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ALGEMENE VERGADERING: Op 29 en 30 oktober a.s. wordt in het conferentiehotel 
Evert Kupers te Amersfoort de jaarlijkse bijeenkomst voor de leden gehouden. Dit jaar staat er 
heel wat op het programma! Veel voorstellen worden behandeld . . . èn daarnaast zal het 
hoofdbestuur verslag uitbrengen van de activiteiten rondom de zorg voor geestelijk gehandi-
capten. Een belangrijke zaak voor Humanitas, want ieder mens kan zich niet zo vrij en frank 
bewegen in het leven . . . Velen hebben een steuntje in de rug nodig. Dat kunnen Humanitas-
vrijwilligers geven. Hoe? Dat leest u op pag. 6. 

VROUWEN AAN 'T WOORD: Veel aandacht in dit nummer aan de nieuwe JOT-uitgave 
„Vrouwen over ouder worden." Een aantal citaten uit de negen interviews op pag. 8, 9. 

EN TENSLOTTE: Ook in dit nummer de vaste rubrieken: Kort van Stof, Nieuws uit 
afdelingen en gewesten en de mening van onze lezers. 
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Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden die in 
te korten- blijft geheel voor rekening 
van de inzenders. 

• De redactie 

Sex-toerisme 
Het artikel „Sex-toerisme: bron van in-
komsten" op pagina 7 van jaargang 30, 
Nr. 3 van juni 1982 heeft mij erg geër-
gerd. Amsterdam, en later meerdere 
grote steden van Nederland, zijn tien-
tallen jaren na de oorlog de meest be-
ruchte doelen geweest van Europees 
sex-toerisme en ook nu nog bloeit deze 
tak van nijverheid. Het is niet zo per-
vers of gemeen of het is te vinden in de 
advertentiekolommen van onze grote 
en locale dagbladen. Nog steeds komen 
de sex-toeristen in drommen, ook al is 

de exclusiviteit van Nederland aan het 
verdwijnen, nu het negeren van wette-
lijke bepalingen door overheden en jus-
titie in vele westerse landen navolging 
vindt. 
Van een waardeoordeel hierover ont-
houd ik mij. Maar als dan door de nor-
male ontwikkeling van het toerisme en 
concurrentie komt van landen als 
Thailand en Sri Lanka, er schijnheilig 
verontwaardigd wordt gedaan, vind 
ik niet juist. Humanitas moest beter 
weten, hoe het in ons eigen land is ge-
steld. Zeker hier is armoede niet de oor-
zaak van prostitutie, maar wel worden 
jonge meisjes aan drugs verslaafd ge-
maakt, om dan door prostitutie aan 
haar dagelijkse dosis te moeten komen. 
Praktijken, waarvoor in Thailand 
doodstraffen worden uitgedeeld. Past 
ons dan een schijnheilig , foei" aan zul-
ke landen? Of aan de mensen die be-
taalde sex in de tropen prefereren bo-
ven de sex-clubs en sex-boerderijen in 
Nederland? 
Als u tegen de sex-commercie en haar 
uitwassen bent - en van mening bent, 
dat hier iets tegen moet worden gedaan 
- kunt u dicht bij huis beginnen. Het 
plaatje bij uw artikel is een bidprentje, 
vergeleken bij  de affiches en etalages in 
onze rosse buurten. 
Hoogachtend, 

Mr. J. de Roos 
Oosterbeek 

(Naschrift redactie: In het bedoelde 
artikel wordt niet de mening weerge-
geven van Humanitas en we weten ui-
teraard best wat er in Nederland aan de 
hand is. Niettemin vinden we „sex-toe-
risme als inkomstenbron voor de ont-
wikkelingslanden" een verfoeilijk ver-
schijnsel en het signaleren hiervan 
nuttig. Vandaar dat we dit artikel (in 
beknopte vorm) overnamen uit Inter-
nationale Samenwerking, uitgave van 
de Voorlichtingsdienst Ontwikke-
lingssamenwerking van het Mip. van 
Buitenlandse Zaken) 

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de twintig aan, 
bevelingen in Van Mens tot Mens van 
juni een paar opmerkingen. 
In aanbeveling I lees ik: bezit en ge-
bruik van kernwapens is te allen tijde 
en onder alle omstandigheden moreel 
ongeoorloofd. Volgens mij zou daar 
moeten staan: het adnmaken, bezit en 
gebruikt . . 
Verder dacht ik dat de mensen die een 

etc. 

groot of klein kapitaal hebben belegd in 
wapenindustrie .het moeilijk zullen 
hebben met de wens tot afschaffing. 
Als we zeggen: heren uw eigen kinderen 
komen om door uw makelij zeg gen ze: 
dat wisten we al. Wat denken we te be-
reiken met een vredesbeweging als we 
niet iets nieuws, iets meer overtui-
gends, iets meer losmakende voor hen 
weten te bedenken? 

Met vriendelijke groeten 
E. Dulit-Kummel (vrouw 82 jaar) 

(Naschrift red: We wijzen erop dat 
eerst op de komende Algemene Ver-
gaderingaangenomen voorstellen 
hundefi dnit

r
ev  e vorm krijgen). 

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 dienst-
verlening en samenlevingsopbouw, 
gevestigd te Amsterdam, een som 
groot 	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 10% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de successiewet 1956, ter-
wijl voor schenkingen een bedrag van 
f 5000,— is vrijgesteld van schenkings-
recht en voor legaten en erfstellingen 
een bedrag van f 10.000,— is vrijge-
steld van successierecht. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door over-
making van een bijdrage op postgiro-
rekening 582000 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningnr. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 

Half miljoen 
moslims 

Misschien is het al zover, en anders zal 
het niet lang meer duren: van de ruim 
14 miljoen inwoners van ons land be-
lijden er een half miljoen een gods-
dienst die wij associëren met verre 
warme landen, gesluierde vrouwen, 
woestijnen, kamelen en autoritaire 
ayatolla's . . .: de Islam. 
De wetten en gebruiken die samen-
hangen met hun geloof stelt allerlei 
Nederlandse instituten voor proble-
men. 
Hèt is een goede zaak dat Nederlanders 
die willen of moeten omgaan met mos-
lims enige kennis hebben van het ge-
loof en de wetten die in het leven van 
deze mensen zo'n grote rol spelen. 
Een globaal overzicht in deze zaken 
verschaft 	het 	kwartaal-blad 
„QIBLAH", een uitgave van het „Mos-
lim Informatie Centrum" in Den Haag 
(postbus 61217, tel. 070-451555) dat 
onlangs uitkwam met het eerste num-
mer van de zesde jaargang, dat geheel 
gewijd is aan informatie ten behoeve 
van scholen met een hoog percentage 
moslim-leerlingen. Behandeld worden 
o.a.: geboorte en naamgeving, besnij-
denis, reinigingswetten, gebed, vasten, 
huwelijk, ziekenbezoek, dood en be-
grafenis, gastvrijheid, kleding, voed-
sel, familiebanden, feesten, „gezegen-
de nachten", jaartelling, bedevaart, 
kunst-uitingen (o.a. „arabesken"), sie-
raden en tenslotte het Arabisch alfabet, 
geëtst door de Haarlemse kunstenaar 
Ibrahim Verpoorten. 

Sv. 
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Heel wat op het 
programma 

Nog slechts enkele maanden scheiden ons van de Algeme-
ne Vergadering 1982. Evenals in vorige jaren wordt deze 
bijeenkomst gehouden in het conferentiehotel Evert Ku-
pers te Amersfoort en wel van vrijdagavond 29 tot en met 
zaterdagmiddag 30 oktober. 

Alle besturen van de afdelingen en gewesten zullen in de laatste week 
van augustus de te behandelen voorstellen ontvangen, waarna in de 
afdelings-ledenvergaderingen de voorstellen besproken kunnen wor-
den. Op deze afdelings-ledenvergaderingen worden de afgevaardigden 
gekozen. Wilt u aktief meedenken in het beleid: bezoek dan uw afde-
lingsvergadering. 
Op de Algemene Vergadering zullen de volgende huishoudelijke zaken 
aan de orde komen: 
- het hoofdbestuursbeleid in 1981 
- het redactiebeleid „Van Mens tot Mens" 1981 
- het financieel beleid 1981 
- de begroting 1983 
- de verkiezing van twee nieuwe hoofdbestuursleden. 

Daarnaast komt een zevental beleidsvoorstellen aan de orde, te weten: 
A) drie voorstellen van de afdeling Arnhem (a): moeten de verzorgings-

tehuizen onder de AWBZ; (b): moeten we de levensbeschouwelijke 
vertegenwoordigingen handhaven in de besturen van algemene in-
stellingen; (c): het verbieden van alcoholreclame. 

B) één voorstel van het gewest Noord-Holland over de vraag of er vorm 
gegeven kan worden aan een blijk van waardering voor leden, die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 
Deze voorstellen zijn in verband met tijdsgebrek op de A.V.'81 niet 
aan de orde gekomen. 

C) Voorstel gewest Zuid-Holland over de identiteit van de vereniging 
(zie elders in dit blad). 

D) twee voorstellen van het hoofdbestuur, te weten één voorstel 
voortvloeiend uit de kernwapendiscussie en een voorstel, om de 
discussie over het thema „arbeid" binnen de vereniging in  gang te 
zetten. 
Deze laatste twee voorstellen worden pas half augustus door het 
hoofdbestuur in hun definitieve vorm vastgesteld. Wij zullen deze in 
het oktobernummer van Van Mens tot Mens publiceren. 
Daarnaast zal het hoofdbestuur verslag uitbrengen van de activitei-
ten rondom de zorg voor geestelijk gehandicapten. 

ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADER  

Alles over de centjes 
Op iedere Algemene Vergade-
ring bestaat er altijd weer 
veel belangstelling voor de fi-
nanciële toestand in de ver-
eniging. Wat 1981 betreft, 
hoeft u niet te wachten tot ok-
tober om te weten "hoe we er 

De berichten over de bezuinigings- 
maatregelen bij de overheid (vermin- 
dering van subsidies aan de particulie- 

financieel aan toe zijn." Want 
het verslag over 1981 kunnen 
we u nu al aanbieden: 

re instellingen!) en de toenemende 
vermindering van de inkomsten van 
derden, hebben ons financiële beleid 
in 1981 duidelijk beïnvloed. 
Door een voorzichtig beleid, gepaard 
gaande met enige financiële meeval-
lers, hebben wij het boekjaar 1981 met 
een positief resultaat kunnen afsluiten. 
Bezien we de resultaten wat nader dan 
mogen we vaststellen, dat we erin ge-
slaagd zijn de kosten vrijwel op het-
zelfde peil als in het voorgaande jaar te 
houden: 	f 1.360.300,— 	tegen 
f 1.350.400,— in 1980. Daarentegen zijn 
de baten, waaronder met name die van 
de financiële acties, gestegen. Hier-
door is een gunstig beeld ontstaan. 
Toch is het goed om te beseffen dat 
tegenover de "normale" kosten de 
"vaste" baten moeten staan, zoals de 
subsidies van de overheid, de contri-
butie-opbrengst en andere regelmatige 
bijdragen. Als we ons daartoe bepalen 
dan is het tekort van 1981 plm. 
f 190.000,— (1980: f 252.000,—). 
Houden we rekening met het gegeven 
dat het Koningin Juliana Fonds met 
ingang van 1 januari 1982 geen bijdra- 
gen meer verstrekt in de exploitatie-
kosten, en de overheid bekend ge- 
maakt heeft dat de subsidies gekort 
zullen worden, dan zal het tekort in 
1982 zeker oplopen tot f 350.000,—. Dit 
is een zorgelijke ontwikkeling. 
De jaarlijkse bijdrage aan het jeugdbe-
schermingswerk is binnen de begro-
ting gebleven en bedroeg f 108.929,—. 
Toch zal het nodig zijn om er naar te 
blijven streven deze bijdragen in de 
toekomst verder terug te brengen. 
Zoals bekend worden de diverse acti-
viteiten van de vereniging in vele ge-
vallen financieel mogelijk gemaakt 
door bijdragen uit de activiteitsfond-
sen, die zijn ondergebracht bij de 
Stichting Beheer Fondsen Centraal 
Bureau Humanitas. In 1981 werd uit 
deze fondsen een totaal bedrag van 
ruim f 130.000,— beschikbaar gesteld. 
Het hoofdbestuur heeft besloten om 
dit bedrag aan de onderscheiden fond-
sen te doteren, opdat deze fondsen op 
peil blijven. 
Daarnaast heeft het hoofdbestuur ge-
meend om door middel van een extra 
dotatie aan de onderscheiden fondsen 
van plm. f 235.000,— de continuïteit 
ten aanzien van de financiering van 
toekomstige activiteiten van de ver-
eniging te versterken. 
Overigens zal op de Algemene Verga-
dering afzonderlijk verslag worden 
uitgebracht van de activiteiten van de 
Stichting Beheer Fondsen Centraal 
Bureau Humanitas en de Stichting 
Beheer Onroerende Goederen Huma-
nitas. 

Tot slot willen wij wijzen op de goede 
resultaten van onze financiële acties, 
waarbij vooral de gezamenlijke actie 
met de VARA mede ten behoeve van 
de Stichting De Ombudsman een groot 
succes bleek. Wij willen dan ook allen 
van harte danken, die aan het welsla-
gen van de acties hebben bijgedragen. 
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Artikel 2 is ons 
beginselprogramma 

„Door het weglaten van het woord „humanistisch" zou het 
belangrijkste, gezichtsbepalende element uit onze grondslag 
komen te vervallen. Wij achten dat volstrekt onjuist en het is 
ons belangrijkste punt van kritiek op het voorstel van het ge-
west Zuid-Holland. 
Aanneming van het voorstel wordt ten sterkste ontraden." 
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Zo begint het prae-advies van het 
Hoofdbestuur op het voorstel, dat het 
Gewest Zuid Holland op de komende 
Algemene Vergadering wil indienen 
en dat wijziging van artikel 2 van de 
statuten betreft. Artikel 2 luidt: 
Uitgaande van het algemeen humanis-
tisch beginsel van medemenselijkheid 
en eerbiediging van de menselijke per-
soonlijkheid en de daaruit 
voortvloeiende erkenning van het recht 
op en de plicht tot zelfbestemming en 
zelfontplooiing voor ieder mens, stelt de 
vereniging zich ten doel het verrichten 
van maatschappelijke dienstverlening 
in de ruimste zin en het leveren van bijdragen tot opbouw van de samenle- ving. 

Het Gewest Zuid Holland wil het 
woord „humanistisch" doen verdwij- 
nen en stelt de volgende wijziging 
voor: 

„Op de grondslag van eerbied voor de mens erkent de vereniging het recht 
van personen, groepen en volkeren op verantwoordelijkheid voor eigen be-staan en ontplooiing, in verbondenheid 
met de hen omringende wereld, en ver-enigt mensen met het doel werkzaam-heid te ontwikkelen voor het welzijn van de individuele mens en van de menselijke samenleving." 
In een toelichting zegt het Gewest: 
Nu vrijwel overal de maatschappelijke 
dienstverlening is ondergebracht in 
gemeenschappelijke 	instellingen, 
waarbij Humanitas bestuurlijk al dan 
niet is betrokken, zijn wij vooral een 
„vereniging voor samenlevingsop-
bouw" geworden: een organisatie van 
vrijwilligers die hun bijdrage willen le-
veren aan de oplossing van maat-
schappelijke problemen. 

Veel maatschappelijke problematiek 
is niet meer een zaak van een enkele 
persoon, maar veeleer de nood van gro-
te groepen, zelfs hele volkeren, die in 
knelsituaties verkeren. Naast de tradi-
tionele sociale hulpverlening moeten 
aktiviteiten als ontwikkelingssamen-
werking, steun aan minderheidsgroe-
pen, het werk van de vredesbeweging 
en de strijd voor de mensenrechten 
duidelijk worden gelegaliseerd door de 
statuten. 

Oude, voor sommigen nog steeds ver-
trouwde termen (zoals „buitenkerke-
lijkheid", „gemeenschapszin" en „een 
in alle opzichten gezond maatschap-
pelijk leven") hebben voor velen nog 
nauwelijks reële betekenis en missen, 
zeker ten aanzien van de jongere gene-
ratie, elke welvende kracht. 
Een nieuwe formulering moet tot ui-
ting brengen dat de vereniging open-
staat voor ieder die de statuten onder-
schrijft. Een al te „humanistische ter-
minologie" werpt een drempel op voor 
de mensen die feitelijk hun plaats zou-
den kunnen vinden binnen onze ver-
eniging, maar zich niet nadrukkelijk 
willen uitspreken voor een nauw-om-
schreven levensbeschouwing.  

zekere regelmaat voorstellen ter tafel 
komen om de redactie van artikel 2 te 
wijzigen. En zo werd er al enige malen 
aan dat artikel geschaafd. Voor het 
laatst in 1973, wat ten slotte „de onge-
lukkige uitdrukking algemeen huma-
nistisch opleverde." Met inzet van de 
portefeuillekwestie weigerde het 
toenmalige hoofdbestuur het begrip 
humanistisch te schrappen. 
En aldus de toelichting van het huidige 
hoofdbestuur op het Zuidhollandse 
voorstel: 
Het is geheel begrijpelijk en verstan-
dig geweest van het toenmalige 
hoofdbestuur om op zijn stuk te blij-
ven staan. De vereniging Humanitas 
is in 1945 opgericht als een instelling 
"op humanistische grondslag" en hêt 
verwijderen van het woord "huma-
nistisch" uit de statuten zou al te zeer 
een aanval hebben betekend op de 
bedoelingen van de oprichters en op 
het karakter van de vereniging. Oor-
spronkelijk stond namelijk nog een 
zin in artikel 2, die wij nu missen, en 
die voor dat karakter van de vereni-
ging van grote betekenis was; name-
lijk dat de vereniging "in het bijzon-
der werkzaam wilde zijn voor bui-
tenkerkelijken". 
Voor dit zin is de huidige formulering 
in de plaats gekomen, nl. 
"c) zij die in haar activiteiten open-
staat voor al diegenen die in de geest 
van dit artikel willen werken ten dien-
ste van mens en samenleving." 

Het schrappen van het woord "huma-
nistisch" zou niet alleen een aanval zijn 
geweest op de bedoelingen van de op-
richters en op het karakter van de ver-
eniging, het zou van Humanitas een 
vereniging hebben gemaakt met een 
algemeen karakter. 
Deze zelfde tendens is ook duidelijk in 
het voorstel van het gewest Zuid-Hol- 

Te denken valt hierbij vooral aan hen 
die zich kerkelijk steeds minder ge-
bonden voelen, maar toch niet als 
„humanist" willen worden aange- 

merkt. 

Niet voor 't eerst ... 
Uit de toelichting van het Hoofdbe-
stuur wordt ons duidelijk „dat met een 

In oktobér weer naar Evert Kupers Hotel 
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Zwakzinnigenzorg ook 
zorg van Humanitas 

Op de Algemene Vergadering 1981 kwam aan de hand van een 
notitie van het hoofdbestuur de zwakzinnigenzorg in Neder-
land ter sprake. Hierbij werd gewezen op het grote tekort aan 
beschermende huisvestingsmogelijkheden voor geestelijk ge-
handicapten in de bewust buitenkerkelijke sfeer. 
In principe zijn allerlei voorzieningen beschikbaar voor deze 
groepering, die uit ongeveer 350.000 personen bestaat: 250.000 
licht geestelijk en 100.000 ernstig geestelijk gehandicapten. 
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land aanwezig. Naar onze opvatting 
bestond en bestaat er aan een vereni-
ging met een dergelijk "algemeen" ka-
rakter geen behoefte in Nederland. Er 
zijn reeds vele instellingen met het 
predikaat "algemeen" en het is goed 
om eens duidelijk vast te stellen wat 
ons doet verschillen met dergelijke in-
stellingen. 

"Algemeen" kan betekenen: niet tot 
een bepaalde gezindte behorend (dus: 
neutraal), of: waaraan allen deelheb-
ben, zoals bv.: "algemeen kiesrecht" 
of: onbepaald, vaag, onduidelijk. 
In geen van deze betekenissen kan 
men Humanitas kenmerken als een 
"algemene" instelling. Wij gaan im-
mers uit van een geheel van humanisti-
sche waarden, die in artikel 2 staan 
verwoord als "medemenselijkheid", 
"eerbiediging van de menselijke per-
soonlijkheid", het "recht op en de 
plicht tot zelfbestemming", "verant-
woordelijkheid voor het lot van de 
naaste zowel als voor het welzijn van de 
samenleving", enz. 

Het artikel 2 van onze vereniging is te 
beschouwen als een kort beginselpro-
gram, een filosofie allerminst van neu-
trale aard, vaag of onbepaald. Er wordt 
een aantal uitgangspunten in vastge-
steld die zonder meer als behorend tot 
het humanistische waardenstelsel 
kunnen worden gekwalificeerd. 

Voor zover ons bekend missen de zich 
"algemeen" noemende instellingen 
een dergelijk duidelijk waardenstelsen 
en dat is precies het bezwaar dat wij 
tegen dergelijke instellingen hebben. 

Zoveel is algemeen 
"Algemeen" kan ook nog betekenen: 
een afspiegeling van plaatselijke 
verhoudingen. Op Tholen is de in-
houd van dat begrip dan een andere 
dan in bijvoorbeeld Tilburg. De in-
vloed van een bepaalde gezindte kan 
dan ook al door het stelsel van coop-
tatie, onder het predikaat "algemeen" 
gaan overheersen en tot uitdrukking 
komen in beleid (vooral personeels-
beleid). Ongemerkt kan daardoor het 
karakter van een "algemene" instel-
ling veranderen, bijvoorbeeld in een 
bepaalde confessionele richting. Van 
dergelijke processen zijn ons vol-
doende voorbeelden bekend. 

Humanitas moet daarom haar karakter 
en dat van de aan de vereniging ge-
lieerde instellingen met kracht hand-
haven en garanderen dat de leidende 
principes, die tot de oprichting hebben 
geleid, gehandhaafd blijven en niet 
verwateren, zulks mede in het belang 
van een pluriforme samenleving, 
waarin soms enig tegenwicht ten op-
zichte van instellingen met een confes-
sionele signatuur op z'n plaats is. Het 
weglaten van het predikaat "humanis-
tisch" vinden wij te nietszeggend, te 
neutraal, te verhullend, te veel een be-
wuste keuze uit de weg gaand. Met de 
aanduiding "humanistisch' weet men  

wat men aan ons heeft, het geeft een 
uitgangspunt én een programma aan, 
waarbij het overigens niet uitgesloten 
is dat die uitgangspunten en dat pro-
gramma heel nauw aansluiten bij dat 
van sommige zich "algemeen" noe-
mende instellingen. 

Daarbij willen wij niet nalaten nog 
eens te wijzen op de laatste zin van ar-
tikel 2 ("zij in haar activiteiten open-
staat voor al diegenen die in de geest 
van dit artikel willen werken ten dien-
ste van mens en samenleving"). Het 
belang van deze zin is namelijk gelegen 
in het feit dat er mensen zijn die zich 
volledig kunnen herkennen in de in ar-
tikel 2 weergegeven uitgangspunten, 
maar die toch geen atheist of agnost 
zijn. Mede voor hen is deze zin in arti-
kel 2 opgenomen. 

Humanistisch karakter 
Het is wellicht goed om niet alleen naar 
het verre verleden te kijken, naar de 
oorsprong van de vereniging, maar ook 
naar het recente verleden. Het blijkt 

Op die Algemene Vergadering werd 
een voorstel aangenomen om „een na-
der onderzoek in te stellen naar de be-
hoefte aan voorzieningen vanuit een 
Humanitas-visie", wat werd opgedra-
gen aan een commissie bestaande uit 
Mevrouw M. Rengelink en de heren 
Prof. dr. R. Diekstra, H. van Gelder 
(voorzitter), A. van Oosten (secretaris), 
J. Schipper, C. H. Schonk en drs. H. S ie 
Dhian Ho. 
Het uitermate boeiende rapport „Zorg 
voor geestelijk gehandicapten vanuit 
Humanitas" is inmiddels verschenen 
en wij ontlenen hieraan onderstaande 
„Samenvatting": 

Groot gemis 
De commissie adviseert de vereniging 
activiteiten te gaan ontplooien op het 
terrein van de zorg voor geestelijk ge-
handicapten. Dit advies wordt ingege-
ven door een aantal argumenten. 
Het particulier initiatief op het werk-
terrein van deze zorg bestaat voor het 
merendeel uit confessionele of daaraan  

dan dat wij in de afgelopen jaren, met 
name in 1979 en 1980, in algemene Ver-
gaderingen een aantal nota's de revue 
hebben laten passeren waarin het hu-
manistische karakter van ons werk één 
en andermaal werd geaccentueerd. 
Deze nota's zijn door de Algemene 
Vergaderingen vastgesteld. 

Wij doelen hier op de laatste perspec-
tievennota en in het bijzonder op de 
Nota Jeugdwelzijn die in 1979 werd 
goedgekeurd. Daarin is nog eens na-
drukkelijk aan de orde gekomen dat 
wij binnen Humanitas slechts willen 
uitgaan van de idee van de autonome 
mens, van de mens als een werkelijk 
zelfstandig kiezend wezen en verder 
van de idee dat leven en wereld 
slechts via menselijke vermogens te 
begrijpen zijn. Déze ideeën dienen ons 
profiel te vormen tegenover de ons 
omringende instellingen, zowel op 
het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening als op het terrein van 
het opbouwwerk en de samenle-
vingsopbouw. 

nauw gelieerde instellingen, de rest 
draagt het predicaat „algemeen". In-
stellingen, uitgaande van humanisti-
sche waarden, bestaan eenvoudigweg 
niet. De commissie acht dit een groot 
gemis en kan eigenlijk niet accepteren 
dat de maatschappelijke verantwoor-
delijkheid voor dit werk zo weinig in 
handen is gekomen van mensen met 
een humanistische achtergrond. 
De commissie meent dan ook dat Hu-
manitas vanuit een eigen visie op 
zwakzinnigen en zwakzinnigenzorg 
werkzaam moet en kan zijn. 
Het rapport zegt hierover: 

Dit heeft — hoe moeilijk dat ook zal 
zijn als we denken aan diep-zwakzin-
nigen — tot consequentie dat we ook 
hen als mens zullen accepteren en be-
naderen. Zij kunnen nooit tot „voor-
werp" worden gedegradeerd. Vanuit 
de eerder genoemde zedelijke impuls 
zullen juist zij eerder onze helpende 
zorg behoeven en ontvangen. 

vervolg op pag. 6 
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AM 

Nooit afbreuk doen aan professionaliteit 

Schot in hulpverlening 
aan zwakzinnigen 

„Overal in het land bestaat veel enthousiasme voor het opzet-
ten van projekten voor geestelijk gehandicapten. In Deventer 
is de afdeling er al een half jaar mee bezig; nu zijn er ook 
plannen - soms al in vergevorderd stadium - in Amersfoort, 
Zutfen, Drachten, Amsterdam, Rotterdam . . ." 
Dat zegt Herman van Gelder, voorzitter van de afdeling Eem-
land en als ex-directeur in de zwakzinnigenzorg, nu ook (hoofd) 
bestuurs-adviseur voor de zorg van geestelijk gehandicapten. 

ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADER  

De visie van de commissie op de 
geestelijk gehandicapte en zijn omge-
ving krijgt vorm door de bewuste keu-
ze van een vijftal invalshoeken, waar-
onder 
- de ontplooiing van individuele ver-

mogens, 
- de principiële verbondenheid van de 

mens, 
- de fundamentele gelijkheid van de 

mens, 
- de vrijheid 
- het vermogen tot redelijke en zedelij-

ke verantwoording. 

Opvatting 
De gekozen invalshoeken brengen ons 
tot een aantal opvattingen. Een geeste-
lijk gehandicapte moet kunnen reke-
nen op een persoonlijke, individuele 
benadering, waarin hij/zij wordt geac-
cepteerd als mens en medemens, mét 
zijn afwijking. Dat betekent dat wij ac-
tief moeten inspelen op de aanwezige 
(rest)-mogelijkheden op het gebied van 
het intellect, de emotionaliteit, het so-
ciale vermogen, de creativiteit en de 
motoriek. 
Verder leiden de gekozen invalshoe-
ken ons tot het besef van een funda-
mentele verbondenheid met de 
geestelijk gehandicapte, ondanks al-
lerlei verschillen in uiterlijk, gedrag, 
of welk ander verschil dan ook. Af-
zondering van de geestelijk gehandi-
capte, bv. in een inrichting, past niet 
binnen die opvatting, tenzij geen an-
dere mogelijkheid meer bestaat. Hu-
manitas zal steeds actief moeten zoe-
ken naar een nauw verband tussen de 
geestelijk gehandicapte en de samen-
leving in al zijn verschijningsvormen. 
De gehandicapte moet, binnen engere 
grenzen dan die voor anderen mis-
schien gelden, maar wel volledig bin-
nen het raam van zijn mogelijkheden, 
in staat worden gesteld in vrijheid keu-
zen te maken, waarbij wij als Humani-
tas de plicht hebben slechts zoveel or-
dening aan te brengen in de (bele-
vings-) wereld van de geestelijk ge-
handicapte, dat hij zijn vrijheid zonder  

vrees kan beleven. De commissie kiest 
dan ook voor een benadering waarbij 
de geestelijk gehandicapte in staat is 
zich zoveel mogelijk in zelfstandigheid 
te handhaven. De invalshoek van de 
redelijke en zedelijke verantwoording 
stelt ons verder voor de plicht op de 
nog aanwezige redelijkheid van de 
geestelijk gehandicapte een voortdu-
rend appèl te doen en deze niet weg te 
vlakken omdat het vaak gemakkelijker 
voor ons is hem verantwoordelijkheid 
uit handen te nemen en de dingen zelf 
voor hem te doen. 

Hoewel het instituut als verschijnsel in 
de samenleving niet helemaal kan 
worden gemist, kiest de commissie- als 
het instituut beslist moet - voor een 
kleinschalige aanpak waarbinnen op 
soepele wijze kan worden ingespeeld op 
de behoeften en wensen van bewoners 
én personeel. Ook dan moet deze woon-
vorm voldoen aan twee belangrijke cri-
teria: humaniteit en doelmatigheid. 

Als ,vrijwilliger is hij bezig met het op-
zetten en coordineren van projekten. 
Op de vraag om wat voor soort projek-
ten het gaat: 

Vrijwilligers 
Een belangrijke plaats moet ingeruimd 
worden voor de vrijwilliger, zonder 
overigens afbreuk te doen aan de eisen 
van professionaliteit en continuïteit. 

Het rapport zegt hierover: 
In het kader van het vrijwilligerswerk 
kan bv. gedacht worden aan vormen 
van mentorschap. Een mentor zou op 
vrijwillige basis de financiële en per-
soonlijke belangen van een geestelijk 
gehandicapte kunnen behartigen. Dat 
zulks nodig is, bewijzen de berichten 
dat er zo hier en daar op een vreemde 
en onverantwoorde wijze wordt omge-
sprongen met die belangen. 

Maar allerlei andere vormen zijn 
denkbaar en mogelijk. Vrijwilligers 
die met een pupil gaan zwemmen en 
andere dingen doen waaraan de pro-
fessional niet of in onvoldoende mate 
toekomt. Deze vormen zijn niet alleen 
denkbaar, maar ook in de praktijk 
beproefd met als conclusie dat vrij-
willigerswerk in deze vorm een we-
zenlijke bijdrage vormt aan het wel-
bevinden van geestelijk gehandicap-
ten. Binnen Humanitas hebben we 
enige ervaring op dat gebied. Dat 
geldt bv. voor het pleeg (groot) ouder-
werk en voor bezoek ouder-projecten. 
De resultaten van dit soort werk zijn 
bemoedigend. 

Ten slotte besluit de commissie: 
De geschiktste organisatievorm is de 
rechtsvorm van de plaatselijke- of re-
gionale stichting, gekoppeld aan een 
landelijke bundeling. Het grondvlak, 
met name de afdelingen, is daar in de 
belangrijkste taak toegedacht. 
Allerlei vraagstukken en onderwerpen 
rond de zwakzinnigenzorg zijn niet aan 
bod gekomen, maar wel zijn de hand-
vaten vorm gegeven waarmee die 
vraagstukken kunnen worden aange-
pakt. 

„Laat ik eerst even uitleggen dat de 
zwakzinnigenzorg diverse voorzienin-
gen kent: van het instituut c.q. inrich-
ting als de „ernstigste" vorm van op- 
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Herman van Gelder 

Toenemende vraag naar 
uitvaartbegeleiders(sters) 

Er is een groeiende vraag 
naar 	uitvaartbegelei- 
ders(sters). Dat is de erva-
ring van de Werkgroep Uit-
vaartbegeleiding, die on-
der auspiciën van het Hu-
manistisch Verbond werkt. 
Dit betekent ook dat er een 
toenemende behoefte be- 
staat 	aan 	inedewer- 
kers(sters) voor deze activi-
teit. De gedachten gaan 
hierbij nut naar bijvoor-
beeld huisvrouwen of ge- 
pensioneerden; 	kortom 
naar mensen die niet (meer) 

deel uitmaken van het ar-
beidsproces. Een aanvraag 
komt namelijk altijd on-
verwacht en op korte ter-
mijn moet dan iemand 
worden gevonden die zich 
beschikbaar wil stellen om 
de uitvaart te begeleiden. 

Spreekt dit alles u aan en wilt u wel 
iets meer weten over humanisti-
sche uitvaartbegeleiding? Dan in-
formeren bij: Landelijke Werk-
groep Uitvaartbegeleiding, pia 
Landelijk Humanistisch Centrum, 
Oudkerkhof 1, 3512 GH Utrecht, 
telefoon 030-318145. 

ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADER 

vang tot aan begeleid-wonen. Dat zijn 
de uitersten en daartussen vind je dan 
een heel scala van voorzieningen, zoals 
gezinsvervangende tehuizen, dag-
verblijven voor volwassenen en voor 
kinderen, en dan praat ik nog niet over 
onderwijs, sociale werkplaatsen en ob-
servatieklinieken . . ." 

- Waar kiest Humanitas voor? - 
Van Gelder: „Voor het gezinsvervan-
gende tehuis en voor begeleid wonen. 
Daaraan bestaat in Nederland de 
grootste behoefte en een andere reden 
dat Humanitas daarvoor kiest is dat er 
buiten de kerkelijke groepering niets, 
maar dan ook helemaal niets bestaat. 

Dat laatste geldt trouwens ook voor de 
inrichtingen. Een inrichting opzetten 
vergt natuurlijk enorme investeringen 
en wij hebben gezegd: laten we kalm 
aan beginnen en ons tot twee situaties 
beperken. Daarbij komt bovendien dat 
je hiervoor vrijwilligers kunt inscha-
kelen. 

- Is dit werk wel te doen voor vrijwilli-
gers? - 
Van Gelder: „Oh ja, dat is zelfs best te 
doen. In gezinsvervangende tehuizen 
heb je altijd een vaste beroepsstaf, 
maar daarnaast is er zoveel te doen . . ." 

- Zoals ? - 
Van Gelder: „In de sfeer van de vrije-
tijdsbesteding bijvoorbeeld. Je kunt 
allerlei dingen organiseren tijdens 
vrije- èn feestdagen en tijdens de 
vakantie. Daarvoor hebben beroeps-
krachten meestal geen tijd vanwege de 
geringe personeelsbezetting. Ze zijn al-
tijd blij met de hulp en steun van vrij-
willigers." 

- Hoe functioneert zo'n gezinsvervan-
gend tehuis? - 
Van Gelder: „Kort geformuleerd: het is 
een huis waar minstens zestien en 
hoogstens 24 geestelijk gehandicapten 
in de leeftijd van 18 tot 65jaar wonen en 
leven. Overdag gaan ze naar hun werk, 
dat wil zeggen naar sociale werkplaat-
sen, de gemeentelijke plantsoenen-
diensten of soms naar dagverblijven, 
waar ze met therapie, zingen, sporten 
e.d. bezig worden gehouden. Het me-
rendeel heeft overdag dus bezigheden 
buitenshuis. 

Als ze 's avonds thuis komen vinden ze 
het eten klaar en hun kamer is gedaan." 

- En begeleid-wonen; wat is dat ?-
Van Gelder: „Dat geldt voor mensen 
die te goed zijn voor gezinsvervangen-
de tehuizen en die met enige begelei-
ding beste zelfstandig kunnen func-
tioneren in de maatschappij." 

- Waar bestaat die begeleiding bij-
voorbeeld uit ? - 
Van Gelder: „Bijvoorbeeld uit de men-
sen wegwijs maken in een spoorboek-
je: hele ze moeten reizen van A naar B, 
hoe te telefoneren en te gireren. 

Adviezen geven bij het klaar maken 
van een eenvoudige maaltijd en hoe ze 
hun verjaardag kunnen vieren. Wat 
gaan ze dan inkopen, wie nodigen ze 
uit? Vrijwilligers kunnen meegaan om 
een jurk of pak te kopen, ze kunnen de 
mensen eens op de koffie vra-
gen . . .Allemaal héél alledaagse din-
gen dus. De mensen zijn in groepjes 
van vier tot zes gehuisvest in een ge-
wone woning, zonder staf. Wel werkt 
een co5rdinator gedurende enige tijd 
met de vrijwilligers, die hier een ge-
weldige taak hebben. De laatste stap is 
dan dat de mensen helemaal zelfstan-
dig kunnnen zijn." 

-Wordt die begeleiding wel aanvaard ? 
Van Gelder: „Begeleiding moet na-
tuurlijk nooit dwingend worden op-
gelegd. Maar in Scandinavië, waar dat 
begeleid wonen is ontwikkeld, is het 
een geweldig succes geworden. Van- 

daar dat wij hebben gezegd: dáár zet-
ten we onze schouders onder." 

- Je zei: dat er veel enthousiasme is in 
ons land. Hoe staat het met allerlei 
plannen? 
Van Gelder: „In Deventer zijn vier 
mensen gehuisvest in het gebouw van 
Humanitas; in Zutfen is een initiatief 
genomen voor een gezinsvervangend 
tehuis voor 16 èn een begeleid wonen-
projekt voor vier personen. Ook is men 
bezig met een boerderij-projekt voor 
zes mensen, die afkomstig zijn uit het 
boerenbedrijf. Voorstellen hiervoor 
liggen bij CRM. Amersfoort start 1 ok-
tober met een begeleid wonen-projekt 
voor zes mensen èn een gezinsvervan-
gend tehuis voor 18 pupillen is ook al in 
een vergevorderd stadium .. ." 

- Komt daar geld voor op tafel? - 
Van Gelder: „Ja, ja CRM betaalt. Wij 
hebben toestemming om „8'I2 man" 
personeel voor het gezinsvervangen-
de tehuis in dienst te nemen, waaron-
der een hoofd, groepsleiders, een 
huishoudelijke hulp en een part-time 
kok. Daarnaast rekenen we op vrij-
willigers om hand- en spandiensten te 
verrichten. 

Dan is men in Drachten in samenwer-
king met het gemeentebestuur bezig 
met een begeleid wonen projekt en 
hopelijk kan dit eind van dit jaar van 
start gaan. Hetzelfde geldt voor Am-
sterdam en Rotterdam, waar plannen 
zijn voor gezinsvervangende tehuizen 
en begeleid wonen projekten. In Am-
sterdam heeft de Algemene Woning-
bouw-vereniging al een paar wonin-
gen toegezegd om die voor dit doel 
geschikt te maken en een stichting is 
in wording. Rotterdam heeft al een 
stichting; er zit echt schot in hoor." 

Ank van Zachten 
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NEGEN 
PERSOONLIJKE 

ERVARINGEN 

!TI:ouwen 
ever ouder worden 

NIEUWE JOT UITGAVE 
Sinds kort ligt er nieuw Jong Oud 
Trust gespreksmateriaal over het 
ouder worden op het centraal bu-
reau voor u klaar. 
Het betreft het boekje „Vrouwen 
over ouder worden" waarin negen 
vrouwen over hun persoonlijke er-
varingen met het ouder worden ver-
tellen. 
U ontvangt „Vrouwen over ouder 

Nworden" door f 10,— (inkl. verz. 
kasten) over te schrijven op giro-
nummer 582.000 van de vereniging. 
Graag op uw girokaart vermelden 
van VOO. Wie het boekje afhaalt be-
taalt f 6,—. 'Bij bestellingen van 
meer dan één x.emplaar geldt de 
afhaalprijs per boèkje vermeerderd 
met de verzendkosten. 

Uit dit boekje, bedoeld als ge-
spreksmateriaal voor vrou-
wenpraatgroepen — hebben 
wij een aantal citaten geko-
zen. Een eerste kennismaking. 

CORA VAN DER WIEL: (47) „Die dag 
dat ik mijn moeder wegbracht zal ik 
nooit vergeten. De dokter had gezegd: 
het ging niet meer, zo alleen thuis. Ze 
ging rare dingen doen, ik zag het zelf 
ook wel. Het begon toen mijn broer het 
huis uitging om te trouwen, dat heeft ze 
hem volgens mij nooit kunnen verge-
ven. Zoals ze vroeger toen ik jong was 
al altijd hoofdpijn had, kwalen, die 
over waren als ze een dag uit zou gaan, 
zo is dat dementeren ook begonnen, 
denk ik wel eens. Gebrek aan aan-
dacht. De avond voor ik haar zou weg-
brengen met een taxi helemaal naar de 
Veluwe ben ik bij haar gaan slapen. 
Toen ik kwam was ze aanvankelijk 
helemaal in de war, zat aan tafel met 
een raar hoedje op, wist nauwelijks wie 
ik was. Maar de volgende morgen 
vroeg was ze weer de normale moeder 
van vroeger. 

MIA VERHAGEN: (49) Mia Verhagen 
woont, in wat tegenwoordig een drie-
persoonshuishouden heet; Mia Verha-
gen zelf, haar vader en haar twee jaar 
jongere zuster. Vader is oud en kan 
nauwelijks alleen gelaten worden. Mia 
werkt op het bevolkingsregister van de 
gemeente H. Mia had eigenlijk altijd bij 
een reisbureau willen werken, de we-
reld willen zien, mensen willen ont-
moeten, maar in plaats daarvan kwam 
ze via een kennis bij de gemeente te-
recht aan de inlichtingenbalie van het  

bevolkingsregister en daar zit ze, na 
dertig jaar, nog. Door interne studies is 
ze inmiddels hoofd van een van de af-
delingen geworden en zwaait ze nu de 
scepter over een vijftal jongeren. De 
sfeer op haar werk is „echt gezellig" 
zegt Mia, maar later vertelt ze toch ook 
over de driedeling die er eigenlijk 
wordt gehanteerd; de jongelui, de he-
ren en „de middenmoot," zijzelf en nog 
een paar oudere ongehuwde vrouwe-
lijke collega's. 

LENIE DE BRUYN: (51) Lenie de 
Bruyn moest noodgedwongen afstand 
doen van haar baan als verkoopster bij 
een groot warenhuis. Het pleit voor het 
warenhuis, zegt ze, dat dat toch een an-
der baantje voor me gevonden heeft, 
hoewel ze door het lange ziekzijn au-
tomatisch in de WAO terecht gekomen 
was. Zo doet ze nu, tien uur in de week, 
zittend veranderwerk en fungeert ver-
der als manusje-van-alles. „Er bestaat 
een regeling voor grote bedrijven om 
zoveel procent kneusjes in dienst te 
hebben. Daar ben ik er één van. Ze 
denken: ze is eenenvijftig, laat haar 
maar, we zien wel hoe lang ze het vol-
houdt. Bevredigend werk? Nee. Maar 
wat moest ik dan toen mijn man op-
eens hele dagen thuis kwam? Een man 
die net lekker gaat, die zich letterlijk 
kapot gewerkt heeft, die hield van 
werken en die opeens door zijn rug 
gaat? Hij was negenenveertig, ik ze-
senveertig en van de ene dag op de an-
dere was hij thuis. We hadden het wel 
eens gehad over later, wanneer hij ge-
pensioneerd zou zijn, maar dáár ben je 
niet op voorbereid." 

TINEKE DE WINTER: (58) Ze trouw-
de Herman de Winter niet lang nadat ze 
op 9 mei 1945 op twaalf kilometer van 
Praag bevrijd werd door de Russen. 
Het was, dat kun je uit haar woorden 
merken, een gelukkig huwelijk, al 
maakt ze zich achteraf zorgen dat het 
teveel om haar gedraaid heeft en dat hij 
te weinig aan bod gekomen is. En ze 
zegt met weemoed, maar ook met enige 
trots: „Als hij me nou zou zien, zou hij 
me waarschijnlijk niet meer terug 
kennen." 

Achteraf is het moeizaam reconstrue-
ren hoe ze van Tiny, de gekoesterde 
echtgenote en de door haar kinderen 
ontziene moeder, de Tiny van achten-
vijftig geworden is die ze nu is. Die er- 
gens 	het  gesprek zakelijk consta- 
teert:Toen ik dan eindelijk de eerste 
keer naar een VOS-cursus ging was het 
een openbaring voor me. Na vijf jaar 
ben ik uit Dure nieuwsgierigheid naar 
mijn eigen vorderingen nog eens ge- 

gaan. Toen dacht ik: wat hier bespro-
ken wordt, weet ik al." 
Ze weet nog hoe ze na die eerste twee 
jaar van diepe ellende voor zichzelf de 
keus formuleerde die bestond uit 
„doodgaan in een hoekje" of „jezelf in 
je nekvel pakken en in godsnaam kij-
ken of er niets bestond dat je buiten je 
verdriet en angsten kon doen treden." 
Op advies van een psycholoog kwam 
ze bij een boekbesprekingsclub van -
toevallig - Humanitas terecht. Lezen, 
erover praten, ervan leren: „dat is het 
eerste stukje dat mij weer op weg naar 
de buitenwereld geholpen heeft." 
Ze zocht werk, niet om het geld maar 
om bezig te zijn. 
„Voor alles wat ik leuk vond was ik te 
oud. Voor een antiekwinkel, waar ik 
graag had willen helpen, was mijn ta-
lenkennis niet groot genoeg. 
Bij andere zaken, waar ik het probeer. 
de, zeiden ze het niet zo maar ik kon 
voelen dat ze me niet wilden omdat ik 
niet jong was. Jong verkoopt kennelijk 
beter dan oud. Jong, pittig, goed om te 
zien, dat moet je kennelijk zijn, voor 
dat soort banen. Dat is heel hard als je 
dat door krijgt. Je voelt je dubbel uit-
gerangeerd. 

KOOSJE TERHORST (59): We hebben 
afgesproken dat we, om haar identiteit 
te verhullen, zullen zeggen dat ze actri-
ce is - een halve waarheid. Koosje, ne-
genvijftig jaar, twee maal getrouwd 
geweest, twee kinderen uit haar twee-
de huwelijk, zeven jaar geleden alleen 
gebleven na een verbroken verhou-
ding met een veertien jaar jongere 
vriend. Ze heeft sindsdien een paar 
keer gereageerd op een huwelijksad-
vertentie, maar de enkele contacten die 
daaruit voortkwamen leidden bij haar 
tot de conclusie dat die heren in feite 
op zoek waren naar een huishoudster. 
„Dat soort eenzaamheid verdrijven, 
daar voel ik niets voor", zegt ze, „wel 
als er iets van liefde op het eerste ge-
zicht bijkomt. Gek, vroeger liep ik al-
tijd tegen iemand aan. Nu ben ik 
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. . Ze zagen me niet eens . . . 

schijnbaar ineens oud. Dat overkomt 
je, zonder dat je het in de gaten hebt". 
In '76 was ik op tournee door Israël, 
toen had ik het nog, volop; in '78 was ik 
er weer en opeens merkte ik het ver-
schil: het was absoluut over. Ik ben in 
de ogen van mannen een oude vrouw, 
ik tel niet meer mee". 
Ik zie het bij de douane: twee jonge 
meiden lopen voor me door de contro-
le, ze moeten alles laten zien; ik kom er 
achteraan met mijn koffer en ongezien, 
nog pratend met die twee meisjes, krijg 
ik twee kruisen op mijn bagage. Ze zien 
me niet eens, ik ben zelf al camoufla-
ge". 

PIEN VAN MEES (65): In november 
van het vorig jaar ging Karel van Mees 
na een leven van hard werken — mari-
nier, Jappenkamp, afgekeurd voor de 
marine, werktuigbouw-voorman — met 
funktioneel leeftijdsontslag, 63 jaar 
oud. Volgende maand gaat zijn vrouw, 
Pien van Mees, zoals ze dat zelf noemt 
„mijn AOW-kaart halen". „Ik me 
schamen om zo'n kaart te laten zien? 
Ben je gek, ik verheug me er gloeiend 
op". 

Ze verdiende ze vanaf haar dertiende 
jaar haar eigen geld: de kost, haar kle-
ren en de rest voor het spaarbank-
boekje. Schriel ding dat ze was deed ze 
toen al de was voor twee grote gezin-
nen op een wasbord in een ketel ko-
kend sop. Ze doet het na met haar voet, 
buigt haar knieën en hijst: „Grote was-
ketels, zo met m'n voet een beetje 
schuin en hup ik tilde ze zo op de bok". 
Maar via een bevriende hoofdver-
pleegster werd ze ondanks haar ontoe-
reikende opleiding toch toegelaten tot 
een verpleegstersopleiding: „ik was 
toen al zevenentwintig en voor het 
eerst van mijn leven buiten Zeeland. In 
één klap moest ik m'n Zeeuwse acc-
sent vergeten én, eerzuchtig dat ik was, 
nét zo goed zijn als al die anderen die 
HBS hadden én camoufleren dat ik die 
opleiding zelf niet had". 
Over het thuiskomen van Karel heeft 

ze veel nagedacht van tevoren. Bij een 
vriendin had ze de complikaties ge-
zien. „Die zei laatst tegen me, met zo'n 
meewarig gezicht: „Zeg Pien, hoe is 
het nou? Jij hebt Karel nou thuis hè! 
Hoe gaat het?" Ja, die heeft nooit ge-
leerd haar man te verstaan en omge-
keerd, dus die wilde steun van mij. Die 
heb ik haar dus niet kunnen geven". 
MARIA VANDAMME (65): Maria 
Vandamme is vijfenzestig jaar, een for-
se verschijning, ze werkt als admini-
stratieve kracht op een bank tot haar 
pensionering en ze woont alleen sedert 
aan de relatie met haar vaste vriendin 
een halfjaar geleden een einde kwam. 
„Het enige bijzondere aan mij is dat ik 
lesbisch ben", zegt ze, maar zo bijzon-
der is dat nou ook weer niet. Wat heeft 
mijn liefdeleven te maken met ouder 
worden? Ik ben net als ieder ander 
hoor: als je in mijn vinger prikt komt er 
ook bloed uit. En dat ik nou officieel 
„bejaarde" ben, sinds september, nou, 
daar merk ik verder niets van, behalve 
in mijn inkomen. En zo rot zie ik er nou 
niet uit voor mijn leeftijd". 
Vreemd genoeg was het haar man die 
ontdekte dat ze verliefd was op een 
vrouw. 
Het is ook aan de houding van haar 
man te danken, zegt ze, dat haar les-
bisch zijn haar leven niet bedorven 
heeft. Voor het gevoel van „schande" 
heeft hij haar behoed hij zelf heeft haar 
naar het COC gebracht en ook heeft hij 
het goedgevonden dat ze een relatie 
aanging met het kennisje uit de 
kaartclub op wie ze verliefd was ge-
worden, terwijl hun huwelijk bleef 
voortbestaan. 
JOSINE ROSEN (72): „Wat ik nou zo 
graag zou willen", zegt ze, oprecht ern-
stig, „dat er een computer was waar je 
alles in kon stoppen: alle rijkdom, alle 
armoede, alle liefde, alle verdriet en dat 
die computer dan een balans zou kun-
nen opmaken waaruit zou blijken: nu 
is het genoeg. Al je eigen gevoelens en 
die van de mensen om je heen die je 
dierbaar zijn zouden herleid moeten  

worden tot de kern, de pit: nu is het 
mooi geweest, nu is je leven voltooid, 
de anderen kunnen wel zonder je, alles 
afwegend mag je eruit". 
Dat doelloze, dat hangen in de ruimte: 
oud worden geeft mij het gevoel dat ik 
steeds maar examen moet doen, zo 
goed mogelijk, zonder datje er nog een 
cijfer voor krijgt". 
Ze erkent dat haar problemen met het 
oud worden pas zijn begonnen toen ze 
ophield met werken. Ze heeft lichame-
lijke klachten die haar in haar functio-
neren — zoals ze dat zou willen — be-
lemmeren, maar die zijn niet.eens de 
hoofdzaak. 
Ze citeert een uitspraak van oud-
staatssecretaris C. Egas: „Het gaat bij 
ouder worden er niet meer om meer 
jaren aan het leven toe te voegen, maar 
een leven aan de jaren". Ze zegt: „Hét 
gaat èr om dat je ouder wordt als vol-
waardig mens en mijn god, oud wor-
den is zo vaak onvolwaardig". 
Haar meedogenloze kritiek richt zich 
gemakshalve op de hele eigen genera-
tie, die ze overmatige zelfverzekerheid 
zo niet zelfingenomenheid verwijt. 
Die pretentie van ons, dat jongeren zo-
veel van ons kunnen leren. Nee, denk 
ik dan, het is omgekeerd: wij leren ont-
zettend veel van hen. Die zogenaamde 
rijpheid van de ouderdom, dat beroep 
op gezag vanwege die schat aan erva-
ring. Wanneer ik aan mijn kinderen 
denk heb ik eerder het gevoel dat ik de 
generatie onder me zo ontzettend veel 
verschuldigd ben". 

AALTHE HOFSTEDE (86): „In '71 ben 
ik hier dus gekomen. Zeer tegen mijn 
zin. Anna Pauwlona, dat is waar ik 
hoor, niet hier. Het kwam zo, ik had 
mijn heup gebroken, dus ik lag in het 
ziekenhuis en daar begon het gezeur. 
Iedereen aan het doordrukken, de dok-
ter die aan mijn hoofd zeurde: „zou je 
niet willen . . .?" en „zo alleen op die 
grote boerderij, dat kan toch niet . . ." 
Elk bezoekuur zag ik ze weer komen, 
de familieleden. Ik dacht: „Als ze er 
weer over beginnen ga ik op de WC 
zitten en ik kom er niet meer af". 
Enfin, ik ben hier dus toch terecht ge-
komen en zo tragisch is het nou ook 
weer niet, want dit is geen bejaarden-
huis, maar een service-flat en er wonen 
hier heel prettige mensen. Tenslotte 
vind je er een paar die bij je passen. 
Oud worden, ach, er wordt altijd ge-
zegd dat het voor een vrouw anders is 
dan voor een man. Ik voel dat niet zo, 
heb allemaal vlekken in mijn gezicht 
gekregen, ik ben wel een hoofd ge-
krompen en ik was vroeger ook niet zo 
krom. Ik vind het niet mooi, maar ik lig 
er niet wakker van. 
Waar ik wel tegenaan hang, elke mor-
gen weer, is dat ik mijn testament nog 
moet maken. Elke dag dat er iemand 
langskomt ben ik blij dat het die dag 
dan weer niet hoeft. Ik zie er als een 
berg tegenop, m'n boeltje verdelen. En 
tegelijk moet ik lachen om mezelf, 
want ik heb bijvoorbeeld zo'n snoezig 
klein stuiverdoosje, kijk, dit is het, en 
als ik daar dan naar kijk denk ik: „Ja, 
maar dat geef ik niet weg hoor!" 
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HSHB 
Aan het jaarverslag van de Humanisti-
sche Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden (HSHB) 1981 ontlenen wij: 
dat het aantal verzorgingsplaatsen 
eind 1981 6488 bedroeg; het aantal zie-
ken/verpleegbedden 719, het aantal 
woningen bij verzorgingstehuizen 
1388 en het aantal flats/woningen 3165. 
In dit jaar zullen die aantallen zeker 
stijgen, want diverse projekten zijn 
nog in uitvoering. In dit jaarverslag is 
ook een hoofdstukje „Ouder worden 
en wonen" opgenomen, speciaal be-
doeld voor de kontribuanten en waarin 
uiteen wordt gezet dat „het bejaarden-
tehuis" niet het enige eindpunt hoeft te 
zijn. Binnen de HSHB kent men aan-
leunwoningen, wooncentra met zelf-
standige flats en ook service-flats. 
„Pas als we het echt niet meer alleen 
kunnen redden, ook niet met enkele 
diensten van buitenaf, zijn we wellicht 
toe aan een verzorgingstehuis, ook wel 
bejaardentehuis genoemd", aldus het 
jaarverslag. 

 

. . . diverse projekten in uitvoering . . 

 

   

Uitgaven van Humanitas 
HANDVEST OUDEREN 
Vouwfolder waarin in woord en beeld, 
die verschuivingen gedurende de laat-
ste honderd jaar geschilderd worden, 
die het oud worden ingrijpend veran-
derd hebben. prijs f 2,50 

OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE 
ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in in-
stituten. 

Uitgave 2a: Speciaal voor gebruik in 
sectoren opleiding en vormingswerk 
Uitgave 2b: een gepopulariseerde 
vorm van uitgave 2a 
Uitgave april 1978 prijs f 5,— voor 2a, f 4,— voor 2b. 

OM DAT KLEINE PLEKJE ONDER 
DE ZON 
Brochure over het wel en wee van de 
woonwagenbewoners prijs f 4,10 

DECENTRALISATIE 
Brochure met informatie over de wijze 
waarop ingespeeld kan worden op de 
komende decentralisatie van het wel-
zijnsvoorzieningenbeleid prijs f 2,50 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van 
de voorziening verzorgingstehuis voor 
ouderen behandeld. prijs f 8,50 

In de tweede druk is integraal opge-
nomen de inhoud van de brochure DE 
VISIE VAN HUMANITAS OP HET 
VERZORGINGSTEHUIS, beleidsuit-
spraken van Humanitas. 

NOTA JEUGDWELZIJN 
Nota waarin de positie van het jeugd-
beschermingswerk van Humanitas be-
schreven wordt prijs f 4,50 
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IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreks-
groep over de rol van verleden, heden 
en toekomst van het ouder worden. 
prijs f 7,50 excl. verzendkosten 

EEN 	SLEUTELVOORZIENING 
VOOR SLACHTOFFERS VAN DE-
LICTEN 
Rapport over de noodzaak om een 
coordinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten prijs 
f 3,50 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de 
slag te gaan prijs f 7,— 

OM DE LEEFBAARHEID VAN EEN 
PROSTITUTIE WIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoe-
ken naar een oplossing van de proble-
men in de Rotterdamse prostitutiewijk 
Katendrecht prijs f 5,— 

NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor  iedereen, die wel 
eens helpt. 
Prijs f 5,— 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BI-
ZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van 

e het ouder worden: een interview uit  
het jaar 2020 niet de minister voor ver-
ouderingsvraagstukken en een verslag 

gesprek in een ei-van een dagenlang 
genzinnige groeP die haar wensen 
teerde aan de.. Bestuurscommissie 
Humanitas Welzij Be Ouderen. 

deze tweeling brochure 
f11,— 
eijs van deze  

,SPELEN EN LEREN" 
Verslag van de algemene vergadering 
1980, waarin de resultaten van het  

groot vrijwilligersspel zijn opgeno-
men. prijs f 5,— 

Vrouwen over ouder worden; 
negen persoonlijke ervaringen 
Deze JOT-publikatie bestaat uit negen 
korte interviews met vrouwen tussen 
de 45 en 85 jaar. 
Prijs f 10,— inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs f 6,— 

Met vereende krachten; 
van project gecobrdineerd bejaar-
denwerk naar sociaal adviesbureau 
voor ouderen 
Een kloek en moedig boekwerk van de 
Bestuurscommissie Humanitas Wel-
zijn Ouderen over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor ou-
deren. De commissie beschrijft de his-
torische en de actuele achtergronden 
en lanceert een voorstel voor een in-
grijpende reorganisatie in deze tak van 
welzijnswerk. 
Prijs f 20,— inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs f 16,— 

Met raad en daad; 
studiemap over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen 
Een vereenvoudiging van „Met ver-
eende krachten" tot studiemateriaal 
voor mensen die nauw betrokken zijn 
bij het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen. 
Prijs f 9,— inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs f 5,— 

Bovengenoemde uitgaven zijn te be-
stellen bij Humanitas door overschrij-
ving van de vermelde prijs op postre-
kening 582000 t.n.v. Humanitas voor 
zover zij nog voorradig zijn. 



WWR-rapport: 

Beroepsmatige arbeid 
aanvullen 

met vrijwilligerswerk 

huidige koppeling tussen verzeke-
ringsdekking en werkkring af te schaf-
fen en de bestaande werkgeversbij-
drage voor de ziektekostenverzekerin-
gen geheel te laten vervallen. 

Het vermijden van onnodige medi-
sche handelingen is van groot belang. 
Dit vereist een kostenbewuste opstel-
ling van de medicus. 
De honorering van medici en de fi-
nanciering van de ziekenhuizen be-
vatten thans financiële prikkels tot 
overconsumptie. 

Geestelijke gezondheidszorg 
Psychiatrische diensten, Bureaus voor 
Levens- en Gezinsvragen en andere in-
stellingen voor extramurale geestelij-
ke gezondheidszorg hebben te maken 

Medicalisering: reële bedreiging 
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vindt 
dat in het welzijnsbeleid meer aandacht moet worden besteed 
aan maatschappelijke doelstellingen, met name aan de sociale 
integratie - de mate waarin individuen of groepen zich deel 
voelen van een groter geheel. De Raad komt tot deze algemene 
conclusie na onderzoek van een viertal sectoren van welzijns-
beleid, te weten de fysieke en geestelijke gezondheidszorg, de 
zorg voor ouderen en de volwasseneneducatie. 
Dit blijkt uit het zojuist verschenen rapport „Herwaardering 
van welzijnsbeleid." Op verzoek van de Tweede Kamer ver-
richtte de WRR dit onderzoek, „dat door de economische en 
demografische ontwikkelingen - vooral door de hierin geuite 
kritische geluiden - extra gewicht krijgt." Een samenvatting 
van het rapport troffen we aan in de Staatscourant, waaraan 
we onderstaand artikel ontlenen. 

De kosten van de gezondheidszorg 
zijn in de afgelopen decennia sterk 
gestegen. Het aandeel van deze kosten 
in het Bruto Nationaal Produkt is in 
de periode 1963-1980 ruimschoots 
verdubbeld, van 4,2% in 1963 tot 8,8% 
in 1980. Belangrijke determinanten 
van de kostenontwikkeling zijn gele-
gen in het aanbod, de vraag en de fi-
nanciering. 

De veroudering van de bevolking heeft 
een hogere medische consumptie tot 
gevolg. Bovendien bestaat de tendens 
om steeds meer ongemakken te be-
schouwen als gezondheidsklachten. 
De combinatie van deze tendens met 
de steeds ruimere mogelijkheden aan 
de aanbodszijde heeft tot gevolg dat de 
medicalisering van het bestaan een 
reële dreiging gaat vormen, dat wil 
zeggen dat overmatige aandacht zich 
richt op het medische gebeuren. Het 
financieringsstelsel bevat noch voor de 
vragers noch voor de aanbieders van 
gezondheidszorg een gerichte prikkel 
om kosten en baten stelselmatig af te 
wegen. Ter verbetering van de afwe-
ging van kosten en baten wordt het 
volgende aanbevolen: 
Het is wenselijk over te gaan op een 
stelsel van ziektekostenverzekering 
waarbij een bepaald basispakket van 
noodzakelijke medische voorzienin-
gen worangeboden in de vorm van een 
volksverzekering met premieheffing 
naar draagkracht èn met daarnaast de 
mogelijkheid om individueel of 
groepsgewijs aanvullende verzekerin-
gen af te sluiten. Het basispakket dient 
zodanig te zijn samengesteld dat finan-
ciële catastrofes als gevolg van ziekte-
kosten voor het individu worden uit-
gesloten. 
Voorts verdient het aanbeveling om de 

met een groeiende stroom patiënten of 
cliënten. 
Er wordt thans getracht meer samen-
hang te bewerkstelligen door een aan-
tal instellingen in één verband onder te 
brengen, het RIAGG (Regionaal Insti-
tuut voor Ambulante Geestelijke Ge-
zondheidszorg). 
De WRR is echter van mening dat ge-
zien de lokale gevarieerdheid van be-
hoeften en aanbod, het beleid ten aan-
zien van de extramurale geestelijke ge-
zondheidszorg voornamelijk een lo-
kaal of regionaal beleid dient te zijn. 
Dan is het beter mogelijk rekening te 
houden met de belangrijke functie die 
de huisarts heeft ten aanzien van de 
geestelijke gezondheidszorg. Boven-
dien kan dan aansluiting worden ge-
zocht bij andere hulpverleningsvor-
men buiten het RIAGG: algemeen 
maatschappelijk werk en allerlei vor-
men van alternatieve en niet-profes-
sionele hulpverlening. 
In het algemeen moet getracht worden 
de vraag naar voorzieningen te ver-
minderen door beter aan te sluiten bij 
initiatieven die buiten de curatieve 
sfeer bestaan of opkomen. In verband 
hiermede wordt aanbevolen het beleid 
inzake de extramurale geestelijke ge-
zondheidszorg te decentraliseren naar 
gemeente en provincie. 

In de periode van 1975 tot 2000 zal het 
aandeel van personen van 65 jaar en 
ouder in de totale bevolking stijgen 
van 10,7% naar 12,8%. Binnen deze 
groep neemt het aantal hoogbejaar-
den sterk toe. Door deze veroudering 
van de bevolking stijgt de behoefte 
aan georganiseerde dienstverlening 
voor ouderen sterk. 
In verband hiermee beveelt de WRR 
aan de doelmatigheid van de financie-
ring van voorzieningen voor ouderen 
te verbeteren en het vrijwilligerswerk 
voor en door ouderen te stimuleren. 
Voorts wordt voorgesteld flexibele 
pensionering mogelijk te maken, zodat 
niet iedereen op een vaste leeftijd met 
pensioen behoeft te gaan. Ouderen in 
Nederland verkeren in een geïsoleerde 
maatschappelijke positie. Uit interna-
tionale vergelijking blijkt dat relatief 
veel ouderen opgenomen zijn in intra- 



murale instellingen, zoals verpleeg-
huizen en verzorgingstehuizen. Ook 
blijkt dat in Nederland relatief weinig 
ouderen in het arbeidsproces zijn inge-
schakeld. Door invoering van ver-
vroegde uittredingsregelingen zal deze 
participatie vermoedelijk nog verder 
dalen. Deze ontwikkeling vindt plaats 
in combinatie met een veroudering van 
de bevolking. Hierdoor ontstaat een 
ongunstig perspectief voor de moge-
lijkheid om ook in de toekomst de so-
ciale zekerheid en het welzijn van ou-
deren te garanderen. Door maatschap-
pelijke normen wordt thans voorge-
schreven dat ouderen „moeten" be-
ginnen met een periode van inactivi-
teit, op een moment dat dit voor velen 
onder hen in fysiek opzicht nog niet 
nodig is. 

Een van de mogelijkheden om oude-
ren in de samenleving beter tot hun 
recht te laten komen is flexibele pen-
sionering. Dit betekent dat de be-
staande mogelijkheid tot vervroegde 
uittreding, wordt aangevuld met de 
mogelijkheid om later met pensioen 
te gaan dan bij de nu bestaande leef-
tijdsgrenzen. 

Er is dan geen vaste leeftijdsgrens 
meer aan de mogelijkheid tot het con-
tinueren van betaalde arbeid. De WRR 
beveelt aan tot invoering van een sys-
teem van flexibele pensionering over 
te gaan. In dit verband past tevens de 
aanbeveling het ontslag om reden van 
het bereiken van een bepaalde leeftijd 
wettelijk te verbieden. 

Herwaardering 
Het rapport beveelt verder aan dat 
naast het individuele welzijn ook 
maatschappelijke doelstellingen zoals 
sociale gelijkheid, sociale integratie en 
sociale stabiliteit meer aandacht krij-
gen. 

peratieve arbeidsgroepen, nieuwe 
vormen van vrijwilligerswerk, zelf-
hulpgroepen, actiegroepen, woon-
groepen en dergelijke. Sociale integra-
tie dient een expliciete doelstelling van 
het welzijnsbeleid te zijn. 

In het rapport wordt gewezen op de 
verstoorde sociale stabiliteit: 
Zo is de massale uitstoting van ar-
beidskrachten uit het arbeidsbestel 
een probleem waarop de traditionele 
mogelijkheden van de welzijnssector 
geen adequaat antwoord kunnen bie-
den. De groei van het aantal ouderen 
gaat in de toekomst dusdanige vormen 
aannemen dat de voorzieningen te 
enenmale tekort zullen schieten. Zo-
wel ten gevolge van technologische 
ontwikkelingen als van de autonome 
groei van het onderwijs, is de aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
structureel problematisch geworden. 
Gezinnen schieten in groten getale te 
kort in hun koesterende en verzorgen-
de functies. Het welzijnswerk bereikt 
hier slechts een fractie van. Herstel van 
het evenwicht, wat een expliciete doel-
stelling van het welzijnsbeleid dient te 
zijn, noopt niet alleen tot bezuinigin-
gen, maar ook tot het op zich nemen 
van nieuwe taken door de dienstverle-
ning. Bij nieuwe oplossingen voor de 
voorziening in noden en behoeften 

Al weer vijf jaar geleden stel-
de de Algemene Vergadering 
een Humanitasvisie op het 
verzorgingstehuis voor oude-
ren vast. Binnen deze visie 
werd o.a. een voorkeur voor 
wijk- of buurtgerichte verzor-
gingstehuizen uitgesproken. 
Het zou de inpassing van te-
huisbewoners binnen een 
woonomgeving ten goede ko-
men en bovendien zouden ou-
deren in de buurt op hun beurt 
van de diensten van een tehuis 
kunnen profiteren. Wie op dit 
punt de haalbaarheid van de 
Humanitasvisie zou willen 
toetsen, vindt hiertoe een 
goede mogelijkheid in een in 
juni jl. verschenen interim-
nota van de Overleggroep 
Wijkgerichte Verzorgingste-
huizen in Amsterdam. 

In Amsterdam  zijn in de afgelopen ja-
ren enkele verzorgingstehuizen die 
openstaan voor ouderen uit de omlig-
gende wijk tot stand gekomen. Zij 
kunnen er b.v. een maaltijd gebruiken, 
baden en douchen en aan diverse ont-
spanningsaktiviteiten deelnemen. Wie 
slecht ter been is wordt gehaald en ge-
bracht door een busje van het huis. Een 
en ander tegen een kleine bijdrage. 
De wijkgerichte opzet is een bewuste  

moet grote aandacht worden gegeven 
aan sociale intergratie. 

Ten slotte dit advies van de WRR: 
Uitgaande van een onder omstandig-
heden wenselijke aanvulling van be-
roepsmatige arbeid door vrijwilli-
gers-werk verdient het aanbeveling 
in bestaande geldstromen uit sociale 
verzekeringsfondsen of subsidies na-
drukkelijk plaats te maken voor de 
financiering van vrijwilligerswerk. 
Dienstverlenende instellingen zou-
den zelf moeten kunnen bepalen of zij 
dit geld aanwenden voor beroeps-
krachten of vrijwilligers. Uit een 
oogpunt van sociale integratie en 
rechtvaardigheid moeten werklozen 
en arbeidsongeschikt verklaarden 
hetzelfde recht hebben vrijwilli-
gerswerk te doen als mensen met een 
betaalde werkkring. 
Als vrijwilligerswerk uitgroeit tot 
een dagtaak voor een uitkeringsge-
rechtigde en als dit een aantoonbare 
verschuiving betekent van duurdere 
naar goedkopere voorziening in be-
hoeften, moet de uitkering vervangen 
worden door loon. 

„Herwaardering van welzijnsbeleid" 
kan besteld worden bijde Staatsuitge-
verij, Den Haag. Bestelnummer is 
230.067.22. Prijs f 42,50, exclusief ver-
zendkosten. 

poging om ouderen langer het zelf-
standig wonen mogelijk te maken en 
eventueel ook dreigende vereenza-
ming te voorkomen. Voor tehuisbe-
woners brengt het kontakten met ou-
dere buurtbewoners mee. Volgens de 
samenstellers van de Amsterdamse 
nota werkt de wijkgerichte opzet goed. 
De beperking die het gangbarrrre ver-
zorgingstehuis in vele gevallen nog 
heeft worden er daadwerkelijk mee 
doorbroken. 
Alleen is het zeer de vraag, of deson-
danks de opzet kan worden voortgezet 
want, en wie had anders verwacht in 
deze tijd, er is sprake van financiële 
konsekwenties waarvoor niet onmid-
dellijk oplossingen voorhanden zijn. 
De al bestaande wijkgerichte verzor-
gingstehuizen dreigen derhalve ten 
onder te gaan aan het uitblijven van 
regelingen die de zaak ook financieel in 
kannen en kruiken brengen. 
Naar.de mening van de notaschrijvers 
maakt vooral een onsamenhangend fi-
nancieringsbeleid van de rijksover-
heid handhaving van wijkverzorgings-
tehuizen onmogelijk. Hierin dient ver-
andering te komen. In de nota geeft 
men aan hoe men zich dit voorstelt. 
Wie belangstelling heeft voor de wijk-
verzorgingstehuismaterie kan de nota 
'Het wijkgerichte verzorgingstehuis in 
Amsterdam, de ontwikkeling van de 
nieuwe projekten en hun financiering' 
bestellen door f 7,50 over te maken op 
gemeentegirorekening 5096000 t.n.v. 
de Stichting Wijkvoorzieningen voor 
Bejaarden te Amsterdam. 

M. Kerkhof 

In dit verband komt de Raad tot de 
volgende conclusies: 
De ongelijkheid tussen bevolkingsca-
tegorieën wordt niet verkleind door 
dienstverlening, maar verhoogt wel 
over de hele linie de kwaliteit van het 
bestaan. Het is noodzakelijk een basis-
niveau van voorzieningen te blijven 
garanderen. Wat aan gewenste voor-
zieningen boven het basisniveau uit-
gaat, zal in principe voor rekening van 
de gebruikers moeten komen. 

Een groeiend aantal personen vindt 
zich buitengesloten uit leef- en werk-
verbanden op  grond van leeftijd,  
ziekte, overbodigheid. Meer en meer 
wordt dit als uitstoting beleefd. 
Daarnaast is er een individualisering 
gaande. Dit houdt in dat het individu 
zich niet meer ondergeschikt aan de 
groep en zich eventueel uit de groep 
losmaakt. Het gaat hier om de tradi-
tionele verbanden van gezin, familie 
en arbeid. 

Enerzijds kan dit bevrijdend zijn, an-
derzijds is het een bron van eenzaam-
heid en vervreemding. Thans ziet men 
pogingen bestaande gezins- en ar-
beidsverhoudingen op een nieuwe 
leest te schoeien. Bovendien ontstaan 
er nieuwe groepen waarmee mensen 
zich kunnen identificeren, zoals co,5_ 
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MAL: maatschappij voor 
alle leeftijden 

In het jongstleden mei-
nummer van het maandblad 
Leef-tijd stond een uitge-
breide informatie over het 
ouderenwerk en het oude-
renbeleid in Nederland. Een 
en ander gold als toelichting 
op het, in een bijlage gepre-
senteerde, werkprogramma 
voor de komende jaren van 
de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid (NBF). 

Deze federatie, waarin ook Humani-
tas zitting heeft, is in het afgelopen 
jaar van een traditionele koepelorga-
nisatie, naar een landelijk centrum 
voor dienstverlening op het gebied 
van overleg, studie, informatie, do-
kumentatie, voorlichting en advies 
omgevormd. 
In het NFB-programma komt o.m. ter 
sprake dat de federatie (samen met 
anderen) bijzondere aandacht wil 
gaan besteden aan de relaties tussen 
jongere en oudere mensen. Men 
schrijft: „dat ideeën over de mogelijk 
tót en wenselijkheid van meer begrip 
en solidariteit tussen jong en oud 
vooral in het buitenland wat meer 
verbreid zijn geraakt. In ons land is de 
solidariteit tussen jong en oud echter 
vaak nog ver te zoeken. Dit heeft te 
maken met allerlei verkeerde denk-
beelden die de generaties ten opzich-
te van elkaar hebben. Denkbeelden 
die onder andere gevoed worden 
vanuit de verschillende leefwerelden 
waarbinnen jongeren en ouderen 
doorgaans leven. We kennen immers 
een jongeren- én een ouderenkultuur 
die dikwijls weinig met elkaar van 
doen hebben. Iets anders is, dat juist 
in de huidige economisch slechte tijd, 
de solidariteit tussen de generaties 
onder extra grote druk staat. Op dit 
punt hoeven we alleen maar te den- 

ken aan het gemak waarmee tegen-
woordig vaak gezegd wordt, dat ou-
dere werknemers en werkneemsters 
plaats móeten maken voor jongeren. 
Vanuit onbekendheid en onwetend-
heid is het eenvoudig om geen reke-
ning met elkaar te houden. 

Toch leven we in één en dezelfde we-
reld. En daarom moet ingezien wor-
den dat we er gezamenlijk iets van 
zullen moeten maken.  Het voortbe-
staan van onbegrip tussen jong en 
oud is voor beide groepen én de rest 
van de maatschappij derhalve een 
uiterst nadelige zaak. 

MAL 
Binnen het kader van de verbetering 
van de relaties tussen jong en oud 
past de recente oprichting van een 
nieuwe initiatiefgroep: „De Maat-
schappij voor Alle Leeftijden" ofwel 
de „MAL." Vanuit Hurnanitas' Jong 
Oud Trust wordt er door ondergete-
kende aan deelgenomen. Verdere 
medewerkers komen uit de kring van 
de NFB, het Nederlands Jeugd Rode 
Kruis en het Centraal Orgaan van 
Samenwerkende Bonden van Oude-
ren in Nederland (COSBO). 
De Maatschappij voor alle leeftijden 
stelt zich, kort samengevat, tot doel 
om de beeldvorming van jongeren 
over ouderen en andersom te verbe-
teren en de kontakten tussen beide te 
stimuleren. Van daaruit wil ze stre-
ven naar de bestrijding van leeftijds-
discriminatie die de rest van de sa-
menleving ten opzichte  van jongeren 
en ouderen hanteert, Zij wil af van het 
mechanisme dat bepaalt dat kinde-
ren en jongeren nog niet echt mogen 
meedoen en ouderen niet méér mo-
gen meedoen. 
In concreto denkt de MAL hierbij 
ondermeer aan het samenstellen of 
doen samenstellen of doen samen-
stellen van onderwijs/vormingsma- 

teriaal terzake én aan het stimuleren 
alsmede helpen opzetten van plaat-
selijke projekten waarin jonge en ou-
de mensen samenwerken. 
Dat laatste schept direkte mogelijk-
heden om elkaar beter te leren ken-
nen en zo mogelijk oog te krijgen voor 
gemeenschappelijke jong-oud be-
langen. Het kan met andere woorden 
de solidariteit ten goede komen. Bij 
samenwerkingsprojekten gaan de 
gedachten uit naar b.v. door jongeren 
en ouderen gedreven klusjesdien-
sten, maaltijdvoorzieningen en be-
zoekgroepen. 

Ouderen-Jongeren 
In dit verband is het aardig om te wij-
zen op een al sinds 1967 in Nijmegen 
bestaande stichting Ouderen-Jonge-
ren, waarbij zowel ouderen (230) als 
jongeren (160) aangesloten zijn en die 
redelijk goed functioneert. Waarmee 
maar gezegd wil zijn, dat pessimisten 
die op voorhand niet in gezamenlijke 
jong-oud initiatieven geloven, onge-
lijk hebben. 
Voor wat het onderwijs/vormingsma-
teriaal betreft, wordt aangestuurd op 
uitgaven in de trend van onder ande-
re het NFB seniorenreeks boekje 
„Als kinderen ouder worden," de 
NFB/Jeugd Rode Kruis muurkran-
ten „Kinderen zijn stout en ouderen 
te oud" en „Foto's kijken met opa en 
oma," en Humanitas/Jong Oud Trust 
publikaties als. „Oudjes kijken" en 
„Honderd jaar oud" (Handvest JOT). 

Wie belangstelling heeft voor de 
Maatschappij voor alle leeftijden, of 
liever, wie er iets voor voelt om vanuit 
de jong-oud solidariteitsgedachte 
plaatselijke samenwerkingsprojek-
ten van jong en oud op te zetten, kan 
hierover met mij kontakt opnemen. 
Ik ben te bereiken op het centraal bu-
reau van Humanit,as onder telefoon-
nummer 024-739444. 

Michael Kerkhof 
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Wooncentrum 
In opdracht van de Humanistische 
Stichting Huisvesting Noord-Veluwe 
wordt op het ogenblik (nog) gewerkt 
aan een projekt van 127 woningen in 
Harderwijk. Over dit wooncentrum 
wordt op 15 oktober a.s. een informa-
tiemiddag en -avond gehouden in het 
wijkcentrum De Roef, Zuiderzeepad 1. 
's Middags van 3 tot 5 uur en 's avonds 
van half 8 tot half tien. 

Geld besteden 
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) in Den Haag, 
heeft een nieuwe brochure uitgegeven: 
„De post inventaris in het gezinsbud-
get". Hierin wordt begroot hoe en hoe-
veel een gezin met kinderen, ouderen, 
alleenstaanden etc. met een bepaald 
inkomen verantwoord kunnen beste-
den aan de woninginventaris. Brochu-
re bestellen door f 5.10 over te maken 
op girorekening 36 87 00 t.n.v. NIBUD, 
Den Haag onder vermelding Inventa- 
ris. 

Teleurstelling 
De drie ouderenbonden ANBO, PCOB 
en de UNIE KBO hebben in een brief 
aan de minister-president hun teleur-
stelling uitgesproken over de dreigen-
de ontkoppeling van de netto uitkerin-
gen en het netto-minimumloon. De 
bonden vrezen dat de ouderen in een 
nog meer geïsoleerde positie zullen 
komen als hun koopkracht verder 
wordt aangetast. En deze „isolatie" 
staat haaks op het regeringsstandpunt; 
nl. de bevordering van de integratie 
van ouderen in de samenleving. 

MS Werkgroep 
De MS werkgroep Amsterdam en om-
geving die uit multiple sclerose patiën-
ten bestaat en is voortgekomen uit ge-
spreksgroepen binnen het MS-cen-
trum in de Alexander van der 
Leeuwkliniek, organiseert kontakt-
mogelijkheden en onderlinge opvang, 
yoga-lessen èn wil patiënten helpen 
„het lot in eigen hand te houden." 
Adres van deze werkgroep p/a Mevr. H. 
J. C. van Driel, Alexander van der 
Leeuwkliniek, Overtoom 363-365, 1054 
JN Amsterdam, tel 020-18 60 11. 

IHEU 
De International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) wijst er nog eens op dat 
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het adres voor de IHEU nu ook is: 
Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht. 

Op zoek naar partner 
Het Huinanisitisch Verbond werkt 
mee aan het landelijk Centrum voor 
Huwelijkskontakten en andere duur-
zame man-vrouw relaties. De Stichting 
beschikt over folders, brochures, affi-
ches e.d.: erg geschikt om op een „in-
formatietafel" te leggen. Interesse? 
Adres Stichting LCH Prinsenlaan 1 -
3732 GN De Bilt. tel 030-76 06 30. 

HOM-nieuwsbrief 
„De politiek staat voor een principiële 
keus met de marine-order voor Argen-
tinie';" aldus een artikel in het juni-
nummer van de HOM-Nieuwsbrief. 
Ingegaan wordt op acties om een eind 
te maken aan deze wapenleveranties. 
Steeds meer politieke partijen blijken 
tot deze conclusie te komen, aldus het 
Humanistisch Overleg Mensenrech-
ten. In dit nummer ook aandacht aan 
het ontwikkelingsbeleid van minister 
Van Dijk, olieboycot tegen Zuid Afrika 
etc. Bestellen door f 2,10 over te maken 
op giro 14 60 115 t.n.v. Humanistisch 
Overleg Mensenrechten Utrecht met 
vermelding: Nieuwsbrief juni. 
Een abonnement kost J.  12.50 per jaar. 

Postnatale depressie 
Op zaterdag 11 september a.s. wordt in 
het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht een congres gehouden over 
postnatale depressie. Belangstellen-
den kunnen deelnemen door overma-
king van f 40,— oP gironummer 23 585 
van de Rabo-bank Aalsmeer, t.g.v. 
banknr. 3001.39.985 Stichting Vrou-
wen in PND (congres). 
Adres van de Stichting: Postbus 303, 
1403 AH Aalsmeer. 

Polemologie 
De polemoloog Herman de Lange is 
gepromoveerd op een proefschrift over 
de bewapeningswedloop. Hij onder-
zocht welke factoren de bewape-
ningswedloop tussen de VS en de 
Sovjet Unie hebben veroorzaakt. Dit 
proefschrift: ,,De bewapeningswed-
loop tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet Unie 1945-1980" is te bestellen 
bij het Polemologisch Instituut, afd. 
Bestellingen, 

por-
tokosten. 

Heresingel 13, 9700 ER 
Groningen. Prijs 40,— inclusief por- 

Kinderen en rouw 
Kunnen wij kinderen helpen te leven 
met dood en rouw? Rond deze vraag 
wordt van 15-17  oktober 1982 een 
weekend gehouden op vormingscen-
trum Den Alerdinck. 
Deze weekendkursus wil bijdragen tot 
een dieper en rijper inzicht bij mensen 
die met deze vragen bezig zijn. Onder-
linge uitwisseling speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
Prijs: f 85,— p.P.; kinderen t/m 15 jaar 
f 42,50 p.p. 
Voor inlichtingen en/of programma- 

folder: administratie vormingscen-
trum Den Alerdinck, Den Alerdinck-
weg 2, 
8055 PE Laag-Zuthem bij Zwolle, tel. 
05290-541. 
Een programmafolder is op aanvraag 
(kosteloos) verkrijgbaar. 

ABAL 
De stichting ABAL heeft weer heel wat 
nieuwe artikelen ingekocht: sieraden 
en hoornen doosje uit India, leren tas-
sen en wajangpoppen (en maskers) uit 
Indonesië, witte katoenen broeken uit 
de Kaap Verdische eilanden. Er zijn 
verder blikken ananas en lychees uit 
Vietnam, druivensap en rode wijn uit 
Algerije, witte wijn uit Portugal, nieu-
we soorten thee en koffie uit Nicara-
gua, Angola, Vietnam, Mozambique en 
Tanzania aan het bestaande voedings-
en wijnassortiment toegevoegd. 
ABAL, Rouwkooplaan 7, 2251 AP 
Voorschoten. Tel 01717-7948 en -49. 

Studiedag 
De Nederlandse Gezinsraad, Advies-
raad voor personen en samenleefver-
banden, organiseert op vrijdag 5 no-
vember 1982 een studiedag over de ju-
ridische aspecten van niet-huwelijkse 
relaties, waarbij ook de positie van 
kinderen aan de orde zal komen. 

De studiedag zal plaatsvinden in het 
Jaarbeurs Congres Centrum te 
Utrecht, van 10.00-17.00 uur. De deel-
nameprijs ad f 55,— is inclusief het 
boek met preadviezen, en koffie en 
thee. Wilt u ook aan de lunch deelne-
men, dan bedraagt de deelnameprijs 
f 72,— 
Nederlandse Gezinsraad 
Duinweg 1, 
2585 JT DEN HAAG. Tel. 070-54 85 00 

Themadag 
Ter gelegenheid van haar 25-jarig be-
staan organiseert de PSVG een thema-
dag onder de titel: 
„De boodschap doorgelicht": over 
waarden en normen in de voorlichting 
en vorming over seksualiteit en rela-
ties. Kosten: f 17,50 per persoon. 

Plaats en datum: 30 oktober 1982, Aca-
demie De Horst te Driebergen. Aan-
melding uitsluitend door overmaking 
van f 17,50 op girorekening 3600732 
t.n.v. Stg. Ondersteuningsfonds PSVG 
te Den Haag, met vermelding van 
„themadag 30 oktober". 
Voor nadere informatie kunt u bellen: 
070-51 25 21. 

Tien miljard 
Over 130 jaar zullen er 10 miljard men-
sen op onze aardbol wonen- tenminste 
als het geboortepeil niet drastisch om-
laag gaat. Het VN-fonds voor Bevol-
kingsactiviteiteri gaat zich inspannen 
om in de komende 20 jaar de bevol-
kingsgroei in de minst ontwikkelde 
landen terug te dringen. 



11171LM1111110 
uit affielligen 
en genieste 

ALKMAAR. In de laatste bestuursver-
gadering is al gesproken over de Stuif-
in die aan het eind van het jaar zal wor-
den gehouden. In het Hof van Sanoy 
zijn inmiddels zalen gehuurd: twee 
(achter elkaar) en één aparte die voor 
de jongeren is bedoeld en waar dus 
straks (luide) disco-muziek zal klinken. 

AMSTERDAM. Het Hivos Komitee 
Regio Amsterdam is bijzonder actief. 
In de door zo'n 40 vrijwilligers(sters) 
gerunde ABAL-winkel, Ceintuurbaan 
238, is nu een tentoonstelling ingericht 
van het door het komitee geadopteerde 
ontwikkelingsprojekt „KEEL urn-
VAM" in India, waaraan Amsterdam 
tienduizend gulden wil bijdragen. De 
tentoonstelling wil de aandacht vesti-
gen op dit (kleinschalige) projekt en 
het inzamelen bevorderen. 

EEMLAND. Humanitas heeft in sa-
menwerking met het Humanistisch 
Verbond in het beleidsplan 1982-83 de 
vraag gesteld: „Voelen buitenkerkelij-
ken zich thuis in Eemland?" Het be- 

leidsplan „Buitenkerkelijken in Eem-
land en de breuklijn tussen Randstad 
en Veluwe" gaat in op: buitenkerkelij-
ken tussen christenen; waarden en 
normen; Humanistisch Verbond, Hu-
manitas en buitenkerkelijken samen 
aan de slag. 

DEN HAAG. In de (Haagse) Nieuws-
brief spreekt de nieuwe afdelingsvoor-
zitter Theo de Boer, de wens uit „dat de 
leden de afdelingstrein weer in bewe-
ging kunnen brengen." Het plan voor 
de komende maanden ligt klaar „om 
dit karwei te klaren." 

ROTTERDAM. Humanitas Rotterdam 
ontving van het Rotterdamse Studen-
ten Corps en de Vrouwelijke Studen-
ten Vereniging een bedrag van 
f 2500,— als bijdrage aan de (kinder) 
vakantie-week, lezen we in de (Rotter-
damse) Humanitaskrant. 

ZUTPHEN. Een tiental Humanitas-
vrijwilligsters werkt sinds 1977 „bin-
nen de muren van het humanistische 
bejaardencentrum „De Polbeek". Ze 
organiseren sjoel- en kaartcompetities, 
assisteren bij ontspanningsavonden, 
bezoeken bejaarden die weinig bezoek 
krijgen, maar organiseren (met groot 
succes) óók vakantiedagen. Geen 
vakantieweken, want hun ervaring is 
dat „veel ouderen een dagje-uit prefe-
reren boven een week van huis en sla-
pen in een vreemd bed." Volgens de 
directeur van „De Polbeek" hebben de 
vrijwilligsters „in de loop der jaren hun 
onbetaalbaarheid al dubbel en dwars 
bewezen, maar met deze dagjes-uit is 
het bewijs geleverd dat ook in 1981 
menselijke solidariteit als levende 
kracht nog bestaat." 

WIJ ZOEKEN IN 
AMSTERDAM 

en vrijwillig(st)er, die met ingang 
van 1-1-83 zou willen optreden als 

pennfingmeester 
voor de regio Noord-Holland van 
het Voorlichtingsprojekt Delin-
kwentie en Samenleving. Tot de 
taak van de penningmeester zal zo 
goed als zeker ook het werven van 
fondsen behoren uit giften en 
subsidies, die het voortbestaan 
van het projekt in onze regio fi-
nancieel kunnen waarborgen. 
Inlichtingen bij de huidige pen-
ningmeester: Yvo Baudoin, Cen-
traal Bureau Humanitas, (020) 
739444. 

Welkom Sandra 

In Amsterdam: f 10.000 voor KEEL OTTIVAM 

Sinds 16 augustus '82 vervult Sandra 
Nieuwenhuijsen (35) de functie van 
gewestelijk functionaris in de provin-
cie Utrecht. 
Na haar kandidaatsexamen sociologie 
in Amsterdam heeft ze zich zes jaar be-
zig gehouden met marktonderzoek. 
Daarna heeft Sandra haar studie hervat 
en deze vorig jaar in Utrecht afgerond. 
Inmiddels werkte ze al geruime tijd als 
docente bij de Landelijke Stichting 
Opleiding Bejaardenzorg met groepen 
bejaardenverzorgenden en bejaarden-
helpenden. Zij ziet haar nieuwe baan 
als een grote uitdaging, en is in diverse 
verenigingsaktiviteiten nauw betrok-
ken geweest bij problemen op het ge-
bied van het vergroten van de kern van 
aktieve leden. Dat ziet Sandra als een 
van haar hoofdtaken om de afdelingen 
op dit punt te ondersteunen. 
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TREKKING 30 JUNI 1982 

Prijswinnaars giroloterij 

Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 
020-739444 (9-12.30 — 13.30-17.00 uur.) 

Gewestelijke bureaus: 

16, Amsterdam. Telefoon 

Olde Galileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkrujdstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Bhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
KI-1 Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 
pia J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 
Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 
voorlopig: p/a J. W. Brouwerstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

Amsterdam 	Vossiusstraat 6, Amsterdam 
's-Gravenhage Surinamestraat 19, 's-Gravenpage 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Utrecht 	(jeugd bescherming) 

3512 AE Utrecht, Neude 29 bis, 
• 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 058-138617 
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Stichting PROTECTA 

zoekt op korte termijn een 

BELEIDS- 
MEDE WERK(ST)ER 
De humanistische stichting voor 
bewindsvoering en beheer, Protecta, 
opgericht door het Humanistisch 
Verbond en Humanitas, heeft tot 
doel diensten te verlenen als be-
windvoerder of beheerder van ver-
mogens of als uitvoerder van laatste 
wilsbeschikkingen. De aan te stellen 
medewerk(st)er, bij voorkeur 45 jaar 
of ouder, zal in nauwe samenwerking 
met het bestuur belast worden met 
de opzet en werkwijze van de activi-
teiten van de Stichting, waarbij een 
aanloopperiode van tenminste drie 
jaar wordt ingebouwd. 

Taakopdracht: 

• het leggen en onderhouden van 
contacten met de verschillende 
humanistische organisaties en 
overige daarvoor in aanmerking 
komende organisaties. 

• het opbouwen van een net van 
plaatselijke vrijwillige medewer-
kers, die de informatie over het 
concrete hulpaanbod van de stich-
ting, alsmede de directe begelei-
ding van de hulpvragers op zich 
kunnen nemen. 

• het opzetten en begeleiden van een 
bureau, dat de administratieve 
verwerking van het vermogens-
beheer verzorgt. 

Gevraagd wordt: 
• een financieel-economische oplei-

ding en ervaring 
• goede uitdrukkingsvaardigheid 

zowel mondeling als schriftelijk 
• gemakkelijk met mensen kunnen 

omgaan 
 

• de humanistische uitgangspunten 
van de stichting kunnen onder-
schrijven en waar nodig verdedi-
gen. 

Sollicitaties te richten aan de voorzit-
ter van de stichting, p/a J. W. Brou-
wersstraat 16 te Amsterdam, tel. 
020-739444, alwaar ook inlichtingen 
verkregen kunnen worden. 
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