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OMBUDSTEAM. Sinds een paar jaar heeft Noord Beveland een ombudsteam, dat uit Josje de 
Koning, Connie Bremmer en Wil de Kleer bestaat. Met gewestelijk functionaris Jopie Boogerd, als 
is_tenn in de rug, streeft het team ernaar „om een brugfunctie te vormen tussen de Noordbevelandse 
bevolking en de bestaande instellingen." Over dit ombudswerk vertellen Josje, Connie en Wil op 
Pag. 3 en 4. 

JEUGD t, 	BESCHERMING. Er was veel overleg nodig om tot de opstelling van de nieuwe struc-
.,turnota Jeugdbescherming te komen. 

bereikt", 
nota is nu gereed en „we kunnen zeggen dat we een verregaande overeenstemming hebben 

zegt een van de opstellers van de nota drs. Ph. H. van Praag. Meer hierover op pag. 8/9. 

COMMENTAAR. Aad van Oosten levert commentaar op de CRM-begroting, hoewel hij „nog niet veel   ui, Wijzer kan worden uit de enorme woorden- en cijferbrij." (pag. 11) Evert Voogd legt op pag. 5/6 
4L waarom hij niets in kern-energie ziet. 
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-1  ook in dit nummer wordt weer aacht gevraagd voor de Mgemene Vergadering, die op 14 en 
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Wèl kunnen we door 
middel van kern-energie onze afhankelijkheid van de olie-staten terugdringen en we zul/en onze geïndustrialiseerde wereld de eerstkomende jaren zeker draaiende kunnen houden. 

Maar kernenergie dient vooral het belang van de geïndus-trialiseerde wereld. In ieder geval niet het belang van het algemeen, 
dat de mensheid beoogt en zoals dat is vastge-legd in de universele verklaring van de rechten van de mens. 

Daarom is elk beleid dat de produktie van kernenergie voorstaat 
in strijd met die rechten van de mens en 
dus onaan vaardbaar. 

C 
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Boekbespreking  

C. H. Schonk:human.isme 
9 ook ~kijk op het leven? 

Het is opmerkelijk dat het populaire 
boekje van de vroegere hoofd geeste-
lijk raadsman van het Humanistisch 
Verbond in betrekkelijk korte tijd al 
zijn derde druk beleeft. Opmerkelijk 
en verheugend omdat men uit het 
verkocht raken van de beide eerste 
drukken mag opmaken dat er een goe-
de belangstelling is in Nederland voor 
de vraag, wat nu eigenlijk humanisme 
is. Misschien mogen we dat opvatten 
als een toename van het besef dat ieder 
mens in zijn handelen bepaalde uit-gangspunten h

anteert en dat het daar-om nodig is over die uitgangspunten 
na te denken en ze bewust te maken. Het 

boekje van Schonk is daarbij een 
prima hulpmiddel. In niet al te veel 
bladzijden (100 blz.) worden de ken-
merken van het humanisme op een rij 
gezet, helder en bevattelijk. Na lezing is de lezer goed in 

staat 
te beoordelen of het humanisme ook zijn/haar levenso-ri

ëntatie is of niet. 

De geïnteresseerden zullen deze derde 

druk niet zo gemakkelijk in de boek-handel tegenkomen. De uitgever is ni• 
nog niet zo bekend. Dat is de nog jonge 
uitgeverij „De Vrije Gedachte" (Post/-  bus 1087 te Rotterdam) Uw boekhan- delaar 

kan het boek desgewenst aldaar bestellen.  
A. van oosten. 
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Hiekerhoes 

Getroffen door het artikel in Van Mens 
tot Mens van augustus, betreffende het 
verbouwde Hiekerhoes in Hooghalen, keek ik aan het eind of er een gironum-mer onder stond. 
Dat was niet het geval en als u begrijpt wat ik bedoel, kunt u mij dat giro-nummer geven? 

Mevr. Schuitemaker 
Bergen N.H. 

Dat doen wij heel graag: dat nummer 
is 398 39 52 t.n.v. Het Hiekerhoes, 
Eursingerweg 70 Geilen. 

Nog eens kernenergie 
De reactie van de heer Van der Meulen in het augustusnummer  op mijn me-ning over kern-energie, is een bewijs dat ik onduidelijk ben geweest. Ik vind 
kernenergie verwerpelijk omdat de konsekwentie van staat is, dat de leidende rol van de mens 

kernenergie-
op het ideologische vlak zal zijn 

uitge speeld. De feitelijke leiding van die 

staat komt in handen van de nucleaire technoloog. Uiteindelijk zal iedereen, zowel in rationele als in emotionele zin gesproken, horige van de Kerncentrale worden. 
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individueel klachtrecht, om deze 
schending van de mensenrechten bij de 
V.N. aanhangig te maken! 
Wèl is „elke" regering gemachtigd om 
de produktie van kernenergie als een 
schending van de Rechten van de Mens 
binnen de Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties aan de orde te stellen. 
Het is echter niet erg aannemelijk dat 
onze regering bereid zal zijn om van 
die machtiging gebruik te maken. 
In de eerste plaats zou zij daardoor 
haar eigen beleid doorkruisen en in de 
tweede plaats zou zij zich daardoor 
distantiëren van het advies dat het 
Nuclear Energy Agency van de OESO 
onlangs uitbracht en waarin onze re- 
gering kennelijk een blind vertrouwen heeft. 
In de derde plaats zou zij zichzelf daardoor openlijk schuldig verklaren aan een schending van de Rechten van 
de Mens. 
Dáártoe is „geen enkele regering", be-reid wat haar ideëel uitgangspunt ook moge zijn. Het is dan ook wáár dat door de huidige onmacht van elk individu 
maar vooral door de onwil van elke re-gering de mondiale (kern)vraag naar de aanvaardbaarheid van de produk-tie van kernenergie niet op mondiaal of V.N. niveau aan de orde gesteld kan worden. 
Het is daarenboven ergerlijk dat door 
die onmacht en onwil de weg naar een zinvolle mondiale samenleving zonder 
economische en militaire (nucleaire) onderdrukking, een wereld zonder kerncentrales en daardoor zonder 
kernbewapening, momenteel is geblok-keerd. 

Wouter ter Heide, Zwolle 

Van redactiewege bekort 

Ombudsteam 
Noord- 
Beveland 
begint 
lekker te 
draaien 

In oktober 1978 werd op Noord Beveland (Zeeland) een Humanitas Om-
budsteam geïnstalleerd, waaraan het nodige voorbereidingswerk vooraf 
was gegaan. Gewestelijk funktionaris Jopie Boogerd had al veel eerder 
Humanitasleden bijeen geroePen om samen te bekijken op welke terreinen 
Humanitas actief zou kunnen zijn. Na enig onderzoek bleek dat er behoefte 

bestond aan jongeren- en ombudswerk. 

Het eerste kwam niet dadelijk van de grond, maar vier vrouwelijke leden 

waren bereid om zich voor het ombudswerk te gaan inzetten. Onder leiding 

van Jopie Boogerd zijn ze zich gaan afvragen „wat hun taak zou kunnen 

zijn" èn die omschrijven ze nu als „een brugfunktie vormen tussen de 
Noordbevelandse bevolking en de bestaande instellingen." 
Op Noord Beveland is maatschappelijk werk vrijwel onbekend en de drem-

pel naar de bestaande instellingen is mede hierdoor zeer hoog. 
Voordat het ombudsteam zich als zodanig presenteerde werd „eerst een 
sociale kaart van Zeeland gemaakt'. Ze bereidden zich terdege voor op hun 
taak: ze verzamelden voorlichtingsmateriaal, hadden informatieve ge-
sprekken met vertegenwoordigers van gemeente, arbeidsbureau, zieken-

fonds etc. Pas toen ze klaar waren voor hun taak verspreidde de Humani-
tas-afdeling overal foldertjes waarin het ombudsteam werd voorgesteld en 
ook de plaatselijke pers maakte melding van het bestaan van het Ombuds- 
team. 

Voor Humanitas is het werken in dit gebied extra moeilijk: de bevolking is 
gewend „om de eigen boontjes te doppen", maar óók moeilijk omdat Huma-
nitas voor de inwoners „een grote onbekende was". „Zeker net zoiets als de 

Pinkstergemeente? ." veronderstelden sommigen. 
Maar het Ombudsteam begint langzamerhand vertrouwen te genieten. Ze-

ker omdat „de drie" — één ombudsvrouw viel af — haar taak zo serieus 

opvatten en „kwaliteitswerk" willen leveren. 
vervolg op pag. 4 
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Connie Bremmer: 
. . .veel geleerd op de cursus.. . 

neergestreken, die zich niet reali-
seerden dat wonen in Kamperland of 
Wissekerke heel iets anders is dan 
wonen in een grote stad. Rustig wo-
nen betekent vaak ook isolement. 

Wil: „Sommige mensen konden in het 
begin vaak niet slapen, omdat het zo 
stil was..." 
Connie: „Omdat je hier zo makkelijk 
een woning kon krijgen, kwamen nog-
al wat alleenstaande moeders hier-
heen. Maar als je hier wilt werken, 
merk je al gauw dat er geen baantjes 
zijn en ook geen kinderoppas." 
Josje: „Als je wilt werken moet je het 
buiten Beveland zoeken. Je moet naar 
Goes of naar Middelburg. Maar dan 
moetje eigenlijk ook een auto hebben, 
want het openbaar vervoer is hier erg 
slecht." 
Wil: „Daar lijden de jongeren ook on- 

heeft altijd gezegd, hoe we het moes-
ten aanpakken." 
Josje: „We vergaderen iedere maand 
met haar en bekijken dan welke ont-
wikkelingen er zijn, of er nieuw infor-
matiemateriaal uitgekomen is, enzo-
voorts. 
Voor ons is de kwaliteit van het vrij-
willigerswerk erg belangrijk. We ho-
pen ook steeds meer bekendheid te 
krijgen. Als er weer eens iets over ons 
werk in de provinciale pers is versche-
nen, merk je dat gelijk aan de reacties. 
De behoefte is er: want de meeste men-
sen weten gewoon niet naar welke in-
stelling ze moeten gaan met hun 
problemen. Dat legt ons wel de ver-
plichting op om allerlei ontwikkelin-
gen te blijven volgen. We moeten goed 
01) de hoogte zijn; Natuurlijk kun je in 
de meeste gevallen niet zomaar een 
oplossing aandragen, maar het is ook belangrijk om de mensen te verwijzen 

Atoomenergie? „Ik vond eens 
bloemen 
op de stoep” 

vervolg van pag. 3 	  

Noord Beveland lag er op één van die in dit jaar zeldzame mooie 
zomerdagen tevreden en gelukkig bij. Rijdend langs de wegen, 
omzoomd met goudgele boterbloemen en wit fluitekruid, kwam de 
gedachte op, of zo'n gebied nou wel een ombudsteam nodig heeft. 
Op deze zomerdag leek Noord Beveland immers een probleemloos 
gebied. Máár. . . 
„Probleemloos is het zeker niet," hielp Josje de Koning — van 
Langeraad, penningmeester van de Humanitas-afdeling De Be-
velanden, ons uit de droom. Ze woont met man en zoontje op een 
boerderij in Kamperland, waar vaak vergaderd wordt door het 
Ombudsteam, waarvan behalve Josje, Connie Bremmer en Wil de 
Kleer deel uitmaken, terwijl „een vierde vrouw op komst is". 

Op die zomerdag ontmoetten we elkaar 
in de mooie boerderijtuin om te praten 
over het werk van het ombudsteam. 
Want de praktijk heeft uitgewezen, dat 
ook dit stukje Nederland daarmee ge-
baat is „al liggen de problemen mis-
schien wel eens wat anders dan in de 
Randstad" en „al zijn de mensen hier 
gewend om hun eigen boontjes te dop-
pen" en geneigd „hun privacy af te 
schermen, omdat in een dorp iedereen 
nu eenmaal iedereen kent, er wordt zo 
gauw gepraat."... 
Dat betekent óók dat je wat omzichti-
ger te werk moet gaan, dus gèèn vaste 
spreekuren en bereid zijn om te luiste-
ren naar iemand, die je zomaar ineens 
bij de bakker of slager aanspreekt; het 
niet erg vinden als er ineens een fiets 
tegen je muur wordt gezet en iemand 
letterlijk met de deur in huis valt „mag 
ik je nou eens wat vragen?" 
Het betekent ook dat op alle uren van 
de dag de telefoon kan gaan om infor-
maties in te winnen over een uitkering, 
huursubsidie, over rechten en plich-
ten, over huwelijksproblemen. Soms 
moet je aanvoelen dat via een gewone 
informatie aandacht wordt gevraagd 
voor een strikt persoonlijk probleem. 
Want net als elders in het land bestaan 
die óók in Zeeland. Het mag er nog zo 
vredig lijken: „in Vlissingen zit het te-
huis van „Blijf van mijn Lijf' toch 
maar vol..." 

Isolement, 
En het is niet altijd mooi weer. Met 
slecht weer kan het aardig mistroos.. 
tig zijn en dan komt eenzaamheid ex-
tra hard aan. Kamperland is een 
groeigemeente voor de Randstad, dat 
wil zeggen voornamelijk voor Rot-
terdam. Een tijdlang was het nogal 
makkelijk om hier een woning te 
krijgen. Zo zijn er heel wat mensen 
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Josje de Koning-van Langerood: 
.,,Kwaliteitswerk erg belangrijk.. • 

der; die kunnen hier slecht uit de voe-
ten. In een gebied met slecht openbaar 
vervoer en weinig werkgelegenheid 
kom je gauw in de problemen. Als je 
eenmaal werkloos bent, vind je niet 
gemakkelijk iets anders. Maar ja,  
schulden worden je niet kwijt geschol-
den, die moeten afgelost worden. Dan 
moet voor zulke problemen een oplos-
sing worden gezocht." 
Connie: „Vrouwen kunnen hier eigen-
lijk alleen vrijwilligerswerk doen. Als 
de mensen niet weten waaraan ze be-
ginnen, is het wel riskant om van de 
stad naar het platteland te gaan. Zeker 
als je niet over eigen vervoer beschikt.  

Maar ja — de mannen gaan meestal met  
de auto naar het werk en de vrouw kan 
dan geen kant uit." 

 

Wil: „Dat is een probleem ja. Vrouwen 
zijn erg gebonden aan de directe om-
geving en ik geloof dat het in een streek 
als hier voor de groep buitenkerkelij-
ken dan nog moeilijker is." 
Connie: „Ja en voor de jongeren. Voor 
de groep van 12 tot 16 jaar wordt hier 
helemaal niks gedaan. Ook wat het on-

derwijs betreft, komen de jongeren  

niet aan hun trekken. In de directe om-
geving is alleen een MAVO. Voor ande-
re onderwijsinrichtingen moet je naar 
Goes. Omdat het busverkeer zo slecht 
is, is dat niet zo eenvoudig en als ze 
daar op school gaan, kunnen onze k 
deren niet aan schoolavondjes deel-
nemen omdat de bus 's avonds laat Met  
meer rijdt. Vanwege dat slechte bus' 
vervoer, worden de kinderen maar  
gauw naar de MAVO gestuurd." 
Wil: Het hoofd van de school heeft mij 
eens verteld dat veel kinderen meer  
kunnen en dat gaat dan naar de kno' 
pen." 
Connie: „De meeste ouders denken er  
misschien te makkelijk over? . • • Den-
ken: laat maar, dat kan altijd nog." 

Kwaliteit 
Niet voor niets heeft de Humanitas-
afdeling geconstateerd, dat jeugd- en 
jongerenwerk en ombudswerk be: 
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Josje: 
„Helaas is het eerste nog niet van de 
grond gekomen, maar het ombuds-
werk draait nu lekker." 

Maar alle drie zijn van mening dat ze 
dit werk niet zonder de hulp van Jopte, 
Boogerd zouden kunnen doen. ',ZO  
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Ank van Zachten 

Nee, 
dank 
je 
wel! 

In het derde deel van de nota 
energiebeleid, dat op 17 juli 
verscheen, spreekt de rege-
ring zich uit voor de bouw van 
drie nieuwe kerncentrales. De 

regering zegt: de economische 
groei beschouwen we als ge-
geven. In de brede maat-
schappelijke discussie mag 
alleen over „wél of niét drie 
kerncentrales erbij" worden 
gesproken. Maar tegenstan-
ders van kernenergie wijzen 
er op dat er juist over de eco-
nomie eens duchtig van ge-
dachten moet worden gewis-
seld. Volgens de regering 
kunnen we eigenlijk niet zon-
der kernenergie en als we daar 
niet aan willen, moeten we 
massaal overschakelen op 
steenkool met alle nadelen 
van dien. Als verzachtende 
omstandigheid kunnen we 
aanvoeren dat men in de bre-
de discussie (die natuurlijk al 
lang aan de gang is), gewoon-
lijk ook niet verder kijkt. 
Zelfs in milieubeschermings-
kringen voegt men alleen een 
derde mogelijkheid toe: zon-
ne- en windenergie. De goede 
milieu-clubs, zoals de Aktie 

vervolg op pag. 6 
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Stellingen 
Het effect dat het bordje „L" van lesau- 
to's heeft op het gedrag van sommige 
mede-automobilisten, wettigt de idee 
om dergelijke aanduidingen uit oog-
punt van verkeersveiligheid achter- 
wege te laten. 
(S. P. J. M. van Nispen, Groningen) 

Het maatschappelijk onbehagen van 
jongeren is niet groter dan dat van ou-
deren. Ze uiten het alleen nadrukkelij- 
ker. 
(J. Ormel, Groningen) 
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Algemene vergadering 
in het Troelstra-oord 
op 14 en 15 november 

vervolg van pag. 5 

Strohalm in Utrecht, graven 
dieper. In dit artikel wij 45Cok! 
Wie alleen maar de keus denkt te heb-
ben tussen verschillende energie-
bronnen, gaat er blijkbaar vanuit, dat 
we hoe dan ook aan de vraag naar ener-
gie moeten blijven voldoen. In het eer-
ste deel van de nota heeft de regering 
het energiebeleid als volgt ingedeeld: 
huishoudelijk verwarmingsgebruik, 
overig huishoudelijk gebruik, be- 
drijfsgebouwen, 	brandstofverbruik 
vervoer en industrieel energiever-
bruik. Als de regering praat over be-
zuiniging denkt zij over beperking, 
niét van het energieverbruik, maar van 
de groei van het energieverbruik in al 
deze sectoren. De regering denkt voor-
al aan verbetering van de efficiëntie: 
hetzelfde doen met minder energie. 

Nog meer" 	  
In het verleden heeft de beschikbaar-
heid van energie de industriële revolu-
tie en alles wat daar op volgde mogelijk 
gemaakt. Méér energie betekende dus 
onmiskenbaar meer welvaart. Te ge-
makkelijk gaat men er echter van uit, 
dat ook in de toekomst meer energie 
zal leiden tot meer welvaart. 

Maar de economische ontwikkeling 
heeft ook bepaalde nadelen: zoals mi-
lieu-ontwrichting, en spanningen op 
het werk die voortvloeien uit de druk 
om de arbeidsproduktiviteit te verho-
gen. Mensen kunnen steeds meer gaan 
produceren omdat er steeds meer 
energie wordt gebruikt. Gedeeltelijk 
betekent dit een bevrijding van onaan-
genaam werk, maar recent is uit een 
onderzoek gebleken dat de laatste ja-
ren het werk weer onaangenamer 
wordt. Een derde probleem is steeds 
grotere gebieden economisch één ge-
heel gaan vormen: d.w.z. een bedrei-
ging voor de democratie. Een ander 
probleem is de toenemende ingewik-
keldheid van onze maatschappij. 

Van belang is nu, dat de nadelen snel-
ler toenemen dan de voordelen. Vanaf 
het punt waar de nadelen de voorde-
len overtreffen, betekent méér ener-
gie dus minder welvaart, waartoe ook 
democratie of een schoon milieu be- 
horen. 
Het is moeilijk dit verschijnsel helder 
voor ogen te krijgen, omdat al die na-
delen zo vaag zijn. Eigenlijk worden 
ze pas goed zichtbaar (hoewel maar 
gedeeltelijk!) als we geld gaan uitge-
ven om ze te bestrijden: geld voor af-
valzuivering, geld voor zwembaden 
nu de rivieren vervuild zijn, geld voor 
dokters en maatschappelijk werkers 
die overspannen of gedesoriënteerde 
mensen weer moeten oplappen, geld 
voor energiebesparing, geld voor po-
litie om de kerncentrales en het radio-
aktieve afval te beschermen. Het 
gekke is dat al die dingen bij het na-
tionaal inkomen worden opgeteld, 
alsof we er rijker door worden. Maar 
méér zuiveringsinstallaties, méér po-
litie, enz., is dat meer welvaart? 

Misschien overtreffen de nadelen van 
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de economische gang van zaken nu al 
de voordelen, maar anders zal het toch 
niet meer lang duren voor het zo ver is. 
Energie wordt steeds meer een vloek 
en steeds minder een zegen. Het dui-
delijkst is dit te zien, waar staten ken-
nelijk bereid zijn tot oorlog om hun 
energie-aanvoer veilig te stellen (hoe-
wel - of juist omdát - de VS 50 maal 
zoveel energie gebruikt per hoofd van 
de bevolking als India). 

Zoeken... maar waar" 	 
De Aktie Strohalm heeft eens een affi-
che uitgegeven, waarop het energie-
verbruik schematisch in kaart was ge-
bracht. De rubrieken van Strohalm 
waren heel wat meer ter zake dan die 
van de regering, namelijk: nuttige pro-
duktie, onnodige produktie, over-au-
tomatisering en over-elektrificatie, 
lapmiddelen en bewapening. (Lap-
middelen zijn de hierboven al ge-
noemde middelen om de nadelen van 
het economisch gebeuren weer wat te-
gen te gaan). Voorlopig is het nog he-
lemaal niet van belang of je het onder-
scheid tussen een nuttige en onnodige 
produktie wel scherp kunt maken. Van 
belang is het inzicht dat de ene manier 
om energie te verbruiken lang niet zo 
veel aan ons welzijn bijdraagt als de 
andere manier, of ons welzijn zelfs kan 
verminderen. 

Zonder kernenergie, zo wordt wel ge-
zegd, gaan we „terug" naar 1960. Nu 
gaat het er even niet om of we het in 
1960 nu zo slecht hadden. Nee, de kern 
van de zaak is, dat ons hier uitslui-
tend een ontwikkeling langs één lijn 

wordt voorgespiegeld: vooruit Cd' te-
rug, meer of, minder van hetzelfde. 
Maar naar minder produktie van 
sommige artikelen (bijv. diepvrie-
zers, roltrappen, luchtreizen, maar 
ook: vervuild milieu, lawaai, jachtig-
heid) en meer „produktie" van bijv. 
prettiger arbeidsomstandigheden, 
democratie e.d. 

Afwegen! 
Op dit punt aangekomen gaan zelfs te-
genstanders van kernenergie in de 
fout. Want waarom komen zo weinig 
mensen op het idee om de zaak om te 
draaien en niet de vraag naar energie te 
bewerken, maar het aanbod? Het moet 
mogelijk zijn om de hoeveelheid ener- 

gie als maatschappelijk stuurmiddel 
te gebruiken. Dus instelling van een 
maximum-hoeveelheid energie die we 
als samenleving per jaar willen gebrui-
ken. Dat afwegen is essentieel en zon-
der zo'n energie-plafond zullen we dat 
niet leren. We zullen moeten afwegen 
waarvoor we wél en waarvoor we 
géén energie willen gebruiken. Lukt 
dat, dan is kernenergie niet nodig. 
Lukt

k 
 

nhnet niet. 
niet, danhelpt kernenergie  

toch 
 

Kernenergie staat weliswaar bekend 
als de bijna onuitputtelijke bron van 
energie, maar er is niet zo veel denk-
werk voor nodig om die ballon door te 
prikken. Zelfs als kerncentrales voor 
het moment het tekort aan energie op-
heffen, ontstaan er wel weer tekorten 
aan koelwater, aan opslagruimte voor 
afval, of iets dergelijks. In feite is de 
zaak nog veel ongunstiger: kort gele-
den is aangetoond dat kerncentrales,  
als men alles meerekent (wat Men  
meestal niet doet), méér energie oP 
slurpen dan leveren! En ook in de toe-
komst zal het rendement laag blijven, 

komen. 
ger geen technische doorbraken  

Een vloek 
W'at evenwel de doorslag geeft is, dat  
energie steeds meer een vloek wordt. 
Daarvoor hoeven we niet deskundig te  
zijn, maar moeten we alleen nadenken.  
Het debat wordt, ook door milieube-
schermers, vaak verplaatst naar de  
veiligheidskant van de zaak, waarvoor  
wel deskundigheid nodig is. Op dat 
vlak kan je onderuit worden gehaalu, 
met de opmerking „dat je nu eenmaal  
geen absolute veiligheid kunt verlan-
gen en dat het verkeer meer doder)  
kost". Maar ook veilige kernenergie  
h
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Zonne- en windenergie en andere,  
niet uitputbare, schone en veilige 
vormen van energie zijn wel aan te 
bevelen, als we maar niet de illusie 
koesteren dat we dan met „onze" ee°-
nomie op de oude voet kunnen door-
gaan. De vraag is niet „welke ener-
giedrager?", maar „wat voor samen...." 
leving?" En een samenleving waar  
kernenergie voor nodig is (P11"-
Mum-maatschappij) is in de eerste 
plaats niet wenselijk en in de tweede 
plaats op den duur niet levenskrach-
tig. 

Begin september hebben alle 
afdelingen van Humanitas 
schriftelijke informatie ont-
v
pu

an
n

g
te
e
n
n over

o 
 p  

de 
  de  be 

komende
sp  r e k 

A
i n

l g
g 
e
s -_ 

I 1 1  e n e Vergadering. In ons vo-
rige nummer hebben we reeds 

at

iiiagn

I v

e

d

re

a

ses

c

tp

h t geschonken aan   het 
feit dat de vrijdagavond ge-bruikt

ia
i.0inietn 

 gaat worden voor het 
stielen van het Groot Vrijwil-ligersspel. 
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	dienstverlening van Hu-
manitas, 

 gerneenten zijn o.m. de huis-

erlitas, die 6 maatschappelijk wer-
hjs„en 14 gezinsverzorgsters in dienst 
ge t• Maar die kunnen het werk ei-
cil-Ili.lk niet aan. Probleemgroepen in 
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 zamen en jongeren. 
J hul

pverlening wordt steeds meer  

gedacht aan het inschakelen van vrij-
willigers. De deelnemers aan het Spel 
kunnen participeren in groepen als: 
beroepskrachten, bestuur Humanitas, 
huisvrouwen, eenzamen, jongeren, 
redactie vrijwilligerskrant, werkgroep 
ledenwerving, gemeentebestuur en le-
den-die-best-iets-willen-doen. 

De nabespreking van het Spel is één 
van de gespreksonderwerpen op de za-
terdagmorgen. Getracht zal worden 
om verbindingen te leggen tussen de 
uitkomsten van onze vorige Algemene 
Vergadering, waar o.a. het takenpak-
ket afdelingen aan de orde is geweest, 
de ervaringen opgedaan tijdens het 
Groot Vrijwilligersspel en de toe-
komstplannen, neergelegd in de nota 
Perspectieven '80. 
Aan de nota Perspectieven '80 werd in 
het vorige nummer eveneens uitvoerig 
aandacht besteed. 

Huishoudelijke zaken 
Naast bovenvermelde „ontwikke-
lings"-onderwerpen zal ook enige tijd 
ingeruimd moeten worden voor een 
aantal huishoudelijke zaken. 
Zo zal het hoofdbestuur verantwoor-
ding afleggen over het gevoerde beleid 
in het afgelopen jaar (jaarverslag, jaar-
rekening, redactiebeleid e.d.). 

Er zullen twee voorstellen van finan- 
ciële aard ter sprake komen: 
a) een voorstel tot verhoging van de 
minimum-contributie van 17,50 tot  

J* 21,50 voor een gewoon lid, van f 2,50 
tot f 3,50 voor een huisgenoot-lid en 
van f 7,50 tot f 8,— voor een jeugdlid. 
Voorts het voorstel om de contributie 
vanaf 1983 te herzien op basis van de 
prijsindex gezinsconsumptie. 
De noodzaak om met een voorstel tot 
verhoging van de contributie te ko-
men is volgens het hoofdbestuur dui-
delijker dan ooit. 
De laatste vijf jaar (in 1975 werd de 
contributie voor het laatst verhoogd) 
zijn de prijzen dermate gestegen, dat 
de louter verenigingsuitgaven zoals 
de kosten van het ledenorgaan Van 
Mens tot Mens, de leden- en contri-
butieadministratie, al hoger zijn dan 
de contributie-opbrengst. 
b) een voorstel tot het openen van de 
gelegenheid tot een lidmaatschap 
voor het leven door middel van een 
afkoopsom van de contributie. 

Tot slot zal er bovendien voorzien moe-
ten worden in een tussentijds ontstane 
vacature in het hoofdbestuur. Kandi-
daatstelling voor deze vacature is aan 
de afdelingen en gewesten gevraagd. 

Deelname aan de Algemene 
Vergadering 	  
De deelnemers aan de Algemene Ver-
gadering zijn de gekozen afgevaardig-
den van alle afdelingen en gewesten 
van de vereniging. Het aantal af-
gevaardigden per afdeling ligt statutair 
vast. Deze afgevaardigden worden 
door de respectievelijke ledenvergade- 
ringen gekozen. 
Voor zover er plaats is, bestaat tevens 
de mogelijkheid, dat ook geïnteres-
seerde leden deelnemen aan de Alge-
mene Vergadering. In dit geval willen 
wijij er op wijzen dat het aan te bevelen 
is dat betrokkenen zich allereerst ver-
staan met het secretariaat van hun af-
deling, met het verzoek of eventuele 
opname in de normale afvaardiging 
mogelijk is. 
Is dit niet meer mogelijk of zijn er an-
dere belemmeringen, dan kan men 
zich opgeven aan het Centraal Bureau 
der vereniging, J. W. Brouwersstraat 
16 te Amsterdam, tel. 020-739444. Be-
trokkenen zullen dan ± 1 week vóór 
de Algemene Vergadering bericht 
ontvangen, of deelname, gezien de 
plaatsruimte, mogelijk is. 

Evert Voogd 



Structuurnota 
jeugdbescherming 

Nu sprake van verregaande overeenstemming 

Drs. Ph. H. van Praag: 
. . .verregaande overeenstemming.. . 

gedragen naar de aanwijzingen van de 
gezinsvoogd, die in het geval het een 
vrijwilliger is, door de maatschappelijk 
werker, die voor Humanitas in die re-
gio werkt, wordt begeleid. 

Koepelorganisatie 
Laat ik nu de draad weer opnemen wat 
de ontwikkeling van- Humanitas als 
jeugdbeschermingsorganisatie 	be- treft. In 1965 werd onze vereniging er-
kend als een koepelorganisatie van de 
kinderbescherming. Je hebt een ka-
tholieke, algemene, protestante, een 
joodse organisatie en vanaf 1965 dus 
ook een „Humanitas-organisatie." Dat 
betekende méér subsidie, maar ook dat 
het werk binnen de vereniging moest 
worden gecoordineerd. Het Hoofdbe- 

rug te vinden in de zojuist verschenen 
nota. Ik vind hierin een paar zaken erg 
belangrijk: 
bijvoorbeeld dat nu vastligt dat het 
werk van Humanitas gedragen moet 
worden door het grondvlak, dat wil 
zeggen door de leden van de vereni-
ging, 
en ook de uitspraak dat het jeugdbe-
schermingswerk zó gecompliceerd is, 
dat de uitvoering ervan in handen van 
voor dat werk speciaal opgeleide 
krachten moet worden gelegd. 
Hiermee hangt nauw samen dat het 
werkoverleg tussen beroepskrachten 
gebaseerd dient te zijn op de beginselen 
van het professionele hulpverlenings-
werk. Bij beslissingen gaat het dus niet 
om „meeste stemmen gelden", maar om 
overeenstemming tussen de partijen. 

Máár het allerbelangrijkste vind ik 
toch wel dat in de nota is opgenomen 
dat in de landelijke bestuurscommis-
sie ook vertegenwoordigers van de 
praktijkleiders en van de maat-
schappelijk werkers zitting zullen 
hebben. Dat betekent dat de werkers 
zelf méé beslissen over het jeugdbe-
schermingsbeleid van de vereniging. 
En dat is iets heel nieuws in Humani- 
tas." Ank van Zachten 

Het is belangrijk om te weten dat de 
Rechtbank voogdij toewijst aan een 
voogdijvereniging als de ouders uit de 
ouderlijke macht zijn ontzet of onthe-
ven. In feite beslist de voogdij-vereni-
ging dan verder over het wel en wee 
van het kind; zij treedt in de plaats van 
de ouders. 
Bij gezinsvoogdij ligt dat anders: in 
zo'n geval moeten ouders en pupil zich 

Met de structuurnota Jeugdbe-
scherming, die dezer dagen is 
verschenen, heeft het jeugdbe-
schermingswerk van HUMANI-
TAS een stevige onderbouw ge-
kregen. Die onderbouw mag in-
derdaad stévig worden genoemd, 
want bij de constructie ervan, 
werd niet over één nacht ijs ge-
gaan. Veel overleg, vele lange ge-
sprekken, waarin de betrokkenen 
met elkaar van gedachten wis-
selden vormden ten slotte de ba-
sis voor eensluidende uitgangs- 
punten, die nu in deze nota vast-
liggen. 
Een van de „opstellers" van de 
nota is Humanitas' hoofdbe-
stuurder drs. Philip H. van Praag, 
die als psycholoog/pedagoog on-
dermeer kinderbescherming in 
zijn 	„bestuurs-portefeuille" 
heeft. Over het „hoe en waarom 
van deze nota" wilde hij graag 
iets zeggen. 

Drs. Ph. H. van Praag: „Laat ik begin-
nen met een korte terugblik. Het lijkt 
mij goed om eerst iets over de ontwik-
kelingsgeschiedenis te vertellen: in 
1951 werd onze vereniging erkend als 
voogdij-instelling. Die erkenning 
kwam van het departement van justitie 
en was een landelijke aangelegenheid; 
dat wil zeggen dat het om de erkenning 
van één vereniging ging: om Humani-
tas als voogdij-instelling. 
In 1962 werd Humanitas ook erkend 
als gezinsvoogdij-vereniging. Deze er- 
kenning hield in dat vrijwilliger-me-
dewerkers van Humanitas door de 
kinderrechter van een bepaald arron-
dissement konden worden belast met 
de begeleiding van onder toezicht ge-
stelde pupillen. Het gaat hier dus veelal 
om vrijwilligers die door Humanitas 
worden geselecteerd en begeleid, máár 
die door de kinderrechter worden be-
noemd. Daarnaast kunnen ook maat- 
schappelijk werkers tot 'gezinsvoogd 
worden benoemd. 

In het geval van voogdij-instelling 
wordt de voogdij over de kinderen 
aan de vereniging opgedragen en is 
het hoofdbestuur verantwoording 
schuldig aan het departement van 
justitie. In het tweede geval moet de 
plaatselijk maatschappelijk werker 
zich tegenover de Kinderrechter van 
het betreffende arrondissement ver-
antwoorden. 
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stuur draagt dus verantwoordelijk-
heid. Als koepelorganisatie werken we 
nu zo'n zeven jaar in het WIJN samen 
met de andere „koepels". 
Daarnaast zou ik de aandacht willen 
vestigen op de ontwikkelingen die 
sinds 1969 in de kinderbescherming 
hebben plaatsgevonden. Ten eerste 
was daar het streven om de gedwongen 
hulpverlening te verminderen. 
Eén van de belangrijkste stellingen 
van die kritische beweging was: 
„Hulpverlenen onder dwáng van juri-
dische maatregelen is niet de beste Po-
sitie om vanuit te werken". 
Maar er was ook veel kritiek op de ma-
nier waarop hulpverlening werd gege-
ven. Met name verhief zich steeds meer 
kritiek tegen het lange verblijf in kin" 
derhuizen. 

 

Een en ander heeft ertoe geleid dat het 
aantal maatregelen in de afgelopen

In  tien jaar geweldig is teruggelopen.   
1967 waren er 19.146 voogdijkinderen  
tegen 10.715 in 1978 en 20.312 gezill
voogdijkinderen in 1967 tegen 10.125  
in 1978. Mitár . toen de toewijzinel 
werden gehalveerd, betekende uit 
ook halvering van de subsidies. 

Daarnaast was het idee gegroeid dat er 

teveel instellingen waren en dat le-
vensbeschouwelijke achtergronden  
niet meer zo belangrijk waren. litirn
nitas heeft aanvankelijk ook gemeend  
dat je aan die schaalvergroting moest  
meedoen. Maar na verloop van tijd  
werd ingezien, dat dit op den duur ai- 
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Geen verdere afkalving
975 Daarom nam het hoofdbestuur in 1 

het besluit om niet langer mee te Wer-
ken aan een verdere afkalving van het  
jeugdbeschermingswerk van Hunlarl ; 
tas. Ik hoef hierover nu niet verder u.: 
te weiden: de redenen voor dit besluit  
zijn uitvoerig aan de orde geweest tij-
dens de algemene vergadering van no-
vember vorig jaar. 
In 1975 heeft het hoofdbestuur dus ge" 
zegd: wij moeten zoveel mogelijk cen-
traliseren. En men besloot om met de 
afdelingen Rotterdam, Den Haag' 
Utrecht en Amsterdam tot een „sa-
menwerkingsverband jeugdbescher' 
ming" te komen. 
Er werd een directeur-coërdinator be-
noemd voor de landelijke kinderbe-
scherming. Dat was en is nog steeds 
Inge de Boer. Het is haar taak om de 
plaatselijke werkeenheden, bestaande 
uit maatschappelijk werkers en adtrot  

• • .recht op bescherming. 
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voogdijwerk weer per arrondisse-
ment wordt bestuurd, is het ook extra 
ingewikkeld. Er zijn in de loop der 
jaren dan ook de nodige ruzietjes ge-
weest en er zijn heel wat gesprekken 
gevoerd, die soms nogal moeizaam 
verliepen. 

Het hoofdbestuur was met deze gang 
van zaken niet erg gelukkig en dit had 
tot gevolg dat er in december 1978 een 
commissie werd benoemd om een ad-
vies uit te brengen over de nieuwe 
structuur van het jeugdbescher-
mingswerk. Dat advies kwam al in 
maart 1979 op tafel en de betrokkenen 
konden toen commentaar leveren. De 
standpunten bleken nogal eens te bot-
sen en nieuwe gesprekken waren no-
dig. Op basis daarvan kon tenslotte een 
structuurschets worden geschreven, 
die dit voorjaar aan de betreffende af-
delingen werd toegezonden. Ik houd 
het maar kort: nieuwe besprekingen 
volgden en een nieuwe commissie met 
vertegenwoordigers van afdelingsbe-
sturen en van het hoofdbestuur werd 
gevormd. Opnieuw vonden uitvoerige 
besprekingen plaats met alle betrok- 
kenen. 
Aan het einde hiervan konden we ech-
ter toch zeggen „dat er een verregaan-
de overeenstemming" bestaat die is te- 

"Wij menen dat in deze schets iets 
wordt geregeld dat meerdere ja-
ren mee zal kunnen. Oók al omdat 
van de geformuleerde regelingen 
sommige nog in ontwikkeling 
zijn. Daar geeft de schets dan een 
richting aan voor de komende ja- 
ren." 
Zo eindigt het voorwoord van de 
nieuwe structuurnota Jeugdbe-
scherming Humanitas, waaraan 
we graag het een en ander ontle- 
nen. 

Uitgangspunten 
Over de uitgangspunten wordt gezegd, 
dat het voogdij- en gezinsvoogdij

werk  

gedecentraliseerd binnen de werkeen- Haag heden Utrecht, Rotterdam, Den aag 
en Amsterdam zal plaatsvinden, ter-
wijl onder auspiciën van een plaatse-
lijk/regionaal bestuur de plaatselijke 
teams onder leiding van een praktijk-
leider belast zijn met de werkuitvoe- 
ring. 
De vaststelling van de algemene be- 
leidsuitgangspunten van het jeugdbe

-

schermingswerk vindt evenwel op 
centraal niveau plaats. Daarom func-
tioneert onmiddellijk onder het 
Hoofdbestuur de Landelijke Be- 
stuurscommissie. 
Voor een vereniging als Humanitas is 
het vanzelfsprekend dat de uitspraken  

van de algemene vergadering de basis 
vormen voor dit beleid. 
En novum voor Humanitas is: dat de 
medewerkers nu ook worden betrok-
ken „bij de advisering terzake van de 
beleidsontwikkeling van het jeugdbe-
schermingswerk van de vereniging." 

Onderscheid 	  
Van belang is dat— óók voor het eerst—
er een duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen een drietal functies: 
t.w. de kern-, de voorwaardenschep-
pende-, èn de management functies, 
waardoor veel makkelijker kan wor-
den uitgemaakt, welke taken men 
heeft en hèe de bevoegdheden liggen. 

Bij de kernfuncties gaat het doodge-
woon om „hulp aan de mensen". Ze 
worden in de plaatselijke werkeenhe-
den uitgevoerd door of onder verant-
woordelijkheid van maatschappelijk 
werkers, die dan weer gesteund kun-
nen worden door de praktijkleiders, 
externe „consultatieve" deskundigen 
en door een administratief apparaat. 
De praktijkleiders, die ondermeer de 
kwaliteit van de hulpverlening bewa-
ken, vormen met de directeur/coërdi- 
nator een landelijk platform waar bin-
dende afspraken over de beleidsvoe-
ring worden gemaakt. 
De voorwaardenscheppende functies 
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Uitspraken algemene vergadering: 

Basis voor beleid 
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(w.o. medewerkers, gebouwen, finan-
ciën en andere overwegend materiële 
zaken) moeten ..die hulp aan mensen" 
mogelijk maken. Een duidelijke zaak, 
dat de besluitvorming op dit terrein 
gebonden is aan subsidievoorwaarden, 
de beschikbare materiële middelen en 
aan de eisen die het gebruik daarvan 
stelt. 

Een goede beheers- en beleidsstruc-
tuur (het management) is onontbeer-
lijk voor het goed functioneren van bo-
vengenoemde functies: de voorwaar-
den scheppen èn mensen inzetten. 
Het management heeft de taak om de 
activiteiten te coordineren, te stimule-
ren, entameren en zorg te dragen voor 
evalueren. Hoewel dit laatste voor alle 
betrokkenen bij het werk geldt, is 
„taxatie van het werk" de speciale ver-
antwoordelijkheid van het manage-
ment. 

• 
Door de scheiding van de diverse 
functies is een duidelijker beeld ver-
kregen van hoè de bevoegdheden lig-
gen! 

Bestuurlijke opbouw 	 
Het landelijk bestuur moet het door de 
Algemene Vergadering vastgestelde 
landelijk beleid gestalte geven, terwijl 
de afdelingen de hieraan verbonden 
werkzaamheden (activiteiten) uitvoe-
ren. 

Het landelijke jeugdbeschermingsbe-
leid (de landelijke bestuurscommissie) 
heeft tot taak om dat landelijk vastge-
stelde beleid verder te ontwikkelen en 
moet vooral bevorderen „dat alle me- 

dewerkers in de jeugdbescherming be-
trokken worden bij de advisering over 
de beleidsontwikkeling." 
In de nota wordt uitvoerig uit de doe-
ken gedaan, wat verder tot de taken 
van de bestuurscommissie hoort en dat 
loopt dan van „opstellen van een jaar-
lijkse begroting, het verdelen van de 
beschikbare middelen, het bevorderen 
van de kwaliteit van de hulpverlening 
tot aan het uitbouwen van het jeugdbe-
schermings- en het jeugdwelzijnswerk 
en het ondersteunen van de Humani-
tas-vertegenwoordiging in de besturen 
van andere instellingen op het terrein 
van de jeugdbescherming." 
In de nota ook een opsomming -zij het 
minder omvangrijk - van de taken van 
het plaatselijke jeugdbeschermings-
beleid, dat overigens „ontwikkeld en 
vastgesteld wordt volgens de richtlij-
nen van het landelijk beleid". 

Puntjes op de i 	  
In de paragraaf VERANTWOORDE-
LIJKHEIDSSTRUCTUUR BINNEN 
HET 	JEUGDBESCHERMINGS- 
WERK worden nog eens puntjes op de 
i gezet, wat de verantwoordelijkheid 
betreft. Er worden drie met elkaar sa-
menhangende activiteiten onder-
scheiden: 

- beleidsvoorbereiding 
- beleidsbeslissing en beleidsvast- 

stelling 
- beleidsuitvoering 

De beleidsvoorbereiding en de -uitvoe-
ring liggen „in een sterk geprofessio-
naliseerd veld dát jeugdbescherming 
nu eenmaal is, vrijwel geheel bij de 
maatschappelijk werkers, terwijl de  

beleidsbeslissing en beleidsvaststel-
ling blijven voorbehouden aan de res-
pectieve besturen ter bewaking van de 
doeleinden en de financiële midde-
len." 

Taakomschrijving 	 
Een paar „krentjes" uit het zeer grote 
deel van de nota - bijna het derde ge-
deelte - dat gewijd is aan de taakom-
schrijving van de directeur/coórdina-
tor, van praktijkleiders en maatschap-
pelijk werkers. 
De directeur/coiirdinator staat recht-
streeks onder de directie van de ver-
eniging, als het gaat om „management-
zaken" maar voert verdere werkzaam-
heden uit onder verantwoordelijkheid 
van de landelijke bestuurscommissie 
jeugdbescherming. Deze functionaris 
heeft taken „met betrekking tot de 
kernzaak ten aanzien van de landelijke 
bestuurscommissie, van de vereniging 
als geheel en ten aanzien van de afde-
lingen, maar óók van de administratie 
en het beheer." 
De praktijkleider staat wat de kern-
taak betreft onder de directeur/coordi-
nator en wat eventuele andere taken 
aangaat, zoals rapportage, dossiervor-
ming, vertegenwoordigingen in andere 
organisaties etc. heeft hij in de eerste 
plaats te maken met het beleid van de 
afdeling. 
De maatschappelijk werker jeugdbe-
scherming staat weer rechtstreeks on-
der de praktijkleider, maar „heeft een 
grote mate van zelfstandigheid wat de 
uitvoering van het hulpverlenings" 
werk betreft". 

Ten slotte wordt in de nota aandacht  

besteed aan personeelszaken en per-
soneelsbezetting. De laatste corres-
pondeert dan met het aantal pupillen, 
dat in de Werkeenheid Voogdij per  
31-12-79 165 bedroeg. 

Subsidie 
voor vijf 
onderzoeken 
Het bestuur van de Nationale Rawad)  
voor Maatschappelijk Welzijn (NRM" 
heeft ingestemd met de voorstellen  
van de door hem ingestelde advies-
commissie om het „Eerste bestedings-
plan

, 
 1980 voor onderzoek in het kade' 

van het Programmeringscollege Ory  
derzoek Maatschappelijke  Dienstver" 
lening (PCMD)" goed te keuren. 
De kern van het programma 1980 be-
staat uit een gemotiveerde keuze v9°,' 
een aantal thema's, die in aanmerking  
komen voor onderzoek. De vijf onder-
zoeksvoorstellen uit het bestedings-
plan behoren inhoudelijk tot de delen 
„het individu en zijn problemen'', ,c1,,e  
maatschappelijke dienstverlening" a" 
„vrije ruimte". 
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lijke sociale diensten, die ongeveer de-
zelfde hulp leveren als het maatschap-
pelijk werk. Gaan de gemeentelijke so-
ciale diensten nu ook retributie heffen 
en zo nee, wat betekent dat dan voor 
het a.m.w.? 
Verder blijft het een vraag wat 
a.m.w.-instellingen met een kerkelijke 
achterban zullen doen. Deze achterban 
kan, zoals in het verleden, de benodig-
de 5% financiering jaarlijks wel op tafel 
leggen, waardoor deze hulp vanuit de 
kerkelijke sfeer geheel gratis kan blij-
ven. Wat betekent dat voor de algeme-
ne instellingen? Voorlopig blijven deze 
vragen nog onbeantwoord. 

Landelijke organisaties 
Ook de grotere landelijke organisaties 
zullen moeten inleveren. De eerste vijf 
formatieplaatsen bij deze organisaties 
blijven ongemoeid, maar alle overige 
plaatsen worden gekort met 10%. Dat 
is niet mis. Het is nog niet duidelijk wat 
dat betekent. 
Het kan n.l. zijn dat er ontslag en zullen 

moeten vallen om de financiering rond 
te kunnen krijgen. Het is óók mogelijk 
dat tot een salarisvermindering beslo-
ten moet worden. Dat laatste wordt 

dan wel een moeilijke operatie want er 
bestaat ook nog zoiets als een C.A.O.  

waaraan de verschillende partners 
zich gebonden weten. Tenslotte is het 
mogelijk dat landelijke fondsen zoals 
het Koningin Juliana Fonds zullen bij-
springen. 
Maar ook dat zal misschien wel een il-
lusie blijken omdat er bij het K.J.F. een 
regeling in de maak is die niet meer, 
zoals in het verleden, voorziet in een 
structurele, jaarlijkse bijdrage voor 
landelijke organisaties. 

Gezinsverzorging 	 
Het was al wat langer bekend dat de 
gezinsverzorging ook behoorlijk zou 
moeten inleveren. De begrotingsstuk-
ken bevestigen dat nu. 63 miljoen moet 
deze sector inleveren. Deze bezuini-
ging zou gezocht moeten worden niet 
door het ontslaan van verzorgsters en 
helpsters, maar door het „verbeteren" 
van de verhouding leidster - aantal 
helpsters. D.w.z. een leidster (of leider) 
zal meer helpsters (helpers) moeten 
gaan begeleiden. Verder moet de be-
zuiniging in deze sector worden ge-
vonden door het verder invoeren van 
de alphahulp. Het voordeel ervan is dat 
voor huishoudelijke hulpkrachten 
geen sociale premies betaald behoeven 
te worden, mits er niet langer dan 12 
uur per week, verdeeld over twee da-
gen wordt gewerkt. Kassa, denkt de 
overheid, want er behoeven dan nau-
welijks leidsters te worden gesubsi-
dieerd bij de instelling, die alleen een 
bemiddelende taak t.o.v. de alphahelp-
ster heeft. Dat er op deze manier een 
categorie werkneemsters wordt ge-
creëerd die vrijwel rechteloos is, moet 
dan maar voor lief worden genomen. 

Dat verder van de via de alphahulp 
geboden werkgelegenheid eigenlijk 
alleen vrouwen kunnen „profiteren", 
toch al een op de arbeidsmarkt gedis-
crimineerde groep, zullen we dan 
maar voor lief nemen. De buitenspo-
rig hoge salarissen die sommige van 
de directeuren van gezinsverzor-
gingsinstellingen krijgen, blijven on-
gemoeid! Dat zullen we dan maar een 
„lichtpuntje" noemen. 

Enkele andere posten 	 
Het maatschappelijk aktiveringswerk 
(F2) blijft ongemoeid, d.w.z. het huidi-
ge niveau blijft gehandhaafd, wat wil 
zeggen dat voor Humanitas de achter-
stelling ten opzichte van de vergelijk-
bare kerkelijke organisaties, gehand-
haafd blijft. Zo langzamerhand een erg 
frustrerende zaak. Een functionaris 
met halve werktijd die een hele pro-
vincie moet bewerken staat eigenlijk 
voor een onmogelijke taak. In Gelder-
land, Utrecht, Noord-Holland, Noord-
Brabant en in Zeeland is dat het geval. 
In de praktijk blijkt dan ook dat onze 
functionarissen veel langer werken 
dan halve werktijd en dat zij dus voor 
een deel vrijwilligerswerk doen. Wij 
stellen dat natuurlijk erg op prijs maar 
tegelijk beseffen we dat het geen goede 
zaak is. Destijds, bij de behandeling 
van de begroting 1979 heeft er een klein 
debat over de zaak plaatsgevonden in 
de tweede kamer. Staatssecretaris me- 
vrouw Kraayeveld zegde
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. . .Humanitas heeft uitgesproken denkbeelden over de opvoeding van kinderen.. . 
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genheid toe het nodige te zullen doen 
om te bevorderen dat er een meer ge-
lijke verdeling van formatieplaatsen 
tussen de diverse instellingen tot stand 
zou komen. 
Helaas moet dan worden geconsta-
teerd dat zo'n toezegging geen effect 
heeft gehad. 
Toch is er een genereus gebaar ge-
maakt in de richting van de gezamen- 

  

 

lijke F2 organen. Er is een bedrag be-
schikbaar gesteld voor de werkplaats 
maatschappelijk activeringswerk voor 
de verdere ontwikkeling van de func-
tie. 
Het vluchtelingenwerk blijft eveneens 
op hetzelfde niveau gesubsidieerd, 
maar het werk voor Surinamers gaat 
met zo'n 3 miljoen gulden achteruit. 
Het vrijwilligerswerk komt wat ruimer 
in het geld te zitten, daar komt onge-
veer 1 miljoen gulden bij. En ook het 

  

Het jaarverslag 1979 is verschenen en dat jaar blijkt een goed 
jaar voor de vereniging te zijn geweest, wat tot uitdrukking 
kwam „in de vele activiteiten die door de plaatselijke en regio-
nale afdelingen van Humanitas werden ontplooid. De inzet en 
het enthousiasme van vele plaatselijke bestuurders en vrijwil-
ligers waren in 1979 weer hartverwarmend." Veel waarde 
wordt gehecht aan de ledenenquête, waarvan de uitslag uit- 
wees, dat zo'n 2000 leden in principe bereid zijn t.z.t. iets voor 
de vereniging te doen. 

schermingswerk als één instelling met 
een gezamenlijk beleid verdere vorm 
kreeg." 

Vrijwilligerswerk 
Begrijpelijk dat bij het aan de orde 
komen van het vrijwilligerswerk aan-
dacht wordt geschonken aan de alge- 
mene vergaderini 	et teken van dit werk stond en tot  het verschijnen 
van de „werkmap voor vrijwilligers-
werk" leidde. 
Een woord van teleurstelling over het 
kontakt tussen het Centraal Bureau en 
de afdelingen, dat helaas te gering is 
geweest. En natuurlijk een pleidooi 

hartverwarmende inzet 
minder pupillen 
boeiend geschrift 

ledenwinst 
bakens verzetten. 

voor de uitbreiding van het vrijwilli-
gerswerk in het algemeen, „omdat een 
leefbare maatschappij het niet zonder 
vrijwilligers kan stellen." 

Ouderen 
De Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen (BHWO) maakt mel-
ding van „veel wensen en weinig wer-
kelijkheid" bij het gecoërdineerde be-
jaardenwerk, maar de hoop wordt uit-
gesproken dat de uitgestippelde tac-
tiek in 1980 tot resultaten zal leiden. 
In het verslagjaar werden plannen 
ontwikkeld voor het houden van een 
conferentie (in 1980), waar ondermeer 
invoering van de pensioengrens, toe-
name van het aantal ouderen, uiteen-
groeien van de generaties, enzovoorts  

emancipatiewerk krijgt iets meer, nl. 
vijf miljoen. 

Dit waren in het kort enkele punten 
uit de begroting van CRM. En nu 
maar afwachten. Per slot van reke-
ning moet de begroting ook nog door 
de tweede kamer worden behandeld 
en wie weet welke wijzigingen nog 
worden bewerkstelligd. 

Aad van Oosten 

aan de orde gesteld zullen worden. 
De Jong Oud Trust meldt dat de JOT 
in 1979 méér denk- dan actiegroep is 
geweest. Daarnaast bleef het discus-
sie-projekt „Iedere tijd is leeftijd"  in 
de aandacht. In 1979 zijn verder 
ideeën ontwikkeld voor een nieuwe 
gespreksmap, die de identiteit bij het 
ouder worden centraal stelt. 

Delinkwentie en samenleving 
De Projektgroep Delinkwentie en Sa-
menleving zag het simulatiespel,  dat  
mensen aan het denken wil zetten over  
een andere manier van reageren .0.1:)  
strafbaar gedrag, helaas slechts vijf-
maal gespeeld binnen Humanitas-
kringen. 
,,Iet spel kreeg binnen onze vereni-
ging minder respons dan er buiten. 
„Een sleutelvoorziening voor slacht 
offers van Delikten" verscheen als nri 
3 in de Humanitasserie Van Mens to 
Mens, en is gebaseerd op het raP13°.

rt  
„., 

van de „werkgroep lacunes voorzee" 

ningen gedupeerden van misdrijven  
Ook verscheen een (evaluatief) 
onder de naam „Ingesloten-Uitgeslo-
ten",

verslag 

Diversen 
Het Humanistisch Instituut voor Ont: 

(HIVOS)  wikkelingssamenwerking 
waarin Humanitas participeert is „naa

r  

de overheid toe nu volledig erkend,: 
maar men kan zich afvragen of de 
terban van Humanitas het Hivoswer' 
voldoende kent. 
In het jaarverslag wordt ook ineldirge 
gemaakt van het verschijnen van 
eerste Kader-kringloop-krant,  die s,P 
eiaal is bestemd voor de afdelingsti  
sturen en commissies en van het ver" 
heugende nieuws dat voor het eerst  

sinds jaren Humanitas terug kan zien  
op ledenwinst." 
Helaas blijft de voorjaarsloterij ede  
zorgenkindje, omdat pogingen oiri 
lotenverkoop nieuwe impulsen te ge 
ven, zonder succes bleven. 
In het financieel verslag wordt kiert 
over gezegd „dat het noodzakelijk 11P-
om de bakens te verzetten wat deze 1°„-  
terij betreft en na te gaan welke ander; 
vormen van fondswerving ontwikkeld  
kunnen worden." 
Maar gelukkig „heeft de contributie,: 
opbrengst zich gestabiliseerd, dankzit 
het verheugende feit dat het ledenbe  
stand in 1979 weer enigszins is toege-
nomen." 

Onlangs hoorde ik in de VARA-tele-
e uitzending „Der Kandidat", 
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Dat is leeftijdsdiscrimina-

dat-rr ander wil zeker niet zeggen, 

Zich top afstand nuewdmneerrndwth.oeredfet,nof 
geen

om 
keri  _nig te trekken van allerlei za-
° 1-1  st word  andpunt moet gerespecteerd 

geb, n, rnáár dat respect zal ook op-
oud ren moeten worden,  wanneer 

eren anders beslissen en voor  

zichzelf wel een plaatsje blijven opei-
sen. Tot velen dringt dat maar moei-
zaam door. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gering-
schattendheid, waarmee ik bij her-
haling hoor spreken „over het optre-
den van bestuursleden van ouderen-
organisaties". Als ik dat goed beluis-
ter, is het probleem eigenlijk dat ou-
deren zich bemoeien met zaken waar-
van ze toch feitelijk geen verstand ho-
ren te hebben. Oók als het om zaken 
gaat, die de ouderen zelf betreffen, 
zouden jongere generaties het veel be-
ter weten aan te pakken en te regelen. 

De nieuwe Jong Oud Trust ge-
spreksmap „In de loop van je leven" 
is verschenen, die naar we hopen een 
even groot succes gaat worden als de 
„Iedere tijd is leeftijd" map. 
U zou aan dit succes kunnen ha-
gen

bijdra-
door binnen uw afdeling met 

materiaal aan de slag te gaan. Deze 
map biedt volop gespreksstof over de 
rol van het verleden, heden en toe-
komst bij het ouder worden. Bet gaat 
vooral om het vormen van gespreks-
groepen van ouderen. Maar niet voor 
ouderen alleen. Dik map bevat ge-
spreksstof voor iedereen die graag 
wil meehelpen „om de ouderen uit de 
achterkamer van de samenleving te 
halen." 

De map bestaat uit tien afleveringen,  

t.w.: 
1. Waar kom ik vandaan? 
Ons verleden is altijd van Betekenis. 
Wie dit niet inziet is eerder gevangen 
door dan vrij van zijn verleden. 
2. Wonen in het huis van je lichaam. 
De manier waarop we in ons lichaam 
wonen zegt veel van hoe we leven. 
3. Uit welk milieu? 
We zijn meer dan de optelsom van 
wat we van huis uit hebben meege-
kregen. 
4. Beroep en werk 
Veel van ons leven wordt bepaald  

Als ouderen serieus genomen willen 
worden, moeten ze minstens 100 pro-
cent beter uit de bus komen dan de 
jongeren. Maar die slaan minstens 
even vaak de plank mis. Toch hebben 
ze de pretentie het beter te doen. 
We leven in een wereld waarin we be-
ter dan de buurman zelf, weten wat 
goed voor hem is. Maar geef „die 
buurman" en vooral ook de ouderen 
toch eens een kans om de eigen boon-
tjes te doppen. Zij zullen door schade 
en schande wijs worden en ... wie 
weet misschien wel wijzer dan alle 
bet-weters aan de zijlijn. 

Michael Kerkhof 

door beroep en werk, wellicht te veel. 
5. Man, vrouw 
Als man of vrouw geboren zijn zet een 
stempel op ons bestaan. 
6. Geluk 
Geluk is meer het in volheid dan het 
in rijkdom en gezondheid leven. 
7. Levensovertuiging 
Het is belangrijker te denken en te 
praten over de zingeving aan het le-
ven dan over de zin van het leven. 
8. Noodzaak en vrijheid. 
Wie denkt voor het geluk of het 
noodlot geboren te zijn vergist zich. 
9. De innerlijke levensgeschiedenis. 
De verwerking en aanvaarding van 
wat je in je leven tegenkomt maken je 
leven tot jouw leven. 
10. Levensloop 
We leven onophoudelijk in het mid-
delpunt van vroeger, onlangs, nu, 
straks en later. 

„In de loop van je leven" kan telefo-
nisch of schriftelijk besteld worden 
op het Centraal Bureau van Huma-
nitas, J. W. Brouwersstraat 16, 1071 
LJ Amsterdam, tel. 020-739 444. 

De map (70 pagina's) kost f 7,50, 
exclusief verzendkosten. Op het-
zelfde adres is gratis foldermate-
riaal van deze map verkrijgbaar. 

Natuurlijk ook aandacht voor de hoog-
tepunten in de vereniging: de algeme-
ne vergaderingen over jeugdwelzijn en 
over het takenpakket van de afdelin- 
gen en de dienstverlening aan de leden. 
Aandacht ook voor de „economische 
teruggang, waarin alles niet meer van-
zelfsprekend mogelijk zal zijn." 
In het hoofdstuk Dienstverlening 
komt dit punt nogmaals aan de-orde: 
„een negatief punt vormen de toene-
mende bezuinigingen van de overheid, 
waardoor een verdere ontwikkeling 
van de maatschappelijke dienstverle-
ning wordt geblokkeerd." 
Verder wordt erop gewezen dat Hu- 
manitas in een 120-tal organisaties par- 
ticipeert, die met beroepskrachten 
werkzaam zijn op het terrein van de 
hulpverlening, terwijl in zes Humani-
tas afdelingen deze werkvorm zelf-
standig wordt uitgevoerd. Een waar-
schuwend woord echter tegen de „toe-
nemende vervreemding die tussen de 
alsmaar groter wordende en daardoor 
meer bureaucratisch geleide hulpver-
leningsorganisaties en de samenleving 
als geheel, optreedt. Hieraan zal een 
halt moeten worden toegeroepen. Een 
belangrijk voorwaarde hierbij is „dat 
aan vrijwillige bestuurders een opti- 
male verantwoordelijkheid moet wor-
den gegeven." 
Helaas geldt die vervreemding ook 
binnen het eigen beroepsapparaat. 

Jeugdbescherming______ 
De algemene vergadering over jeugd-
welzijn was voor de sector Jeugdbe-
scherming Humanitas natuurlijk de 
gebeurtenis van het jaar. Daar werden 
immers nog eens duidelijk de uit-
gangspunten over jeugdwelzijn vast- 
gesteld. 
Als teleurstellend wordt. de teruggang 
van het aantal pupillen ervaren, waar-
bij de kwaliteit van het werk echter 
niet terugliep. Dat laatste is verheu-
gend, evenals het feit „dat het jeugdbe- 
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veel aandacht in de plaatselijke pers, 
omdat getracht zal worden in Bever-
wijk en Heemskerk vrijwilligers te re-
cruteren, die zich willen inzetten voor 
slachtoffers van delicten. Een „onder-
deel" van het werk van de Humanitas 
Projekt groep Delinkwentie en Sa-
menleving. De kranten openden met 
koppen: als „Slachtoffershulp is een 
zaak voor vrijwilligers." 

ZWOLLE In Zwolle wordt de naam 

van de werkgroep Bejaarden veran-
derd in Werkgroep Humanitas. De af-
deling hoopt hiermee „nieuwe jongere 
leden bij het werk te betrekken." Uit de 
leden-enquête bleek dat in Zwolle 48 
mensen bereid bleken om iets te gaan 
doen voor Humanitas. Een aantal viel 
toch weer af, maar de overblijvenden 
krijgen een persoonlijk bezoekje, 
waarbij „ze gericht benaderd zullen 
worden met de vraag: zoudt u dit of dát 
werk voor ons willen gaan doen." 

Op zaterdag 20 september opende Burgemeester H. J. Beuke 
van Epe de informa-

tiewinkel van Humanitas aan de Deventerweg 40 te V aassen. Hij feliciteerde de 

afdeling N.O. Veluwe met deze aanwinst die niet zonder moeite verkregen was. 

Hij wees ook nog op de samenwerking met de wereldwinkel, die in het zelfde pand 

De informatiewinkel heeft tot doel de mensen wegwijs te 
maken in Welzijnsland en gevestigd is. 

informatie te geven over allerlei sociale en 
maatschappelijke onderwerpen. 

DISKRIMINATIE 
Per jaar vragen anderhalf miljoen Ne-
derlanders een paspoort of een verlen-
ging hiervan aan. In nog geen 200 ge-
vallen (0.013%) wordt zo'n aanvraag af-
gewezen. Voornamelijk van mensen, 
„de liever het buitenland dan de bajes 
zien". Het maandblad van de reklasse-
ring KRI spreekt in dit verband van: 
„paspoorten instruktie is diskrimine-
rend." 

ONDERZ OEK 
Uit een onderzoek dat door Bureau 
Boer en Croon werd ingesteld naar de 
sociale werkvoorziening in de provin-
cie Utrecht is gebleken „ dat sociale 
werkplaatsen commerciëel een passief 
beleid voeren. Ze richten zich bij voor-
keur op industriële opdrachten (ver-
pakken en monteren) en tuinonder-
houd e.d. maar weinig op het terrein 
van de dienstverlening „terwijl deze 
markt juist belangrijk aan het worden 
is." 

STUDIEDAG 
De Erasmusuniversiteit organiseert op 
vrijdag 28 november te Utrecht een 
studiedag over de nieuwe wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers. In het  
Jaarbeursgebouw. Schriftelijk aan" 
melden: 
Kommissie Juridisch Post Acade-
misch Onderwijs Erasmusuniversiteit,  
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.  De  
prijs is: f 135,— per deelnemer. 

NIKS AAN DE HAND 
Het boekje „Niks aan de hand", uitgG 
ve van Werkhuis, postbus 11 6659 van 
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kunnen overkomen, maar het zijn  ",t-e  
situaties, die het ontstaan van slechte 
relaties tussen kinderen en opvoeder  
„in zich hebben." Door kinderen zelf 
aan de schrijvers verteld. Zo klaagt  
jarige Marcel zijn nood „dat kinder• en  
nooit aan de beurt komen in een 
kel. Groten gaan altijd voor hun beur'.'t 
En Frank wacht met smart tot gr°,,,°d 
is, „omdat hij thuis altijd zijn mo e  
moet houden en vooral geen herriv 
mag maken". NIKS AAN DE HAN  
kost f 6,— (exclusief portokosten) e

n 

kan op bovenstaand adres worden be-
steld. 

SCHOOL VOOR 
VRIJWILLIGERS 
De School voor Vrijwilligers gaat haart  
vierde en laatste proefjaar in. In h  er  
najaar en begin volgend jaar gaan 
nog cursussen van start, die overal, 
het land worden gehouden. Meer Ingr" 
over vertelt graag: Jan van Os, laner-
lijk projektcoórdinator, School v°", 
Vrijwilligers, P.C. Hooftstraat' 	163,10 
BV Amsterdam tel. 020 — 72 17 84. 

• 

IMRT 
new 
.2111F 

STERVENSBEGELEIDING 
Op 19,20 en 21 november en op 1, 2 en 3 
december wordt op de Essenburgh in 
Hierden een cursus gegeven over ster-
vensbegeleiding, o.m. bedoeld voor 
mensen die in verzorgings- en ver-
pleegtehuizen werken. De film Dying 
wordt vertoond en de euthanasie komt 
aan de orde. Kosten f 112,— 
Inlichtingen bij bovengenoemd vor-
mingscentrum, Zuiderzeestraat 199, 
3848 Hierden Harderwijk tel. 
03413-1841 

VJV 
Omdat het Vormingswerk Jonge Vol-
wassenen het 100-ste jongerencentrum 
heeft geopend, verscheen een voor-
lichtingsbrochure vol actuele informa-
tie en over de geschiedenis en achter-
gronden van het VJV. 
De brochure „VJV honderd uit" is te 
krijgen bij de Landelijke Organisatie 
VJV, Mariahoek la, 3511 LD Utrecht, 
tel. 030 — 333325. Kosten f 5,40 

VRIJEN 
In het voorlichtingsboekje van de Rut-
gers Stichting „Vrijen is meer dan... " 
komen verliefdheid en trouwen, rolpa-
tronen en normen van de omgeving, 
homosexualiteit, vrijen met jezelf en 
nog het een en ander aan de orde. Be-
stemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Bestellen: f 3,85 overmaken op postgi-
ro 43 98 100 t.n.v. Rutgers Stichting In-
formatie, Den Haag, met vermelding 
„Vrijen is meer dan." 

WERKTEATER 
Er is een verslag verschenen over het 
werkteater sinds 1970, waarin de 
werkwijze wordt geanalyseerd en be-
licht. Dit boekje waarin ook aandacht 
voor de dramaturgie en organisatie is 
verlucht met 28 fotopagina's. 
Als u f 6,90 overschrijft op postgiro 
30.35.235 t.n.v., Het Werkteater, Am-
sterdam wordt het boekje u toegezon-
den. 

GEWICHT 
Gezond Gewicht staat centraal op een 
door de Nederlandse Hartstichting 
georganiseerd symposium, dat op 6 
nov. in het Okura Hotel (A'dam) wordt 
gehouden. Aan de orde komt o.m. 
vermageren via gedragsverandering. 
Inlichtingen: Nederlandse Hartstich-
ting, (dr. W. Stiggelbout) Sophialaan 
10, 2514 JR Den Haag, tel. 070-924292. 
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FOLDERS: OM TE HEBBEN 
Het Ministerie van Sociale Zaken heeft 
folders over: minimumloon, -jeugd-
loon, -vakantie, -vakantiebijslag, 
„Stand van zaken bij de sociale verze-
keringen en voorzieningen" en „Bij de 
hand; wenken voor de werkende 
vrouw". De bedragen die gelden vanaf 
1 juli 1980 zijn er in verwerkt. 
De folders zijn te verkrijgen bij de Ar-
beidsbureaus, de Arbeidsinspecties, 
de Loontechnische Diensten, de 
Loonbureaus en per briefkaart te be-
stellen bij de afdeling publieksvoor-
lichting van het Ministerie, Zeestraat 
73, 2518 AA Den Haag. 

KIND, DIER EN MILIEU 
De sectie Humane Education for Afri-
ca, onderdeel van de Wereld Federatie 
tot Bescherming van Dieren (met een 
consultatieve status bij de UNO), 
tracht sinds 1968 de Afrikaanse jeugd 
begrip bij te brengen voor het totale 
milieu, dus ook voor de dieren. Reeds 
meer dan 30 Afrikaanse landen zijn 
aangesloten. Helaas moet deze organi-
satie bestaan van de opbrengsten van 
wenskaarten. Met het nieuwjaar in 
zicht wilt u misschien een steentje bij-
dragen? Een pakje van 8 stuks kost 
J' 5,—. Dit bedrag (of een veelvoud 
hiervan) overschrijven op postgiro 
240 11 06 t.n.v. WFPA afd. Afrika, Den 
Haag, Generaal Spoorlaan 341, 2283 
GH Rijswijk. 

ALCOHOLISME 
De informatie-map „Alcohol en alco-
holisme" is een aanvulling op het TV-
Nos programma voor december 1979. 
Te bestellen door f 5,— over te maken 
op postgiro 810270 van FZA te Biltho-
ven. 

WERKENDE JONGEREN 
Het Instituut voor Toegepaste Socio-
logie te Nijmegen Graafseweg 274, tel. 
080 — 780 111 heeft een brochure sa-
mengesteld over een diepteonderzoek 
onder werkende jongeren, in opdracht 
van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen door het instituut uit-
gevoerd. Belangstellenden kunnen de 
brochure gratis ontvangen. Aanvragen 
op bovenstaande adres. (vragen naar 
drs J. Geurts) Op hetzelfde adres is een 
brochure te bestellen over „woonwa-
genbewoners contra beleid." 
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ALKMAAR. De heer Hoffman van de 
werkgroep Prev. en Drugvoorlichting 
heeft voor de voorlichting aan 5de en 
Ede klassen van de basisscholen twee 
jonge vrijwilligers kunnen aantrekken. 
Ook wil hij de Afdeling HIVOS meer 
leven inblazen. Hij heeft hiervoor twee 
jonge mensen kunnen interesseren. 
En mevr. Cochius heeft meegedeeld 
dat de Stama van mening is ,dat Hu-
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De afdeling IJmond kreeg 

Welbevinden 
„Ik heb welbevinden opgevat als een 

persoonlijke gewaarwording, die 

nauw samenhangt met de druk, waar-
onder het individu staat, en zijn 

draagkracht. Een gewaarwording, 

waaraan zich een aantal aspecten laat 
onderscheiden: prettige en onprettige 
gevoelens, psychische en lichamelijk

e  

klachten, en maatschappelijk onbeha- 
gen". 

Dat schrijft Hans Ormel in zijn proef-
schrift „Moeite met Leven of een 
Moeilijk Leven." Hans Ormel die tot 
doctor in de sociale wetenschapp

en  

promoveerde (op 11/9 jl.) betwijfelt of 
geestelijke gezondheidszorg en wel-
zijnswerk op grote schaal de draag-
kracht van mensen kunnen verster-
ken. Meer heil verwacht hij van het 
„moderne initiatief', zoals dat bijvoor-
beeld tot uiting komt in allerlei actie-
groepen. Dat initiatief wijst op een toe-
nemende mondigheid van de burger, 
die zijn belastbaarheid en weerbaar-
heid alleen maar ten goede kan komen. 
Overheid, onderwijs en welzijnszorg 
moeten die ontwikkeling ondersteu-
nen, maar in elk geval niet belemme- 
ren." 

1.18A. ,̀40:1ND 

u dat•• • Wist 
- 

een gift aan Humanitas in bepaalde gevallen belastingtechnisch voor- 

delig kan zijn. 

- 
het ook mogelijk is per legaat Humanitas te begunstigen. 

Inlichtingen en of advies kunt u krijgen bij het Centraal buro, J. W. 
Brouwersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-739444 toestel 19. 
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Sinds enige jaren onderkenden de 
maatschappelijk werkers van Humani-
tas de behoefte aan een gezinshuis. Een 
groep kinderen die een hechte band 
met de ouders heeft, komt niet in aan-
merking voor plaatsing in een tehuis. 
Maar omdat ze niet in het eigen gezin 
kunnen worden opgevoed, zijn ze toch 
gedoemd tot een jarenlang verblijf in 
een kindertehuis. En dat, terwijl hun 
problemen in feite de problemen van 
hun ouders zijn. 

Die kinderen worden vaak opgevoed 
in tehuizen van totaal andere signatuur 
dan die van onze vereniging, want ons 
kleine kindertehuis in Ellecom kon al 
deze kinderen niet opvangen. 

Na een „lange strijd" heeft Humanitas 
toestemming gekregen om in Zoeter-
meer een huis te kopen, dat bedoeld is 
voor vier kinderen, twee „gezinsou-
ders" met hun eventuele kinderen. 

In Zoetermeer is een clubhuis en je 
vindt er alle vormen van onderwijs. 
De laatste hobbel die genomen moet 
worden is: op korte termijn gezinsou-
ders vinden, die zich voor 5 jaar willen 
binden. 

STICHTING KINDERTEHUIZEN van HUMANITAS 
zoekt voor een GEZINSHUIS een 

echtpaar 
leeftijd vanaf ca. 30 jaar. 

In een gezinshuis woont een echtpaar, met of zonder eigen kinderen, met 
vier jongeren, die veelal uit een kinderhuis komen. Deze jongeren, in de 
leeftijd van 8-16 jaar, kunnen om uiteenlopende redenen niet thuis wo-
nen. 
Ieder gezinshuis wordt intensief begeleid door een van onze maatschap-
pelijk werkers. 
Zeker overdag komt het werk voor een groot deel neer op de schouders 
van een van beide ouders. Van de ander wordt verwacht een eigen werk-
kring te hebben en zodoende voor het eigen gezinsinkomen te zorgen. 
Het is van belang dat het echtpaar ervaring heeft in de omgang met 
kinderen. 
Het echtpaar krijgt de beschikking over een ruime woning in Zoeter-
meer. Voorts wordt er met de gezinshuisouders een goede financiele 
regeling getroffen. 
Na ontvangst van schriftelijke reacties op onderstaand adres worden 
belangstellenden uitgenodigd voor een informatief gesprek. 
Telefonisch kunnen inlichtingen ingewonnen worden bij mevrouw D. 
Dek, tel. werk 030-514594, privé 03404-13985. 
Uw reactie kunt u zenden aan de Commissie Gezinstehuizen, p/a Cen-
traal Bureau Humanitas, Jan Willem Brouwersstraat 16, 1071 LJ Am-
sterdam. 
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Hoe dat werkt? 
Het aantal binnengekomen girokaar-
ten wordt officieel door een accoun-
tant gecontroleerd. Hij brengt daar 
een verslag over uit. De notaris trekt 
daarna uit deze kaarten stuk voor stuk 
de prijzen. 

Binnenkort ontvangt u de folder en De trekking vindt plaats op uiterlijk 
acceptgirokaart van deze loterij. 	28 november 1980 door notaris Mr. N. 

J. Bunk te Amsterdam 


