65 jaar of ouder is, wan-
neer daarom wordt gevraagd. 
De pas is niet verplicht; noch het aan-
vragen ervan, noch het gebruik en men 
kan hem te allen tijde aan de vuilnis- 
man meegeven. 
De kortingen, welke instellingen en be-
drijven aan personen, die 65 jaar of ou-
der zijn, geven, worden door deze in-
stellingen en bedrijven zelf gedragen en 
zijn eveneens vrijwillig. 
Als wij de redenering van de heer Kerk-
hof doortrekken, zou in de eerste plaats 
de A.O.W. moeten worden afgeschaft 
en misschien wel de ouderdomspen-
sioenen. Het zijn dan allemaal tekenen 
van armoede. 
Ik weet niet of er werkelijk mensen 
zijn, die zich voor deze „achterstands-
bewijzen" schamen, maar die zijn dan 
alleen maar beschaamd voor hun leef-
tijd en daaraan is nog steeds niets te 
doen. 
Ik ben zelf 75 en nog steeds dankbaar 
voor de uitkeringen, die ik ontvang, in-
clusief de kortingen op grond van mijn 
Pas 65, in de zeldzame gevallen, dat ik 
deze gebruik en hem moet tonen. 

Mr J. D. Roos 
Arnhem 

Clubhuizen 
Zeer onlangs kwamen de vier werkca-
hiers „Niet werkloos toezien" in mijn 
bezit. Ik wil hier graag alsnog op reage-
ren. Ik trof daar veel positieve dingen 
in aan, maar daar het geen zin heeft om 
kritiek te hebben, zonder daar een al-
ternatief tegenover te stellen, houd ik 
de kritiek liever voor me en geef in-
plaats daarvan graag mijn visie, die op 

- ervdringen in herbuitenland, berust. 
In 1947 verliet ik Nederland en ik 
bracht veel jaren door in o.m. Austra-
lië, waar ik 20 jaar voorzitter ben ge-
weest van clubs, die over een eigen 
clubhuis met de nodige recreatieve ac-
commodatie, alsmede over restaurant, 
bar, e.d. beschikken. 
Wat heeft dit nu te maken met Humani-
tas waarvan ik sinds kort lid ben. Hu-
manitas wil mensen helpen en nu zeg 
ik: als je mensen wilt helpen, heb je een 
clubhuis nodig. In zo'n clubhuis, dat 
door de leden zelf gerund moet worden 
(dus bezig zijn), kunnen de mensen sa-
men komen, de krant lezen, een spelle-
tje doen, praten, tegen kostprijs een 
consumptie én eventueel een kleinig-
heidje te eten krijgen. 
Maar in zo'n clubhuis kunnen ook 
allerlei cursussen worden gegeven over 

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. 

onderwerpen, die bijvoorbeeld met be-
paald vrijwilligerswerk te maken heb-
ben. Kortom: de mensen moeten hier 
mogelijkheden vinden om zich zowel 
creatief als recreatief te kunnen ont-
plooien en zich voor vrijwilligerswerk 
in te zetten. 
Als voorbeeld neem ik weer Australië: 
daar zetten we met 250 mensen een 
club op die aanvankelijk alleen over 
een tent beschikte. Maar die club groei-
de in de loop der jaren uit tot een orga-
nisatie van 40.000 leden, waarvan 60 d 
70% daadwerkelijk betrokken is bij het 
runnen van het schitterende clubge-
bouw met zijn sportaccommodatie, bi-
stro, restaurant, dansclub . . . 
Nu denken de lezers misschien: maar 
daarvoor zou je hier toch nooit subsidie 
krijgen? Dat is de bedoeling ook niet en 
het is niet nodig ook. 
Je moet gewoon beginnen bij het begin. 
Je vraagt je af: waarvoor komen de 
mensen tegenwoordig hun huis nog 
uit? Het antwoord luidt: voor een bin-
go-avond. Dan begin je dus met het or-
ganiseren van bingo-avonden, die in 
een café, of hotel ter plaatse worden 
gehouden. Voor de organisatie van zo'n 
avond heb je al heel wat mensen nodig. 
Dus vrijwilligers aantreden! Maar bin-
go-avonden leveren geld op en hiermee 
wordt de basis gelegd voor het eigen 
gebouw. 
In dat eigen gebouw blijf je bingo-
avonden houden, maar je kunt op ve-
lerlei andere manieren ook geld ver-
dienen om het gebouw blijvend te kun-
nen runnen en vooral gezellig te maken 
voor je leden. Binnen het clubhuis zul 
je gemakkelijk mensen vinden, die be-
reid zijn om andere mensen te helpen. 
En daar gaat het bij Humanitas toch 
om? 
Ik zeg dus tegen de afdelingen: begin 
met de samenstelling van een werk-
groep, die de leden persoonlijk op de 
hoogte gaat brengen van de nieuwe 
plannen, plaats advertenties in plaat-
selijke kranten en nodig iedereen uit 
voor die bingo-avonden, ook niet-le-
den. Dat is het begin. Ik voorspel dat 
Humanitas na verloop van tijd duizen-
den nieuwe leden kan inschrijven, 
vooral als die leden in het eigen club-
huis allerlei voordeeltjes te beurt 
vallen. 
Als u zegt: „maar bingo-avonden zijn 
toch niks voor Humanitas," antwoord 
ik: „Wat is erop tegen om mensen een 
gezellige avond te bereiden en wat is er 
op tegen om op deze manier de basis te 
leggen voor het eigen clubgebouw van 
waaruit „mensen andere mensen mak-
kelijker kunnen helpen". Binnen Hu-
manitas kunnen op deze manier dui-
zenden mensen actief zijn. Dus: niet 
werkloos toezien, maar iets gaan doen. 
Ik ben graag bereid om meer uitleg te 
geven. Bel of schrijf naar: 

Tom Voeten 
Gagelrijs 20 

5121 ND RIJEN tel. 01612-4186 

Krugenrand 
Hiermede vraag ik uw aandacht voor 
het volgende: Bij het doorlezen van het 
aprilnummer van uw blad „Van Mens 
tot Mens" zag ik op de achterkant een 
advertentie van de Algemene Spaar- 
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Hartekreet 
Eerlijk gezegd ben ik opgegroeid met een gespleten mens-
beeld. Enerzijds met het idee dat de mens van nature goed is 
en anderzijds met het idee, dat de mens een wolf voor zijn 
medemens is. 
In de jaren van mijn bestaan zijn beide ideeën gestaafd door 
de feiten en gebeurtenissen om mij heen. Hierbij ben ik tot de 
konklusie gekomen, dat het bestaan per definitie een nood-
zaak inhoudt tot kiezen. Tot partijdigheid ook. Eèn ding 
moet daarbij glashard voorop staan. Het doel heiligt nooit en 
te nimmer de middelen. Wellicht is dit adagium wel de moei-
lijkste zo niet bij tijd en wijle de meest onmogelijke opgave. 

In de meimaand werd ik hernieuwd geconfronteerd met de mensonterende 
waarheden van de tweede wereldoorlog; kon ik getuige zijn van de verbijs-
terende vernietigingsdrang die binnen het mensdom kan opbloeien. Zorg-
vuldig genoteerde journaalbeelden uit oorlogsarchieven laten een verplet-
terende indruk achter. Dat mensen tot zoiets afschrikwekkends in staat 
zijn is wel de meest onthutsende ervaring. Bijna als vanzelfsprekend voel ik 
daarbij de gedachte aan een 'nooit meer' opkomen. Nooit meer mag en kan 
zoiets gebeuren. Maar het tegelijk opkomend woedegevoel, met onmisken-
bare elementen van wraakzucht en bloeddorst doet mij schrikken van 
mijzelf. Woede is tot daar aan toe, maar wraakzucht en bloeddorst leidt tot 
de heilloze weg van eeuwigdurende vergelding. Toch tekent zich hiermee 
een geweldig dilemma af. Moet de mens die duidelijk uit is op de ondergang 
en ontering van zijn medemens met zachte hand tegemoet getreden wor-
den? Het is het dilemma van ieder die zich tegen het tirannendom wenst te 
verzetten. Op terreur lijkt maar èèn antwoord mogelijk, namelijk dat van 
de tegenterreur. Zonder dat blijft de Nero schaamteloos in zijn zetel. Maar 
is hij daarmee niet altijd de overwinnaar? En de menslievende humanisti-
sche mens niet altijd de verliezer? 

Protesteer! 
In de jaren na de tweede wereldoorlog heeft het gevoel van 'dat nooit meer' 
sterk het morele leven van velen beheerst. Laat het goedwillend deel van de 
mensheid bovenal voorkomen, dat de roofzuchtigen ooit weer een kans 
krijgen. Laten we vooral niet werkloos toezien. Doordrenk de nieuwe gene-
raties met het besef, dat er een betere wereld mogelijk is indien mensen 
bereid zijn om mensen als mensen te zien. Als zij bereid zijn om begrip en 
mededogen op te brengen. 
Zwijg daarbij niet als sommigen zich, onder het mom van een heilige oorlog 
tegen het kwaad, tot de afschuwelijkste beestachtigheden laten verleiden. 
Protesteer luidruchtig en aanhoudend. Laat je daarbij niet verblinden door 
een zogenaamd algemeen belang, dat zelden echt algemeen is, maar in de 
meeste gevallen eerder het belang van de heerszuchtigen vertegenwoordigt. 
Geloof in het goede van de mens, maar laat je daarbij leiden door een flinke 
dosis wantrouwen tegen ieder die precies meent te weten wat recht en 
slecht is. Accepteer geen zogenaamde vanzelfsprekendheden. Weet dat de 
waarheid per definitie onzeker is en het verbloemen van waarheden een 
strategie die heerszuchtigen eigen is. Het kwaad is brutaal genoeg om zich 
te hullen in het kleed van de waarheid. De waarheid in schijn die miljoenen 
weet te verblinden en weet op te zwepen. 
Wantrouw en kies. Kies voor degenen die vertrapt en verdrukt worden en 
die geen  menswaardig bestaan wordt gegund. 
In  mijn kindertijd heb ik dikwijls genoeg het 'dat mag en kan nooit meer 
gebeuren' gehoord. Als je dan wat meer van de mensengeschiedenis begint 
te leren, vraag je je onwillekeurig af of dit al niet eerder gezegd is. Ik denk 
dan aan de.  tijd van  
de 	

de vele godsdienstoorlogen in Europa, de heksenwaan, 
inquisitie, de genocide op het Armeense volk aan het begin van onze 

eeuw, enz. enz. 
Ook toen leefden er mensen met verstand in hun schedel. Ook toen moet er 
gedacht zijn en 'dit nooit meer'. 
Maar wat is dan nooit meer? 
Ook na 1945 hingen mensen op talloze plaatsen in de wereld de beest uit. 
We kunnen ons  troosten met de gedachte dat een nieuwe wereldbrand is 
uitgebleven. Maar vuurhaarden zijn er alom. En degenen die ze met genoe-
gen aanwakkeren,

vdeel uit te 
om de baas te blijven, er aan te verdienen of er anders- 

zins voordeel uit 	blijken steeds opnieuw springlevend. 
Er blijft een Permanente noodzaak tot waakzaamheid en protest. Het zijn 
de enige waarachtige tekenen van beschaving en humaniteit. 

Michael Kerkhof 

bank voor Nederland in Den Haag. En 
ik las de schone tekst: „Beleggen in so-
ciaal-maatschappelijke projecten. En 
u weet zeker dat uw spaargeld niet te-
recht komt in dubieuze ondernemin-
gen. Niet in Chili of Zuid-Afrika. Niet 
in landen met een verfoeilijk regime 
waar mensenrechten worden opgeof-
ferd aan macht." 
Toen viel mijn oog in de linker-
bovenhoek op een afbeelding van de 
gouden munt KR UGERRAND, waar-
over de nodige agitatie is geweest. En 
terecht, want deze munt is van Zuid-
Afrikaanse origine. Zuid-Afrika . . 
waar de mensenrechten inderdaad op 
verfoeilijke wijze worden opgeofferd 
aan macht. Hier klopt iets niet HUMA-
NITAS! 
Kunt u zich voorstellen dat ik met ver-
bazing deze Krugerrand-afbeelding 
zag staan? Het is wel een misgreep 
uwerzijds. Daar komt u niet onderuit. 

Met vriendelijke groeten 
F. J. Verschoor, VELP 

(Naschrift redactie: Gelukkig kunnen 
wij en ook de Spaarbank er wel onder-
uit! Ook dit keer treft u de door u ge-
wraakte advertentie op de achterzijde 
aan en dat geeft u de gelegenheid om 
nog eens te lezen wat er écht staat: 
„Wat is de beste manier om uw geld te 
beleggen: hierin . . . óf hierin? 
Het eerste slaat op die Krugerrand, het 
tweede „hierin" op huizenbouw e.d. 
Uit de advertentie blijkt duidelijk dat 
de Alg. Spaarbank voor Nederland 
voor het twééde kiest, &is voor sociaal 
maatschappelijke projekten en niét 
voor dubieuze ondernemingen in Chili 
en Zuid-Afrika!) 

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 
24-1, 4e alinea van de Successiewet 
1956, terwijl voor 1985 voor schenkin-
gen een bedrag van f 6.348,— is vrij-
gesteld van schenkingsrecht en voor le-
gaten 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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Prothesen 
voor Libanon 
De oorlog in Libanon is dit jaar 
het tiende jaar ingegaan. De 
rampspoed die de Arabische 
staat aan de Middellandse Zee 
teistert heeft naar schatting 
50.000 mensen het leven gekost, 
250.000 mensen liepen verwon-
dingen op en velen van hen zijn 
voor het leven verminkt. 

Nederland heeft uit fondsen voor Ont-
wikkelingssamenwerking de afgelopen 
jaren zo'n twaalf miljoen gulden be-
steed voor hulpverlening aan de oor-
logsslachtoffers. Die hulp liep via nati-
onale en internationale organisaties 
zoals CEBEMO, ICCO, NOVIB, het Ro-
de Kruis en UNICEF. Voorop stond 
hierbij humanitaire hulpverlening in 
de vorm van medicijnen, herstelwerk-
zaamheden aan klinieken, kosten van 
medisch personeel en aan het zoge-
naamde 'prothesen-project'. Bij dit 
laatste project krijgen oorlogsinvali-
den kunstledematen - armen of benen 
- aangemeten. Dat was ook het geval 
met twee onfortuinlijke 16-jarige scho-
lieren: 
Mohammed el Kanazi en Khoor Ayoub, 
die in hun eigen huis veilig dachten te 
zitten. 
Buiten in de wijk Burj el Barajneh wa-
ren het Libanese leger en moslimstrij-
ders slaags  geraakt. Tijdens de dagen 
voortdurende gevechten boorde een 
granaat zich in de woning van deze 16-
jarigen. Misschien waren de benen nog 
te redden geweest. Maar in het overvol-
le ziekenhuis werd direct vanaf de heu-
pen geamputeerd. 

Rode cijfers 
Opnieuw heeft de Stichting Wijkvoor-
zieningen voor Bejaarden te Amster-
dam het kasboekje van plus minus 70 
duizend oudere Amsterdammers open-
geslagen. Hun financiële positie is ver-
gelijkbaar met die van zo'n 1 miljoen 
oudere Nederlanders die moeten rond-
komen van uitsluitend de AOW of van 
de AOW aangevuld met een klein pen-
sioen. Evenals in 1983 en 1984 komen 
deze ouderen tekort. Dit terwijl er van 
een alleszins redelijk en zeker laag in-
geschat bestedingspatroon wordt uit-
gegaan. Oudere alleenstaanden met al-
leen AOW zijn zonder meer het slechtst 
af. Zij moeten naar schatting ruim 
f 150,— per maand zien te besparen op 
een reeks van uitgaven waarvan er niet 
èèn in de luxesfeer valt. 

Om geen schuldeisers op de stoep te 
krijgen moeten ouderen noodgedwon-
gen het maatschappelijk isolement 
kiezen. De telefoon, lidmaatschappen, 
krantenabonnementen, alles wat het 
kontakt met de samenleving gaande 
kan houden, kost immers geld. Geld 
dat er feitelijk al niet meer is. Wat bete-
kenen dan toch die mooie praatjes over 
een betrokken en zelfstandig leven 
waarmee de regering bejaard Neder-
land om de oren slaat? 
Stil in een hoekje zitten waarschijnlijk 
en je vooral niet verroeren. Want elke 
beweging kost geld. En er zijn zoveel 
mensen die veel slechter af zijn in de 
wereld. U zult moeten berusten in het 
feit dat we allemaal met wat minder toe 
moeten. Maar wie zegt dat we moeten 
berusten? 

(advertentie) 

Het bestuur van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden Zoetermeer-'s Gravenhage zoekt in verband met het vervroegd 
met pensioen gaan van de huidige directrice per 1 maart 1986 
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	 Nederlandse artsen helpen.. . 

DIRECTEUR (M/V) 
voor het humanistisch centrum voor ouderen „Buytenhaghe". 

Buytenhaghe ligt in de groeistad Zoetermeer en is in 1978/1979 gereed-
gekomen. Het omvat een verzorgingshuis voor 183 bewoners en een com- 
plex van 108 woningen. De 70 BFT arbeidsplaatsen worden gedeeld door 134 medewerkers. 

Functie-informatie  
De te benoemen functionaris wordt belast met de leiding van het 

verzorgingshuis en het beheer van de woningen. Hierin wordt hij/zij bijge-
staan door een aantal diensthoofden en een externe administratieve dienst. 

Specifiek aandachtsveld: 
- scheppen van een goede woon- en werksfeer en 

overleg-structuur 
- voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten 
- realiseren van het opnemingsbeleid 
- 

zorgdragen voor een verantwoord financieel - economisch en technisch beheer 
- 

ontplooien van initiatieven, die een bijdrage leveren aan een creatief ouderenbeleid 
- onderhouden van in- en externe contacten 

Functie-eisen 
Voor deze belangrijke functie worden de volgende eisen gesteld: 

 - ervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur in de intramurale 
bejaardenzorg 

- sociaal-voelend teammanager met goede contactuele eigenschappen en 
ervaring in personeelswerk 

- een gedegen financieel-administratief inzicht 
- buitenkerkelijk, met een positieve instelling t.a.v. de humanistische le-

vensbeschouwing 
- leeftijd vanaf 40 jaar 

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Bejaarden-
oorden, terwijl de PGGM-regeling van toepassing is. 

Bij de sollicitatieprocedure wordt rekening gehouden met een door 
bewoners, staf en O.R. uit te brengen advies over de voorgestelde kandi-
daat. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. 
Kandidaten dienen bereid te zijn zich in Zoetermeer te vestigen. 

Sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie 
richten aan: Bestuur H.S.H.B. Zoetermeer-'s Gravenhage, „Buytenhaghe", 
Bergmanstrook 45, 2726 RR Zoetermeer. 
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Pleeggezinnen met 
opvoedingservaring gezocht! 

De Centrale voor Pleeggezinnen moet een noodkreet slaken, want 
er is een groot tekort aan pleeggezinnen, die ervaring met de 
opvoeding van opgroeiende kinderen hebben. Dat geldt zowel 
voor oudere kinderen boven de 12 jaar als voor de jongere groep. 
Want ook voor de laatste categorie is niet altijd het passend gezin 
beschikbaar. Het gaat hier om kinderen voor wie het belangrijk is 
dat zij in een gezin met kinderen terechtkomen en waar de pleeg-
ouders dus ervaring hebben met grootbrengen van kinderen. Er is 
vooral behoefte aan buitenkerkelijke gezinnen. Vaak gaat de wens 
hiernaar uit omdat de voorkeur van de eigen ouders hiernaar 
uitgaat of omdat het kind helemaal niet vertrouwd is met gods-
dienst. 

De vraag doet zich natuurlijk voor „of 
je een kind ook moet afstaan als je je 
aan dat kind bent gaan hechten". Het 
antwoord luidt: „Ja, óók in dit geval zal 
het kind moeten worden afgestaan". 
En dat zal niet altijd gemakkelijk 
zijn . . . 
Niettemin wil de overheid bevorderen 
dat kinderen niet meer zo gauw in een 

Kortverblijf adressen 
Behalve aan pleeggezinnen waar kin-
deren tot hun volwassenheid kunnen 
blijven is er een groeiende vraag naar 
gezinnen, waar kinderen voor korte 
tijd kunnen logeren: voor een paar we-
,ken, een paar maanden, misschien een 

jaar. Het gaat hierbij om kinderen 
uit gezinnen (vaak één-ouder gezin- 
nen),i 	waar de problemen zo hoog opge- 
lopen zijn dat er niets anders op zit dan 
»een tijdje uit huis plaatsen" voor zo- 
lang dat nodig is. 
Natuurlijk zijn er ook kindertehuizen 
en veel kinderen komen daar dan ook 
terecht en ze blijven er vaak zelfs lan-
ger dan nodig is. Maar hoe goed en 
liefdevol kindertehuizen ook kunnen 
werken: het is nooit te vergelijken met 
deopvang die een gezin kan bieden. 
Voor een kind is dat een overzichtelijke 
Plek, waar ze niet tegen nog zoveel an-
dere kinderen hoeven opboksen. 

Geen gemakkelijk werk 
Het is beslist niet gemakkelijk om als 
gezin een kind, dat regelrecht uit de 
problemen komt, op te vangen. Dat 
vraagt aan beide kanten veel aanpas-
sing. Bovendien zullen de pleegouders 
veel te maken krijgen met de eigen ou-
ders, want in principe is het de bedoe-
ling dat het kind daar weer naar terug 
gaat. Hoè lang dat zal duren is van te 
voren moeilijk te voorspellen. 

De jongste . . 
Het veiligste plekje in een gezin is dik-
wijls om er de jongste te zijn; in ieder 
geval niet de oudste. Voor de meeste 
pleegkinderen is het ook van belang 

hun leeftijd niet te dicht bij die van 
de eigen kinderen ligt. De kans op con-
currentie is dan vaak te groot. Pleeg-
kinderen hebben door alles wat ze heb-
ben meegemaakt al vaak een ach-
terstand opgelopen, dus verliezen ze 
het gauw van leeftijdgenootjes. 
Soms gaat het om eem minderbegaafd 
kind; soms om een kind met een andere 
Culturele achtergrond, soms is het heel 
belangrijk dat het kind niet te ver van 
de hem vertrouwde stad komt te 
Wonen. 

kindertehuis terecht komen. Alleen in 
gevallen als het echt niet anders kan en 
het voor het kind beter lijkt. De voor-
keur gaat uit naar opvang in een gezin 
als dat maar enigszins verantwoord is. 
Een „kortverblijf-adres", zoals dat te-
genwoordig heet. Bij deze vorm van op-
vang is het niet noodzakelijk om een 
volledig gezin te zijn: ook andere sa-
menlevingsvormen zijn van harte 
welkom. 

Belangstelling? 
Wanneer uw belangstelling gewekt is 
of wanneer u vragen heeft of wanneer u 
vrijblijvend wat meer informatie wilt 
hebben, neemt u dan kontakt op met de 
pleeggezinnencentrale in uw regio. 
Wanneer dat adres u onbekend is, belt 
of schrijft u dan naar: „Jeugd onder 
Dak", Centrale voor Pleeggezinnen 
Zuid-Holland en Zeeland, Heemraads-
singel 134, 3021 DJ ROTTERDAM, te-
lefoon 010-76.23.11. 

VAN MENS TOT MENS • JUNI 1985 5 



KIJK EEN5••••JE HEBT 
PoLiTIEKE GEVANGENEN 
EN POLITIEKE GEVAP4GENEW.-

DIE IN INDMESIE 

LIG-GEN I4En 
ERG GEVOELIG.. 

en Ontwikkelingssamenwerking een 
beleid voeren, waarvan principiële en 
morele uitgangspunten van mensen-
rechten, de pijlers vormen. 

Uitgangspunten 
In de huidige tijd geldt OC>k voor het 
buitenlandse beleid: hoe krapper de 
beurs, hoe ruimer het geweten. Maar 
we staan ook nu voor de keus of wij 
onze uitgangspunten voor een actief 
mensenrechtenbeleid naast een actief 
vredesbeleid overeind willen houden. 
En datzelfde geldt voor het Nederland-
se ontwikkelingsbeleid. 
Uitgangspunt voor een slagvaardig 
mensenrechtenbeleid moet „het bevor-
deren van positieve ontwikkelingen op 
dit terrein en het tegengaan van nega-
tieve ontwikkelingen", omvatten. Dat 
laatste kan gebeuren door druk uit te 
oefenen op regeringen die voor schen- 

HOM-DISCUSSIE PROJEKT ktItkt kk #11  

Het gaat om een actief 
mensenrechtenbeleid! 

Op 31 januari a.s. bestaat het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM), dat werd opgericht door HIVOS, Humanitas 
en het Humanistisch Verbond vijf jaar. Het HOM wil dit 
eerste lustrum vieren met een congres waar voorstellen voor 
een actief mensenrechtenbeleid zullen worden gepresen-
teerd. Het HOM heeft hiervoor een — op ervaringen gestoelde 
— discussienota samengesteld en het is de bedoeling dat zowel 
mensen uit eigen kring als daarbuiten aan de discussie, die in 
ons land plaatsvindt, gaan deelnemen. 
Vóór 1 december van dit jaar moeten schriftelijke reacties op 
de HOM-voorstellen aan het landelijke secretariaat worden 
verzonden. Zowel voorstellen als reacties worden besproken 
op een congres dat eind januari 1986 wordt gehouden. Hier-
onder treft u de discussienota in verkorte vorm aan. 

De HOM beschouwt de mensenrechten, 
zoals die in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, zijn gefor-
muleerd als de belangrijkste formule-
ring van menselijke waarden, die de 
geschiedenis van de mensheid ooit 
heeft voortgebracht, al zijn ze voor ver-
andering en verbetering vatbaar. 
Helaas valt er op het gebied van men-
senrechten in het algemeen nog weinig 
te vieren. De problemen van armoede 
en onderdrukking lijken alleen maar 
toe te nemen. 
Het HOM beschouwt mensenrechten 
niettemin als principiële uitgangspun-
ten in de strijd tegen deze problemen en 
het zijn in eerste instantie de arme en 
onderdrukte bevolkingsgroepen zelf, 
die deze strijd moeten voeren. Zij zijn 
onze hoop en ons perspectief, waar het 
gaat om het — door de Universele Ver-
klaring geproclameerde — „Gemeen-
schappelijk door alle volkeren en alle 
naties te bereiken ideaal". 
Nederland heeft echter de taak een bij-
drage te leveren aan die strijd en daar-
voor is nodig dat Buitenlandse Zaken 
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ding van mensenrechten verantwoor-
delijk zijn. Hiervoor kunnen „be-
staande relaties" met die regeringen 
worden ingeschakeld om bijvoorbeeld 
tot een kritische dialoog over te-
rughoudendheid in onze betrekkingen 
met deze regeringen te komen. 
Anderzijds bepleit het HOM-relaties 
met regeringen, die een positief beleid 
ten aanzien van mensenrechten voeren, 
aan te moedigen via ontwikkelings-
hulp. Een steun dus aan zulke positieve 
ontwikkelingen in derde wereld 
landen. 

Gericht Landenbeleid 
Het HOM bepleit deshalve een Gericht 
Landenbeleid voor mensenrechten. 
Voor een evenwichtige beoordeling 
dient te worden gekeken naar het to-
taalbeeld van een land waarbij dus ook 
sociale en economische mensenrechten 
behoren. 
De jaarlijkse begroting van Buiten-
landse Zaken zou dan ook vergezeld 
moeten gaan van een landenrapporta-
ge over dit totaalbeeld van de diverse 
landen en zeker van de landen waar-
mee Nederland bijzondere relaties (in 
het kader van ontwikkelingssamen-
werking of anderzins) onderhoudt en 
van die landen waar de mensenrech-
tensituatie zowel in positieve als nega-
tieve zin, specifieke aandacht vereist. 

(liet HOM rapport Gericht Lan-
denbeleid bevat een analyse van 
de mensenrechtensituatie in 17 
landen waarbij ook sociale en 
economische mensenrechten in 
de beoordeling zijn betrokken). 

Druk uitoefenen bij 
schendingen 
Het middel dat wij kunnen hanteren 
om druk uit te oefenen op regimes die 

verantwoordelijk zijn voor ernstige en 
stelselmatige schending van mensen-
rechten, is afhankelijk van de relatie 
die Nederland met deze landen onder-
houdt. 
Het HOM bepleit specifieke aandacht 
en duidelijke beleidsmaatregelen t.a.v. 
een beperkte groep van landen, waar-
bij de balans van het totaalbeeld van de 
mensenrechten duidelijk negatief is. 
In het beleid van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en ,,aanverwante" 
departementen zou  „uitoefenen van 

wig 
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maximale druk" op deze regeringen 
(„concentratielanden-beleid 	voor 

mensenrechten), moeten zijn inge-
bouwd. 
De maatregelen die het HOM hiertoe 
voorstelt zijn: 
- het achterwege laten van iedere 

vorm van wapenleverantie. 
- terughoudend beleid in economische 

relaties met betrokken regeringen. 
- geen overheidssteun of handelsbe-

vorderende maatregelen t.a.v. be-
trokken landen. 

- geen steun aan leningen via interna-
tionale financiële instellingen of an-
dere krediet verstrekken de instel-
lingen. 

- niet aangaan van of beëindiging van 
officiële ontwikkelingsrelatie. 

- specifiek t.a.v. Zuid-Afrika dient 
Nederland thans eenzijdig over te 
gaan tot een olieboycot. 

- terughoudendheid in andere relaties 
die regime-ondersteunend kunnen 
werken, zoals culturele en sport-re-
laties. 

Aanmoediging 
Daarentegen moeten de relaties met 
landen waar sprake is van positieve 
ontwikkelingen op het gebied van 
mensenrechten extra worden aange-
moedigd en gestimuleerd. Bij de eerder 
genoemde rapportage zouden landen 
moeten worden genoemd die in dit ka-
der  voor extra faciliteiten in aanmer-
king komen, zoals bijvoorbeeld: 
- steun voor soepele regeling schul-
denprobleem 
- kredietfaciliteiten en handelsbevor-
dering  
- samen werkingsaccoorden. 

Ontwikkelingshulp en 
mensenrechten 
Het HOM is dus van mening dat de 
hiervoor genoemde morele uitgangs-
punten gekoppeld dienen te zijn aan 
het ontwikkelingsbeleid. 
Het Nederlandse hulpverleningsbeleid 
zou dan ook gericht moeten zijn op het 

Ontoereikend 
Het gemiddeld inkomen per hoofd van 
de bevolking is een ontoereikend crite-
rium voor de keuze van concentra-
tielanden. 
Verschillende landen in Latijns-Ame-
rika (die nu vanwege dit criterium bui-
ten de boot vallen) zouden zeker in 
aanmerking kunnen komen indien een 
positief beleid t.a.v. mensenrechten 
hier via hulpverlening juist zou kunnen 
worden versterkt. 
Sociale en economische tegenstellin-
gen vormen in veel landen immers de 
achterliggende oorzaak van politieke 
onderdrukking. 
In landen waar het beleid geen of on-
voldoende verbetering van de situatie 
van de armste bevolkingsgroepen be-
werkstelligt, dient de hulpverlening te 
worden verminderd. 
Daarentegen moet aan noodhulp-pro-
gramma's (denk aan het schrijnende 
voedselprobleem in Afrika) steeds 
prioriteit worden gegeven. 

Vluchtelingenbeleid 
Een binnenlandse component van het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid is 
het vluchtelingenbeleid. 
Nederland zou hier een concrete bij-
drage kunnen leveren door het voeren 
van een gastvrijer beleid t.a.v. vluchte-
lingen. 

(Zie HOM aanbevelingen voor 
het vluchtelingenbeleid van de-
cember 1982) 
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1 o Graag ontvang ik de discussiemap met uitgebreide achtergrondinforma-
tie á ,f 7,50. 1 

o Stuur mij de volledige map, inclusief HOM-rapport Gericht Landenbe-
leid á f 12,50. 

o Ik geef mij op als abonnee van de HOM-publicaties (f 15,— per jaar), 
waardoor ik op de hoogte blijf van de activiteiten van de HOM. Ik 
ontvang tevens de volledige discussiemap. 1 o Ik geef mij op als geïnteresseerde voor het HOM-congres in januari 1986 1 
	

en ontvang te zijner tijd hiervoor de uitnodiging. 
(Betaling geschiedt na ontvangst van de acceptgirokaart) 

1 
1 
1 Adres: 	  

bevorderen van sociale en economische 
mensenrechten van de armste bevol-
kingsgroepen. 
Helaas draagt het grootste deel van de 
bilaterale hulpverlening hier niets toe 
bij . . Integendeel, die hulp komt vrij-
wel in zijn geheel ten goede aan de bo-
venlagen van de ontwikkelingslanden. 
Die bilaterale hulpverlening zou dan 
ook anders moeten worden gericht en 
hiervoor is het nodig ook nieuwe con-
centratielanden te kiezen. 
De HOM-criteria zijn in dit verband 
een praktisch handvat om tot een be-
oordeling te komen. 

1 

HOM-perspectief voor 
E  mensenrechten 

Leden die zowel aan de discussie als aan het aanstaande HOM-congres 
III willen deelnemen, kunnen de discussie-map aanvragen bij HOM, Postbus 

114, 3500 AC Utrecht, tel. 030-31 81 45. Stuur onderstaande bon in. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Naam: 	  1 

1 
 

1 
E 

 Woonplaats en postcode: 	  Tel  • 	 1 
111 	aai 	MI wig alli lile lie 11111 in IN 11111.11N ai nig 
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De gezinsouders Ans en Henk zijn beidend', 

kinderenkl0 

*;,,tillMIrk:- 
....

4; 	* 	- 

Jacqueline droomt en praat over. . . paar- 
den! Haargrote liefde. Dat blijkt ook wel uit 
de posters aan de wand van haar eigen ka- 

mertje. 

Henk: „Binnen drie weken hadden wij 
vier kinderen in huis, maar we hebben 
het daar geen moment moeilijk mee ge-
had hoor; we wisten waar we aan wa-
ren begonnen  en we zijn gewend om 
met kinderen om te gaan. Ans en ik 

„Het klikte dade Ik tusse (1/J 32 
Aan de Tomatenakker in Zoetermeer is van twee 
(nieuwbouw)woningen de tussenmuur weggehaald, waar-
door een riant woonhuis is ontstaan: geschikt voor een groot 
gezin. Een groot gezin vormen Ans (29) en Henk (30) Jekel 
ook met de vier inwonende kinderen van resp. 12, 13, 14 en 15 
jaar oud. 
Op het eerste gezicht een normaal gezellig groot gezin met de 
'bijbehorende' dieren: een hond, twee katten, een papegaai, 
een hamster. Bij nader inzien zijn Ans en Henk toch wat jong 
voor een gezin met vier zulke grote kinderen! Die eerste 
indruk is dan ook niet juist. Het gaat in Zoetermeer om een 
gezinshuis van de Stichting Gezinshuizen Humanitas, die 
„het stichten en beheren van gezinshuizen met een herken-
baar opvoedingsklimaat op humanistische grondslag” als 
doel heeft gesteld. De geplaatste jongeren die in een „inter-
naat" niet zo goed tot hun recht komen, moeten hier „een 
thuis vinden zolang ze dat nodig hebben en de gelegenheid 
krijgen om de eigen mogelijkheden te onderzoeken". 

. . . : zoals in ieder gezin zijn er 
af en toe ruzietjes: 

als de een naar Studiosport 
en de ander naar een 

pop-programma wil kijken . . . 

Ansilla ziet zich later het liefst als verkoop- 
ster in een modezaak of boetiek. „Liever kle- 
ren verkopen dan zelf maken," is haar me- 

ning. 

Bij deze niet gemakkelijke taak krijgen 
de gezinsouders Ans en Henk, beiden 
afkomstig uit het groepswerk, bij zo-
wel pedagogische als praktische zaken, 
steun van een begeleidster van de 
Stichting, die wekelijks een bezoek 
brengt aan het gezinshuis. Haar taak is 
het ook om kontakten met plaatselijke 
en andere instanties te onderhouden. 

Gezinsuitbreiding 
Binnenkort bestaat het gezin uit zeven 
personen, want in augustus a.s. ver- 

een gezinsvervangend tehuis en daar 
was ik wel wat gewend." 
Ook Henk valt het niet moeilijk om als 
„vader" te fungeren van een groot ge-
zin. Hij rijdt iedere dag naar Amers-
foort, werkzaam is bij slecht-
horen wdeaeanr 

hij 
 spraakgestoorde kinderen. 

Vandaar dat Ans en Henk durfden sol-
liciteren, toen er een ouderpaar werd 
gevraagd voor het gezinshuis in Zoe-
termeer en zo verhuisden ze vorige jaar 
juli van Amersfoort naar Zoetermeer. 

wacht Ans haar eerste baby, waarnaar 
ook door de twee oudste meisjes met 
spanning wordt uitgekeken. Ans ziet 
dan ook niet op tegen gezinsuitbrei-
ding: zij zal ongetwijfeld bij de verzor-
ging op de steun kunnen rekenen van 
Venneke en Ansilla. 
Ans: „Die steun heb ik trouwens ook nu 
al. Venneke en Ansilla houden erg veel 
van koken en dat doen ze dan ook vaak. 
Vooral omdat ze zelf mogen kiezen wat 
ze klaar maken." 
Voor Ans die een halve dag „hulp van 
buiten heeft" blijft er niettemin nog ge-
noeg te doen: „wassen en ja alles wat je 
in een groot huishouden tegenkomt. 
Maar zij kan de drukte best aan, want: 
„Ik heb als groepsleidster gewerkt in 
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I:omstig uit het groepswerk.  Tussen hen en de 
ie het dadelijk. 

zeiden te gen elkaar; we geven ons zelf 
een half jaar om het kontakt met de 
kinderen hebben tot stand te brengen. Die tijd 

we niet nodig gehad, want het 
klikte gelijk goed tussen ons zessen." 

„Natuurlijk zijn er af en toe wel ru-
zietjes, zoals in elk gezin. Als de één - 
en  dat ben  ik dan - naar Studio-sport 
wil kijken en de ander naar een pop-
rero - ainina moet één uitwijken naar 

et zwart  -wit toestelletje boven. . . (la-
chend) en  dat ben ik dan ook meestal." 
Maurice: „Een muziekprogramma 
moet je in kleur zien! " 

Kok in de dop  

Maurice 
prettig te 

 (14) lijkt zich opmerkelijk 
voelen bij Ans en Henk en de 

„drie zusjes", die hij af en toe graag 
plaagt èn die hem op hun beurt plagen. 
Gewoon 

 leerli op p
oa

o
ls in ieder ander gezin. Hij 

de koksschool in Den 

w
H

a
a
n
ag
t
.
inip

ilidelijk géén slechte leerling, 
de koelkast staat een prachtige 

niet 
die 

epein-bloemen versierde 
taart,bestemd is voor moederdag. 
Hij Maakte de taart èn de marsepein-
bloemen , »Want dat hoort erbij". Mau- 
rice is nu ruim een jaar uit huis weg. Hij 
zte

il
eti•

(13e 
poosje 

in 

 een tehuis, waar „hij 
a best een leuke tijd had", maar 
deskundigen waren van mening dat 
Maurice zich in gezinsverband beter 
zou kunnen ontwikkelen en zo kwam 
hij in Zoetermeer terecht. 

Zelf gemaakt 
Venneke, die met haar 15 jaar de oudste 
van de kinderen is, heeft ook een aantal 
moeilijke jaren achter de rug. Maar ze 
heeft in Zoetermeer het gevoel, „dat dit 
het wel is". Als leerlinge van de huis-
houdschool, waar haar belangstelling 
vooral uitgaat naar de textielverwer-
kende vakken, kan zij haar creativiteit 
volop ontplooien. Ze maakt haar eigen 
kleren, wijst trots op haar perfect zit-
tende tuinbroek met bijpassende blou- 

1111 

. . . a s ze op school vragen 
wie Ans en Henk zijn, 

zeg ik vaak: dat zijn mijn 
vader en moeder . . . 

se, zegt „zelf gemaakt". Zij maakte ook 
de (door het hele gezin bewonderde) 
trappelzak voor de baby die in augus-
tus komt. Ansilla zegt: „Mooi hè, hele-
maal doorgestikt, dat is érg moeilijk 
hoor." 

Een modezaak: Leuk! 
Na een aantal jaren in verschillende 
tehuizen in Amsterdam te hebben ge-
woond, belandde ook Ansilla (14) in 
Zoetermeer. Ze heeft het bij Ans en 
Henk best naar haar zin; „het is alleen 
jammer dat Zoetermeer zo'n boeredorp 
is. . . Amsterdam is zo héél anders." 
Net als Venneke is ze op de huishoud-
school waar ze heeft gekozen voor 

Venneke volgt op de huishoudschool o.a. de 
cursus textiel verwerkende vakken; zij 

maakt dolgraag haar eigen kleren „omdat je 
dan je eigen smaak meer kunt volgen." 

Maurice volgt een opleiding op de koks- 
school, en thuis oefent hij 't liefst urenlang — 

néé niet in de keuken — mddr op zijn bas- 
gitaar. 

„mode en kleding", maar ze maakt 
nooit iets zelf, want „Ik voel me meer 
aangetrokken tot de verkoop. In een 
boetiek of modezaak werken lijkt me 
leuk." 

iets met dieren 
Jacqueline (12) is duidelijk de jongste 
van het viertal. Zij woonde een poosje 
in een kindertehuis tot deskundigen 
besloten dat plaatsing in een gezins-
huis voor haar het beste zou zijn. Al de 
doorstane emoties zijn niet zomaar aan 
haar voorbij gegaan. Verlegen lachend 
zegt ze: „Ik zit pas in de vijfde klas, ik 
ben blijven zitten." Maar daar tilt (te-
recht) niemand zwaar aan . . . 
De wanden van haar kamertje gaan 
schuil achter posters van paarden. 
Haar grote liefde. En voor later wil ze 
„iets met dieren gaan doen.". 
Voorlopig kan zij haar dierenliefde 
kwijt in haar hobby: paardrijden. Ook 
de andere drie hebben hun hobby: 
Maurice heeft zijn bas-gitaar, Ansilla 
danst en Venneke leert karate. 
Maar niemand spreekt met zoveel en-
thousiasme over haar hobby als Jac-
queline: „lik mag altijd op Pascha rij-
den, die is zó lief. Ik heb 't hier hartstik-
ke lijn" en na een ogenblik stilte: „Als 
ze op school vragen wie Ans en Henk 
zijn, zeg ik vaak dat zijn mijn vader en 
moeder." 

Ank van Zachten 
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De sectie „Beschikken over in-
dividueel menselijk leven en 
dood" van het Humanistisch 
Studiecentrum 	Nederland 
(HSN) heeft zeer onlangs het 
rapport „Ongevraagde eutha-
nasie" uitgebracht. Michael 
Kerkhof schrijft over deze 
rapportage „die binnen de hu-
manistische kring zal gelden 
als aanzet tot een discussie en 
wellicht tot een uitgebalan-
ceerd standpunt over het eu-
thanasie-vraagstuk". 

Als het om leven en dood gaat heeft de 
mensheid maar al te vaak weinig scru-
pules gekend. Op het moment dat er 
tussen en binnen samenlevingen span-
ningen optreden, als er sprake is van 
vijandschap en dreigin, blijkt in de 
praktijk „veel geoorloofd te zijn". Met 
de eerbiediging van menselijk leven is 
het dan droevig gesteld. Niet zelden to-
nen degenen die de macht bezitten wei-
nig geinteresseerd te zijn in humani-
teit: vraagstukken van fatsoen en rede-
lijkheid zijn dan op het tweede plan gekomen en andersdenkenden worden 
op de walgelijkste wijze letterlijk uit de 
weg geruimd. Daarvan geeft Amnesty 
International jaarlijks schrijnende 
voorbeelden. 

Hoopgevend daarbij is evenwel dat 
diezelfde mensheid tegelijkertijd 
denkbeelden en daarop geënte organi- 
saties voortbrengt, die nu juist wel hu- 
maniteit, d.w.z. een menswaardige be- 
handeling van ieder individu een eerste 
voorwaarde vinden voor het menselijk 
beschavingsniveau. Het beschikken 
over leven en dood is daarbij een uiterst 
delicate en gevoelige zaak, die zelden 
tot duidelijke uitspraken en beslissin- 
gen leidt. En terecht, want we bevinden 
ons dan in een grensgebied waar ethi-
sche overwegingen en starre dogma-
tiek dicht bij elkaar liggen. Van het 
grootste belang hierbij is vooral dat het 
element van voortdurende twijfel een 
rol blijft spelen. Ditzelfde element van 
twijfel is ook aanwezig in het onlangs 
verschenen rapport van het Humanis-
tisch Studiecentrum (HSN) over onge-
vraagde beëindiging van het leven. Het 
rapport „Ongevraagde euthanasie" 
werd door de HSN-sectie „Beschikken 
over individueel menselijk leven en 
dood" onder voorzitterschap van de 
heer B. Polak, samengesteld. 
Binnen de humanistische kring zal de 
rapportage gelden als een aanzet tot 
een discussie en wellicht uitgebalan-
ceerd standpunt ten aanzien van het 
euthanasie-vraagstuk. 

Nadruk op ongevraagde 
euthanasie 
In het rapport wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gevraagde en onge- 

vraagde euthanasie. Hoewel uit recen-
te onderzoekgegevens blijkt dat voor 
een groot deel van de bevolking ge-
vraagde euthanasie op ethische en mo-
rele gronden aanvaardbaar is, wordt 
weloverwogen alleen ingegaan op .de 
vooral ook emotioneel veel omstrede-
ner kwestie van de ongevraagde eutha-
nasie. 
Naar de huidige rechtsopvatting is on-
gevraagde euthanasie per definitie 
moord. In de rapportage acht men 
evenwel een genuanceerder standpunt 
mogelijk én nodig. Men denkt daarbij 
aan de situatie van langdurig diep be-
wusteloze patiënten en ernstig gehan-
dicapte pasgeborenen. In dat soort ge-
vallen zouden naaste verwanten om de 
beëindiging van het leven kunnen ver-
zoeken, hetgeen onder strikte voor-
waarden ten uitvoer zou kunnen wor-
den gebracht. 

De rapporteurs stellen daarbij dat er 
sprake moet zijn van óngeneeslijkheid 
van ziekte of afwijking en van onmoge-
lijkheid van een succesvolle behande-
ling; van onduldbaar lijden van een be-
trokkene of diens familie en/of verzor-
gers; van een verzoek van betrokkenen. 
Een en ander wordt uitvoerig toege-
licht. Met name de kwestie van het ver-
zoek om levensbeëindiging door der-
den (een naast betrokkene), de kern 
van wat ongevraagde euthanasie heet. 
De argumenten pro en contra worden 
daarbij zorgvuldig op een rij gezet. 
Zo vraagt men zich af of het belang van 
de patiënt kenbaar is. Het lijden van 
iemand in diepe langdurige coma is on-
bewijsbaar. Men kan er geen argument 
vbbr of tègen euthanasie aan ontlenen. 
Als een niet meer aanspreekbare pa-
tiënt ooit de wens (euthanasie-verkla-
ring) te kennen heeft gegeven om een 
ernstig geschaad leven niet meer te wil-
len voortzetten, mag gevraagde eutha-
nasie geconcludeerd worden. Maar is 
dit niet het geval, dan kan vanuit de 
onbekendheid met de wens van de pa-
tiënt noch een argument vbbr, noch een 
argument tègen euthanasie worden af-
geleid. Verder zet men een vraagteken 
bij de geldigheid van de opvatting dat 
het leven van hogerhand geschonken is 
en om die reden niet onnatuurlijk afge- 

broken zou mogen worden. Soms is bbk 
voortzetting kunstmatig, stelt men 
daar tegenover. 

Genade 
In het HSN-rapport kiest men vaar het 
standpunt dat levensbeëindiging zon-
der verzoek van een patiënt niet princi-
pieel in alle situaties verwerpelijk is. 
Letterlijk schrijft men: 
„De dood kan een genade zijn, in de 
eerste plaats voor de lijdende persoon 
zelf, maar ook voor zijn/haar mèè-lij-
dende omgeving." 
Het laatste zinsdeel wordt verder ver-
duidelijkt en onderbouwd. Er is met 
name aandacht voor de ontwrichtende 
uitwerking op een gezin, indien zij de 
zorg krijgt over een ernstig gehandi-
capte pasgeborene. Voorts heeft men 
oog voor kostenafwegingen binnen de 
gemeenschap en in het bijzonder voor 
de gevaren van gemakzucht en mis-
bruik. In verband met het laatste wordt 
sterk aangedrongen op duidelijke en 
strikte voorwaarden waaronder onge-
vraagde euthanasie zou mogen worden 
toegepast. 
Aan het HSN-rapport is een minder-
heidsstandpunt toegevoegd. Hierin 
worden vraagtekens gezet bij de recht-
vaardiging om de beslissing in handen 
van derden te leggen. 

Het HSN-rapport „Ongevraagde Eu-
thanasie" is verkrijgbaar op het Cen-
traal Bureau van Humanitas. 

010-262M- 
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Wereldcongres 
Van 3-7 augustus '86 wordt in Oslo het „Humanist World Congress 1986" gehou-
den, met als motto: waarom zeggen humanisten ja tegen het leven". 
Het is de tweede keer dat Oslo als „gast-stad" optreedt voor humanistische 
congresgangers. Voor het eerst gebeurde dat in 1962 én met groot succes. 
Volgend jaar, aldus de Noorse humanistische beweging zal dat succes zeker 
worden geëvenaard, zo niet overtroffen. Want Noorwegen en een congres beteke-
nen ook een vakantie! Mocht  u belangstelling hebben voor dit congres, dat overi-
gens (uw) financiële steun best kan gebruiken, dan schrijven naar: 
1986 Humanist World Congress, P.O. Box 2870 - Teyen, N-0608 Oslo 6, NORWAY 
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Boter of margarine 
Veel mensen denken dat boter 
dik maakt. Margarine zou min-
der vet zijn en daarom de voor-
keur moeten hebben. Dit is on-
zin. Boter, dieetmargarine en 
margarine bestaan voor onge-
veer 80% uit vet. Ze leveren alle 
drie evenveel energie. 

Dieetmargarine onderscheidt zich in 
die zin dat er andere vetsoorten in zijn 
verwerkt vetten waarin andere vetzu-
ren zitten. In dieetmargarines zit een 
grotere ho.  eveelheid meervoudig on-
verzadigd vetzuur. Het lichaam heeft 
dagelijks enkele grammen van deze 
vetsoort nodig om gebreksziektes te 
voorkomen. Plantaardige oliën, var-
kensvlees en kip bevatten deze soort 
vet. Iedereen krijgt met deze produkten 
voldoende binnen. Meer hebben we 
niet nodig. Het is alleen zinvol zo'n di-
eetinargarine te eten als de dokter of 
diëtiste dit voorschrijft. 
Voor halvarine geldt dat er slechts 40% 
vet in zit. Dit levert dan ook de helft 
van de hoeveelheid energie. Om er even 
slank uit te zien als uw dochter is er 
echter meer nodig dan alleen de heel 
dure halvarine te eten in plaats van 
boter of margarine. Het energiever-
schil tussen boter en halvarine maakt u 
al goed door per maaltijd een kwart 
boterham minder te eten of mager be-
leg te verkiezen boven bijvoorbeeld 
Pindakaas. Als bij u de keus tussen 
boter en margarine wordt bepaald door 
het gezondheidsaspect dan verdient 
boter de voorkeur: lichter verteerbaar, 
bevat minder zout dan de meeste mar-
garines en minder additieven. 

(Overgenomen uit KOOPKRACHT, 
juni '85) 

VRAAG 
Een poosje geleden maakte een 
kennis mij attent op de moge-
lijkheid van schuldsanering. U 
moet weten dat ik al jaren diep 
in de schulden zit en zelf geen 
uitweg meer zie. Wat is eigen-
lijk schuldsanering? Zou het 
een oplossing voor mijn proble-
men kunnen zijn? 

ANTWOORD 
Als u worstelt met een schuldenpro-
bleem, waarvoor u zelf geen oplossing 
ziet, is het zaak in eerste instantie om 
begeleiding of bemiddeling van een 
maatschappelijk werker of andere 
budgetdeskundige te vragen. 
Blijkt die hulp op lange termijn geen 
uitkomst te bieden, dan dient zo spoe-
dig mogelijk kontakt opgenomen te 
worden met uw geldgevers of schuldei-
sers — om te komen tot een betalingsre-
geling, die enerzijds aan u voldoende 
ruimte laat om rond te komen en an-
derzijds de schuldeisers voldoende ze-
kerheid biedt, dat de schulden geleide-
lijk zullen worden afbetaald. U kunt 
zich daartoe voor bemiddeling wenden 
tot de gemeentelijke sociale dienst in 
uw woonplaats of tot de Volkskre-
dietbank in uw plaats of regio. 
Bij een dergelijke schuldbemiddeling, 
waarbij Sociale Dienst of Volkskre-
dietbank behulpzaam kan zijn, wordt 
allereerst een inventarisatie van alle 
schulden gemaakt. Vervolgens wordt 
aan de hand van uw aflossingsmoge-
lijkheden een betalingsplan opge-
maakt. Daarna wordt kontakt opgeno- 

men met de schuldeisers om de bereid-
heid tot medewerking te vragen en 
eventueel de schuldeiser te verzoeken 
af te zien van het berekenen van rente 
en kosten of genoegen te nemen met 
terugbetaling van een gedeelte van de 
schuld. De schuldeisers moeten zich 
schriftelijk akkoord verklaren. De be- 
taling vindt dan plaats via de instelling 
die bemiddelt en deze zorgt voor de 
verdeling van de betalingen over de 
schuldeisers. 
Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid 
van schuldsanering. Dat is een oplos-
sing van uw schuldsituatie door het 
verstrekken van een saneringskrediet. 
Wanneer uw aflossingsmogelijkheden 
niet voldoende zijn om alle schulden 
binnen afzienbare tijd te betalen of 
wanneer uw schulden zich niet lenen 
voor schuldbemiddeling kunnen alle 
opeisbare schulden worden vervangen 
door één schuld op termijn. De hoogte 
van zo'n saneringskrediet wordt weer 
bepaald door uw aflossingsmogelijk-
heden. Als het saneringskrediet niet 
toereikend is om alle schulden volledig 
af te lossen, zal de bemiddelaar een 
voorstel doen aan de schuldeisers met 
een bepaald percentage van hun vorde-
ringen genoegen te nemen. 
De meeste schuldeisers zullen wel ak-
koord gaan met een bepaald percenta-
ge. Wanneer ze het op een faillissement 
laten aankomen, lopen ze grote kans 
nog minder te ontvangen. 
De laatste mogelijkheid van schuldsa-
nering is echter sterk afhankelijk van 
de hoogte van uw totale schuldenlast. 
Ik hoop tenslotte dat u in overleg met 
sociale dienst of volkskredietbank 
spoedig een oplossing voor uw schul-
denprobleem zult vinden. 



HUMANISTISCHE STICHTING 
„DE TERP" 

POSTBUS 484 —7600 AL ALMELO 

Q \. 
- 

„De Terp" is een wooncentrum bestaande uit zelfstandige woningen, in 
het bijzonder voor bepaalde kategorieën bewoners zoals ouderen, alleen-
staanden en onvolledige gezinnen. De filosofie achter dit wooncentrum is 
dat bewoners met behoud van privacy een gemeenschap kunnen vormen, 
die tegemoet komt aan behoeften zoals kontakt en veiligheid. 

Het wooncentrum bevat een honderdtal terrasflats van diverse types 
gelegen aan inpandige straten en gemeenschappelijke rekreatieruimten op 
verschillende verdiepingen. 

De Humanistische Stichting „De Terp" is eigenaar en beheerder van 
dit wooncentrum. 

Bestuursleden worden benoemd door Humanitas en het Humanistisch 
Verbond. Een aantal bestuursleden kan worden benoemd door de Huma-
nistische Stichting „De Terp". 

Aangezien een aantal bestuursleden binnenkort aftreedt, zoekt de 
Humanistische Stichting „De Terp" 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
die: 
a) mee kunnen en willen denken over het beleid ten aanzien van beheer en 
exploitatie van het wooncentrum, 
b) affiniteit hebben met de humanistische levensovertuiging, 
c) zo mogelijk bestuurlijke ervaring hebben en ervaring met woningbe-
heer. 

Het bestuurslidmaatschap zal ongeveer 10 uur per maand in beslag 
nemen. Reiskosten en andere werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie terecht bij: 
de heer Smit, voorzitter van het bestuur, tel. 05490-62442. 

Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u mogelijke geïnteresseerden 
op deze advertentie wilt wijzen. 

De pijn van gelijkheid 
„Gelijke rechten van mannen en vrouwen" wil in de praktijk 
vooral zeggen, dat vrouwen beter aan hun trekken moeten komen. 
Mgár waar de één wint, verliest de ander, soms in beider nadeel. 
Per 1 april is de AOW in opzet gewijzigd. De wijziging verschaft 
gehuwde vrouwen een zelfstandig recht op een AOW-uitkering 
vanaf het 65ste jaar. Maar zoals te verwachten, heeft een en ander 
konsekwenties voor het uitkeringsbedrag. 

Tot voor kort gold, dat wanneer de man 
van een echtpaar de 65 passeerde hij 
daarmee een recht op een AOW-uitke-
ring van 100% verwierf, ongeacht de 
leeftijd van zijn echtgenote. Gehuwde 

vrouwen van 65 en ouder hadden dit 
recht niet. Nu ligt dit anders. Als zowel 
de man als de vrouw 65 jaar of ouder 
zijn, heeft ieder van hen recht op een 
AOW-uitkering van 50%. Is een van 

(advertentie) 
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beiden echter jonger dan 65 jaar, dan 
ontvangt alleen de oudste partner zijn 
of haar 50% AOW-uitkering. Er kan 
evenwel een toeslag gegeven worden, 
die afhankelijk is van het eigen inko-
men van de jongste partner. Boven een 
bepaalde inkomensgrens vervalt de 
toeslag. Zonder eigen inkomsten van 
de jongste partner ontvangt de oudste 
gewoon 100% AOW. Voor alleenstaan-
den veranderde er niets. De op gelijke 
berechtiging van mannen en vrouwen 
gebaseerde ombouw van de AOW is, en 
daarin zit pijn, niet budgettair neu-
traal. Sommige gezinshuishoudingen 
van ouderen gaan er op achteruit, want 
inkomens van jongere partners tot een 
bepaalde grens worden meegerekend 
om een aanvulling te kunnen bepalen 
op de individuele 50% uitkering en bo-
ven een bepaalde inkomensgrens ver-
valt zo'n aanvulling so wie so. Een be-
paalde categorie ouderenhuishoudin-
gen zullen de gelijkberechtiging zeker 
als pijnlijk ervaren. Maximaal ver-
liezen zij een 50% AOW-uitkering aan 
inkomen. Om deze pijn wat te verzach-
ten is een overgangsregeling van toe-
passing. Een pijn-op-termijn regeling. 
Pas na april 1988 zal het inkomen van 
een jongere partner meegerekend gaan 
worden. Bovendien zal hierop weer een 
uitzondering gemaakt worden voor 
partners van 60 jaar en ouder. Hun in-
komen zal buiten beschouwing blijven. 
Tegen de individualisering van de 
AOW is vanuit ouderenorganisaties 
hevig protest aangetekend. In die kring 
spreekt men van aantasting van de 
AOW als basispensioen. Maar dat is 
niet in het geding. Het alleenrecht op 
100% AOW van gehuwde mannen van 
65 jaar en ouder is een gedééld recht 
geworden en dat is alles. Meer hout 
snijdend is de vrees die de ouderenbon-
den hebben ten aanzien van het werken 
van oudere gehuwde 65 min vrouwen. 
Arbeid die hun een klein inkomen ver-
schaft zal nauwelijks nog financieel 
aantrekkelijk zijn. Men zal eerder 
kiezen voor een aanvulling tot 100% op 
de 50% AOW-uitkering van de man. 

Civiele verdediging 
De Nederlandse Vereniging voor Medi-
sche Polemologie (NVMP) acht de nota 
„Civiele verdediging" van minister 
Rietkerk van Binnenlandse Zaken bui-
ten de werkelijkheid. De 1700 bij de 
NVMP aangesloten artsen zijn van me-
ning dat rampen, anders dan de minis-
ter voorstelt, niet door de medische 
stand kunnen worden opgevangen. De 
minister werkt met illusies en licht de 
bevolking vals voor, is hun opvatting. 
Zij baseren hun standpunt op weten-
schappelijke studies en op adviezen 
van de commissie „Rampengeneeskun-
de 1979" en dat luidt: „Zodra de nood 
echt aan de man komt, bijvoorbeeld ten 
gevolge van nucleaire  oorlogsvoering, 
maar ook bij een beperkt conventioneel 
conflict, een beperkte chemische oor-
log of een milieuramp, is er feitelijk 
geen adequate hulp te bieden. 



OOK MEISJES WORDEN OUDER 
50+ vrouwen eisen aandacht 

Eurolink-Age is een ver-
bond van Europese organi-
saties en individuele perso-
nen die zich op de een of 
andere manier inzetten 
voor oudere mensen. Euro-
link-Age ontstond in 1981 
en beoogt de belangen van 
oudere burgers te vertegen-
woordigen bij de officiële 
instellingen van de Europe-
se gemeenschap. 
Jongstleden mei hield 
Eurolink-Age in Luxem-
burg een congres met bij-
zondere aandacht voor de 
positie van oudere vrouwen 
in de Europese landen. 
Vanuit Nederland verzorg-
de de Werkgroep 50+ Vrou-
wen een inbreng die was ge-
baseerd op de in februari 
verschenen notitie „Van 
depressief naar offensief; 
de positie van 50+ vrouwen 
in Nederland". 
Vergeten groep 
Het streven naar vrouwenemanci-
patie mag inmiddels een normaal, 
en in zekere zin geaccepteerd, ver-
schijnsel zijn. Met het streven 
naar ouderenemancipatie gaat het 
aardig dezelfde richting uit. Min-
der vanzelfsprekend is echter de 
emancipatie van de oudere vrouw. 
Als we praten over vrouwen 
emancipatie, hebben ze het vooral 
over de emancipatie van jongere 
vrouwen. En als we praten over 
ouderenemancipatie, gaat dat 
meestal over de emancipatie van 
oudere mannen. Maar het meren-
deel van de ouderen in ons land is 
vrouw. Oudere vrouwen voelen 
zich zowel door de vrouweneman-
cipatie beweging als door de ou-
derenemancipatie beweging in de 
steek gelaten. Tot nu toe hebben 
beide bewegingen te veel gedaan 
of oudere vrouwen niet zouden 
bestaan. Maar zij bestaan wel de-
gelijk . . . èn constateren dat de 
tijd rijp is voor een derde emanci-
patiegolf te weten, die van de 50+ 
vrouwen in de jaren tachtig. 

Positie bepaling 
Momenteel telt Nederland ruim 1 
miljoen vrouwen van 65 jaar en 
ouder. Hun materiële positie is 
ronduit slecht te noemen. Sociaal 
staan zij uiterst zwak en zeer veel 
oudere vrouwen behoren tot de 
twee laagste inkomensgroepen die 
ons land kent. 
De oorzaak van hun benarde posi-
tie wordt in verband gebracht met 
drie omstandigheden. Ten eerste 
hebben alle vrouwen feitelijk te 
maken met achterstelling, dus ook 
oudere vrouwen. Op de tweede 
plaats levert hun oud-zijn ach-
terstelling op. En tenslotte is het 
feit dat velen alleenstaand zijn, in 
onze samenleving puur nadelig. 
Kortom, zeer veel oudere vrouwen 
hebben te maken met een 
driedubbele achterstelling: als 
vrouw, als oudere en als alleen-
staande. Een en ander wordt met 
de volgende feiten nader onder-
bouwd. 
Geen enkele groep vrouwen is 
voor het eigen levensonderhoud 
zó aangewezen op anderen als 
juist 65+ vrouwen. Voor de mees-
ten van hen is de AOW de enige 
bron van inkomsten. Tot voor kort 
hadden zij geen zelfstandige 
AOW-aanspraken. Nog steeds 
hebben zij meestal geen zelfstan-
dige aanspraak op pensioen. De 
ongehuwde oudere vrouw komt er 
helemaal bekaaid af. Veruit de 
meesten van hen leven op de rand 
van het minimum. Een niet on-
aanzienlijk aantal valt onder de 
werking van de wet op de arbeids-
ongeschiktheid: de WAO dus. Al 
vanaf 1950 is men het in rege-
ringskringen niet eens kunnen 
worden over maatregelen tot pas-
sende taakverlichting  voor deze 
categorie. 
In vergelijking met gehuwde 
vrouwen hebben Zij maximale 
plichten en minimale rechten. 
Voor oudere vrouwen  in het alge-
meen geldt dat zij nauwelijks mo-
geli j kheden op de arbeidsmarkt 
hebben. Naar het zich laat aan-
zien is ouder worden  bij uitstek 
een vrouwenzaak. op het gebied 
van gezondheidszorg  en hulpver-
lening stelt dit haar eigen eisen. 
Maar tot op heden is er weinig of  geen gerichte aandacht voor de 
specifieke behoeften en noden van 

oudere'vrouwen. Voorts ontbreekt 
het aan systematisch vergaarde 
kennis over de wijze waarop 
oudere, doorgaans alleenstaande, 
vrouwen zich in onze samenleving 
handhaven of moeten zien te 
handhaven. 
Voor de huidige generatie 50+ 
vrouwen is er sprake van een grote 
achterstand kwa opleidingsni-
veau en arbeidservaring. Het be-
lemmert hun maatschappelijke 
deelname. Maar toch is het be-
staande aanbod in de volwasse-
nen-educatie nauwelijks, of in 
zijn geheel niet, op de bijzondere 
situatie en de daaruit voortko-
mende wensen van 50+ vrouwen 
afgestemd. 

Wat er zou moeten 
In de notitie „Van depressief naar 
offensief" wordt een groot aantal 
aanbevelingen gedaan, danwel 
uitdrukkelijke wensen geformu-
leerd. De meest konkrete en dui-
delijke hiervan zijn: 
Ter verbetering van hun vooral fi-
nancieel zwakke, positie verdie-
nen 50+ vrouwen een voorkeurs-
behandeling. In pensioenregelin-
gen moeten voor vrouwen discri-
minerende bepalingen worden ge-
schrapt. 
Op zeer korte termijn moeten er 
maatregelen komen die de ar-
beidstaak van ongehuwde wer-
kende oudere vrouwen verlichten. 
Er moet méér en gerichte aan-
dacht besteed worden aan de ge-
zondheidszorg voor oudere 
vrouwen. 
Zelf hulpgroepen van oudere 
vrouwen moeten daadkrachtig 
bevorderd en financieel gesteund 
worden. 
Er moet een volwaardig educatief 
aanbod voor oudere vrouwen 
komen. 
En tenslotte, dienen er voor haar 
beroepsopleidingen te worden op-
gezet. 

Een en ander maakt duidelijk, dat 
ook de categorie oudere vrouwen 
zich een weg naar haar eigen 
emancipatie aan het banen is. En 
zo hoort het ook. Al zullen ande-
ren dan wel de bereidheid moeten 
hebben om ruim baan te maken. 

Michael Kerkhof 
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Cursussen ouderenwerk 
Bij de Landelijke Stichting Opleidin-
gen Bejaardenwerk (LSOB) is een bro-
chure verkrijgbaar met het cursusaan-
bod 1985/1986. Er zijn o.a. cursussen 
voor ouderen die deelnemen aan bewo-
nerscommissies en voor ouderen die 
meebesturen in plaatselijke stichtin-
gen Ouderenwerk. Ook zijn er cursus-
sen voor vrijwilligers in het ouderen-
werk. 
De brochure is aan te vragen bij de 
LSOB, Postbus 2113, 3500 GC te 
Utrecht, tel. 030-334424. 

WOAU 
Het klinkt als een kreet uit een strip-
verhaal: WOAU! Maar met een strip-
verhaal heeft de op stapel staande Wet 
Onbetaalde Arbeid Uitkeringsgerech-
tigden niets te maken. Via deze wet zul-
len de voorwaarden worden gesteld 
waaronder vrijwilligerswerk mag wor-
den verricht door mensen met een uit-
kering. Op voorhand heeft het Lande-
lijk Beraad Uitkeringsgerechtigden 
bezwaren aangetekend. Men is van 
oordeel dat het wetsontwerp onbetaald 
werk definitief degradeert tot tweede-
rangs werk. Men stelt dat alles wordt 
afgemeten aan betaald werk, alsof be-
taald werk in alle gevallen „maat-
schappelijk zinvol bezig zijn" zou bete-
kenen. 

Jeugd en werk 
Het maartnummer van het blad Jeugd 
& Samenleving bevat een overzichtsar-
tikel waarin de mening van jongeren 
ten aanzien van werk en werkloosheid 
wordt belicht. De meeste jongeren 
wensen hun toekomst te verbinden met 
volwaardig, betaald en vast werk. Tij-
delijk wil men wel genoegen nemen 
met iets wat hier nog niet op lijkt, maar 
er moet dan wel uitzicht zijn op iets 
beters. Zo is er sprake van desinteresse 
voor „werken met behoud van uitke-
ring", omdat de kans op vast en betaald 
werk er niet of nauwelijks mee toe-
neemt. 

Knakenslag 
Sinds de invoering van de medicij-
nenknaak als middel om de ziektekos-
tenuitgaven in ons land te beteugelen, 
blijft deze kostendemper omstreden. 
Het Haagse ziekenfonds AZIVO doet al 
twee jaar pogingen om het knakenbe-
sluit onwettig verklaard te krijgen. Re-
cent kreeg zij daarbij steun van oud-
minister Veldkamp, destijds de auteur 
van de ziekenfondsenwet. Staatssecre-
taris Van der Reyden toonde zich tot nu  

toe weinig onder de indruk. Zijn depar-
tement heeft vooral oog voor bespa-
ringen. Was hiervan in 1983 nog spra-
ke, in 1984 zijn deze weer volledig te-
niet gedaan en in dat jaar stegen de 
medicijnkosten zelfs aanzienlijk. Re-
cente pogingen- om de knakenregeling 
voor bejaarden en chronisch zieken 
versoepeld te krijgen konden op weinig 
sympathie van de bewindsman reke-
nen. De uitwerking ervan achtte hij te 
ingewikkeld. 

Huishouding 
De HVP (Huishoudelijke en Consu-
mentenvoorlichting) viert dit jaar het 
heuglijke feit dat zij kans gezien heeft 
50 jaar lang up to date scholing en bij-
scholing te geven in allerhande huis-
houdelijke zaken. 
Het nieuwe programmaboekje biedt 
vele mogelijkheden om met bescheiden 
geldmiddelen huishoudelijke zaken 
beter te regelen en er meer plezier aan 

te beleven. Ook voor hen die een gerin-
ge ontwikkeling hebben of door aanleg 
of milieu minder redzaam zijn. 
Cursusboekjes zijn op aanvraag gratis 
beschikbaar bij de Stichting Huis-
houdelijke en Consumentenvoorlich-
ting HVP, Stationsweg 141, 2515 BM 
's-GRAVENRAGE, telefoonnummer 
070-886302. 

Kostgeld 
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een geheel 
vernieuwde versie vara de brochure 
KOSTGELD uitgegeven. De nieuwe 
versie is aan de ene kant systemati- 

scher en daardoor eenvoudiger te ge-
bruiken, aan de andere kant vollediger. 
Ook de meest recente overheidsmaat-
regelen - woningdelers, tweever-
dieners, huursubsidie - zijn verwerkt. 
Kostgeld is een onderwerp dat in veel 
huishoudens ter sprake komt zodra 
kinderen eigen inkomsten krijgen, 
maar wel thuis blijven wonen. Er is dan 
behoefte aan een bruikbare methode 
om een redelijk kostgeldbedrag te be-
rekenen. 
Die behoefte is er ook wanneer een 
kostganger van buiten in een huis-
houden wordt opgenomen. 
Aan de hand van deze brochure is dat 
makkelijk uit te rekenen. 
De brochure kan worden besteld door 
overmaking van f 5,60 (incl. portokos-
ten) op postgiro 36 87 00 t.n.v. het 
NIBUD Den Haag. 

Vrijwilligerscentrales 
In 1983 deden naar schatting 40.000 
mensen en ruim 6.000 organisaties een 
beroep op de bemiddeling van vrijwil-
ligerscentrales, aldus de Landelijke 
Vereniging van Vrijwilligerscentrales 
(LVV) waarbij zo'n 130 centrales zijn 
aangesloten die „vraag en aanbod" bij 
elkaar brengen. Uit een LVV-enquéte 
over 1983 blijkt dat van de bij de cen-
trales geregistreerde vrijwilligers 75% 
jonger is dan 30 jaar. De grootste groep 
zit tussen de 21 en 30 jaar. Mensen bo-
ven de 50 jaar worden nauwelijks be-
reikt. Van de uitkeringsgerechtigde 
vrijwilligers heeft 55% een RWW, 20% 
een WWV en 5% een WAO-uitkering. 
Beter opgeleide vrijwilligers zijn over-
vertegenwoordigd: 40% heeft een mid-
delbare en 22% een hogere opleiding. 

Belastingvrijstelling 
Met ingang van 1 januari 1985 geldt 
voor vrijwilligers een belastingvrij 
ling van f 600,— per jaar voor vergoe-
dingen boven de reëel gemaakte on- 
kosten. 	

stel- 

Via een circulaire liet staatssecretaris 
De Koning dit weten aan de inspecteur 
voor de loon- en inkomstenbelasting. 
Een en ander gebeurde op aandrang 
van de Nederlandse Sportfederatie. De 
maatregel is echter geldig voor alle 
vrijwilligers. 
Aangenomen wordt, dat bij een vergoe-
dingsomvang tot f 600,— per jaar er 
geen sprake is van een arbeidsovereen-
komst. 

Voor baby en kleuter 
Er is een baby- en kleuterboekje in het 
Turks en Marokkaans verschenen. Het 
boekje kan gebruikt worden als hulp-
middel bij de uitvoering van de zuige-
lingen- en kleuterzorg. In het boekje 
worden onder meer voedings- en medi-
sche adviezen gegeven. De kosten per 
boekje bedragen f 3,— (inclusief ver-
zendkosten). Minimaal  kan men 10 
boekjes bestellen. Het boekje is te ver-
krijgen bij de Gemeentelijke Genees-
kundige en Gezondheidsdienst,  afde-
ling Jeugdgezondheidszorg, Nieuwe 
Achtergracht 100, 1018 WT Am-
sterdam. 
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uit afdelingen 
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AMSTERDAM. In de nieuwsbrief van 
de hoofdstad lezen wij over humanisti-
sche uitvaartbegeleiding: Sinds kort 
bestaat in Noord-Holland een regiona-
le werkgroep uitvaart begeleiding. Hu-
manistische uitvaartbegeleiding is niet 
alleen bedoeld voor leden van het Hu-
manistisch Verbond en Humanitas. 
Ook niet-leden kunnen een beroep 
doen op de vrijwilligers(sters). Bellen 
met de regionale werkgroep via tel. 
02990-29 555 (wooncentrum „Water-
land", Purmerend). 

ARNHEM. „Een ander aspekt om even 
bij stil te staan, is de gemiddelde leef-
tijd van ca. 60 jaar van onze leden. Dit 
heeft invloed op onze activiteiten, die 
veelal op ouderen zijn gericht. Hier-
door worden ouderen aangetrokken, 
terwijl jongeren juist op afstand blij-
ven. Humanitas móét verjongen, want 
we kunnen ook veel voor anderen doen. 
Er moeten nieuwe leden bijkomen die 
de handen uit de mouwen willen en 
kunnen steken. Daarom doe ik een be-
roep op onze leden om in eigen kring 
rond te kijken en. . . een (jong) lid aan 
te brengen. Humanitas heeft dit jaar 
toch grote publiciteit en een grote 
naamsbekendheid gekregen. Het moet 
toch mogelijk zijn om jonge mensen 
voor vereniging te interes-
seren. 
(»Opwekking" van voorzitter Klip in 
het jaarverslag van de afdeling 
Arnhem). 

D  ALFSEN. Dalfsen is het aantal le-
den relatief klein, maar deze afdeling 
Prijs zich gelukkig dat er een goed kon-
takt bestaat met Zwolle. Deze grote af-
deling organiseert bijvoorbeeld ieder 
voorjaar een vakantiereis voor oude-
ren.. Zwolle stelt Dalfsen in de gelegen-
heid hieraan deel te nemen. 

EEMLAND. In Amersfoort heeft afde-
ling Eemland een cyclus rond het the-
ma zelfbeschikkingsrecht gehouden. 
De onderwerpen waren: 1) kunnen we 
kiezen in Eemland 2) abortus 3) eutha-
nasie 4) zelfdodingspil bij kernramp. 
,Nog meer nieuws uit deze regio: Eem-
land, d.w.z. Amersfoort beschikt nu 
ook over een „wereldwinkel", die ge-
vestigd is in de bocht van de Van Asch 
van Wijkckstraat, waar veel parkeer-
ruimte is: parkeermeters voor de deur 
en een parkeergarage in de directe na-
bijheid. 

FRIESLAND. Op 10 juni j.l. nam het 
gewest Friesland »binnen" het 
O.S.O.F. en met de Vereniging „Tegen  

Sexuele Kindermishandeling binnen 
het gezin", deel aan een informatiea-
vond over incest. De avond was be-
doeld voor vrijwilligers op sociaal ter-
rein. Vragen als: wat is incest, hoe her-
ken je situaties waar daarvan sprake is, 
en wat kun je dan doen, kwamen aan de 
orde. 
Dit gewest zoekt verder „enthousiaste 
mensen" die als vrijwilligers aan kin-
derkampen willen deelnemen. Vanaf 
18 jaar en goed met kinderen kunnen 
omgaan. De kampen zijn van 29/6 tot 
en met 6 juli en van 6 juli tot en met 13 
juli. Het gaat om kinderen uit „pro-
bleem-gezinnen", (zowel financiële als 
allerlei andere problemen). Belangstel-
ling? Bellen met Eric Vrindt: tel. 058-
138 61'7, of briefje naar Humanitas, 
Emmakade 44, 8933 AT Leeuwarden. 

II00 GEZAND-SAPPEMEER. In het 
jaarverslag lezen wij dat „de opgaande 
lijn van '83 zich ook in '84 heeft voorge-
zet. Het aantal hulpaanvragen is be-
duidend groter geworden. Aangezien 
de mensen langer zelfstandig willen en 
ook moeten wonen is de aanvraag om 
hulp het grootst in de groep bejaarden. 
Begeleiding naar ziekenhuis en/of spe-
cialist is bijna dagelijks het geval." 

MAARSSEN. Jaren geleden heeft Hu-
manitas in Maarssen het idee geopperd 
om een zogenaamde activiteitenbus 
voor gehandicapten in het leven te roe-
pen. Ze vond daarvoor gehoor bij ande-
re organisaties. Een speciale commissie 
is zich met deze zaak gaan bezighou-
den. Binnenkort kunnen we de activi-
teitenbus in Maarssen zien rijden. 

ROTTERDAM. In de Maasstad heeft de 
afdeling jeugdbescherming een nieuw 
projekt gestart: „kinderen van drug-
verslaagde ouders". Dit in nauwe sa-
menwerking met de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Vanuit Humanitas Rotter-
dam is Bart Groeneweg de aangewezen 
man voor de hele gang van zaken. 

UTRECHT. Samen met het NIVON or-
ganiseerde Humanitas in Utrecht drie 
series huiskamerbijeenkomsten rond 
het thema euthanasie. Elke serie be-
stond uit vier bijeenkomsten. De eerste 
bijeenkomst had een algemeen karak- 

„Ann regering, aan Staten Ge-
neraal, ik keer firllii tegen dle 
kernbewapening. ij zult rond 1 
november een beshfit 
over dle plaatsing van kruisra-
ketten op Nederliands grondge-

nee te 
zbeiegdiertegreekrpeakatiliis 

Dit is de tekst van het volkspetitionne-
ment (VP) dat komend najaar in ons 
land zal worden gehouden. Een laatste 
poging om het parlement te bewegen 
definitief nee te zeggen tegen de komst 
van de kruisraketten. 
Het Komitee Kruisraketten Nee (KKN)  

ter. Op de vervolgdagen kwamen ach-
tereenvolgens de ethische, juridische 
en medische aspecten van euthanasie 
naar voren. Ger Zuiderhoek verzorgde 
steeds de inleidingen, terwijl Piet Ver-
wei de discussie leidde. 

ZEIST. De afdeling Zeist heeft in april 
de film „De Oplossing" vertoond. Een 
medewerker van de Anne Frank Stich-
ting leidde daarna de discussie. Eerder 
dit seizoen is aandacht besteed aan het 
concentratiekamp Sachsenhausen. 

ZOETERMEER. De discussiegroep in 
Zoetermeer verheugt zich in een vrij 
koristante belangstelling, maar . . . (al-
dus de nieuwsbrief) wij hebben de laat-
ste tijd dan ook interessante onderwer-
pen besproken, zoals „arbeidsethos" 
en „het invullen van al of niet gedwon-
gen vrije tijd". 

ZWOLLE. De talencursussen blijven 
een succes. In het jaarverslag (over 
1984) lezen we dat er zo'n 250 cursisten 
aan de taallessen (d.w.z. Engels, Frans, 
Duits, Spaans en Indonesisch) hebben 
deelgenomen. Het ging hierbij om 123 
Humanitasleden en 127 niet-leden. 

Voordeurdelers 
Per 1 juni werd de vrije besteding van 
uitkeringsgeld aan banden gelegd. Wie 
van een bijstandsuitkering moet rond-
komen merkt vanaf die datum, dat de-
genen die samen met anderen één huis 
bewonen te maken krijgen met de zoge-
naamde voordeurdelers- of woningde-
lers korting. 
Volgens de Landelijke Organisatie Be-
langengroepen Huisvesting (LOBH) 
kent de maatregel echter veel mazen. 
Samen met anderen gaf de LOBH een 
brochure uit waarin staat aangegeven 
hoe de korting ontlopen of ontweken 
kan worden. Deze brochure kan be-
steld worden door f 3,— over te maken 
op gironr. 3067398 t.n.v. LOBH-info, 
onder vermelding van 'Kleine Gids 
Voordeurdeler'. Verder is de gids o.a. 
verkrijgbaar bij bureau's voor rechts-
hulp. 

zal aan 5.300.000 adressen in ons land 
kaarten versturen met bovenstaande 
inhoud. Op 7 september zullen de eer-
ste duizend handtekeningen in Woens-
drecht worden aangeboden, terwijl de 
actie op 26 oktober in de Haagse Hout-
rusthallen zal worden besloten. Voor 
het drukken van de kaarten, het plaat-
sen van advertenties, het vervaardigen 
van propagandamateriaal is handen-
vol geld nodig. Iedereen die NEE zegt, 
wordt verzocht een financieel steentje 
bij te dragen. 
Kruisraketten Nee!, Postbus 18747, 
2502 ES DEN HAAG (tel.: 070-
469756). U kunt nu all geld storten op 
girorekening 3725743 t.n.v. Komitee 
Kruisraketten Nee, DEN HAAG. 
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WAT !S DE BESTE MAIS'F 
UW SPAARGELD 7E BRAL 

Sparen bij de ASN is gemakkelijk. U hoeft er niet op uit. 
Hoeft niet tijden voor een loket te staan. U spaart thuis — via 
uw girorekening. Na elke storting of opname krijgt u een helder 
rekeningoverzicht. De rente wordt regelmatig bijgeschreven. 
Sneller en doelmatiger kan niet. 

Sparen bij de ASN is ook bevredigend. Want u spaart bij 
een bank die nog een aantal wezenlijke principes heeft. Met uw 
spaargeld worden goede dingen gedaan. Beleggen in woning-
bouw. Beleggen in sociaal-maatschappelijke projecten. En u 
weet zeker dat uw spaargeld niet terecht komt in dubieuze 
ondernemingen. Niet in Chili of Zuid-Afrika. Niet in landen met 
een verfoeilijk regime waar mensenrechten worden opgeofferd 
aan macht. 

Bij dat alles geeft de ASN u toch een mooie.rente. Nooit 
minder dan bij de andere (spaar)banken. Waarmee bewezen 
wordt dat een uitgekiend beleggingsbeleid, lage kosten en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid tot mooie resultaten 
kunnen leiden. Waardoor uw spaarresultaten optimaal zijn en 
uw spaargeld schoon blijft. 

Kom bij de bank die u gewetensvol laat sparen. 
Zo'n 75.000 spaarders met een spaartegoed van meer dan 
400 miljoen gingen u voor. 

Sparen bij de ASiij is sparen - fia,  wrini ffirorekening. 
D99 het nu: t krijgt f 7,50 prremie (  

Als u voor 1 juli 1985 een spaarrekening voor uzelf opent 
met tenminste f 50,— als eerste inleg. Bij de ASN spaart u ook 
thuis. Via uw giroboekje. U spaart net zo snel of u neemt net zo 
makkelijk weer geld op als u een giro-overschrijving doet. 

Meer weten? Vul snel de bon in. 
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Naam en voorletter(s): 

Adres.  

Postcode en woonplaats: 

Wenst nadere inlichtingen over:* 

❑ de ASN in het algemeen 
E de ASN-Spaarrekening, gekoppeld aan de postgirorekening 
E wenst tevens een formulier om een postgirorekening te openen 
Cl gewoon sparen (sparen zonder boekje) 
3 de Vroeg-Bij-rekening (een unieke regeling voor jeugdigen t/m 17 jaar) 
3 het jeugdsparen De Zilvervloot (voor jeugdigen van 15 t/m 20 jaar) 
E het termijnsparen (met opzegtermijn) 
0 het depositosparen (met een vaste looptijd) 
Cl maandrente-depositorekening 
13 het bedrijfssparen 
fil uitvaartrekening (voor hen die zich niet (meer) tegen uitvaartkosten 

kunnen of willen verzekeren) 

`aankruisen wat u wenst. 

Zenden in enveloppe zonder postzegel aan Algemene Spaarbank 
voor Nederland, Antwoordnummer 1188, 2500 VB Den Haag. 
U kunt ook bellen 070-47 0181. Of ons bezoeken: Rijnstraat 28, 
Den Haag (vlak bij het Centraal Station). 
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