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Steeds meer werklozen, steeds 
'neer wao-ers, steeds meer aow-
ei's, geen uitzicht op economi-
sche groei ... Hoe moet dat nou 
fis de  toekomst? Wankelt onze 
sociale zekerheid? Met die 
ITyrraag zijn we naar (econoom) 

dr. j. Tinbergen gegaan. 
dij ziet maai' één oplossing: we 
"'Weten over  de grens kijken, 
(‘,''IN•z• naar de Derde Wereld. 
"laht meer welvaart daar, hete-
I(ent een stimulans voor onze 
Industrie, onze werkgelegen-
1 _eid• »Al die nare discussies 
,1'er inleveren zouden voorko-
lillen kunnen worden, als we die 
r,ull'aerce kant uitgaan," aldus 

rof• Tinhergen. (Meer hierover 
1111/  Dag. 8, 9, 10.) 

LTYgLirf b 
111" hoofidlhestuur von Humani-
'as heeft samen met het DitaillE1-
11f1StiSCh Verbond een verklaring 
(nrvere het Zigeuner-beleid opge- 
steld, 	wordt onder smeer 
,,ge'`'''egel, dat Pogingen om Zigen- 
"Q's 	heStaande staats- en 
Inalatse,happijvortnen te inte-
greiren slechts gedeeltelijk 
-;aagfien en dat deze piroblerrna-
'ilek  OP „boven-nationaal vlak 
'"eet worden opgelost." (Pag. 3) 
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GA 	1:,3ZEN 
Ego is het maandblad van de Humanistische Geestelijke Verzorging voor  Militairen. 

Ego heeft het momenteel moeilijk haar bestaansrecht te bewijzen omdat  
buiten het leger het aantal abonnementen te laag is. Het aantal abonnees is  
wel groeiende maar . . . ze hebben er heel wat meer nodig. 
HELP HEN DOOR DEZE MOEILIJKE PERIODE HEEN 
Voor slechts f 12,— krijgt men Ego tot eind 1981. 
Wie zich nu abonneert, krijgt- zo lang de beperkte voorraad nog strekt-  de 
JAARBOEKJES VAN DE LAATSTE DRIE JAREN ALS WELKOM°  GESCHENK. 
Stort f 12,-- op postgirorekening 480414 t.n.v. Hoofdraadsman Humanist; tische Geestelijke Verzorging te Driebergen, onder vermelding va  
„NIEUWE ABONNEE" 

WORDT AI: ONNEE OF' VRAAG EENS EEN PROEFNUMMER AAN! 

niet. Daarom zou ik er graag met  ande-
ren over willen praten om tot  een oplos-
sing te komen. 
Als afgevaardigde van  een Humani-
tas-afdeling voel ik me verplicht om 
binnen  een algemene instelling wer-
kend, hierover duidelijkheid te helpen 
scheppen. Duidelijkheid tegenover de 
klant, maar ook in de eerste plaats te-
genover de werker. 

Chris van Oijen 
Afd. Z.W. Drente 
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een gift aan ihnuanitas in bepaalde gevallen belastingteennsch  vw[Pr''-  - 
deIlig kan zijn. 
- het ook mogelijk is per legaat Humanitas te begunstigen. 
ftnlitoblingenn en of advies kunt n krijgen bij het Centraal busar, 	W°  
Bronwersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-739i44 toestel 19. 

versbeschouwing praten. Via zo'n 
werkverslag wordt door het bestuur 
over zijn opvattingen gepraat. Maar 
ook dat bestuur heeft zijn opvattingen. 
Binnen een bestuur van een algemene 
instelling vind je protestant christelij-
ke, katholieke en niet-kerkelijk,e w.o. 
humanistische, levensbeschouwingen. 
Als zo'n bestuur geen gedragslijn heeft 
afgesproken kan zo'n werker zowel een 
tik op zijn vingers als een schou-
derklopje krijgen, terwijl het hier om 
één en dezelfde klant gaat. 
Een klant kan in de knoop zitten, „om-
dat de verwachte baby niet welkom is." 
De werker laat haar tot een beslissing 
komen door a) haar abortus uit het 
hoofd te praten, b) haar abortus aan te 
praten of c) haar de moeilijkheden en 
mogelijkheden duidelijk te maken. In 
alle gevallen zal het bestuur (gedeelte-
lijk) des duivels zijn. Terecht? . . 
Maatschappelijk werk zonder levens-
beschouwing; kan dat? Dat kan, maar 
alleen als het bestuur zijn gezamenlijk 
standpunt duidelijk heeft gemaakt. 
Van hieruit terug naar de zuilen bin-
nen één instelling? Dat wordt wel las-
tig, als binnen dat bestuur de kerkelijke 
bestuurders denken en soms zeggen: 
„niet-kerkelijken zijn normloos", ter-
wijl niet-kerkelijken denken èn soms 
zeggen: „kerkelijken dringen hun 
maatstaven aan anderen op." Zo ko-
men werker en klant in de knel. 
Mij is wel duidelijk dat de grootscha-
ligheid moet worden teruggedraaid, 
maar alsjeblieft niet naar de negatieve 
kant van de verzuiling. Hae echter de 
positieve kant uitdraaien? Ik weet dat 

Op deze pagina ruimen wij  graag_ 

zers. Dat betekent niet, dat wij die a1; 
le 

zers. 
in voor de mening van onze 

tijd onderschrijven. De inhoud van 
brieven - waarvan wij ons het re 
voorbehouden die in te kortenc

..ht 
- bid 

geheel voor rekening van de inzenders' 
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Kan Dat? 

Wij zijn druk bezig met de vraag 
„Maatschappelijk werk zonder levens-
beschouwing? Kan dat?" Niet alleen 
binnen Humanitas, maar er worden 
zelfs cursussen over georganiseerd door 
Provinciale Raden. Het verslag van 
een proef in Noord-Brabant houdt zich 
alleen bezig met de vraag naar de le-
vensbeschouwing van de werker maar 
laat de vraag ten aanzien van de be-
sturen buiten beschouwing. Maar kan 
dat? Ik geloof het niet. 
Stel dat een klant steun zoekt in een 
kwestie van wèl of niet abortus, wèl of 
.niet euthanasie, wèl of niet crematie en 
dat de maatschappelijk werker bij 
hulpverlening van zijn eigen levensbe-
schouwing uitgaat. Hij is nu eenmaal, 
die hij is. In zijn werkverslag komt de 
kwestie naar voren, waarbij blijkt dat 
klant en werker beide van uit eigen te- 
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Het Hoofdbestuur van Humanitas, heeft in 
samenwerking met het Humanistisch Verbond 
een verklaring over de zigeuners opgesteld. 
Deze verklaring, die aan het Kabinet, de 
Tweede Kamer en Het Europese Parlement 
Werd gezonden-a, luidt als volgt: 

Met een zekere regelmaat verschijnen in Ne-
derland groepen Zigeuners, doorgaans afkom-
Stig uit Zuid-, Zuid-Oost of Oost-Europa, die 
vYerzoeken  om opgenomen te worden in de Ne-
derlandse samenleving voor kortere of langere tijd.  
r venals de overheid en tal van partikuliere 
in„steillifingen heeft ook HUMANI[TAS in de afge-
il ugen tien jaren aan deze mensen hulp ver-
seend op verschillende manieren: materieel, 
in-l' voorziening in de eerste levensbehoeften; 
u\y-„r,11,d„sela, door te helpen bij het aanvragen van 

pogingen 
en maatschappelijk, in 

-sdau,ngen positieve menselijke kontakten tot 
„-;"" te brengen of te bevorderen tussen deze reuwkorrniers" en de Nederlandse bevolking. 
ljtvel'schillfiende vormen van hulpverlening 
1 uen in het verleden tot zeer verschillende 

.c2illtalt en, positieve zowel als negatieve. 
Z' ais kilgenners zijn leden van een volk dat, ook 

lijkLtet teaat om een toelatingsbeleid", moei-is g vergelijken
„ 
 met „andere buitenlan- 

fiers" die zich in Nederland willen vestigen: 
een volk zonder vaderland, maar met een ster-
ke identiteit en een eigen kuituur die o.a. tot 
uiting komt in de taal en in de juridische regels 
die, vorm geven aan de onderlinge verhoudin-
gen. Een volk dat, zwervend in de vreemde, de 
eeuwen door is opgejaagd, vervolgd en steeds 
weer slachtoffer geweest van regelrechte vol-
hereenmoord: speelbal van machten die hun lot, 
dikwijls van de ene dag op de andere, onbere- 
kenbaar bepaalden. 

Er ligt dan ook een diepe kloof tussen de West-
Europese wereld die zich ontwikkeld heeft tot 
een door-en-door georganiseerde, tot in details 
gereguleerde, op recht en zekerheid gevestigde 
snEnenleving- en het leven zoals de Zigeuners 
het, tot op de dag van vandaag, hebben geleid. 
Goed bedoelde, en ten dele ook wel geslaagde 
pogingen om Zigeuners te ,integreren" in be-
staande staats- en maatschappij-vormen ne-
men niet weg dat een groot deel van het Zigeu-
nervolk niet bereid, noch in staat is de eigen 
identiteit prijs te geven voor het profijt dat de 
doorsnee levenswijze van de burgerij, waar 
dan ook, hen zou kunnen bieden. 
„DIUMANITAS", Nederlandse vereniging voor 

maatschappelijke dienstverlening en samen-
levingsopbouw en het Humanistisch Verbond, 
stellen er prijs op te verklaren dat zij „het 
recht op zelf-bestemming en zelf-ontplooiing" 

van ieder mens en van ieder volk ook in de 
koafrontatie met het volk van de Zigeuners ten 
volle erkent. 
„HUMANITAS" en het Flun-aanistisch Ver- 

bond, 
spreken zich, op grond van dit funda-

mentele menselijke recht, uit voor een oplos-
sing van de Zigeuner-problematiek op boven- 
nationaal vlak, w arbilj 
1. het onderscheid tussen zgno ,Staztlloze,9  Zi- 
genners en zij die een staatsburgerschap heb-
ben, zoals dit in de _Raad van Europa wordt 
gehanteerd ten aanzien van „nomaden", wordt 

ipa,,;eheven opdat ook Zigeuners met een be-
paiW staatsburgerschap erkend kunnen war- 

den  als Zigeuner; 
2 aan Zigeuners, krachtens een te ontwerpen 
Europees of internationaal statuut, rechten 
worden toegekend die in redelijke mate ruimte 

ieden tot het beleven en ontwikkelen  

e gen identiteit, de eigen kultunir en de geene 

-levenswijle van de Zfigennem 
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Stellingen 

Actiegroepen die ageren tegen 
kernenergie en milieuvervuiling,  
zouden misschien meer succes 
hebben indien ze zelf meer aan-
dacht besteedden aan bruikbare al-
ternatieven. 
(Spijkervet, Groningen) 

*** 
Een theedoek, voorzien van vier 
lusjes, kan als een innovatie be-
schouwd worden. 
(S. R. Kuindersma, Groningen) 

7 (7_     lumanitas 
71`giJ r zigeuners 
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Op 30 december van vorig jaar was er feest — nou ja, een 
(olie)bollenfeestje — in 't Hiekerhoes. Min of meer een offi-
ciële opening, waarbij 't Hiekerhoes een paar mooie wand-
versieringen kreeg aangeboden, die door Stien van Goud-
oever waren gemaakt. Het ophangen was een plechtig mo-
ment! (Zie ook pag. 15 onder Afdelingen en gewesten). 

„We hebben ons afgevraagd 
wat belangrijke 

Pentekening van Robert Hallatu. 

UNIEK PROJEKT 
VAN HSH 

Eind vorig jaar is in de gemeente Har-
derwijk de bouw van 127 woningen in 
het kader van het proje t „geïnte-
greerd wonen', gestart. Dit projekt is 
opgezet door de Humanistische Stich-
ting Huisvesting Noord Veluwe, 
waarin Humanitas, Het Humanistisch 
Verbond, De Vrije gedachte en de 
FNV, participeren. Met een korte 
plechtigheid heeft Harderwijks' bur-
gemeester, de heer J. E. van Boeijen, 
het sein op groen gezet voor deze 
bouw. 
Behalve 20 bejaardenwoningen bouwt 
de HSH — aangesloten bij de HSHB —
ook voor éénpersoons- en tweeper-
soonshuishoudens. (resp. 35 en 22 wo-
ningen). Verder bevat het projekt nog 
vijftig twee- en driekamerwoningen. 
De bouwkosten bedragen 12 miljoen 
gulden en de bouwtijd zal ongeveer 16 
maanden vergen. 
De woningen zijn zodanig gesitueerd 
dat de bejaarden volledig zelfstandig 
kunnen wonen, maar óók midden in de 
maatschappij staan. Gezien de samen-
stelling van het complex zal de gega-
digden worden verwacht, dat ze met 
andere leeftijdsgroepen willen samen 
wonen. „Samen met de toekomstige 
bewoners wil de HSH proberen tot on-
derlinge sociale betrokkenheid te ko-
men via bijvoorbeeld het bevorderen 
van saamhorigheid en burenhulp", al-
dus de heer D. A. van Duren, secretaris 
van de HSH. 

Sinds december van het vorige jaar telt 
ons land een Moluks Kunstenaars 
Kollektief (MKK), waarvan zeven jon- 
ge Molukse kunstenaars deel uitma-
ken. 

Het MKK wil de in Nederland wonen-
de Molukkers kennis laten maken met 
„Molukse kunst", waarin zowel Mo-
lukse als Nederlandse elementen dui-
delijk zichtbaar zijn. 
Maar dit niet alleen: zij willen „verbor-
gen talent" van Molukse jongeren aan 
de oppervlakte brengen. Veel jonge 
Molukkers zijn werkloos en hebben 
aanzienlijk minder kansen dan Ne-
derlandse jongeren. In Deventer bij-
voorbeeld is de helft van de daar wo-
nende Molukse jongeren — bij gebrek 
aan iets beters — te werk gesteld in de 
sociale werkplaats... 
Door dit gebrek aan kansen en kontak-
ten is het aantal drugverslaafden onder 
deze groep zeer hoog. 
„Ze zoeken elkaar op en zoeken steun 
bij elkaar. Als je niet meedoet, word je 
niet geaccepteerd", aldus MKK, dat 
een steentje hoopt bij te dragen aan de 
hulpverlening, want: „misschien zitten 
er jongeren bij met talent. Als je die 
verborgen talenten weet op te sporen 
en de jongeren lessen laat volgen, help 
je ze misschien van de drugs af. Maar 
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ook kennismaking met kunst kan el,), 

zich een positieve uitwerking hebben,„, 
Het Kollektief heeft in een galerie ': 
Ede gelegenheid gehad om het p ..u. 

In het a.s. voorjaar

—uhlieK 

kennis te laten maken met hun we' '''' 

toonstellingen gepland in de Openbar
. 

Voorburg. 

	en zomer zijn 

Leeszaal van Twello en in een galerie  111  

Het MKK heeft verder het plan om re" 
gelmatig een Kunstmagazin uit te er; 

men. 

ven, waarin ook „kontaktadressen 1 
het hele land", zullen worden 0Pgerio-

,,Een adres in de buurt is wel noodz% 
kelijk, want Molukse mensen zijn erit 

er b
ar 

 

verlegen, ze zouden uit zichzelf nood 
naar een adres in een andere S .  

schrijven", aldus de MKK woordvae'' 
der. 

voorlopig wel zelf dragen. . , w
ant stil t  De kosten van het magazin moeten h, 

sidie krijgt het MKK nog niet. Nog rile, 
 

er  
want het MKK rekent er wel op, te111, ein 
omdat „de diverse stichtingen aleád 
iedere Molukse wijk actief zijn wel g_iipn 
krijgen van CRM. Met dit gel Wa, 
voornamelijk disco-avonden ge°1.'"' Ic 
niseerd. Maar 't MKK vindt dat er oe

ir  

heel andere dingen gedaan moe 
worden."

te  

b 
Het MKK is gevestigd: Kerkstraat 1 

A.  

2273 HX Voorburg. r  

klassen van openbare lagere scholen 
praatte ze over levensproblemen, vaak 
via een spelvorm. „Ik liet een kind bij-
voorbeeld voor het zwarte schaap" 
spelen. Het was opmerkelijk dat kin-
deren, die alles van elkaar weten, mak-
kelijker communiceren dan kinderen 
uit de grote stad. Dat werk mis ik nu 
wel een beetje." 
Maar het werk van studiesecretaris 
vergoedt veel, want „nu kan ze óók op 
allerlei onderwerpen ingaan, alleen op 
een andere manier." 

Veel onderwerpen 
— Met welke onderwerpen houdt het 
Studiecentrum zich nu bezig? 
Marijke Beets: „Allerlei onderwer-
pen zijn ter sprake gekomen, maar ten 
slotte heeft het bestuur gekozen voor 
„oorlog en vrede" en voor „beschik-
ken over individueel menselijk leven 
en dood." Van de eerste sectie is Ge-
rard Aupers — hij is polemoloog in 
Groningen— voorzitter en van „leven 
en dood" de ex-huisarts B. S. Polak, 
die nu hoogleraar huisartsgenees-
kunde in Amsterdam is." 
— Waarom juist deze twee onderwer- 
pen? 
Marijke Beets: „We zijn bij elkaar gaan 
zitten en hebben ons afgevraagd wat in 
deze tijd belangrijke vraagstukken 
zijn. 
Toen de onderwerpen eenmaal vastge-
steld waren, hebben we een indeling 
gemaakt voor de inhoud en de diverse 
hoofdstukken onder elkaar verdeeld. 
Met „oorlog en vrede" zijn we het verst 
gevorderd. We hopen in de loop van dit 
jaar een nota uit te brengen. De drie 
organisaties kunnen er dan met hun 
leden over gaan praten." 

— Wat komt er zoal aan de orde? 
Marijke Beets: „Heel wat: de ehtiek 
van oorlog en geweld, wat betekent 
oorlog voor mensen; humanitaire as-
pekten van gebruik van geweld, wat is 
er met oorlog bereikt?, persoonlijke 
verantwoordelijkheid t.o.v. verschil-
lende wapens en nog wel het een en 
ander." 

— Wat is jouw bijdrage? 
Marijke Beets: „Ik houd me in het, bi-
zonder bezig met de verhouding indi-
vidu en collectief. Allerlei collectieve 
beslissingen worden bijvoorbeeld uit 
naam van het individu genomen; zoals: 
kruisraketten bestellen. Je kunt je best 
ethisch opstellen, denken: wat ande-
ren zeggen, moeten zij weten, ik doe 

	 vervolg op pag. 6 
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i_Ze is blij dat ze in het Humanitasge-
ruw zit en daar bijna als een lid van 
"et personeel wordt behandeld. Bij-
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Marijke Beets voelt zich thuis in de 
humanistische familie: „Voordat ik 
deze aanstelling kreeg — werkte ik in 
Groningen
manis tiseh 
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vormingsleidster.
in  d pro ci e ,,

als hu-

Zij studeerde sociale psychologie: 
„kwam niet verder dan haar kandi-
daats", maar is nu bezig „met een doc-
toraal programma filosofie, waarmee 
ze over een dik jaar klaar hoopt te zijn." 

De vraag, of ze dan aan ander werk 
denkt, veegt ze resoluut van tafel: 
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gen verhuisde, waar ze naast huis-
vrouw en moeder van twee kinderen, 
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,, "eg leer- 
zaam". Met leerlingen van de" hoogste o  ogste 

Moluks Kunstenaars Kunstenaars Kollektief 

•• 
vraagstukken zijn in deze lijd" 

Sinds kort heeft de „J. W. Brouwersstraat 16" in Amsterdam 
ook een naambordje van de Stichting Humanistisch Studie-
centrum Nederland (HSN). Dit tot grote vreugde van Marijke 
Beets, die nu een klein jaar als studiesecretaris („en als secreta-
resse") in dienst is van de stichting. In de nok van het Humani-tasgebouw heeft zij haar werkkamertje, een romantische zol-
derkamer, „waar ze zich heel gelukkig voelt". Helemaal, sinds 
;lat naambord is aangebracht. Tevreden zegt ze: „Ik hoor er nu 

elemaal bij. Ik zit érgens en (lachend) de postbode weet het nu 
06k." 

HSN „DRAAIT 
9 
• • • 



Weg met het Doemdenken 
„Een in wezen vreugdeloze levensstijl maakt het tegenwoordige doem-
denken mogelijk. Willen we daar wat aan doen, dan is persoonlijke aan-
dacht van de mensen voor elkaar nu, meer dan ooit, nodig." 
Dit schrijft Prof. dr. J. P. van Praag in het decembernummer van REKEN-
SCHAP, humanistisch tijdschrift voor wetenschap en kultuur.* 
In het artikel, getiteld „Doemdenken en Toekomstgeloof", zegt Van Praag 
verder: „Het is zinloos te klagen over de „tegenwoordige tijd". Beter is het 
oorzaken op te sporen en wegen aan te geven, hoe de bestaande verbanden 
meer geborgenheid kunnen bieden. Men denke aan de woekering van de 
televisie in het gezin, de soms heel vlotte ontbinding van partnerschap, de 
individualisering en wedijver in de school, de verzakelijking en zelfs ont-
menselijking in partij en vakbeweging, de automatisering van de arbeid in 
het bedrijf." 

Vooral in de opvoeding is het doemdenken een gevaar. De school zou 
volgens Van Praag daarop beter moeten inspringen, waarbij hernieuwde 
aandacht voor het geschiedenisonderwijs van groot belang is: „Niet met 
een overvloed vanjaartallen, maar wel genoeg om samenhangen te kunnen 
doorzien; niet zonder de sociaal-ekonomische grondslagen, maar wel met,, 

 

aandacht voor de politieke en kulturele gebeurtenissen en hun betekenis." 
Ondanks vele negatieve ontwikkelingen in de wereld ziet hij ook lichtpun-
ten en pogingen om een meer leefbare samenleving tot stand te brengen,  
zoals bijvoorbeeld gebeurt in Zimbabwe en Nicaragua. 
Maar het ontbreekt veel mensen aan geloof en moed,. Een nieuw levens.b.  e-
sef is daarom nodig en er ligt hier een uitgelezen taak voor de geestelijke 
kernen in onze kultuur: de kerken, de basisbeweging, het Humanistisch  
Verbond en andere. Zij zijn de aangewezen gemeenschapsverbanden  om 

een klimaat te bevorderen waarin zonder grote verwachtingen weer hoop 
mogelijk is: „Dan kan het doemdenken plaats maken voor een toekomst-

geloof, niet gegrond op rooskleurig optimisme, maar op de onwrikbare wil _ 
ons mi te wijden aan een meer menselijke gemeenschap, wat daarvan 
in de toekomst terecht mag komen." 
* Abonnementsprijs f 32,50 per jaar. 
Oudegracht 152. Postbus 114 Utrecht. 030-31.81.45 

Formatieplaatsen 
Naar aanleiding van een signalement van het Nederlands instituut vc)c)ir  
maatschappelijke opbouw is de minister van CRM door de Nationale raa  
voor maatschappelijk welzijn in een brief geattendeerd dat er in het Ar' 
beidsplaatsenplan '80-'81 ten onrechte geen rekening is gehouden mei' `" 
behoefte aan formatieplaatsen in het opbouwwerk. 
Om een duidelijke indicatie te geven dat de sector opbouwwerk ten oc

r
e" 

rechte wordt verwaarloosd in het genoemde arbeidsplaatsenplan heeft  q_ 
Sectie samenlevingsopbouw een bliksemenquête gehouden onder 55 ' 
lekeurig gekozen opbouwwerkinstellingen. De sectie verzocht deze instel-
lingen de eventuele bestaande behoefte aan extra arbeidsplaatsen genr,,.

t
e. 

veerd kenbaar te maken. Op de 55 uitgegane brieven kwamen 31 schriftti' 
lijke reacties binnen waarin personele behoeften werden gemeld. In totaal 
bleken deze 31 instellingen behoefte te hebben aan ongeveer 157 formatLe-
plaatsen. Naar functietypering gaat het in volgorde van belangrijkheid 0_1".. 
territoriaal werk, stadsvernieuwingsvraagstukken, categoriaal werk, °,_", 
derwijsvraagstukken, administratief werk, ondersteuning democratische  
planningsprocessen en sociaal onderzoek. Opvallende uitschieters in laf,  
enquête zijn het Stedelijk bureau opbouwwerk 's-Gravenhage meten  19 f°,,t  
matieplaatsen, de Stichting sociale en culturele opbouw Tilburg  
bureau Eilandengemeenschap Heenvliet met tien formatieplaatsen Ér 
Stip, het begeleidingsorgaan Drenthe, met veertien formatieplaatsen• 
kan dus worden vastgesteld dat veel van de gewenste formatieplaatsen  
aansluiting bij de prioriteiten van de rijksoverheid zoals stadsvernieuwing' 
emancipatie en decentralisatie welzijnsbeleid. n De Sectie samenlevingsopbouw dringt er bij de regering op aan alsnog ee 
substantieel aantal arbeidsplaatsen in het Arbeidsplaatsenplan '80-'91 ,„„' 
reserveren ten behoeve van het opbouwwerk in stadsvernieuwingsgeble-
den. 

»Ontwikkelingshulp wordt stopgezet, maar de junta's in Zuid-
Amerika krijgen méér steun. Dat zal de kloof tussen Europa en 
de V.S., vergroten,"  voorspelde HIVOS' voorzitter Wim Meyer, 
zaterdag 31 januari j.l. tijdens een bijeenkomst van HOM (Hu-
manistisch Overleg Mensenrechten) in het Jaarbeurscongres-
Centrum te Utrecht. 

Het HOM-discussie projekt, door Hu-tnanitas, HIVOS en het Humanistisch 
Verbond gestart, werd op deze „op-richtingsdag" afgesloten met een „fo-
rum-discussie" onder voorzitterschap 
van Rob Tielman (Humanistisch Ver-
mand) en waarin verder zitting hadden 

Management 
De 
e,Centrale Raad voor Gezinsverzorging te Utrecht, het landelijk 
+„" service-orgaan voor ca. 250 instellingen voor gezinsverzorging met in 
,"utaal 100.000 werknemers, gaat de Managementstruktuur van haar instel-
lingen onderzoeken. 
zich de 

zal zich ondermeer richten op de talrijke veranderingen die 
hebben laatste jaren op het terrein van de werksoort gezinsverzorging 

advies- 

era 

	voltrokken. 
'et feitelijke onderzoek zal bij circa 30 instellingen worden r,iy

ee di o april 1981 worden voltooid. 
I-2 resultaten zullen via een aantal aanbevelingen in een eindrapport wor- 
den verwerkt en moeten het management van de instellingen voor gezins- 
,,a

rzorgin- g.., de mogelijkheid bieden om ook in veranderde omstandigheden 
'1  gvaardig en doelgericht te kunnen werken. 	

verricht en 

van de heersende klasse was. De kloof 
tussen woorden en daden was toen 
zeer groot. Maar ook mi zijn grove 
schendingen van de mensenrechten 
schering en inslag." („Waaraan HOM 
dan iets probeert te doen.") 
Jan Pronk bracht verder in herinne-
ring „dat in de derde wereld verschil-
lende fascistische systemen aan de 
macht zijn gebracht met steun van het 
westen. Daarom pleitte hij ervoor dat 
óók mensenrechten een integraal on-
derdeel van ontwikkelingshulp dienen 
te zijn. 
Nadat „het forum" opmerkingen had 
gemaakt als: 
„Ik ben het eens met Pronk, als hij zegt 
dat wij het paternalisme moeten ver-
werpen" (Jacobse); „Hoewel overdrij- 
ving schadelijk is, moeten we toch méér 
solidariteit met de derde wereld tonen" 
(Herfkens); „Grote machten misbrui-
ken de mensenrechten, je moet je veel 
meer met andere bemoeien". (Walt-
mans) mengde ook de zaal zich in de 
discussie. 
Na de pauze werd het gesprek met ver- 
tegenwoordigers van andere organisa-
ties: Amnesty International, SOS we-
reldwinkel, NOVIB en Pax Christi, 
groepsgewijs voortgezet. 
Van de zijde van Amnesty Internatio- 
nal werd gezegd „dat HOM in breder 
verband moet gaan participeren, bij-
voorbeeld met de vakbeweging." Ook: 
„Dat A.I. een orthodoxe organisatie is 
op het gebied van samenwerken, want 
we willen niets inleveren. Wel plannen 
uitwisselen." SOS wilde graag concre- 
te actiemodellen; vond het goed dat 
HOM er is, maar zegde voorlopig alleen 
belangstelling toe voor hetgeen door 
HOM zal worden gedaan." 
De NOVIB vertegenwoordiger zag veel 
in samenwerking met de diverse orga- 
nisaties en wees erop dat NOVIB vorig 
jaar een conferentie van één week had 
georganiseerd over dit onderwerp. 
Pax Christi wilde graag „als brieven- 
bus naar het katholieke volksdeel fun- 
geren en vond samenwerking in het 
overleg van mensenrechten zeer no-
dig.,, 
Van de zijde van HIVOS werd kritiek 
geuit op de NOVIB: men bracht een 
eigen actie op gang, terwijl men wist 
dat HIVOS ermee bezig was. 
Ten slotte wilde HOM graag bezien op 
welke manier er met de diverse orga-
nisaties zou kunnen worden samen-
gewerkt, „want overleg en elkaar 
steunen zullen zeer nodig zijn." 
(In 't aprilnummer komen we op deze 
bijeenkomst terug.) 

Joop van Dalen. 
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„Mensenrechten integraal 
onderdeel van 

ontwikkelingshulp!" 
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de heren Jacobse (VVD), Waltmans 
(PPR), Mevr. Herfkens (PvdA),   Israël 
(D'66) en ex-minister voor ontwikke-
lingssamenwerking Jan Pronk, nu 
adjunkt secretaris-generaal van UNC-
TAD. Hij wees erop „dat in het verle-
den mensenrechten uitsluitend iets 

vervolg van pag. 5 

niet mee. Maar dat is egoïstisch. Dát 
kun je wel zeggen, als het bijvoorbeeld 
om de aanschaf van een auto gaat, maar 
bij vraagstukken als oorlog en vrede, 
abortus, euthanasie ligt dat anders. 
Dan moet je je bezinnen." 
- In dit werk komt heel wat aan de or- 
de. Toch hopen jullie de nota over oor-
log en vrede dit jaar nog uit te brengen. 
Dat geldt niet voor „leven en dood"? 
Marijke Beets: „Hierover zijn we nog 
steeds aan het brainstormen. We moe-
ten tot een afperking van gebieden 
komen. Wel zijn er allerlei onderwer-
pen genoemd, zoals abortus, euthana-
sie, castratie, sterilisatie, kunstmatige 
inseminatie . .. Niet gemakkelijk hoor; 
ik denk dat we er nog wel een poosje 
mee bezig zijn. Ik vind het zelf ook erg 
moeilijk. 
Persoonlijk zou ik niet zo gauw een 
antwoord weten op de vraag: wanneer 
wel en wanneer geen abortus en dat-
zelfde geldt voor euthanasie. In onze 
samenleving zijn er allerlei wetten en 
toestanden om ons leven te bescher-
men. Ik geloof dat dit één van de be-
langrijkste dingen in onze samenle-
ving is. Maar nu willen we dan het punt 
aangeven, waar het óók menslievend is 
om leven af te breken. Dan moet je je 
gaan afvragen wat de goeie argumen-
ten hierbij zijn. 
Ook bij oorlog en vrede zijn er natuur-
lijk moeilijke punten. Vooral voor 
mensen, die in het leger zitten. Waar 
moeten ze concreet naar streven? Of 
moeten ze misschien uit het leger 
gaan? Dan in de WW gaan? Hoe zit dat 
allemaal?" 
Voorlopig zijn er meer vragen dan antwoorden? 
Marijke Beets: „Wat oorlog en vrede 
betreft, hopen we die vragen binnen- 
kort toch allemaal in een context te zet-
ten, waarbinnen een humanistische 
standpuntbepaling mogelijk is. Ja... 
en dan zit ik zelf nog met een moeilijk 
onderwerp: „kwantificering van le-
vensbeschouwelijke inbreng in de 
hulpverlening:" Ik dacht: dat doe ik er 
wel even bij, maar dat viel tegen! Ik 
begon bij de Wiardi Beckmanstichting, 
maar die kon me niet helpen en stuur-
de me door naar „hun man in de Twee-
de Kamer." Die vroeg; wil je dat op 
gemeente- of op Rijksniveau weten? 
En stuurde me door naar het CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek). 
Die hadden er ook geen cijfers over. In 
je eentje is er niet uit te komen, maar 
het is natuurlijk wel gek dat je dit niet 
voor elkaar kunt krijgen." 

In het begin van het gesprek zei Ma-
rijke Beets: „Ik ben secretaris en se- 
cretaresse." Betekent dit dat ze haar 
eigen secretaresse is? „Ja," zegt ze 
blijmoedig." en dat is voor mij geen 
probleem. Ik vind het reuze fijn om 
mijn eigen stukken en verslagen te 
tikken. Dan kan ik er nog eens het een 
en ander aan veranderen. Ik bel ook 
zelf op om allerlei afspraken vast te 
leggen. Prima hoor! Want ik ben ie- 
mand die dit soort werk moeilijk uit 
handen kan geven." 

Ank van Zachten 
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In 1985 zullen 1.4 miljoen bejaarden een 
AOW-uitkering moeten ontvangen; in dat-
zelfde jaar - schat men - komen 795.000 WA-
Oers voor een uitkering in aanmerking; het 
leger van werklozen zal groter zijn dan het 
huidige van 330.000. Bijna astronomische 
bedragen zijn gemoeid om straks ieder het 
zijne te geven ... 
Maar hoe zal „dat Zijne" eruit zien? Zal er 
geducht aan de grondvesten van onze socia-
le zekerheid worden geknabbeld? Econo-
men zeggen, dat de sociale vesting nog over-
eind kan blijven, als ons land een economi-
sche groei van zo'n 2.5 à 3% te zien zal geven. 
Maar wie durft daarin te geloven? Niet de 
gewone burger! Die ziet het aantal werklo-
zen bijna wekelijks toenemen, die leest dat 
onze industrie eenzijdig en verouderd is en 
dat onze concurrentiepositie op de interna-
tionale markt verslechterd is. Waar moet 
die groei dan vandaan komen? 
Met dit vraagstuk houdt Prof. dr. J. Tinber-
gen, econoom en Nobelprijswinnaar zich al-
lang bezig. Niet alleen om een oplossing 
voor ons kleine Nederland aan te dragen, 

WERELDWIJD - WERKPLAN 
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want een oplossing is alleen mogelijk ,,als 
we over de grens kijken." En dat beteken' 
óók naar de derde wereld. 
In oktober van het afgelopen jaar „lanceer-
de" hij samen met politicus Joop den Uyl 
(óók voorzitter van de federatie van Europe-
se socialistische partijen), FNV-voorzitter  
Wim Kok (voorzitter óók van de samenwet" 
kende Europese vakcentrales) en oud-nii" 
nister (voor ontwikkelingshulp) Jan Pronk, 
nu adjunkt secretaris-generaal van ue  
UNCTAD een „wereldwijd werkplan." De  
vier hopen dat dit plan de steun en symPa: 
thie van Europa zal krijgen, vooral omdat 
het probleem van de werkloosheid een we.: 
reldomvattend probleem is. Volgens di!' 
werkplan is een hogere economische groei 
in de derde wereld ook van belang voor de 
rijke landen. 

Wij gingen naar Prof. Tinbergen toe om hein 
de vraag voor te leggen: „gelooft u ook dat 
onze sociale zekerheid wankelt". En begrij-
pelijk kwam toen ook het wereldwijde  
werkplan ter sprake! 

	Ammuimpri011°  

Hoe zit het met onze sociale zekerheid? 

Méér welvaart daar 
Méér werk hier 

,,Die angst is zeker gegrond, als men voortgaat met de huidige
t 

 

se buit 

Politiek, ik bedoel dan de politiek op nationale schaal." Dat 
antwoordt Prof. dr. J. Tinbergen op de vraag „of er reden is om  
bang te zijn dat onze sociale zekerheid zal worden aangetast als 
we op dezelfde weg doorgaan. Dat leidt dan gelijk naar zijn op 
29  oktober in Nederland gelanceerde „wereldwijd werkplan", 
waarover hij overigens aan het begin van 1980 ,,a1 voor de 
,Duitse radio sprak." 
111  zijn werkkamer met uitzicht op een stille laan van een Haag

legthij ons uit, • "k 	 dat het oplossen van onze econo-
Mische problemen alleen mogelijk kan zijn als we over de grens 
kijken. 
,,A1 die nare discussies over inleveren en over uitkeringen-om-
liMg, zouden voorkomen kunnen worden, als we die andere 

aanPa
o
k. 

llt 
aanpak gaan." En die andere kant is dan een internationale 
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,II•iind  bevelen we dit aan omdat het 
er kostbaar hoeft te zijn dan het 

nleti•ils Mensen werken hoef je na-
etaieni.„ vverkloosheidsuit ermg 13 	3 geen 	• , • k * 	te  

heid om de aardwarmte te gaan benut-
ten en méér— dan nu het geval is— pro-
fijt trekken van de zonnewarmte. Mis-
schien kunnen er sneller resultaten 
worden geboekt naar een veiliger soort 
kernenergie: de kernfusie. Onze rede-
nering is deze: als je met tweemaal zo-
veel mensen werkt, vind je ongeveer 
tweemaal zo snel een oplossing; dan 
weet je niet over tien of twintig, maar 
over vijf of tien jaar een oplossing voor 
allerlei problemen. Bovendien kan dat 
sneller verlopende onderzoek je be-
hoeden tegen het maken van ernstige 
fouten. Bij het tegenwoordige tempo 
van onderzoek kan dat wèl gebeuren. 
Dat zijn geen veronderstellingen; wat 
dit betreft knopen we aan bij uitspra-
ken van wetenschappelijke onderzoe-
kers. Als je met veel meer mensen 
werkt, vind je tweemaal zo snel oplos-
singen." 

— Daar zijn grote bedragen mee ge- 
moeid? . . 

. Prof. Tinbergen: „Natuurlijk, maar 
ook hier denken we weer aan een in-
ternationale aanpak. NI1 worden aller-
lei zaken vaak dubbel gedaan. Je kunt 
de kosten omlaag brengen door een be-
tere coordinatie." 

— Maar wie moet hiervoor het geld op 
tafel leggen? 
Prof. Tinbergen: „Ik denk aan instel-
lingen die op langere termijn denken. 
Daartoe horen regeringen. In het al-
gemeen denken die op langere termijn. 
Dat geldt ook voor de Wereldbank en 
ook de Verenigde Naties maken stu-
dies op velerlei terrein. 
Gelukkig zijn er ook grote onderne-
mingen, die vooruit denken. Het 
energievraagstuk houdt bijvoorbeeld 
de oliemaatschappijen bezig. Zo is 
Shell bezig met de vraag, hèe je kolen 
onder de grond kunt vergassen, 
waardoor mensen geen kolen meer 
hoeven te delven. 
En Philips doet zeker mee als het om 
de ontwikkeling van electronica gaat. 
Ik vind wel dat zulke ondernemingen 
recht op subsidie hebben, als ze de re-
search versnellen. 
Verder kan ik me voorstellen dat er 
steun komt van de zijde van land- 
bouwinstellingen en van de FAO 
(voedsel- en landbouworganisatie van 
de Ver. Naties,) als het om landbouw-
en milieu-vraagstukken gaat. Die inte- 

vervolg op pag. 10 

gie; een actie stelt het vraagstuk, 
maar lost het niet op. 
Daarom is versterkt onderzoek nood-
zakelijk om mogelijke oplossingen te 
vinden: misschien wel betere reacto-
ren? Het is denkbaar dat je kernenergie 
met een nieuwer type reactor, dat min-
der gevaarlijk is, kunt produceren. 
Misschien vind je ook een mogelijk- 

w  
bi3 	gaan uw gedachten naar uit 
1:1:0(11:Zrile)he;gen: „In de eerste plaats Wet ',' ik aan dingen, die we moeten 
enetn, zoals veiliger vormen van 
1'oer!le. Je kunt natuurlijk wel actie '11  tegen bijvoorbeeld kern-ener- 
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Paus de noodzakelijk hiervan niet in-
ziet. Dat is toch onvoorstelbaar..."  

dat de king maken, dat ik niet begrijp,  
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nogal somber: economen bewerenken edeakt 
onze industrie verouderd en eenzijdig 
is, dat onze concurrentiepositie op de 
internationale markt slecht is. Is dat 
zo? 
Prof. Tinbergen: „Voor een deel is dat 
zo; de leiding van een deel van onze 
industrieën is te weinig creatief ge- de 

- Maar wij hebben onze 
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rest van de wereld en dan vooral wat er 
in Japan gebeurde. 

voorzieningen zijn erg mooi, ositie 

heeft zeker ook te maken met loonei-
sen,

gedurende een jaar 80 procent van zijn 

dat 68 procent. Daarna 

gegaan. Onze sociale 
máár. . . die te ver zijn 

motiveren weinig om te  gaan werken.  . 
Hier ontvangt iemand, die werkloos is 

laatstverdiende loon; in  Duitsland is. 

ons 75%; in Duitsland 58%. 

Prof. Tinbergen: „ja, maar  die kan wel 

wordt het bij 
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gas-be12. . . 

opraken. De olielanden beseffen ook al 
dat ze uitgepraat zijn, als de olie op is. 
Daarom hebben we behoefte aan een 
nieuw elan, zoals er terecht in het rap-
port Van der Zwan wordt gezegd. En 
dan kom ik toch weer op mijn stok-
paardje terecht: wij moeten de re-
search activeren. Weliswaar gaat de 
kost voor de baat uit, maar in de eco- 
nomie is dat een natuurwet. 
Daarnaast geloof ik ook, dat de rijke 
landen wat eenvoudiger moeten gaan 
leven. We gebruiken veel meer dan 
goed en gezond voor ons is. Het alco-
holgebruik is bijvoorbeeld schrikba-
rend toegenomen en we eten te veel 
vlees, te veel suiker. Met Sinterklaas 
geven de mensen elkaar onzin-ca-
deaus, omdat we niet meer weten wat 
te geven. Het gaat daarbij om enorme 
bedragen. We zijn teveel op de con- 
sumptie gericht. Ik geloof dat zowel 
het kapitalisme als het socialisme 
zich teveel op produktie en consump- 
tie richten en te weinig op sociaalcul- 
turele zaken. 
Hier ligt géén taak voor economen: wel 
voor het onderwijs en voor opvoerders 
in het algemeen. Als mèns, als burger 
zeg ik wel: ons leven is niet humaan 
meer." 
- Hoe kijkt u als econoom en als ge- 
woon burger tegen vrijwilligerswerk 
aan. Moet alle werk worden betaald, 
zoals dat tegenwoordig zo vaak wordt 
gezegd? 
Prof. Tinbergen: „Voorop wil ik stel-
len dat er gevallen zijn waarin je 
werk wel degelijk moet betalen. Maar 
voor mij is het onbegrijpelijk dat ge-
meend wordt, dat alleen betaald werk 
respect verdient. Het beste werk 
hoeft nog te niet te worden betaald. 
Bij alle werk, ook bij vrijwilligers- 
werk moet je je de vraag stellen: wat 
bereik ik ermee. Als je het geluk van 
anderen erdoor vergroot, is dat werk 
waardevol. 
En alsje het dan al zou moeten betalen, 
zou dat zeker niet kunnen tegen beta- 
lingen per uur van vergelijkbaar werk. 
Als alles betaald moet worden, moet 
het hele loonpeil omlaag. 
Maar vrijwillig iets doen, is hoog aan te 
slaan. Alsje een menselijke cultuur na-
streeft met alleen materiële dimensies, 
doe je mensen tekort. Welzijn bevorde- 
ren kan heel bevredigend zijn; een 
maatstaf g, of je anderen gelukkig 
maakt." 
- Nog één vraag: bent u een optimist? 
Prof. Tinbergen: „Dat is een stan-
daardvraag aan het eind van vrij wel 
ieder gesprek. Ik heb er dan ook een 
standaard antwoord op: Ik denk op-
timsitisch, omdat het- zoals economen 
dat noemen - contra-produktief werkt 
als je pessimisme verspreidt. 
Ik geef aan, wat er gedaan zou moeten 
worden. Als de mensen het niet gelo- 
ven, bedreigen ons veel zaken. We 
moeten doorgaan zolang dat nodig is. 
Ik houd me maar aan de spreuk: „Je 
hoeft niet te hopen om toch te onder- 
nemen, noch te slagen om toch door te 
gaan." 

vervolg van pag. 9 

resseren me heel erg. Mijn broer is na-
melijk bioloog en ik heb met hem nogal 
eens van gedachten gewisseld.  
Tegenwoordig worden er wel veel ac-
ties voor milieubehoud gevoerd, maar 
zoals ik al eerder zei, milieu-mensen 
stellen het probleem, maar dragen 
geen oplossing aan. Wat we echter 
moeten weten is, welk deel van de na-
tuur we ongemoeid moeten laten. En 
het is een belang van de wereldbevol-
king om dat te weten. 
We moeten voortdurend nieuwe soor- 
ten graan en aardappelen ontwikkelen 
omdat 
de soo 
ziekte o 
tie. Onz 
voortduren naar nieuwe speciës voor 
de soorten die wegvallen. 

Ander Bintje 
Zo weet bijna niemand dat het Bintje 
van tien jaar geleden een héél ander 
Bintje was. Voor de verbetering van 
een bepaalde soort, maakt de land= 
bouwdeskundige gebruik van wat hij 
een genen-reserve noemt. De vrije na- 
tuur heeft veel meer soorten dan ons 
milieu. Wat betreft de uitsterving van 
allerlei planten en dieren, weten we 
niet of de grens al gepasseerd is. Daar-
om moeten wij het onderzoek versnel- 

Door geldt ook voor ons klimaat. 
het gebruik van steenkool en olie 

komt er steeds meer koolzuurgas in 
onze atmosfeer. De vraag doet zich nu  

voor, of dit effect heeft op ons klimaat. 
Als we eerder zouden weten, wat we 
kunnen verwachten, zouden we bij-
voorbeeld methoden kunnen uitden-
ken om dat koolzuur te absorberen. 
Zo zitten we met grote complexen van 
vraagstukken, die om een snelle oplos-
sing vragen." 
- Maar dat verschaft toch alleen werk 
aan een ,elite groep?" 
Prof. Tinbergen: „Jawel, maar méér 
mensen in de research betekent, dat er 
méér wordt verdiend en dat er meer 
wordt uitgegeven. Dat effect van méér 
uitgeven, grijpt om zich heen, waar-
door er ook een opleving in andere be-
drijfstakken ontstaat." 
- Het probleem van toenemende 
werkloosheid is toch nauwelijks op te 
lossen? De steeds toenemende automa-
tisering is toch niet tegen te houden? In 
de vorige eeuw sloegen, textielarbeiders 
de machines in elkaar:  nu zijn de men-sen bang voor de opkomst van de chip. 

Prof. Tinbergen: „De problemen die de 
uitvinding van arbeidsbesparende 
machines met zich meebrengt, zijn al-
lemaal oplosbaar. In de vorige eeuw 
werkten de mensen tot 14 uur per dag, 
dankzij de machines werd dat 8 uur en 
er wordt nu alweer aardig aan die 8 uur 
geknabbeld. Vooral in het kantoor-
werk zie je een grote toepassing van de 
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beidsorganisatie) heeft ingesteld.  
algemeen. Dat bleek ook uit een oor, 

rekend: waar voeger iemand een dag rekend: 
 zat te rekenen, kun je nu in een 

kwartier weten. Daar kun je fr,i  

reld betreft valt dat wel tegen h 
bij Shell te blijven: die stelt helernt 

computer véél meer kan worden ul_,g„„, 

maar voordeel van hebben. Je 'ril 
sneller achter dingen komen en 
sneller allerlei zaken oplossen. 

”Passend werk" mi  

nu diensten aanbieden, waarvoor 
eers.  t 

geen tijd was. En de vraag naar Uit 

eigen ervaring weet ik dat door dee.. 

vraagstuk aan kunt. Daarom is bete,r, 

die angst-reacties kunnen voor 
men. 

voorlichting. Ik denk hierbij 001 ,„ae.-11 

helpt." Zo'n uitgave over bijvoorloe,e, 
steenkoolvergassing is heel nuttig. t  

In zo'n hele ontwikkeling is liet  'Vliet 
groot belang dat je laat zien, datje tere 

voorlichting, meer informatie  v al 
schaffen van groot belang. Je z°tii V• 
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Op allerlei gebied is er natuur 	art 
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 vanwege het 
,̂:,ïstaan van een explosieve situatie 

is ....e":se'enkaan het werk te zkeatteinta.alPhmiliépésr  
on,..1"°orzover  ik weet- één der weinige 1),"kernerningen, die in een aparte 

(3,effabriek in Utrecht, allang bezig is 

lessende" werkwijze. 
e de ontwikkeling van zulk een 

De grote 
irZe4rneiningen zouden veel meer 
te -rein Proberen om met eenvoudiger 

ertsen 
en en hetzelfde P 

in geloof 
tv die grote werkloosheid in de derde 

die toch niet in te dammen is." 

niet dat we mogen berusten 

dat
eld en voor 't gemak maar menen" 

And  in  ,erzlids moet de bevolkingsgroei 
tiatne gebieden ook worden Inge-
hal. • Het idee dat de bevolkingspo-
be:an• Meel' aandacht moet krijgen, 
Ih"n't gelukkig wel door te werken. 

dit Verband wil ik graag de opmer- opmer- 
Ank van Zachten. 
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Zaterdag 7 februari j1 publiceerde de 
„Telegraaf" met grote koppen op de 
voorpagina een artikel over het mis-
bruik van subsidiegelden door orga-
nisaties. Niet gehinderd door kennis 
werden weer een aantal kreten gede-
biteerd. Ook Humanitas kwam in het 
artikel ter sprake. Hoewel we in eer-
ste instantie niet wilden reageren, 
hebben we toch onderstaand epistel 
ingezonden. 

„Onder de kop „collectegelden worden 
opgepot" suggereerde De Telegraaf za-
terdag 7 februari dat een aantal charita-
tieve instellingen vreemd met het hun 
toevertrouwde geld omgaat. 
Men schreef dat men een uitvoerig on-
derzoek had ingesteld, maar als het an-
dere organisaties net zo is gegaan als 
Humanitas, kan ik daar een groot aan-
tal vraagtekens bij plaatsen. Immers 
een week tevoren vroeg Jos Hagers te- 

Telefoneren per schrilfragobk 
gehoor- en spr "-- 

. 1  _ 
De VIS-a-FOON 

is één van de nieuwste elektronische snufjes die mensen 
met gehoorstoornissen in staat stellen op eenvoudige wijze aan het tele-
foonverkeer deel te nemen. De VIS-a-FOON is te bedienen als schrijfma- 
chine en kan zonder aanpassingen op ieder bestaand telefoontoestel wor-den aangesloten. 

Het gaat om een draagbaar soort lichtkrant die werkt en reageert op elek-
tronische signalen via een normale telefoonaansluiting. Het apparaat 
werkt op het lichtnet, op batterijen of op een oplaadbare nikkel cadnium 
cel. De VIS-a-FOON weegt slechts 2 kilogram en bezit een ingebouwde 
draagbeugel. Maar wat nog veel belangrijker is: hij werkt overal waar een normaal telefoontoestel staat. 
De hoorn van een gewoon telefoontoestel wordt op de haak va n de POON gelegd. 

gelegd. Men draait het desbetreffende nummer en wacht tot de 
ander „opneemt". (Uiteraard moet deze ook een VIS-a-POON hebben.) 
Door de teksten op de VIS-a-FOON te typen kan men nu 
elkaar communiceren. 	 gemakkelijk met 

De importeur van de VIS-a-FOON (ELRES, audio visut centre, Keizers.. 
straat 9 2011 VS Haarlem) verleent service en onderhoudt het toestel. 
Nederland telt ongeveer 300.000 gehoor- en spraakgestoorden; voor deze 
groep is een VIS-a-FOON een uitkomst. Daarom is het bijzonder plezierig: dat de Gemeenschappelijk Medische Dienst momenteel onderzoekt welke,  mogelijkheden er zijn om de VIS-a-FOON in het kader van de arbeidsonge. 
schiktheidswet (WAO) te verstrekken. Aanvraagformulieren zijn op post-
en GAK-kantoren verkrijgbaar. 
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ONBESCHAAMD!! 

Het moeilijke eerste begin 

lefonisch of we ons jaarverslag 1980 
wilden toesturen, omdat men een on-
derzoek zou gaan instellen voor welke 
consequenties organisaties zouden 
komen te staan door de subsidiever- 
mindering. 	, 

Ons jaarverslag 1980 was nog niet ge-
reed maar 1979 was ook goed. Op mijn 
vraag of men nog een toelichting nodig 
had deelde men mede dat dit niet nodig 
was. Een paar dagen later opnieuw een 
telefoontje om nadere gegevens. Een 
collega gaf deze maar constateerde dat 
men het niet erg begreep, dus stelde hij 
voor om in een nader gesprek één en 
ander te verduidelijken. Dit kon niet 
meer want daar ontbrak de tijd voor. 
Over

even de ei 
 zorgvu
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id gesproken!!!! 

Nu 
 

Humanitas is geen charitatieve instel-
ling maar een vereniging voor Maat-
schappelijke Dienstverlening en Sa-
menlevingsopbouw. Geen liefdadig- 
heid  
naast 

  d
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s
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  maar
groot 

   haual  
aantal t
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 n
l vrijwilligers

vo o r hulp heb je 

personeel nodig. 

Binnen Humanitas werkenberoe0p0ks  
mensen voor de directe hulpverlening  
in het kader van MaatschaPPeliik  
werk,
werk en 

  
d e 

 gezinsverzorging,
kindr 

 
:es ekinderbescherming rrnbienjgaaw

r daean; 

voor subsidie wordt verkregen van 
C.R.M. en Justitie voor salarissen eb 
bureaukosten. Verder werken er ge-
lukkig een groot aantal vrijwilligers.  

Kosten die vrijwilligers maken zijn, 
niet subsidiabel. Dit betekent dat vno' 
deze vorm van hulpverlening een2g; 
roep moet worden gedaan op a,nnun-
inkomsten. In 1979 was dit ƒ 350."'' d 
waarvan het grootste gedeelte best,rern

er 
was voor de kinderbescherming• ti-
der moeten vrijwilligers en hun we,.ng 
groepen, waarvan er vele zijn, sebb,,',1, 

" hebben. Hiervoor is plm. f 200'00  tal 
uitgegeven. Verder is er een aarini. 
kleinere posten die ik hier verder a, 
ten beschouwing laat. Voor deze nitg.. 
ven gebruiken we de inkomsten t  le  
terij. De contributie wordt voorha er, 
lijk gebruikt om de vereniging als  jos-
eniging te laten draaien (bestuursti  fe-
ten, algemene vergaderingen,  C°>"vari 

Mens
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sr Mens). 
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renigingsorgaan  

Nu moet men de inkomsten uit 
en ook weer niet overtrekken war t al 
1979 was dit plm f 564.000,—. Al  van 
blijkt dus dat van het overhoudelLeft,  
subsidiegeld, wat Humanitas benoS 
geen sprake is. Als Jos Hagers  dit  
jaarverslag goed had gelezen had ieeeo 
zelf ook kunnen uitrekenen en oed 
nader

tjes w 
 o 

 gesprek was dit ook zeer gdeze 
duidelijk te maken. Jammer dat 
onzorgvuldig
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soort publikaties heeft altijd een heyi ak-
slag op de inkomsten uit loterij PIO 
ties. Vooral ook omdat je in het  Erge  
regelmatig kunt lezen over Ina hli-
organisaties en een lijst wordt geP-  en 
ceerd van bonafide verenig 	de
stichtingen. De Telegraaf heel: be- 
hulpverlening een slechte diens' 

Joop van Dalen 

Ik heb me afgevraagd of er iets met 
me aan de hand is. Het moet immers 

te v 

een kleine moeite zijn om de JOT-
Pagina eenmaal per twee maanden 

Rond
ullen. 

het ouder worden is er toch 
genoeg aan de knikker om de pen in 
bt
het nieuwe jaar mooi tegen een hel-
der wit papier aan te kijken. 

weging te brengen? Niettemin 
ik voor dit eerste nummer van 
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 vele pagina's dikke letterbrij 
van een blad als Leeftijd. Het niet 
aflatende verschijnen van het veer-
tlendaagse tijdschrift Senior. De 
eveneens iedere maand volge-
schreven bladzijden van de perio-
dieken van de bejaardenbonden. 
Er valt dus wel degelijk het nodige 
?yer het wel en wee van bejaard 
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euwe en bestaande initiatieven, 
-cita's te kust en te keur, trivialitei-
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ederland en alles en ieder die zich 

regels door komt er ook nog wel 
taan er  vola r  mo pe . Tussenene m  de 

,,,ens een oudere zelf aan het woord. 
;naar het is een kniesoor die daar op 

Te negatief? Te zwart-wit? U 
zegt het maar. Het zal wel liggen aan 
a' 
c
e 
h terd 
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  verbetenheid
schrijfmachine 

 waarmee 
  heb 

   ik  gme
ge-

Plaatst zonder dat dit tot veel resul-
taat leidt. De schrijfmachines van 
_1-1:deren laten niet af. Die van mij 
211J kbaar deze gelegenheid wel. Het 

tjhet 
gt dus aan mij. Een voorschotje op verschijnsel voorjaarsmoeheid? 

4-let lijkt me er wat vroeg voor. Bo-
vendien hoor ik ze het in mijn om-
geving al zeggen: „Dat kan toch niet  

op jouw leeftijd". Alsof dat er iets 
toe doet. 
Heb je dan helemaal niets mee te 
delen, kritisch te belichten of van 
vraagtekens te voorzien beste jon-
gen? Was het bijvoorbeeld niet 
jouw idee, waarvoor ongetwijfeld 
de meningen en ideeën van anderen 
model stonden, dat zeer veel van 
het op ouderen gerichte welzijns-
werk te kort schiet? Lag daar niet 
de gedachte achter dat niet zozeer 
de hulpvraag van ouderen het voor-
zieningenaanbod bepaalt maar veel 
meer dat wat instellingen en orga-
nisaties voor ouderen aan stan-
daardoplossingen in huis hebben? 
Een zaak die voor een nadere 
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schouwing de moeite waard kan 
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an niet op dit 

p  Zijn er dan binnen afzienbare 

 biedt. 

Zijn  
geen JOT initiatieven te verwach-
ten of is er ook in die kleine kring de 
algemene matheid toegeslagen 

we ons momenteel in twee afzon-
derlijke themagroep 

mniiegteanfioattoire kultuur-

en gewag 

ez-iagn  

waarvan 

   samenleving    som   

schrijven. Binnen de JOT -ouden ouden 
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repectievelijk de relatie 'arbeid en 

pessimisten ten aanzien van onze te 
maken? Gelukkig 

arbeid buiten het bereik van allen, 
voor wie de 

dels ingeburgerde gewoonten die 

jaren  

P bestaat het plan 

gespreksmap',  

:

n

iet
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tellen, plaatsen. 

waarin vraagtekens gezet zullen 
worden bij opvattingen en inmid 

levensloop' én  'de positie van de 
oudere vrouw'. Ten aanzien van het 
eerste onderwerp  
om, toe te werken naar  'een arbeid 
en levensloop 

Zodra het JOT-plan wat meer han-
den en voeten heeft, zal ik er op deze 
plaats zeker op terug komen. 
De themagroep die zich over de po-
sitie van de oudere vrouw buigt -
met als centraal thema de dubbele 
diskriminatie die veel oudere 
vrouwen enerzijds als vrouw en an-
derzijds als oudere ondervinden -
heeft een niet minder groots plan. 
Onlangs werden de eerste stappen 
gezet naar de uitgave van een serie 
interviews met oudere vrouwen. 
Het ligt in de bedoeling dat deze 
vanuit hun eigen ervaringen zullen 
gaan verhalen wat er precies met 
het ouderworden van vrouwen aan 
de hand is. 
De bedoeling van een dergelijke 
uitgave is om de levensloopthema-
tiek ook in de kring van de vrou-
wenorganisaties meer aandacht te 
doen krijgen. Via deze pagina hoort 
u er meer van. 
Deze JOT-initiatieven richten zich 
opnieuw op bijdragen die een ver-
andering teweeg moeten brengen 
in het denken over oud worden en 
de levensloop. Binnen de JOT be-
staat de stellige overtuiging dat hier 
geen woord te veel kan worden ge 
zegd. Te vaak wordt de indruk ge-
wekt dat het in deze levensfase om 
'bijzondere mensen' gaat. Daarom 
is het nodig om ouderen in onze 
samenleving weer de normale 
plaats terug te geven die ze verdie-
nen. Een zaak van ouderen zelf? 
Vanzelfsprekend. Maar niets zal 
ons er van weerhouden om een duit 
in hun emancipatie-buidel te depo-
neren. Per slot van rekening is oud 
ieders toekomst. 

WI)gfgaY 

 

J Michaël Kerkhof 
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Afscheid van 
Fred Linke 

Op 11 januari jl. overleed Fred 
Linke, die de funktie 'rervulde 
van regionaal coordinator voor 
de regio-Noord van het Voor-
lichtingsprojekt delinkwentie 
en samenleving. In hem heeft 
het projekt een waardevolle 
medewerker verloren, die er be-
duidend toe bijgedragen heeft 
het projekt in het noorden ge-
stalte te geven. Hij zal erg gemist 
worden. 
(Zijn funktie zal voorlopig wor-
den waargenomen door Frans 
Clobus, Kleine Kromme Elboog 
7, Postbus 695, tel. 050-13 27 95). 

en van 
Cor van Asch 
Op 11 december 1980 overleed in 
Nijmegen de heer Cor van Asch, 
oud-hoofdbestuurder en 28 jaar 
lang voorzitter van de Humani-
tas-afdeling Nijmegen. De afde-
ling verliest in hem niet alleen 
een uitstekend voorzitter, maar 
ook een gewaardeerd vriend. 
Gedurende zijn voorzitterschap 
slaagde hij erin om menig 
probleen, waaronder ook finan-
ciële, tot een oplossing te bren-
gen. Cor van Asch, die een goed 
schaker was, wist steeds een 
„pat-stelling" te voorkomen. En 
dat geldt ook voor de proble-
men, die er waren rond het te-
huis voor gehandicapten „de 
Doekenborg", dat hij zelf mee-
hielp oprichten. Ook zette hij 
zich in voor de totstandkoming 
van de serviceflats de Meiberg. 
De besturen van de genoemde 
tehuizen en uiteraard de afde-
ling Nijmegen zelf, zullen Cor 
van Asch zowel in het werk als in 
de persoonlijke sfeer .erg mis-
sen. 

NIEUWS 

uit afdelingen 
en gewesten 

Krt Gewestelijk Bestuur van Gelderland, dat nu uit 4 leden bestaat, wil 
G

raag 3  
ri 	á 4 nieuwe bestuurders bij het werk betrekken. Het Bestuur _.dsaet_ 

langsbesturen 
10 maal per jaar bijeenkomt, ondersteunt en stimuleert 8 afd e` 

in Gelderland en onderneemt zelf activiteiten zoals het orga-
niseren van cursussen. Uiteraard kunnen de afdelingen zelf ook kandida-
ten/ voorstellen. 

ra anit as-led en (en afdelingen) kunnen kontakt opnemen met  de heer W. 
Schelmseweg 21, 6861 WP Oosterbeek, te1.085-33 48 49 of met ge-

vv
A estelijk functionaris mw. A. Jansen-Brokking,  Stenekamerstraat 5, 6674 

Herveld, tel. 08880-25 96. 

RECTIFICATIE 

In het decembernummer meld-
den we dat de prijs van de bro-
chure GEVANGENISWEZEN 
f 3,— bedroeg. Helaas, helaas zo 
goedkoop kunnen we niet zijn. 
De prijs bedraagt f 3,50, exclu-
sief portokosten. Deze zijn 
f 1,25. Wilt u per giro bestellen? 
Dan f 4,75 overschrijven op gi-
ronummer 582.000 t.n.v. Huma-
nitas, Amsterdam. 
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SBS 
De Solidariteits Beweging Suriname, 
die zich landelijk bezighoudt met de 
positie van Surinamers in Nederland 
zoekt méér vrijwilligers om het werk te 
ondersteunen. Voor deze vrijwilligers 
worden cursussen georganiseerd. Alle 
inlichtingen bij: SBS, Oudegracht 237, 
Utrecht, tel. 030-32 86 67. 

ABORTUS 
Er is een GG-pamflet verschenen met 
informatie over abortus: ook wordt 
aandacht besteed aan anticonceptie en 
daarnaast aan „het nemen van de be-
slissing, vooronderzoek, de abortus en 
de verwerking ervan". Het pamflet 
kwam tot stand door samenwerking 
tussen de PSVG en Stimezo Neder-
land. Te bestellen door overmaking 
van f 1,50 op giro 65 97 12, t.n.v. PSVG 
Den Haag met vermelding GG-16. 

INTEGRATIE 
GEHANDICAPTEN 
De elfde Europese conferentie van de 
Internationale Raad Voor Maatschap.. 
pelijk Welzijn (I.C.S.W.) vindt in het 
Franse Rennes plaats van 6-11 juli a.s. 
Hoofdthema: „Sociaal beleid ten be-
hoeve van een betere integratie van 
gehandicapten in de samenleving". 
Men verwacht ongeveer 300 deelne-
mers. De conferentietalen zijn Engels 
en Frans. Inschrijfgeld ca. f 250,—. 
Belangstellenden kunnen nadere in-
lichtingen inwinnen bij de secretaris 
van het Nederlands I.C.S.W.-cornité, 
drs. F. G. Stafleu, NRMW, Eisenho- 
werlaan 146, 2517 KP Den Haag, tel. 
070-51 21 41. 

UIT DE PAS 
Uit de Pas, is een brochure van de 
Dienst Humanistische Geestelijke 
Verzorging. Hierin: korte verhalen 
over mensen die voor langer of korter 
tijd „uit de pas lopen". Snel bestellen- 
want de voorraad is beperkt- bij: Hu-
manistische geestelijke Verzorging in 
de defensie. Hoofdstraat 84, 3972 LB 
Driebergen-Rijsenburg, tel. 03438-
12878. 

MEDISCH KOMITEE 
ANGOLA 
Het medisch Komitee Angola, heeft 
besloten om niet alleen voor de bouw, 
maar ook voor de inrichting van het 
ziekenhuis zorg te dragen. Het belang-
rijkste is de inrichting van een polikli-
niek. Hiervoor zijn bijvoorbeeld nodig: 
brancards, baby weegschalen, instru-
mententafels, röntgenkasten bloed- 
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drukmeters, stethoscopen, vroed-
vrouwenset, etc. etc. U weet nu waar-
voor uw geld wordt gebruikt als u het 
stort op giro 23 83 300 t.n.v. Medisch 
Komitee Angola, Amsterdam. 

WAO-ers 
„Ik heb een opsodemieter gekregen, 
omdat je de hoek ingetrapt bent, we 
zijn als oude vodden de hoek ingetrapt. 
Aan ons denkt niemand meer, er komt 
hier niemand meer aan de deur. Zoek 
het maar uit. Dat kan ik slecht verwer-
ken.. ." Citaat uit „WAO-ers, Verhalen 
om te onthouden". Uitgave van Uitge-
verij LINK, Postbus 1144, 6501 BC 
Nijmegen, tel. 080-23 47 42. 

VIA DE GROEP 
In april organiseert Vormingscentrum 
Vredeveld, Postbus 15, 9480 AA Vries, 
tel. 05921-1948, een cursus „Leren aan, 
in, door, met en van de groep". Bedoeld 
voor mensen die met jong volwassenen 
werken. Wilt u erbij zijn van 13 tot en 
met 15 april? Opgeven bij Vredeveld. 
Kosten f 135,—. 

TROPENMUSEUM 
In het Tropenmuseum te Amsterdam 
(dat deel uitmaakt van het Instituut 
voor de Tropen) is een prachtige ten-
toonstelling gaande, waarin getoond 
wordt hoe de kleine boer op het plat-
teland van ontwikkelingslanden eeu-
wenlang allerlei veranderingen over 
zich heen heeft zien komen. De ten-
toonstelling blijft tot januari van het 
volgend jaar. Museum is gevestigd 
Linnaeusstraat 2, Amsterdam en ge-
opend ma.-vrij. 10-17 uur; zaterdag, 
zon- en feestdagen van 12-17 uur. 

MOLTONDEKEN EXIT 
Na het veren bed en de kapokmatras 
lijkt nu ook de moltondeken op het 
punt van verdwijnen te staan. In Ne-
derland wordt een nieuwe onderdeken 
vervaardigd: de vulling (bestaande uit 
gekamd wollen vlies) wordt afgedekt 
door een vocht- en warmte-absorbe-
rende katoenen tricot. De lichaams-
warmte wordt snel aangenomen en 
door de luchtige tricot tijk en het ge-
kamde vlies van de scheerwol wordt 
een optimale ventilatie van het li-
chaamsvocht bereikt, aldus fabrikant 

08360-26990. 
Polydaun International, Zevenaar, tel. 

TSEETSEE-VLIEG 
In zeker 36 Afrikaanse landen ten zui-
den van de Sahara komt de tseet-
seevlieg voor, veroorzaker bij mens en 
dier van de gevreesde slaapziekte. Het 
probleem van deze vlieg is ingewik-
keld omdat er 22 soorten van dit bruine 
insekt bestaan. Daarbij komt dat een 
vaccin tegen slaapziekte nog niet be-
staat. De Voedsel en Landbouworga-
nisatie van de V.N. (FAO) is niettemin 
hard bezig met de bestrijding. Maar 
hiervoor is óók de samenwerking tus-
sen de regeringen uit de betrokken 
landen noodzakelijk. 

FILM EN DIA'S 
UNICEF-Nederland beschikt over een 

nieuwe catalogus, waarin een volledige 
opgave van de op het ogenblik be-
schikbare films en diaseries. Ook de 
kosten van huur en de wijze van be-
stellen kunt u hierin vinden. Belang-
stellenden kunnen de catologus aan-
vragen bij UNICEF, postbus 35 857' 
2508 CN Den Haag. 

WERKLOOS 
Het Landelijk Contactorgaan voor het 
gemeentelijk Sociaal-Cultureel beleid 
(LCSC), Oranje Nassaulaan 51, 1075 
AK Amsterdam, heeft een brochure 
uitgegeven: „Is werken alleen Maar  
een werkwoord. 90.000 jonge 
zen; gemeenten doe er wat aanw".erki°  

FILMSTER LIV 	 rv 
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ÉÉN VAN DE DUIZEND in 
Het filmkollektief Ruim Zicht heptIA 
opdracht van de vereniging GAYP

1-
"-án 0 

een film gemaakt over één van de v 
buurthuizen die ons land telt. Inlico, 
tingen bij Ruim Zicht, Stadionplein  
Amsterdam, tel. 020-71 44 98. 

ALKMAAR. In het vorige nummer van 
Van Mens tot Mens konden we mee-
delen, dat Alkmaar in samenwerking 
met Het Humanistisch Verbond de be-
schikking had gekregen over een ei-gen,,Pandje". Laatste bericht hierover: 
dat eigen gebouwtje is nu met de nodi-ge „plechtigheid" officieel geopend. 

]aar 
 ASSEN  

is, t
O
ri
p
te
3

k
0 

e
d
r
e
h
c
o
e
e
m
s 
 b
m
e re tvan

een 
h e

o
t
h
v
e
o
h
r
o
i
l
g_ 

lenfeest min of meer officieel in ge-
wbru

aa
I
rk Hguern

noam
ntetans. „van h

g
o
e
o
ze
g
lli
to
g
t 

 feest,
laag" vertegenwoordigd was . . . en het ligt 

voor de hand dat de families Berenpas en. Klijnsma „die zoveel tijd, enthou-
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"JAARSBIJEENKOMSTEN. 
k;viikcentrum De Eendenkooi in 
1-1„'arssen ging het 4 jan. jl. gezellig toe. led̀41"lanitasleden konden samen met 
,,birn, van het Humanistisch Verbond 
lia'-iepJe„ open  haard, een drankje èn een 

elkaar een gelukkig nieuwjaar  

wensen. 
Een soortgelijke bijeenkomst in 
Amersfoort in de Eemgaarde op 11 ja-
nuari trok niet minder dan ... 100 be-
zoekers. Op beide bijeenkomsten 
zorgden bestuurders van Humanitas 
en Het Humanistisch Verbond voor 
„het woord van ernst", maar er was ook 
(goede) muziek om de bijeenkomsten 
een feestelijk tintje te geven. 

UTRECHT. In het Erasmushuis, Ou-
degracht 152 te Utrecht wordt een drie-
tal avonden over de tweede generatie 
(kinderen van buitenlandse werkne-
mers) belegd op 26 februari, 17  maart 
en 7 april. Georganiseerd door Huma-
nitas in samenwerking met het Huma-
nistisch Verbond. Mensen uit de hulp-
verlening vertellen over hun ervarin-
gen, terwijl er natuurlijk volop gele-
genheid is om deel te nemen aan het 
gesprek. 
De eerste avond „WAT IS HET 
PROBLEEM" wordt de film „Over 't 
Spoor" vertoond, op 17 maart „ON-
DERWIJS EN TAAL" een diaserie 
„Onderwijs aan buitenlandse kinde- 
ren" 
	UTRECHT", de film „De 

en op 7 april „BELEID GE-
MEENTE
familie Okyay". 
Meer informatie bij: 
Hans Schoonderwoerd te1.030-43 10 03 
Ans Brinkman tel. 030-44 25 73 

 

Steven Spaargaren tel. 030-43 58 02 

ZEIST. Deze afdeling heeft de leden 
een voorlopig programma voor dit 
winterseizoen toegezonden. De meest 

belastingvoorlichting 

uiteenlopende zaken komen aan de or-
de: gespreksgroep, filmmiddag over de 
armenwetten, 	oorlichting 
aan 65-plussers. Het winterseizoen 
wordt op 7 mei in „Boschlust" besloten 
met een jaarvergadering, waar óók 
aandacht wordt besteed aan het ver-
zorgen van balkon- en kamerplanten. 

ZWOLLE. In deze afdeling  
sta  kookcursus op stapel. U hoorterat een

van: het potje staat al op het vuur. 
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eft zi-cahrtirkoenldende feestdagen 
(in december) bijzonder sterk gemaakt 

aan de 

„man 
en vrouw" te brengen. 

PINKSTERWEEKEEND.  

gehouden: om te 	V

nan vrijdag 
5 tot en met maandag 8 juni wordt in 
Hooghalen (Dr.) een Pinksterweekend 

wandele,  

Pte•Pfl•

etsen 

, 
en . . . te praten. Alle leeftijden. Kosten 
f 40,— (voor drie nachten) zelf- 
verzorgend, d.w.z. gezamenlijk (voor 

Slaapzalen v 

Inlichtingen: Frank de Mink,  
en 20 personen. 

fusstraat 3, Amersfoort, tel. 
033-62 09 60. Voor 15 april opgeven. 

eigen kosten) koken. 	
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Er zijn ook 	inv afeleilka 

In de naaste omgeving van het Museumplein in Amsterdam 
staat het kantoor van de 

HUMANISTISCHE STICHTING 
VOOR HUISVESTING VAN BEJAARDEN 

De Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaar-
den (H.S.H.B.) is de landelijke koepelorganisatie voor de 60 
bij haar aangesloten verzorgingstehuizen en wooncentra 
voor ouderen. Het bureau van deze organisatie telt 25 me-
dewerkers en is enerzijds actief als bouwcorporatie en 
dienstverleningsapparaat en anderzijds als ideële koepel-
organisatie. 

Op de afdeling die werkzaam is voor de ideële koepelorga-

nisatie bestaat momenteel de vacature van 

consulent(e) 

die: 
• in samenspraak met bestuur en directie inspeelt op de 
actualiteit en de ontwikkelingen en op deze wijze mede 
vorm geeft aan het beleid;• bereid is op een breed en 
afwisselend terrein in teamverband werkzaam te zijn; 
• in staat is met verschillende disciplines samen te wer-
ken; 
• meewerkt aan de gemeenschappelijke gedachtenvor-
ming binnen de organisatie; 
• de besturen die een complex exploiteren, begeleidt 
het ontwikkelen van hun beleid; 
• bereid is veel te reizen en te vergaderen, ook in 
avonduren. 

De aanstellingseisen zijn: 
• een sociaal-gerichte opleiding op universitair  of op 
HBO-niveau; 
• ervaring in het werken met bestuurlijk geleide organisa- 
ties; 
• een goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid; 
o organisatietalent en agogisch inzicht; 
o een humanistische levenshouding. 

Bij voorkeur beschikt de nieuwe medewerk(st)er over er-
varing, opgedaan met de beleidsmatige en/of organisato-
rische aspecten van de bejaardenzorg en van de bejaar-
denhuisvesting. 

Gedelegeerden van zowel ons stichtingsbestuur als van 
ons personeel zullen bij de sollicitatieprocedure worden 
betrokken. 

Het salaris bedraagt— afhankelijk van opleiding en ervaring 
— minimaal ƒ 3.482,— en maximaal f 5.074,— bruto  per 
maand. 

De pensioenvoorziening is volgens de PGGM-regeling. 

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een pasfoto, kunt 
u binnen 3 weken na het verschijnen van dit blad richten 
aan de directie van de Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden, Johannes Vermeerplein 1, 1071 DV 
Amsterdam. 

bij 

de 
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