
NIEUWE WOONCENTRA. Zon-
der officieel gedoe zijn opnieuw 
twee 	Humanitas-wooncentra 
voor verstandelijk gehandicap-
ten in Odijk en Den Haag/Loos-
duinen (zie foto) in gebruik geno-
men. Méér over bewoners en „lei-
ding" leest u op pag. 5 en 6. 
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NIEUW CENTRAAL BUREAU. Een tikkeltje officieel ging het wèl 
toe bij de opening van het nieuwe centraal bureau op 21 jan. jl. 
Ondanks barre kou kwamen velen naar Amsterdam om de (ludieke) 
officiële opening bij te wonen, die met een tuinschaar door oud-
voorzitter prof. dr. A. D. Belinfante werd verricht. Pag. 3, 4. 

DE STERRENSHOW draait nu „ge45lied"; de verkoop van de loten 
gaat fantastisch, maar in het begin verliep het nog al eens stroef. 
Waarom het toen hier en daar fout ging, vertelt Wilko Post op pag. 8, 9. 

't EERSTE NIEziws over het Humanitas Begeleid-wonen-projekt 
bestemd voor jongeren tot 30 jaar in Den Bosch, dat mei vorig jaar in 
gebruik werd genomen,  leest u op pag. 11. 

HUIMANIff AS/VARA-HULP „geeft antwoord" op pag. 10 en verder 
de bekende rubrieken: JOT (pag 13), Nieuws uit afdelingen en gewes-
ten (pag. 15), Meningen van lezers (pag. 2) en Kort van Stof op pag. 14. 



Doel A.H.T. 
Het Algemeen Humanistisch Trefpunt 
werd in 1982 opgericht. De aanhangers 
van het A.H.T. bestaan overwegend uit 
humanisten die kort tevoren hun lid-
maatschap van het Humanistisch Ver-
bond hadden opgezegd. Grappig was 
toen de ironische reactie in De Volks-
krant: in nog geen 40 jaar hebben de 
humanisten bereikt waar het christen-
dom enkele eeuwen voor nodig had: 
een schisma. 
Deze vergelijking hinkt evenwel. De 
scheuringen in het christendom ont-
stonden door verschillen in uitleg van 
de geloofsleer. Toen de oprichters van 
het A.H.T. uit het H.V. traden, was de 
humanistische 	beginselverklaring 
evenwel niet in het geding. Het A.H.T. 
heeft het humanistisch beginsel in zijn 
statuten wat beknopter willen formule.. ren dan het H.V. doet, maar de strek-
king ervan is behouden. De reden van 
het schisma ligt elders en wel in de ver-
menging van levensovertuiging en po-
litiek. Er zijn zeker verbindingen tus-
sen beide sferen, veelal zal wat iemand 
als de uiteindelijke doelstelling van 
zijn politiek ziet, gegrond zijn op zijn 
levensovertuiging. Maar als het gaat 
om de middelen die men wil gebruiken 
om die doelstellingen zo dicht mogelijk 
te benaderen, dan is het beslissen daar- 
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over een zaak van politieke keuze, 
waarover personen met dezelfde le-
vensovertuiging verschillende inzich-
ten kunnen hebben. Lang heeft het Hu-
manistisch Verbond hiermee rekening 
gehouden en open willen staan voor 
humanistische aanhangers van elke 
niet-confessionele en niet-totalitaire 
politiek. Tien jaar geleden kwam daar 
verandering in: een pacifistische stro-
ming ging in congres en verbondsraad 
overheersen en heeft bewerkt dat het 
H.V. sterk eenzijdige uitspraken heeft 
gedaan over be- en ontwapeningspoli-
tiek. Daardoor en ook door de tenden-
tieuze behandeling van dit onderwerp 
in de verbondsmedia (vooral het or-
gaan) konden humanisten met andere 
inzichten zich niet meer in het Verbond 
thuisvoelen. 
Eerder genoemde humanisten willen 
geen lid blijven van een organisatie die 
eenzijdige maatregels over be- én ont-
wapeningspolitiek bepleit en bevor-
dert. Omdat velen van de uit het H.V. 
getreden humanisten behoefte blijven 
gevoelen aan levensbeschouwelijk 
overleg en kontakt, hebben zij het Alge-
meen Humanistisch Trefpunt opge-
richt. Dit wil zich uitsluitend bepalen 
tot het humanisme als levensovertui-
ging en zich niet politiek opstellen of 
uitspreken. Het woord „algemeen" 
drukt uit dat iedere humanist ongeacht 
zijn/ haar politieke inzichten zich thuis 
moeten kunnen voelen. Het secretari-
aat A.H.T. is gevestigd: Postbus 1045, 
2340 BA Oegstgeest. 

J. P. Mazure. 

Recht op vakantie 
Lichamelijk en zintuiglijk gehandicap-
ten hebben recht op vakantie! Hebben 
zij daar echter ook de mogelijkheid 
voor? 
Veel lichamelijk en zintuiglijk gehan-
dicapte mensen zouden individueel op 
vakantie willen, maar kunnen dit 
moeilijk zonder begeleiding. Zij heb-
ben vaak hulp nodig bv. bij het zich 
aankleden, voor het duwen van een rol-
stoel enz. Om deze individuele vakan- 

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 

geheel voor rekening van korten - blijft  
de inzenders.  

tie voor lichamelijk en zintuiglijk ge-
handicapten mogelijk te maken wor-
den veel enthousiaste mensen gezocht; 
vrijwilligers/ sters met of zonder erva-
ring in het verzorgen, verplegen van 
lichamelijk en zintuiglijk gehandicap-
ten tijdens hun vakantie. De vakanties 
kunnen plaatsvinden in binnen- en bui-
tenland, in ieder jaargetijde en de duur 
kan variëren van een dagje-uit tot één 
of meerdere weken. De reis- en verblijf-
kosten van de vrijwilliger/ster zijn in 
principe voor rekening van de gehandi-
capte aanvrager. U kunt zich opgeven 
als vrijwilliger/ster bij de 'Stichting 
Werken'.• Deze Stichting verzorgt de 
bemiddeling tussen aanvrager (gehan-
dicapte) en vrijwilliger/ster. 
Alleen door het inschakelen van veel 
vrijwilligers/sters vanaf 20 jaar en ou-
der is het voor de lichamelijk en zin-
tuiglijk gehandicapten mogelijk het 
recht op vakantie te verwezenlijken. 

Aanmelden bij: Stichting Werken 
afd. vakantiebemiddelingsburo 
Lange Voorhout 48 
2514 EG DEN HAAG 
tel.: 070-649920 
(Hier kunt u ook terecht voor meer in- 
formatie). 

Komedie 
Als ik het goed begrijp komen de kern-
centrales er toch. . . En wij doen maar 
net alsof dat gewoon is. Maar verbijs-
terd vraag ik me af waartoe die „mil-
joenen komedie" met de naam Brede 
Maatschappelijke Discussie heeft ge-
diend. Komedie ja, want de uitspraak 
is immers gewoon van tafel geveegd. 

J. Buysman 

Legaten 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,—. is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks geïn-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 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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Groot moment op de trap. 

NIEUW 
CENTRAAL 

BUREAU 
HUMANffAS 

GEOPEND 

Ondanks het barre winterweer kwam op 21 januari j.l. een groot 
gezelschap vanuit het hele land naar Amsterdam, om de offi-
ciële opening van het nieuwe pand aan de Sarphatistraat 4-6 bij 
te wonen. Vanwege „ijs en sneeuw" begon die officiële opening 
iets later dan was gepland, máár. . . koffie met gebak verzoette 
het wachten. 
Humanitas' voorzitter dr. H. Rengelink heette alle aanwezigen 
van harte welkom, en zei: „het te betreuren dat de heer A. 
Stempels (voorzitter van 1967 t/m 1977) verstek had moeten 
laten gaan". De openingsplechtigheid moest nu alleen aan prof. 
dr. A. D. Belinfante worden opgedragen, die van 1963 t/m 1967 
voorzitter was. 

Strenge kou mocht pret 
niet drukken... 

De heer Belinfante had daartoe plaats-
genomen op de onderste trede van de 
trap, die met een rood lint was ver-
sperd. Hij had er geen moeite mee om 
iets voor de vereniging te moeten doen, 
want toen hij voorzitter van Humani-
tas was, behoorde „iets voor de vereni-
ging doen tot zijn taken." In die tijd, 
toen de bomen nog tot in de hemel 
groeiden, werden er veel afdelingskan-
toren geopend en die moesten door de 
voorzitter worden geopend. Hij reisde 
dus van hot naar haar. . . Maar in die 
kantoren moesten ook mensen zitten, 
waaronder gewestelijke functionaris-
sen. „Eerst hadden de afdelingen om 
een dergelijke functionaris gevraagd, 
maar toen die er eenmaal was, bleek 
dat deze vaak van mening was dat de 
vrijwilligers hun werk niet goed deden 
èn. . . de voorzitter moest opnieuw van 
hot naar haar reizen; nu om de ruzies 
bij te leggen." 
Dat ontlokte grote hilariteit en uit de  

reacties mocht worden afgeleid, dat dit 
ook in deze tijd niet helemaal onbeken-
de klanken zijn. . . Hoewel de heer Be-
linfante het oude kantoor altijd heel 
gezellig en plezierig had gevonden, was 
hij van mening dat het nieuwe pand een 
aanwinst was en „binnen Humanitas 
had hij nog nooit zo'n mooi kantoor 
gezien! " 

Met de tuinschaar 
Daarna was het tijd voor de plechtige 
opening. . . De heer Belinfante  kreeg —
zoals het hoort op een Wissen de tuin-
schaar aangeboden, waarmee onder 
veel gelach het lint werd  doorgeknipt. 
Zijn taak was het ook om vervolgens de 
klok (cadeau van het personeel) te ont-
hullen, die tot dan achter een bont gor-
dijntje schuil ging. 
Het voorlichtingsproject Delinkwentie 
en Samenleving, dat niet méé verhuis-
de naar het nieuwe pand, gaf wèl acte 
de présence. Namens dit project zei de  

heer H. Veenker dat Humanitas dé gro-
te motor was geweest bij het totstand-
komen hiervan. Hij wilde Humanitas 
ook dankzeggen voor het „genoten on-
derdak" en als blijk van die dank bood 
het voorlichtingsprojekt het personeel 
van het Centraal Bureau een ping-pong 
tafel met toebehoren aan. Als voor-
schot op dit cadeau reikte hij Aad van 
Oosten, directeur van het Centraal Bu-
reau, alvast de „bats" aan. 
En toen kon de grote schare aanwezi-
gen op eigen houtje het gebouw gaan 
bezichtigen, wat tot de nodige bewon-
derende „ah's en oh's" leidde. En na-
tuurlijk waren er daarna drankjes en 
hapjes èn gezellige zitjes in de ver-
sierde vergaderzaal, waar de onderlin-
ge kontakten verstevigd konden wor-
den, want óók dat was de bedoeling van 
deze open dag! 

Op de volgende pagina een foto-im-
pressie van de opening 
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Ingrid Hofstede Qn Hans de Jongh: 
. trots orhet njeuwelvooneentnon.. 

Zonder feestgedruis tw 
Humanitas-woon 

den aangegrepen. Ik wist toen nog niet 
wat me te wachten stond: Den Engh is 
een rijksinrichting voor jongens die 
daar door de kinderrechter worden ge-
plaatst. Daar zitten jongens die al heel 
wat op hun kerfstok hebben. Het was 
een zware leerschool, óók een rottijd. 
Je hoorde zulke vreselijke dingen-
. . . jongens van 15, 16 jaar die daar 
voor moord zaten. Maar ik heb er wel 
veel geleerd. Na twee jaar ben ik in een 
rijksinrichting op de afdeling observa-
tie terecht gekomen: dat was heel boei-
end. Intussen had ik gelegenheid om te 
studeren: ik heb eerst de middelbare 
beroepsopleiding gedaan, daarna ho-
gere beroepsopleiding en de V.S.I.D., 
dat staat voor verdere scholing in 
dienstverband. Met die diploma's 'op 
zak ben ik in de geestelijke gezond-
heidszorg terecht gekomen. Ik kreeg 
een aanstelling als eerste groepsleider 
bij de D.V.O., dagverblijf voor ouderen 
in Hilversum. Ik vond dat erg fijn. Onze 
taak was de integratie van geestelijk 
gehandicapten bevorderen. We trok-
ken er veel op uit, we hadden een boer-
derij-projekt, we gingen bedrijven be-
kijken maar ook samen koffie drinken 
in de stad. We leerden ze de verkeersre-
gels en met mes en vork eten, klok kij-
ken, een treinkaartje kopen en we pro-
beerden ze wat schoolse vaardigheden 
bij te brengen. Maar de D.V.O. heeft 
beperkte mogelijkheden en na vijf jaar 
wilde ik wel iets anders. Nou ja, toen 

In Odijk en in Den Haag/Loosduinen heeft Humanitas begin 
februari opnieuw twee wooncentra voor verstandelijk gehandi-
capten (zonder officieel gedoe) in gebruik genomen. Het 
nieuwbouw pand in Odijk biedt ruimte aan 24 bewoners, waarvan 
de leeftijd tussen de 22 en 30 jaar ligt, terwijl een 45- en een 60 
jarige tot de „oudjes" behoren. Alle bewoners hebben de beschik-
king over een ruime lichte zit/slaapkamer, die naar eigen smaak is 
ingericht èn die ze zoveel mogelijk zelf moeten schoonhouden. 
Letterlijk en figuurlijk een zonnig huis met grote ramen en (drie) 
gezellig en kleurig ingerichte gemeenschappelijke zitkamers. 
Hans de Jongh (36) die „aan het hoofd" van dit wooncentrum 
staat, wordt geassisteerd door zeven groepsleiders, een part-time 
kok en twee part-time huishoudelijke medewerksters, terwijl een 
ortopedagoge en een arts regelmatig kontakt onderhouden met 
staf en bewoners. 
Hans: „Als een van ons met een moei-
lijk probleem zit, kan dat eventueel 
met de ortopedagoge worden bespro-
ken en omdat de bewoners via de Soci-
aal Pedagogische Dienst van Utrecht 
en omgeving bij ons terecht zijn geko-
men is er ook een maatschappelijk wer-
ker van die S.P.D. aan ons toege-
voegd." 
Al die steun is niet overbodig, want de 
taak is niet eenvoudig. Een aantal be-
woners is 'gedoemd' om thuis te blij-
ven: het dagverblijf in Zeist is vol, de 
sociale werkplaatsen stoten steeds 
weer mensen af en het werken in de 
bedrijven ligt ook niet opgeschept. 
Maar Hans de Jongh met wie wij eind 
januari een gesprek hadden, zit vol 
plannen. 
,,Een paar mensen kunnen in onze 
huishouding helpen, verder hopen we 

op goede kontakten met de buurtbewo-
ners. Misschien zijn er mogelijkheden 
om onze bewoners als hulp in de huis-
houding te plaatsen. Of misschien vin-
den we een plaatsje in de  supermarkt of 
bij de fruittelers in de buurt. En na-
tuurlijk hebben we straks  iemand no-
dig voor het onderhoud van onze eigen 
tuin." Ntl nog uitsluitend zwarte aarde, 
want in de wijk gaat de bouw onver-
minderd voort. Hans de Jongh gelooft 
echter dat het allemaal best zal lukken 
in „zo'n mooi huis." Niet voor niets 
heeft hij voor welzijnswerk gekozen. 

Zwaar begin 
Hans: „Ik ben begonnen op kantoor, 
maar dat wilde ik niet blijven doen. Ik 
wilde in het welzijnswerk en toen ik 
een baantje kon krijgen in Den Engh in 
Den Dolder heb ik dat met beide han- vervolg op pag. 6 

VAN MENS TOT MENS S FEBRUARI 1985 5 



Humanitas-wooncentra 

Rechterhand 
Dat geldt ook voor zijn „rechterhand", 
plaatsvervangend hoofdleidster Ingrid 
Hofstede (33). Na de middelbare school 
volgde zij de N20-opleiding, die niet 
meer bestaat, „maar in feite gelijk 
stond aan de HBO." 
Toen zij haar diploma had gehaald be-
sloot ze eerst een poosje au pair in En-
geland te gaan werken. Na een half jaar 
laad ze dat wel bekeken en keerde terug 
naar Nederland. Ingrid: „Ik heb toen 
twee jaar in een observatie-centrum 
voor geestelijk en lichamelijk gehandi-
capten gewerkt. Daar waren blinden 
en slechtzienden onder en ook rolstoel-
patiënten. In die tijd is het mij opgeval-
len, hoe slecht ouders worden opgevan-
gen als ze een gehandicapt kind krij-
gen. In 't ziekenhuis leggen ze zo'n 
kindje in de armen van de moeder en 
sturen haar zonder meer naar huis. 
Niemand vangt die ouders op. . . Héél 
vreselijk." 
Daarna werkte ze zes jaar in een lei-
dinggevende functie bij een instelling 
voor maatschappelijke dienstverle-
ning. Na die zes jaar vond ze „dat er 
maar eens wat doorstroming moest ko-
men" en die kwam er toen ze een kans 
kreeg om een jaar naar de V.S. te gaan. 
Ingrid: „Ik werkte in Ohio met werklo-
ze schoolverlaters uit kansarme gezin-
nen, zoals dat tegenwoordig heet. Geen 
makkelijk werk. Ik had geen moeite 
met de taal, maar het was maar goed 
dat ik hun „slang" niet verstond. Ze 
probeerden me met allerlei opmerkin-
gen te „pakken", maar omdat ik het 
niet verstond reageerde ik niet en de lol 
was er toen gauw voor ze af." 
Toen Ingrid naar Nederland terugkeer- 

Henriëtte met haar eerste bewoner. 

vervolg van pag. 5 

las ik de advertentie van Humanitas, ik 
solliciteerde en ben aangenomen. Ik 
heb er enorm veel zin in." 

de, ging ze in Groningen als vrijwillig-
ster in een tehuis voor daklozen wer-
ken. Intussen solliciteerde ze naar een 
betaalde baan. Ook naar „Odijk". In-
grid: „Dat pakte goed uit. Ik vind het 
enorm leuk om aan iets heel nieuws te 
beginnen." 

Zeven eengezinswoningen 
op een rij.. . 
In een nieuwbouwwijk in Den Haag/ 
Loosduinen aan de G. J. van Maare-
wijnlaan 41 vormen zeven eengezins- 

Henriëtte van Rijn: 
. . . veel ervaring 

met verstandelijk 
gehandicapten 

woningen het nieuwe Humanitas-
wooncentrum voor verstandelijk ge-
handicapten. Evenals in Odijk is hier 
geen spoor van een internaat. De zeven 
woningen zijn door een lange gang met 
elkaar verbonden en de 16 bewoners, 
waarvan de jongste 17 en de oudste 57 
jaar is, hebben ook hier hun eigen ka-
mer en de beschikking over (twee) ge-
meenschappelijke woonkamers: de een 
in wit-grijze en de ander in stemmig 
bruin-beige tinten. 
„Niet iedereen houdt van een modern 
licht interieur, daarom hebben wij ook 
„een bruine kamer", vertelt Henriëtte 
van Rijn (31) hoofd van dit gezinsver-
vangende tehuis. „Geen goeie naam," 
vindt ze, „want er is hier geen sprake 
van een vervangende vader en 
moeder." 

Hekel aan betutteling 
Henriëtte, die een opleiding voor maat-
schappelijk werkster volgde, werkte 
vrijwel uitsluitend met verstandelijk 
gehandicapten: de laatste zeven jaar 
stond zij aan het hoofd van een bege-
leid-wonen-project in Katwijk. Daar 
heeft ze de ervaring opgedaan „dat de-
ze mensen een enorme hekel hebben 
aan betutteling," wat niet weg neemt 
dat de een meer begeleiding nodig heeft 
dan de ander. Elf van de zestien bewo-
ners in „Loosduinen" zijn afkomstig 
uit internaten en zij hebben dus in een 
beschermde omgeving geleefd. 
Henriëtte: „De stap naar zoveel moge-
lijk zelfstandig functioneren, zoals zelf 
boodschappen doen, gebruik maken 
van openbaar vervoer etc., is dan een 
grote stap. Maar je moet de mensen 
eerst aanspreken op de dingen, die ze 
wel kunnen; dat valt vaak nogal mee, 
hun leertijd is evenwel langer. Dát is nu 
juist hun handicap. Het gevaar kan óók 
zijn dat je ze gaat overschatten: daar 
moet je erg mee uitkijken. 

Geen makkelijke taak 
Voorlopig gaat het erom dat de bewo-
ners zich hier op hun gemak en veilig 
voelen en dat ze hier gezelligheid 
vinden." 
Daarvoor moet het personeel, dat uit 
acht begeleiders, een part-time kok en 
twee part-time huishoudelijke hulpen, 
gaan zorgen. Ook in dit wooncentrum 
wacht de begeleiders in de eerste tijd 
geen makkelijke taak, want een aantal 
bewoners zal evenals in Odijk voorlo-
pig de hele dag aan huis gebonden zijn. 
Henriëtte: „Daar zijn we niet op inge-
steld: onze begeleidersstaf is daar te 
klein voor, maar het is de bedoeling dat 
onze bewoners zo snel mogelijk naar 
een D.V.O., een begeleidings-centrum 
of een sociale werkplaats gaan. Daar-
over zijn we wel in gesprek. We weten 
dat drie bewoners thuis zullen blijven 
en voor hen zullen we in huis bezighe-
den moeten zoeken. Nou ja, voorlopig 
zitten we nog wel in de verhuisdrukte 
en is er genoeg te doen. . . " 

Ank van Zachten 

6 FEBRUARI 1985 • VAN MENS TOT MENS 



ABEL.I. riERZBE,..RG: R. KWANT. EA 

EZO TE OUD' 
r ouder worclenen zingei/ing 

Hoezo te oud? Over ouder worden en zingeving 
Vanaf de omslag van het boekje „Hoezo tè oud?", dat bij het 
aftreden van de heer Mr. M. P. I. G. van Thiel als voorzitter van de 
COSBO in 1984 verscheen, kijkt een oude man de lezers aan. Hij is 
oud en gerimpeld, maar z'n ogen staan helder al missen ze het vuur 
van de jeugd. Ja, hij is echt oud . . . maar hoezo te oud? 
Hoeveel boeken zouden er al versche-
nen zijn over „ouder worden"? Hoeveel 
schrijvers hebben hun licht al laten 
schijnen over de „bejaardenproble-
men". Hoeveel congressen en symposia 
zijn er al gewijd aan „ouder worden-in 
de toekomst" of iets dergelijks . . . — en 
dáár is dan nu bijgekomen. „Hoezo te 
oud?" met als ondertitel „Over ouder 
worden en zingeving." 

De Stichting Vakantie Informatie Ge-
handicapten heeft weer een folder sa-
mengesteld met vakantiemogelijkhe-
den voor gehandicapten: „Gehandi-
capt of niet, je bent er eens helemaal 
uit". Folder aanvragen en nadere in-
formatie bij: het secretariaat van deze 
stichting, postbus 153, 3360 AD 
Sliedrecht, tel. 01840-14281. 

Alarmering 
Op een door de Nederlandse Fe-
deratie voor Bejaardenbeleid 
(NFB), georganiseerd symposi-
um kwam vorig jaar het onder-
werp alarmering aan de orde. 
Dit leidde tot een rapport, dat 
werd samengesteld door de 
NFB en het Instituut voor Re-
validatievraagstukken. 

Naar het oordeel van de samenstellers 
kan alarmering een functie hebben, 
maar, aldus enkele van de belangrijk-
ste conclusies: 
— een vergelijkend warenonderzoek is 
dringend geboden, omdat nauwelijks 
bekend is hoe systemen in de praktijk 
voldoen; 

Wanneer ben je aan het oud worden? 
Als „ze" opa of oma tegen je gaan zeg-
gen? Als ze de deur voor je open hou-
den? En wat maakt een mensenleven 
zinvol? 
„Moeilijk te beantwoorden vragen", 
zegt mevrouw J. Boer, ex-voorzitter 
van de Nederlandse Federatie voor Be-
jaardenbeleid in het boek. Maar . . . 
„Helemaal niet zo moeilijk", zegt Cees 
Egas, ex-staatssecretaris van het mi-
nisterie van C.R.M., om vervolgens iets 
te vertellen over de zingeving aan zijn 
levensloop. 
Twee vakmensen, die hun eenmaal in-
gezette ouderdom heel bewust beleven. 
En aan hun schrijfstijl is ook duidelijk 
te merken dat ze zo'n onderwerp niet 
voor het eerst behandelen. Naast deze 
beide „deskundigen" komen tal van 
andere schrijvers en schrijfsters over 
het ouder worden aan het woord. On-
der hen: Abel J. Herzberg die inmiddels 
de 90 is gepasseerd maar zich zelf „een 
gemiddelde grijsaard noemt" en wiens 
fakkel nog altijd vlamt. 
Gerard Walschap uit Antwerpen werpt 
een blik op de toekomst: „Een atoom-
bom? Welnee, daar zijn wij zonen van 
boomapen te slim voor. Daar leven we 
te graag voor . . . trouwens, zelfs de 
atoombom kan de beschaving niet te-
genhouden . . ." 
Ook Leo Vroman, schrijver, dichter en 
biochemicus die nu in de Verenigde 
Staten woont levert een bijdrage aan 
dit boek. Hij is nog niet „zó oud," bijna 
zeventig jaar. „Maar net zo min als een 
jongen of meisje van twintig jaar weer 
terug wil naar negentien, wil ik echt 
jonger zijn dien ik ben." En dat moet 
een troost zijn voor alle jongeren. 

— ondanks de stijgende belangstelling 
bestaat er bij fabrikanten en gebrui-
kers weinig inzicht in de werkelijke be-
hoefte; 
— er bestaat eveneens een grote mate 
van onzekerheid omtrent het functio-
neren van de hulpverlening na alarme-
ring; 
— ook over een aantal bijkomende, 
maar wezenlijke maatschappelijke as-
pecten zoals de mate van contactbevor-
dering (of -verarming), gevoelens van 
angst en onveiligheid, is te weinig be-
kend. 
Met hun rapportage willen de IVR en 
de NFB geen oordeel vellen over het 
fenomeen alarmering

' 
 de belangrijkste 

bedoeling is geweest het leveren van 
een inventarisatie met enkele kantte-
keningen. 

De schrijver A. Viruly, echtgenoot van 
Mary Dresselhuys, mijmert als oud-ge-
zagvoerder van de K.L.M. over zijn zin-
geving aan het leven. „Willen leven en 
een goede voorstelling geven, dát is 
het" zegt hij. En hij geeft daarmee blijk 
een zeer wijs man te zijn. 
Het zijn niet alléén bekende Nederlan-
ders en schrijvers die een bijdrage heb-
ben gegeven aan „Hoezo te oud?" 
Ook onbekende mensen komen aan het 
woord, zoals mevrouw Bronsing (70): 
„Ouder worden is niet gemakkelijk, 
maar wel boeiend". En een anonieme' 
schrijfster van 84 jaar, die een ver-
pleeghuis naar niks vond en weer terug 
ging naar haar eigen huis, schrijft: 
„Het was daar: in je hok en verder niks. 
Mijn binnenwerk slijt wel, maar mijn 
geest blijft fit en breien kan ik ook nog 
lang volhouden." Kortom een boek vol 
fijne gesprekken; vol inspiratie om ver-
der tegaan. Ik wil u op het hart druk-
ken, dit boekje te kopen. Niet alleen 
kunt u er „spirit" uit putten, het brengt 
u ook op ideeën en . . . het leest boven-
dien zo lekker, omdat er zo'n frisse 
wind vanuit gaat. 

Anton Constandse ook een van de me-
dewerkers aan dit boekje schrijft dan 
ook: „Nog te vaak wordt het beeld van 
ouderen verbreid als een hulploze 
groep. Wij zijn handelende, bewuste, 
vakbekwame en ervaren mensen. En 
wij laten ons niet afschrijven als oud. 
Oud-hoezo te oud?" 

Marius Hofhuis 

Uitgave: De Horstink, Driebergen 
Prijs f 22,90 
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Wilko Post: „Op het moment dat de 
actie werd gepropageerd, moesten wij 
de loten gaan verkopen. NU worden die 
loten uitsluitend op de postkantoren 
verkocht, maar daarvóór zijn er ac-
ceptgirokaarten voor een mapje á 30 
gulden verstuurd aan de leden van Va-
ra en Humanitas." 

— Dat heeft nogal wat problemen opge-
leverd hè, mensen ontvingen geen loten 
terwijl ze wel hadden betaald. 
Wilko Post: „Inderdaad zijn er proble-
men geweest. Gelukkig kan ik nu zeg-
gen: gewéést. Daar zijn allerlei oorza-
ken voor aan te wijzen. In de eerste 
plaats hebben zo'n 3 .000 mensen ver-
keerde bedragen op de acceptgirokaart gezet, 	variërend 	van 	f 2,50 
tot . . . f 4.078,—, terwijl dat alleen 30 
gulden of een veelvoud hiervan kon 
zijn. Aan de verzending zijn wij eigen-
lijk niet te pas gekomen. De (juist) in-
gevulde kaarten die wel bij ons terecht- 
kwamen, werden door de 	com- puter verwerkt, waarbij de

PT   
namen en adressen op een tape werden gezet. Die 

adressentape ging weer naar Drukkerij 
Enschede, waar óók de nederlandse 
bankbiljetten worden gedrukt. Daar 
werden de bestelde loten in geadres-
seerde enveloppen gedaan, die vervol-
gens door de PTT werden bezorgd. 
Het ging om zo'n 80.000 bestellingen 
die in korte tijd moesten worden uitge- 
voerd. Die verkeerde betalingen kon-
den echter niet zo snel worden behan-
deld: die moesten per stuk beoordeeld 
en terugbetaald worden. Dat was een 
enorme klus, die door ons moest wor-
den gedaan. Maar . . . dat was nog niet 
alles. De bestellingen moesten vóór 14 
december geschieden, een groot aantal 
kwam echter te laat binnen. Hieronder 
zat een grote pluk die via de bankgiro 
was gestort en er verliepen meer dan 
drie weken eer wij die overschrijvingen 
ontvingen. De mensen dachten dus dat 

Wilko Post: Sterrenshow 
. . . geweldige ervaring. 

ze op tijd hadden gestort, maar wij 
konden die overschrijving niet meer 
verwerken. Natuurlijk hebben al die 
mensen hun geld teruggekregen." 

De problemen stapelden zich dus 

Wilko 
. . .? 

Wilko Post: „Ja, want de terugbetaling 
stagneerde omdat die pas na 29 decem-
ber kon worden verwerkt. En de klach-
ten stroomden binnen: „Ik heb wel be-
taald, maar geen loten ontvangen, hoe 
kan dat?" 
Ik kan het nu allemaal op een rijtje 
zetten, maar op dat moment konden we 
gewoon niet weten wat er aan de hand 
was. Al die klachten moesten worden 
uitgezocht. En om de zaak nog inge-
wikkelder te maken: veel mensen bel-
den de Vara op of onze afdelingskanto-
ren; dan kregen ze te horen dat ze het 
centraal bureau in Amsterdam moes-
ten bellen, waar de telefoon roodgloei-
end stond. Hierdoor leek het alsof de 
mensen van het kastje naar de muur 
werden gestuurd. En wij konden helaas 
ook niet direct het juiste antwoord ge- 

DE STERRENSHOW: 
Moeizaam begin . . . maar nu veel 

postkantoren wekelijks uitverkocht! 
„Wekenlang is onze telefoon overbelast geweest; wij konden het 
niet aan en voor veel mensen waren we gewoon onbereikbaar. 
Bovendien kwam alles tegelijk: de lotenverkoop voor de Sterren-
show was begonnen èn we zaten vóór de verhuizing. Sinds begin 
van dit jaar zitten we in het nieuwe pand, waar we de beschikking 
over acht lijnen hebben, maar de grootste druk op de telefoon is 
gelukkig weg." 
Aan het woord Wilko Post, adjunct-directeur van het Centraal 
Bureau in wiens (toch al overvolle) portefeuille nu ook de Ster-
renshow is terechtgekomen. 
Dit betekent dat hij vanaf het prille begin betrokken is geweest bij 
de besprekingen met VARA, reclamebureau, computercentrum 
etc., èn vooral bij de verkoop van de loten. 

ven omdat we bezig waren al die klach-
ten uit te zoeken." 

— Sommige mensen werden zo boos, 
dat ze hun krant gingen opbellen . . . 
Wilko Post: „Ja, ik vind het jammer dat 
in Het Vrije Volk een artikel is versche-
nen waarin stond dat er bij de PTT dui-
zenden loten zoek waren geraakt. Op 
het moment dat de redactie ons hier-
over belde, wisten we eenvoudig niet 
wat er precies aan de hand was. De 
verzending is „in plukken" gegaan en 
behalve die ellende met verkeerd inge-
vulde en te laat binnengekomen giro-
kaarten kon er sprake zijn van „ver-
keerd besteld". Gelukkig is de zaak nu 
helemaal boven water en tot mijn op-
luchting kan ik zeggen dat bij de laat-
ste telling er tenslotte 43 klachten zijn 
overgebleven die wel op tijd het juiste 
bedrag hebben overgemaakt, maar om 
welke reden dan ook geen loten hebben 
ontvangen. Dat is toch niets bij zo'n 
omvangrijke verzending." 

— En toen liep het met die tweede uit-
zending ook nog mis. 
Wilko Post: „In Geleen ging het prach-
tig van start en ondanks de hevige kou 
verliep de opbouw van de tent in Waal-
wijk uitstekend. Die tent is bestand te-
gen windkracht 12 en zelfs bij een tem-
peratuur van -25 graden is het binnen 
behaaglijk. Dat is gebleken. De genera-
le repetitie verliep uitstekend, maar 
twee minuten voor de aanvang van de 
uitzending bleek de straalverbinding 
kapot te zijn. Dat lag dus niet aan de 
VARA. De PTT-mensen hadden stom-
weg onvoldoende reservemateriaal bij 
zich en de personeelsbezetting was 
vanwege het weekend tot een minimum 
teruggebracht. 
Dat was een onaanvaardbare situatie 
als je weet hoeveel geld er in zo'n show 
wordt geïnvesteerd. Je vraagt je dan 
verbijsterd af, hoe het in landen als Ca-
nada, Finland, de Sovjet-Unie gaat; 
daar hebben ze iedere winter met zulke 
temperaturen te maken." 

— Ik kan me voorstellen dat deze onge-
lukkige samenloop van omstandighe-
den nadelig is geweest voor de actie? 
Wilko Post: Natuurlijk heeft de actie 
hierdoor schade geleden. Dat hebben 
we zeer goed kunnen merken. Vanzelf-
sprekend moet je rekening houden met 
een aanlooptijd van een paar weken, 
maar die eerste aanloop bleef beneden 
onze verwachtingen. In de vierde week 
was de verkoop echter al omhoog ge-
schoten en op dit moment is het zelfs zo 
dat veel postkantoren wekelijks zijn 
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Sterrenshow in Deventer 
Op 2 maart a.s. speelt de VARA/HUMANITAS Sterrenshow zich in Deven-
ter af. Voor de afdeling betekent dat. . . de hele dag feest. Bezoekers van de 
Sterrenshow worden uitgenodigd al 's middags naar Deventer te komen 
„om de mooie oude Hanzestad te bekijken; een bezoek te brengen aan de 
nieuwe ABAL-winkel (zie pag. 15) en aan het afdelingsgebouw „De Zeven 
Leeuwen" aan de Singelstraat 31 7411 HP Deventer (met parkeergelegen-
heid). 

In De Zeven Leeuwen staan van 14.— tot 19.— uur koffie, soep en broodjes 
voor u klaar, wanneer u tijdig een briefkaartje hebt gestuurd „dat u graag 
een broodje mee-eet". En hiermee is het feest niet afgelopen: ná de Ster-
renshow staat afdeling Deventer weer klaar om u in De Zeven Leeuwen met 
koffie te ontvangen. 

Foto boven: Eerste show verliep vlekkeloos. 
Foto rechts: Willem Ruis en Pierre van Ostade bij het elektronische „cijfer-

en letterbord". 

uitverkocht. Er zit duidelijk een stij-
gende lijn in en ik heb alle vertrouwen 
dat dit zich voortzet." 

- Er dreigen voor Humanitas dus geen 
financiële problemen? Humanitas is 
toch verantwoordelijk voor een deel 
van de kosten? 
Wilko Post: „Uiteraard zijn wij verant-
woordelijk voor de kosten die aan de 
loterij verbonden zijn, dus ook voor die 
elektronische faciliteiten, maar ook 
een deel van de kosten van de tent wor-
den aan ons doorberekend. Gelukkig 
:can ik zeggen dat wij in die eerste uit-
?.endingen de kosten konden dekken. 

- Die tent maakt het dus extra duur, 
moest dat nou juist in een tent? 
Wilko Post: „Van de zijde van de VARA 
wilde men graag naar de mensen toe. 
En dat blijkt ook voor ons erg belang-
rijk. Je merkt het aan de reacties. Wij 
hebben nooit zo aan de weg getimmerd, 
we waren niet zo bekend. Nu hoor je 
allerlei opmerkingen: leuke vereni-
ging, die zijn actief op alle terreinen, 
enzovoorts. Er wordt ook veel om in-
formatiemateriaal gevraagd en we 
'lebben al heel wat nieuwe leden kun-
nen inschrijven. De mensen hebben ons 
te vaak vereenzelvigd met alleen de 
Humanitas-loterij en met het Huma-
nistisch Verbond. We hebben niet voor 
niets een extra nummer van Van Mens 
tot Mens uitgegeven; alle bezoekers in 
3e tent ontvangen dat. Wat we ook 
tnerken is dat vooral de provinciale 
pers meer aandacht schenkt aan de Hu-
tnanitas-activiteiten. Ik vind dit een 
±rg leuke ontwikkeling." 

Die tent zit iedere keer bomvol? 
Wilko Post: „Ja, de 1500 plaatsen zijn 
steeds tot de laatste man bezet. Ik word 
herhaaldelijk door de afdelingen ge-
beld om plaatsen. Ik doe mijn best om 
zoveel mogelijk mensen te helpen, 
maar ja . . . vol is vol. 

- Je bent bij iedere uitzending aanwe-
zig . . voor iemand uit het welzijns-
werk moet dat een enorme ervaring 
zijn. 

Wilko Post: „Ja, dat maak je maar een-
maal in je leven mee! Natuurlijk heeft 
het welzijnswerk als zodanig niets met 
een show te maken, maar het is gewel-
dig om met zoveel verschillende groe-
pen samen te werken: met de VARA, de 
PTT . . . Wat de PTT betreft wil ik toch 
graag een paar cijfers noemen: de PTT 
heeft zo'n 2500 verkooppunten voor 
onze loten, waarbij 7500 lokettisten 
betrokken zijn. Dat betekent toch een 
enorme organisatie voor de PIT! De 
samenwerking is uiterst plezierig en 
als kleine tegenprestatie hebben wij er-
voor gezorgd dat de lokettisten de show 
in hun buurt kunnen bijwonen. 
Verder hebben wij te maken gehad met 
een reclamebureau, de drukkerij, het 
computercentrum, dat iedere week 
speciaal voor ons overwerkt. Als Wil-
lem alle letters en cijfers heeft getrok-
ken gaan die dezelfde avond nog naar 
dat computercentrum om te worden 
verwerkt . . ." 

- Fraude lijkt makkelijk: je kunt toch 
zeggen dat de sterretjes kapot zijn ge-
gaan, maar dat je wel de juiste letters 
had? 
Wilko Post: „Fraude is uitgesloten. Het 
computercentrum geeft namelijk pre- 

cies aan op welke lotnummers een prijs 
is gevallen. De uitslag van één loterij 
omvat een „boekje van 18 pagina's" en 
iedere lokettist die loten verkoopt 
krijgt de beschikking over zo'n boekje. 
Als je nu met je lot komt om een prijs te 
claimen, wordt je lotnummer vergele-
ken met die lijst. Komt je nummer er 
niet op voor, dan heb je geen prijs. De 
computer maakt geen fouten en fraude 
is dan ook uitgesloten. 
De controle is waterdicht. Hoe zo'n 
computer precies werkt, weet ik niet en 
dat hoeft ook niet maar om met de re-
sultaten te worden geconfronteerd is 
geweldig boeiend. Dat geldt trouwens 
voor de gehele show. Vooral ook omdat 
de samenwerking met alle mensen die 
erbij betrokken zijn zo _geweldig ple-
zierig is. Regelmatig komen we bij el-
kaar om „dingen bij te stellen". Het 
blijkt dat je zaken kunt overschatten, 
maar ook onderschatten. Daarover 
wordt dan in goede verstandhouding 
gepraat. Al bij al een fantastische erva-
ring." 

Ank van Zachten 
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HumanitasNara-hulp 

VRAAG EN ANTWOORD 

Twijfel 
bij NRMW 
Eind vorig jaar stuurde de Nati-
onale Raad voor Maatschappe-
lijk ..  Welzin onderstaand schrij-
ven aan de leden van de Vaste 
Commissie voor Welzijn en Cul-
tuur over de herschikkingsope-
ratie landelijke organisaties: 
Tot de onderwerpen die ook in 
de tweede termijn van het debat 
over de begroting van WVC stof 
tot discussie hebben opgeleverd 
behoort het voornemen het 
rijkssubsidie aan een 284-tal 
zgn. landelijke organisaties —
vrijwel uitsluitend op het terrein 
van welzijn en cultuur — in 1985 
structureel te verminderen. 
Al eerder had de NRMW zijn 
twijfel uitgesproken over een 
hieraan te pas komend „onder-
zoek naar de budgettaire positie 
van de landelijke organisaties 
op basis van de ingediende be-
grotingen." Van dit onderzoek 
kan de NRMW zich evenwel 
niets voorstellen, maar: „De 
NRMW wil in dit aanvullend 
schrijven uw aandacht vragen 
voor de elementen van willekeur 
die de gehele operatie kenmer-
ken. Een willekeur die door de 
uitkomsten van het debat nog 
dreigt toe te nemen. 
Immers als alle ingediende 
amendementen zouden worden 
aangenomen dan wordt een 100-
tal organisaties uitgezonderd. 
Daaronder een reeks jeugd-
organisaties (behalve de NFJJ 
zelf), alle vrouwenorganisaties, vrijwel alle vrijwilligersorgani-saties saties en de organisaties voor 
maatschappelijke activering,  voor verzetsslachtoffers en ver-volgden en (opnieuw) organisa-
ties, verwant met het terrein van 
de volksgezondheid; 
Resultaat van een en ander zal 
zijn dat uiteindelijk alleen zal 
worden bezuinigd op organisa-
ties op het terrein van sociaal 
cultureel en cultureel werk, als-
mede op enkele adviesorganen. 
De NRMW heeft meermalen met 
klem gesuggereerd de bezuini-
gingen op landelijke organisa-
ties te relateren aan het her-
structureringsproces dat voor 
het merendeel diezelfde organi-
saties zal betreffen. Wij willen er 
nu voor pleiten — indien het met 
de bezuinigingen op landelijke 
organisaties gemoeide bedrag al 
niet in z'n geheel elders in de 
WVC-begroting kan worden ge-
vonden — dat uw Kamer in elk 
geval zodanige besluiten neemt 
dat niet slechts een willekeurige 
restgroep van organisaties 
slachtoffer wordt van de minis-
teriële voornemens. 
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Omdat zeer veel mensen met 
dezelfde vraag zitten die in een 
aan de Konsumentenman ge-
richte brief werd gesteld, plaat-
sen we zowel deze brief als het 
antwoord van het Humanitas/ 
Varahulp team. 

Beste Konsumentenman 
Naar aanleiding van uw uit-

zending van 5 november 1984 
heb ik mijn woningbouwvere-
niging een brief geschreven, 
waarin ik meedeelde dat in het 
programma van de Konsumen-
tenman werd verteld dat ver-
huurders verplicht zijn rente te 
betalen over de door huurders 
betaalde waarborgsommen. 

De woningbouwvereniging 
schreef daarop terug, dat de 
huurovereenkomst die ik des-
tijds ondertekend heb, geen 
ruimte laat voor vergoeding 
van rente over de waarborgsom 
van f 700,— die ik gestort heb. 
De huurovereenkomst zou ren-
tevergoeding met zoveel woor-
den uitsluiten. 

Staat de woningbouwvereni-
ging daarmee in haar recht of 
kan ik toch rente eisen? 

Het antwoord van het Humani-
tas/Varahulp team luidde: 
Geachte mevrouw 
Helaas is een verhuurder (nog) niet 
wettelijk verplicht rente over de waar-
borgsom te vergoeden. Wel nemen te-
genwoordig sommige verhuurders in 
het huurcontract op, dat zij een be-
paald percentage aan rente zullen ver-
goeden, uit te betalen bij beëindiging 
van de huurovereenkomst. 
,Ook zijn er uitspraken van kanton-
rechters voorhanden, die in individuele 
gevallen bepaalden, dat de rente over 
de waarborgsom vergoed diende te 
worden. Algemene geldigheid bezitten 
dergelijke uitspraken echter niet. 
Als er nu een bepaling in uw huurcon-
tract is opgenomen, die zegt dat rente 
niet vergoed wordt en ook als er hele-
maal geen bepaling over rente in staat,  

kunt u toch de verhuurder schriftelijk 
vragen alsnog rente te vergoeden. 
U kunt daarbij wijzen op de uitspraken 
van kantonrechters en huurcommis-
sies, meest recentelijk de kantonrech-
ter te Dordrecht, die bepaalde dat een 
rentevergoeding van 5% over de waar-
borgsom alleszins redelijk is. 
Weigert de woningbouwvereniging u 
de rente te vergoeden dan kunt u bij de 
Huurcommissie in uw rayon een ver-
zoekschrift ex art. 6 Huurprijzenwet 
indienen. Dit artikel houdt in dat een 
verhuurder geen geldelijk voordeel 
mag behalen uit zaken, die niet de 
huurprijs zelf betreffen. De huurcom-
missie zal u vervolgens advies geven 
over de redelijkheid van het beding in 
het huurcontract waarbij werd be-
paald dat geen rente vergoed wordt. 
De ervaring leert, dat een dergelijk ad-
vies van de Huurcommissie in het alge-
meen door verhuurders wordt opge-
volgd. 
Blijft een verhuurder toch weigerach-
tig, dan zal men de zaak aan de kanton-
rechter moeten voorleggen. 
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Betaalbare reizen 

In de nieuwe reizenbrochure van het NIVON worden vele reizen voor 
jongeren en ouderen aangeboden. In binnen- en buitenland worden de 
mogelijkheden benut om kennis te nemen van kultuur en van de natuur en 
'de streek. Het reizenwerk van het NIVON is niet te vergelijken met de 
commerciële reiswereld. Dus geen „ingeblikte" of puur toeristische reizen. 
De gelegenheid wordt geboden om eens iets geheel anders te doen èn tegen 
betaalbare prijzen! 
Er wordt gebruik gemaakt van natuurvriendenhuizen of van kampeerter-
reinen waarover het NIVON beschikt; óók in het buitenland. Op deze 
manier behoren tevens de in de regel wat „exclusieve" vakanties tot de 
mogelijkheden zoals wintersport, bergsport, zeilkampen enzovoorts. Het 
gaat om een eenvoudige, gemoedelijke vakantie en om te genieten van 
interessante plaatsen en mooie streken. In het algemeen wordt de vakan-
tieganger actief betrokken bij het samenstellen van het programma en het 
verblijf. Een actieve vakantie aak voor degenen, die een geringere finan-
ciële armslag hebben. 

De reizenbrochure 1985 is gratis te bestellen bij: NIVON, P.C. Hooftstraat 
163, 1071 BV Amsterdam. Telefoon 020-76 68 89. Ook kan men daar 
terecht voor meer informatie. 
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Eerste nieuws uit „Den Bosch" 
In mei vorig jaar werd aan de Kooikersweg in Den Bosch het 
projekt „Begeleid wonen" feestelijk geopend. Dit huis dat 
bewoond wordt door jongeren tot ca. 30 jaar, die op een of andere 
manier gehinderd worden bij hun zelfontplooiing en op hulp van 
anderen zijn aangewezen, functioneert onder de koepel yan 
Humanitas. De bewoners, die via het Buro Maatschappelijk Werk, 
centrum Den Bosch, met dit projekt in aan raking komen, betalen 
huur en begeleidingskosten aan Humanitas en het is duidelijk dat 
dit projekt derhalve buiten het AWBZ-circuit valt. Een staf van 
Humanitas medewerkers houdt zich in het bijzonder met het 
beleid bezig terwijl een groep van stagiaires en vrijwilligers bij de 
directe begeleiding betrokken is. 

De ervaring leerde intussen al dat het 
bij het samenstellen van de bewoners-
groep van belang is dat er gelet wordt 
of het tussen hen wel klikt. De proble-
matiek van de bewoners mag niet te 
ingrijpend zijn. Een ernstig agressief of 
psychotisch gedrag, problemen met al-
cohol of drugs e.d. zouden een te zware 
druk uitoefenen op de basisfilosofie, 
die nu eenmaal geen 24-uurs begelei-
ding inhoudt. 

Minimale begeleiding 
Men gaat uit van een zo minimaal mo-
gelijke begeleiding, waarbij iedere be-
woner wel een vaste begeleider heeft. 
Over het algemeen vindt eenmaal per 
week een gesprek plaats tussen bewo-
ner en begeleider, terwijl er eenmaal in 
de veertien dagen sprake is van een 
groepsbegeleiding, om bijvoorbeeld te 
praten over de problemen die samen-
wonen/leven nu eenmaal met zich mee-
brengen. Het projekt draait volledig op 
vrijwilligers, maar met vragen en pro-
blemen kunnen die altijd weer een be-
roep op „een deskundige" doen. In het 
begin was de begeleiding van de bewo-
ners vooral gericht op praktische za-
ken, zoals omgaan met geld, koken, het 
huis schoonhouden, kleren kopen, 
allerlei formulieren invullen etc., maar 
nu komt ook de sociaal-psychische be-
geleiding aan de orde. 
De begeleiding van de acht vrijwilli-
gers moet vooral niet naar een onnodi-
ge afhankelijkheidsrelatie leiden, hoè 
aardig en menselijk het ook is om „al-
les" voor een ander over te hebben. 
Hoewel er dus geen 24-uurs begelei-
ding bestaat, lopen de begeleiden wel 
af en toe „zomaar even binnen", terwijl 
de bewoners die dringend hulp nodig 
hebben hierop altijd kunnen rekenen. 
Het vrijwilligerswerk dat in Den Bosch 
wordt verricht moet eigenlijk worden 
beschouwd als een betaalde baan, want 
met dit soort werk kan men niet te licht 
omspringen. Het vraagt een zekere ma-
te van zelfdiscipline en de bereidheid 
om je er serieus voor in te zetten, als je 
er eenmaal voor gekozen hebt. 

De groep 
Op het ogenblik bestaat de groep uit 
drie mannen een vrouw. Zij hebben 
ieder een door hen zelf ingerichte 
woon/slaapkamer en kunnen verder 
gebruik maken van een gemeenschap- 

pelijke woonruimte. Naast het woon-
genot hebben de bewoners de taak om 
zichzelf en elkaar te helpen bij het ver-
groten van hun zelfstandigheid. De 

zorg voor elkaar mag dus niet onder-
schat worden! 
De grootte van de groep wordt door 
zowel bewoners als begeleiders als ide-
aal ervaren. De ervaring leerde ook, dat 
men meer achtergrond van de toekom-
stige bewoners moet weten. Een „selec-
tiegroep, bestaande uit een staflid en 
vrijwilligers lijkt voor de naaste toe-
komst gewenst. Het lijkt voor de naaste 
toekomst eveneens zinnig om bijeen-
komsten te beleggen voor medewerkers 
in het hele land die betrokken zijn bij 
de verschillende (Humanitas) begeleid 
wonen projekten. „Den Bosch" wil op-
gedane ervaringen graag uitdragen! 

(Gegevens voor dit artikel werden ontleend 
aan een evaluatieverslag van het projekt in 
Den Bosch van eind vorig jaar) 



Problemen rond de zorgzame samenleving 
Van 7-12 januari vond in Den 
Haag een internationale confe-
rentie plaats over het onder-
werp: „Ondersteunende rela-
ties in een zorgzame samenle-
ving". Ondersteunende relaties 
zijn relaties tussen familie, bu-
ren en vrienden waarvan op di-
verse manieren steun verwacht 
en gegeven kan worden. 

Aan deze conferentie, die werd georga-
niseerd door het Programmeringscol-
lege Onderzoek Maatschappelijke 
Dienstverlening (PCMD) in samenwer-
king met de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn en het ministerie 
van WVC, namen 48 „deskundigen" 
deel w.o.: wetenschappers, ambtena-
ren, onderwijs- en uitvoerende krach-
ten en afkomstig uit de verschillende 
westeuropese landen, de V.S., Canada 
en Israël. De discussies werden toege-
spitst op de ouderen, de jeugd, tijdelijk 
zieken en op mensen met psycho-socia-
le problemen. Men kwam tot deze be-
langrijke uitkomsten: 

— het onderwerp blijkt, ondanks de 
verschillende situaties in de diverse 
landen, overal zeer actueel. Vooral in 
de Scandinavische landen, in Enge-
land, Noord-Amerika en in Nederland 
is er reeds veel aandacht voor en wordt 
steeds meer gewerkt met niet-professi-
onele hulpverleners. 
Deze niet-professionele hulp blijkt 
meestal gegeven te worden door fami-
lie, in het bijzonder vrouwen. 

— De aandacht dient daarbij meer ge-
richt te worden op de problemen in 
practische, financiële en emotionele 
zin van degenen die bij voorbeeld een 
oudere of een gehandicapte verzorgen. 
In het verleden stond met name alleen 
de verzorgde in de aandacht van art-
sen, maatschappelijk werkers, weten-
schappers en het beleid. 

— De belasting van degenen die niet 
professionele hulp geven is reeds groot 
en soms te groot. Meer kan van hen niet 
worden verwacht. 

— vrijwilligershulp vervult meestal 
een andere rol dan professionele hulp. 
Dit betekent dat over het algemeen  

professionele hulpverlening niet door 
vrijwilligershulp vervangen kan 
worden. 

— aanbevolen wordt om met name in 
beleid en praktijk de consequenties 
van de kennis en ervaringen die reeds 
aanwezig zijn in de diverse landen 
meer continu uit te wisselen en te ge-
bruiken. 

— aangezien ondersteunende relaties 
nog niet zo lang in de belangstelling 
staan, dient wetenschappelijk onder-
zoek geïntensiveerd te worden. Weten-
schappelijk onderzoek met name ge-
richt op: 

1. de voorwaarden die wederzijdse re-
laties tussen mensen (familie, buren, 
patiënten) kunnen bevorderen 
2. de relatie tussen professionele hulp 
en vrijwilligershulp 
3. welke materiële en niet-materiële 
kosten zijn gemoeid met niet-profes-
sionele hulp. 

HOM: Nieuwe aanpak noodzakelijk 
„De morele en principiële basis die altijd aan het ontwikke-
lingsbeleid ten grondslag heeft gelegen kan voor het grootste 
deel van het huidige ontwikkelings-beleid niet meer over-
eind worden gehouden. Het is een vlag die de lading niet 
meer dekt. Het ontwikkelingsbeleid draagt onvoldoende bij 
aan het bevorderen van sociale en economische mensenrech-
ten van de armste groepen in de ontwikkelingslanden. Er is 
een nieuw alternatief nodig waarin mensenrechten de pij - 
lers gaan vormen van het buitenlands- en ontwikkelingsbe- leid",. 	aldus Pieter van Veenen, secretaris van het Humanis- 
tisch Overleg Mensenrechten (HOM), in de laatst verschenen 
HOM Nieuwsbrief. Hierin zegt Van Veenen verder: „Men-
senrechten, in het bijzonder het bevorderen van sociale en 
economische mensenrechten van de armste bevolkingsgroe-
pen in de ontwikkelingslanden, dienen de centrale doelstel-
ling te worden van het ontwikkelingsbeleid. In het huidige 
ontwikkelingsbeleid vervullen mensenrechten een typische 
bijwagenrol. Andere beleidsprioriteiten in de Herijkings-
nota van Minister Schoo sturen het ontwikkelingsbeleid in 
de andere richting. Mensenrechten moeten de centrale doel-
stelling worden voor het ontwikkelingsbeleid zodat ze zelf 
richting kunnen geven aan dat beleid. Met name de bi-late-
rale hulpverlening draagt thans onvoldoende bij aan verwe-
zenlijking van sociale en economische mensenrechten van de 
armste bevolkingsgroepen en zal geheel anders gericht moe-
ten worden. Rechtstreekse hulp in de vorm van programma-
hulp en leningen aan regeringen in ontwikkelingslanden is 
alleen gerechtvaardigd indien het beleid van de betrokken 
regering positief is gericht op verwezelijking van sociale en 
economische mensenrechten van de armste bevolkingsgroe-
pen. De Nederlandse ontwikkelingshulp bereikt in verschil-
lende landen niet de armste bevolkingsgroepen waar ze uit-
eindelijk voor bestemd is. Een discussie over dit onderwerp 
wordt dit jaar gehouden, wat moet leiden tot een alternatief
programma voor een nieuw mensenrechtenbeleid dat ver-
volgens op een congres in januari 1986 zal worden vastge-
steld. 

De HOM Nieuwsbrief is te bestellen door overmaking van 
f 4,30 op giro 14 60 115 t.n.v. HOM te Utrecht m.v.v. 
Nieuwsbrief dec. '84. 
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BEELDVORMING DISKRIMINAME 
een oproep — 

Jaren geleden verscheen 
het nog steeds verkrijgbare 
boekje „Oudjes Kijken". 
Het stamt uit de aanlooppe-
riode van de Jong Oud 
Trust, die toen nog landelij-
ke aktiegroep bejaarden-
werk (LAB) heette. 
„Oudjes Kijken", ging over 
beeldvorming. 	Gesteld 
werd, dat een beperkt deel 
van de ouderen en wel zij 
die hulp en zorg behoeven, 
in onze samenleving de 
denkbeelden rond alle ou-
deren bepalen, waardoor 
ouder-worden en oud-zijn 
min of meer als vanzelf-
sprekend in verband ge-
bracht worden met tekort 
schieten en niet meer tot 
een zelfstandig  leven in 
staat zijn. In „Oudjes Kij-
ken" werd hiertegen stel-
ling genomen. Zo'n verte-
kend beeld roept een on-
juiste houding en opstelling 
op naar ieder die oud is en 
leidt maar al te gemakke-
lijk tot betutteling, kleine-
ring en  goed bedoelde, 
maar razend irritante be-
schermzucht. Het leidt tot 
het niet meer serieus nemen 
van ieder, die de middelba-
re leeftijd eenmaal gepas-
seerd is én tot regelrechte 
diskriminatie op grond van 
leeftijd, aldus „Oudjes 
Kijken". 
Inmiddels zijn we jaren verder. 
Nieuwe Jong Oud Trust-uitgaven 
zagen het licht en benadrukten de 
noodzaak van een nieuw ouderen-
beeld. Een ouderenbeeld met in 
haar verlengde een totaal andere 
opstelling en houding naar oude-
ren en ouder worden. Een beeld 
dat ouderen ziet als mensen die na 
de middelbare leeftijd nog een 
aanzienlijk deel van het leven  

voor zich hebben liggen, waarmee 
op grond van hun ervaring, kennis 
en kunde van alles mogelijk is. 
Ouderen waarvan de samenleving 
iets mag en moet verwachten en 
die ook zélf sterk gebaat zijn bij 
een aktieve invulling van de hen 
resterende dikwijls lange levens-
periode. 
Maar ook nu nog blijft het zeer de 
vraag of het ons inziens misvorm-
de ouderenbeeld van voorheen, 
het beeld van de wat zielige mens 
dichtbij zijn einde die tot weinig 
anders in staat is dan zijn tijd uit-
zitten, niet onveranderd overeind 
is gebleven. Het beeld met daar 
onmiddellijk aan gekoppeld een 
kwasi beschermende, laatdun-
kende houding ten opzichte van 
ieder die tot de ouderen kan wor-
den gerekend. 
Eerlijk gezegd hebben wij als Jong 
Oud Trust de indruk, dat er wat 
dat betreft nog steeds geen essen-
tiële verschuivingen zijn opgetre-
den. Er vallen slechts sporen van 
een groeiend zelfbewustzijn onder 
ouderen waar te nemen. Maar 
zelfs daarbij valt niet te ontken-
nen, dat die in onze samenleving 
als totaal nauwelijks worden op-
gemerkt, vooral worden gene-
geerd, of worden geplaatst onder 
de kategorie 'opa wil ook nog wat'. 
Klaarblijkelijk blijft oud wat het 
steeds is geweest; iets wat je wel 
moet zien te worden, maar nooit 
moet zijn, omdat niemand je dan 
nog serieus neemt. 
Overdreven? Overgevoelig? 
Natuurlijk kunt u zeggen, zo erg is 
het nou ook weer niet. Wat doet 
het er toe dat er veelal gedacht 
wordt dat er van ouderen weinig 
meer te verwachten valt, dat ze tot 
weinig meer in staat zijn. Een 
mens is immers zo oud als hij of zij 
zich voelt. Voorlopig ben ik nog 
prima in staat om mijn eigen 
boontjes te doppen. Van mijn oud-
zijn heb ik weinig last. Je hebt er 
net zo veel last van als je zelf toe-
staat toch? 

Niet aan- maar oppassen! 
Vergist u zich echter niet: Want 
niet zelden passen wij ons aan bij 
wat anderen van ons verwachten 
en laat men zich op grond van zijn 
leeftijd terzijde plaatsen  vanuit  

het idee dat dit nu eenmaal zo 
hoort. Wie zegt als oudere bijvoor-
beeld niet eens tegen zichzelf: 
moet een oud mens als ik, zich 
dáár nog mee bezig houden? 
Waarom niet de houding aange-
nomen van; „waarom eigenlijk 
nlèt! " 
In die zin kleurt een misvormd ou-
derenbeeld ook ons eigen denken 
in en we nemen genoegen met ach-
terstellingen die, wanneer het een 
andere bevolkingsvroep zou be-
treffen, onmiddellijk onder de 
noemer diskriminatie geplaatst 
zouden worden én ongetwijfeld 
onze verontwaardiging zouden 
oproepen. 
Hoe gemakkelijk accepteren we 
suggesties van buitenaf. E én voor-
beeld. Kranteberichten over ver-
keersongevallen waarbij ouderen 
betrokken zijn hebben niet zelden 
een tendentieuze ondertoon. Dit 
geldt met name ten aanzien van 
die gebeurtenissen waarbij een 
oudere de brokkenmaker is. Als er 
geschreven wordt dat een zeven-
tigjarige automobilist een ver-
keersongeluk veroorzaakt, wordt 
er al snel gezinspeeld op het ge- 
voel van; had u van iemand op die 
leeftijd iets anders verwacht? 
Platweg, wat moet zo'n ouwe ke-
rel nog in een auto. 
Niet zo'n sterk voorbeeld vindt u 
wellicht? Mogelijk weet u zelf be-
tere. Als er naar uw mening op 
radio, tv en in kranten een ver-
keerd ouderenbeeld wordt opge-
roepen, willen we dit graag van u 
horen. En méér: mocht u zelf aan 
den lijve iets van achterstelling op 
grond van uw leeftijd hebben 
meegemaakt, schrijf of belt u ons 
hierover. 
Naar wij hopen levert u ons in rui-
me mate stof om de grote misver-
standen die er rondom ouderen le-
ven en de uitdrukkelijke vormen 
van ouderendiskriminatie die dit 
oproept, krachtig onder de pu-
blieke aandacht te brengen. Kort-
om, wij zijn van plan hierover een 
publicatie te maken. Uw mede-
werking daarbij zien wij als een 
sterke stimulans in ons streven 
naar een ononderbroken levens-
loop. 

Michael Kerkhof 
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Leidinggeven 
Het Instituut Voortgezet Agogisch Be-
roepsonderwijs te Amsterdam geeft 
ook in het schooljaar 1985/86 een cur-
sus Leidinggeven voor leidinggeven-
den in de non-profitsector. Naast een 
theoretische wil de cursus ook een 
practische leerschool zijn. Duur van de 
cursus 30 dagen, verdeeld in blokken 
van drie of vier dagen per maand. Pros-
pectus aanvragen: IVABO/KL, Kei-
zersgracht 698-700, 107 EV Amster-
dam, tel. 020- 22 85 86. 

Vraag heeft bodem 
Op 15-16 april a.s. organiseert vor-
mingscentrum DEN ALERDINCK 
8055 PE Laag-Zuthem, tel. 05290-541 
een cursus die bestemd is voor hulpver-
leners. Centraal staat „de vraag heeft 
een bodem". Prijs f 100,—. Inlichtingen 
en opgave bij bovengenoemd adres. 

Rode Kruis 
Het hoofdbureau Nederlandse Rode 
Kruis is verhuisd naar Leeghwater-
plein 27, postbus 28120, 2503 KC Den 
Haag, tel. 070-84 68 68. Wist u dat het 
Rode Kruis over een „sociaal vervoer" 
beschikt? Dit „valt" tussen taxi en am-
bulance en is bestemd voor spoedge-
vallen, noodgevallen, gehandicapten, 
bejaarden (die b.v. niet alleen naar de 
bushalte durven) enzovoorts. Het Rode 
Kruis beschikt over aangepaste busjes 
met vrijwilligers/chauffeurs. Moge-
lijkheden zijn evenwel afhankelijk van 
de plaatselijke afdelingen. 

Onderwijs 
„Docenten in het voortgezet onderwijs 
zouden meer oog moeten hebben voor 
de invloed die persoonlijkheidsken- 
merken van leerlingen hebben op hun 
beleving van het onderwijs. Ook ande- 
re elementen hebben invloed op de on- 
derwijsbeleving, maar met name de in- 
vloed van persoonlijkheidskenmerken  
wordt sterk onderschat." Dit is één van 
de conclusies die M. Schuurman trekt 
in zijn proefschrift „Scholieren en on-
derwijs". In dit proefschrift doet hij 
verslag van een onderzoek naar hou-
dingen, percepties en welbevinden van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd bij het 
Nederlands Instituut voor Preventieve 
Gezondheidszorg TNO te Leiden. 

Oud en jong 
In het jaar 2030 zal Nederland drie mil- 
joen ouderen tellen, terwijl er ander- 
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half miljoen jongeren minder zullen 
zijn. Een stijgende vergrijzing gaat dus 
hand in hand met een stijgende ont-
groening in de maatschappij, zo blijkt 
uit een onderzoek, dat het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
op verzoek van de Tweede Kamer liet 
uitvoeren. Verwacht wordt „dat op een 
bepaald moment meer aan AOW en bij-
stand voor gescheiden mensen moeten 
worden betaald en minder aan kinder-
bijslag." Deze en andere gegevens 
vindt u in het rapport „Demografische 
ontwikkelingen in macro-economisch 
perspectief ", verkrijgbaar door tien 
gulden over te maken op girorekening 
552 712 van bovengenoemd ministerie 
in Den Haag met vermelding van titel. 

Hoor je me? 
Van 26 februari tot en met 19 maart 
zendt de RVU educatieve omroep iede-
re dinsdagmiddag een televisieserie uit 
over coma onder de titel „Hoor je me?" 
Jaarlijks raken duizenden mensen in 
ons land in coma. Op dit moment liggen 
ruim 50 mensen langer dan een jaar in 
coma. Vragen als: wat maken mensen 
mee, die uit een coma „ontwaken", wat 
betekent dit voor de omgeving, hóe om 
te gaan met de ethische kant, d.w.z. met 
de euthanasievraag, komen aan de 
orde. 

Gespreksvorm 
In de PM-Reeks, uitgeverij Nelissen 
B.V. Baarn is van Roel Bouwkamp 
„Gespreksvormen" verschenen: een 
elftal concreet uitgewerkte gesprek-
stechnieken voor iedereen die zich met 
hulpverlening en begeleiding bezig 
houdt. Het boek dat al eerder versche-
nen is als onderdeel van het Agogolo-
gisch Werkboek kost f 33,50. 

Budgethandboek 
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een geheel 
vernieuwde en sterk uitgebreide versie 
van het Budgethandboek 1985 uitgege- 
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ven. Steeds meer mensen dreigen fi-
nancieel klem te raken of zitten al 
klem. In dit boek veel informatie aan de 
hand waarvan een gefundeerd budget-
advies kan worden opgesteld. Prijs van 
het BUDGETHANDBOEK f 29,50 (in-
clusief verzendkosten). Dit bedrag 
overmaken op giro 36 87 00 t.n.v. NI-
BUD, Den Haag. 

Gezinsverzorging 
De Stichting Centrale Raad voor Ge-
zinsverzorging heeft een brochure uit-
gegeven: „De Gezinsverzorging in de 
praktijk", die een bijdrage wil leveren 
aan een goede beeldvorming van het 
werk van de gezinsverzorging. Aan-
dacht wordt o.m. geschonken aan de 
ontwikkelingen in de hulpverlening, 
die óók 's avonds en in het weekend zou 
moeten worden verleend. Bedoeld voor 
belangstellenden en belanghebbenden. 
Adres stichting: Postbus 13020, 3507 
LA Utrecht, tel. 030- 517 844. 

Gezondheid 
De gezondheid van de niet-werkenden 
is gemiddeld slechter dan van de wer-
kenden, en het verschil is tussen 1980 
en 1983 verder vergroot. Dit kan wor-
den afgelezen uit de relatieve stijging 
van het aantal niet-werkenden dat me-
dische klachten rapporteert. Boven-
dien is het medicijngebruik bij uitke- 
ringsgerechtigden 	onverantwoord 
hoog, terwijl de werkenden juist min-
der medicijnen zijn gaan verbruiken. 
Het percentage niet-werkenden dat 
een instelling voor maatschappelike 
dienstverlening heeft geraadpleegd is 
gestegen van 26 naar 33, terwijl het ge-
bruik bij de werkenden iets is afgeno-
men (van 26 naar 25%). 
(Ontleend aan „De Leefsituatie van de Ne-
derlandse Bevolking", uitgave Centraal Bu-
reau voor de Statistiek) 

Veranderingen 
„Veranderingen doen zich in het hele 
leven voor, maar bepaalde levensperio-
den kennen meer veranderingen dan 
andere. De periode rond het 55-65ste 
levensjaar is zo'n periode." Zo begint 
„Cahier 2, keuzen in het geco5rdineerd 
bejaardenwerk", uitgave van het Lan-
delijk Platform Welzijnswerk voor Ou-
deren. Bestellen door f 12,50 over te 
maken op gironummer 543 76 90 t.n.v. 
dit Platform in Den Haag, onder ver-
melding van: Cahier 2. 

Belangrijke informatie 
Na „Advies aan echtparen, ouders en 
samenwonenden" heeft de Stichting 
Welzijnsbevordering Weduwen en We-
duwnaars een tweede uitgave verzorgd 
„Belangrijke Informatie over zeker-
heid in uw gezin", dat bekendheid 
kreeg als „het groene boekje". Hoewel 
van de eerste druk al meer dan 215.000 
exemplaren werden verspreid, is de 
Stichting niet tevreden en heeft nieuwe 
wegen gezocht voor méér bekendheid. 
De ANWB besloot hieraan mee te wer-
ken en verspreidt het groene boekje 
gratis via haar bijkantoren en winkels. 
Secretariaat van deze Stichting: J. J. 
Cremerstraat 1, 6665 CZ Driel. 



Gewestelijk 
functionaris 
RUDY KREMER 
(34 jaar) is per 1 
januari j.l. in 
dienst gekomen 
als gewestelijk 
functionaris in 
Drenthe. Rudy 
komt uit Hengelo 
in Overijssel en 
heeft 12 jaar ge-
werkt in het sociaal cultureel werk, 
vooral het buurt- en clubhuiswerk. 
Hij is getrouwd en vader van drie 
schoolgaande kinderen. Zijn hob-
bies zijn: koken, zingen en fietsen. 
Daarnaast houdt hij zich bezig met 
o.a. vakbondszaken en politiek. Hij 
is voorzitter geweest van de plaat-
selijke en provinciale PPR-afdeling 
en een aantal jaren lid van de steun-
fractie voor de gemeenteraad in 
Hengelo. 
„En nu naar Humanitas in Drenthe: 
een naar het zich laat aanzien erg 
aantrekkelijke uitgebreide baan in 
een mooie provincie", aldus Rudy 
Kremer. 

In de winkel van ABAL is alles te koop . . koffie, thee, honing, marmelade, unieke 
kunstnijverheidsartikelen en prachtige (wand)kleden. Gaat u zelf maar kijken in het 

nieuwe ABAL-pandje aan de Grote Overstraat 25 in Deventer. 

1111111101111110 
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,s uit afdelingen 

en gewesten. 
AMSTERDAM. In de hoofdstad heeft 
het afdelingsbestuur afscheid genomen 
van ere-voorzitter Dick van Laar, aan 
wie dat ere-voorzitterschap al eerder 
was verleend op grond van het vele 
werk dat hij voor de Humanitas-afde-
ling verrichtte. Zijn afscheid had be-
trekking op zijn tweede bestuursperio-
de, die ongeveer vijf jaar heeft ge-
duurd. Hoewel er bloemen (voor echt-
genote Leni), een geschenkenbon en af-
scheidsspeeches aan te pas kwamen, 
betekende dit geen afscheid voor goed. 
De heer Van Laar zal actief betrokken 
blijven bij het ouderenwerk in de 
hoofdstad. 

DEVENTER. Onder grote belangstel-
ling verrichtte wethouder C. Brekel-
mans op 25 januari j.l. de officiële ope-
ning van de nieuwe ABAL-winkel, die 
nu gevestigd is in de Grote Overstraat 
25. Omdat halverwege dit jaar de loca-
tie aan de Potstraat i.v.m. renovatie 
moest worden verlaten, was verhuizen 
noodzakelijk. Niet zo erg, want in De-
venter werd al langer uitgekeken naar 
een beter verkooppunt en dat heeft 
.men nu gevonden. De vrijwilligsters 

zijn reuze blij met het nieuwe pandje en 
hopen op een stijging van de omzet. U 
weet het: de winst gaat terug naar der-
de wereldlanden via kleinschalige pro-
jekten, die door HIVOS worden gerea-
liseerd. 

EEMLAND. Deze afdeling heeft „na 
lange tijd weer een voorzitter": Me- 
vrouw. 	M. van der Louw gaat de voor- 
zittershamer hanteren. 
De afdeling Jeugdbescherming Huma-
nitas (in Utrecht) wil graag in kontakt 
komen met mensen die belangstelling 
hebben voor het verlenen van tijdelijk 
onderdak aan kinderen. Meer informa-
ties krijgt u van Sonja Nieuwland, tel. 
030-312 518. Schrijven kan ook: Neude 
29 bis, 3512 AE Utrecht. 

FRANEKER. In het Friese stadje werd 
op 5 februari j.l. „een startavond" ge-
houden, met de bedoeling te onderzoe-
ken welke activiteiten  hier ontplooid 
kunnen worden. Tine van der Meer 
sprak over „Beter verkeer met de Der-
de Wereld," terwijl Erik Vrind, functi-
onaris van Humanitas Friesland, de 
aanwezigen over het Humanitas-werk 
informeerde. 

NOORD-BRABANT. In de afdeling 
Eindhoven is men bezig met de oprich-
ting van een werkgroep „Ouderen en 
Wonen", die zich wil gaan richten op 
alternatieve woonvormen voor oude-
ren waarbij kleinschaligheid, gemeen- 

schappelijkheid en eigen verantwoor-
delijkheid van de bewoners/sters cen-
traal staan. Ouderen (in Eindhoven 
denkt men aan 50-plussers) die hier-
voor belangstelling hebben kunnen 
bellen: Gewestelijk Bureau Humanitas 
Noord-Brabant: 076-65 69 73 op 
woensdag en donderdag tussen 11.00 
en 13.00 uur; vragen naar Carin of Ag-
nès en dagelijks: fam. Pijnacker-Hor-
dijk tel. 040-444 701. 

ZUID-HOLLAND. Op 17 november j.1 
organiseerde het gewest Zuid-Dolland 
in Den Haag een studiedag over wonen 
en ouderenemancipatie. De bedoeling 
was na te gaan op welke wijze Humani-
tas een bijdrage zou kunnen leveren 
aan de woonwensen die bij ouderen 
zelf leven. 
Men discussieerde in vier groepen en 
hierbij bleek vooral dat veel ouderen 
niet of nauwelijks over goede woon-
informatie beschikken èn . . . slecht op 
de hoogte zijn van hun rechten en de 
wegen om deze waar te maken. Veel 
vraag dus naar „meer informatie". In 
Den Haag denkt men nu aan individue-
le voorlichting èn in groepsverband. 
Een gedetailleerd verslag van deze dag 
verkrijgbaar bij: Gewestkantoor Zuid-
Holland, Conradkade 52, 2517 BR Den 
Haag, tel. 070-64 63 53. 

ZWOLLE. In Zwolle wil men kinder-
vakantiekampen gaan organiseren 
naar aanleiding van vragen vanuit de 
afdeling. Gemikt wordt op de groep 
van 6-12-jarigen. Kinderen die in aan-
merking komen kunnen door de leden 
zelf worden „opgespoord". Het bestuur 
adviseert: „Leden kunnen de rol van 
snuffelpaal spelen". Belangstelling 
voor het samenstellen van een Kinder- 
kamp-commissie? 	Gewestelijk 
functionaris Hiddinga vertelt u er 
graag meer over: Van Nahuysplein 1 
8011 NB Zwolle, tel. 038-21 85 37. 

ZWIJNDRECHT. Op 20 januari j.l. 
werd de eerste (èn geslaagde) zondag-
middagsoos van Humanitas Zwijn-
drecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam  

gehouden. Ondanks het barre winter-
weer kwamen niet minder dan 50 be-
zoekers naar het Recreatiegebouw 
't Hoff aan de Lindtsebenedendijk, 
waar voorzitter H. C. Nellen hen wel-
kom heette en aanraadde „te doen wat 
je gezellig vindt". Er was een leestafel, 
er werd gekaart, gesjoeld èn met elkaar 
gebabbeld. De opkomst vond men in 
Zwijndrecht „boven verwachting" en 
hiermee was ook het bewijs geleverd 
dat hieraan behoefte bestaat. In 't Hoff 
worden daarom soosmiddagen gehou-
den op: 17 februari, 3, 17 en 31 maart, 
14 en 28 april, 12 en 26 mei en op 9 en 23 
juni a.s. Bestemd voor alleenstaanden 
en ouderen. 
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OVER VERZEKERINGEN 
SPREEKT U TOCH LIEVER 

IN UW EIGEN TAAL? 

Vent u het gevoel van wel dingen 
IA horen, maar niet begrijpen wat er 
wordt gezegd? Wel eens moe gewor-
den van adviezen in het Koeterwaals 
of Babbelonisch? 

We weten precies hoe het is. 
Daarom spreken de ad-
viseurs van De Centrale 
over verzekeringen ge- YE 
woon in uw eigen taal. 
Eerlijk en duidelijk, 
recht op de man af 
Alles over verzeke-
ringen netjes op een 
rijtje. De voordelen 
maar ook de be-
perkingen. Zodat 
er nooit en te nim- 
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onzekerheden van het leven. 
Maar nu eens wèl met geduld en in 

uw eigen woorden. Zodat u begrijpt 
wat een bepaalde polis inhoudt en zo-
dat u precies weet wat die verzekering 
biedt. U krijgt er een voorproefje van 
in het boekje 'Duidelijk in verzeke-
ringen'. Dat krijgt u gratis in de bus als 
u de bon invult. Vraag het beslist aan. 
Het kost u niets en maakt u in ieder 
geval veel wijzer. 

DE CENTRALE, DUIDELIJK 
IN VERZEKERINGEN. 

1 
Met deze bon kunt u gratis en zonder verplichtingen 
het boekje 'Duidelijk in verzekeringen' aanvragen. 

	

Naam. 	  

Adres. 	  

	

Postcode: 	Plaats. 	  

In gesloten envelop opsturen aan De Centrale, 
afd. Klantenservice, Antwoordnummer t539, 
2500 VB 's-Gravenhage. Een postzegel is niet nodig. 

De Centrale 
Rijnstraat 28, 's-Gravenhage.Telefoon afdeling Klantenservice: 070-710888 
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