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STERRENSHOW. De heren 
Van den Heuvel en Rengelink, 
respectievelijk voorzitter van de 
VARA en HUMANITAS vertellen 
op pagina 3 waarom de Sterren-
show moet slagen. Kortgezegd 
komt het neer op: „met elk lot een 
beter lot voor een medemens." 

VARAHULP/HUMANITAS.Het team van Vara-hulp beantwoordde 
in één jaar niet minder dan . . . 4000 brieven. Waarom het team zo 
betrokken is bij de problemen van mensen die in de knel zitten leest u op 
pag. 12, 13 en 15. 

SPELLETJESMAKERS Jan Meulendijks en Bart Schuil maakten 
van hun hobby „spelletjes bedenken" hun beroep. Zij bedachten ook de 
formule voor de „mooi verpakte loterij" van de Sterrenshow. Als spel-
letjes-makers genieten ze nu internationale bekendheid. Dat leest u op 
pag. 7 en 9. 

WAT VOOR EEN CLUB? Wat is Humanitas nou voor een club? Het 
antwoord op deze vraag leest u op pag. 18 en 19. En op pag. 16, 17 en 21 
geeft óók het verslag van de Algemene Vergadering dat antwoord. 

ALLEEN ONZE LEDEN ontvangen met dit speciale nummer van 
Van Mens tot Mens een raambiljet van de Sterrenshow; een opwekking 
om loten te kopen

.
ti begrijpt het al: een raambiljet hoort achter het 

raam. Achter 1.v raam! 
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Verkoop gaat door! 
Helaas werd in het oktobernummer 
van Van Mens tot Mens onze ingezon-
den mededeling niet opgenomen. Wij 
maakten kenbaar dat ondanks alle ne-
gatieve publikaties over het sluiten van 
ABAL in Voorschoten, de vrijwilligers-
winkels in Deventer en Amsterdam ge-
woon doorgaan met de verkoop van 
produkten uit derde wereldlanden. 
Er bleek wel ruimte voor een berichtje 
over de NOVIB-catalogus, geïllus-
treerd met een foto van een Peru-kleed. 
Maar er was geen plaats voor een acti-
viteit uit de eigen achterban. 

Eduard van Geenhuizen 
p/a ABAL winkel Ceintuurbaan 238 

Amsterdam. 

(U hebt volkomen gelijk: voor dat ver-zuim was een verklaring, ... daar hebt u 
weinig aan. Maar... met ingang van het 
nieuwe jaar beloven we graag beter-schap.) 

Overwinteren 
Je hoort tegenwoordig nogal veel over 
Aruba, waar het mis dreigt te gaan met 
de werkgelegenheid. Nu dacht ik: er 
zijn heel wat arme landen die beter zijn 
geworden van het toerisme. Als Aruba 
zich nu ook eens op betaalbaar toeris-
me zou gewin toeleggen? Ik denk dat 
heel wat Nederlanders daar best een 
paar weken in de zon willen zitten. 
En oudere Nederlanders zullen in 
plaats van in Spanje toch ook wel eens 
op Aruba willen overwinteren? Mits 
het betaalbaar is! 

Gerretse, 
Den Haag. 

Onsmakelijk 
Wat een afschuwelijk idee hebben ze 
daar in Roggel gekregen: een eetwed-
strijd organiseren om de hongerende 
mensheid in Afrika te helpen. Smake-
lozer kan het bijna niet. 
Hopelijk komen ze in dat Limburgse 
dorp tijdig tot de ontdekking dat „van 
honger sterven" niet thuis hoort in de 
sfeer van carnaval. En wat een geluk 
dat die mensen daar in Afrika geen Ne-
derlands kennen. 

Mw. T. Bruins, 
Amsterdam. 

■ 
Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij die altijd on-

De inhoud . van de brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
korten — blijft geheel voor rekening van 
de inzenders. 

Wat heet oud? 
In het oktobernummer van Van Mens 
tot Mens las ik dat de Nederlandse Fe-
deratie voor Bejaardenbeleid samen 
met het Jeugd Rode Kruis lesmateriaal 
gaat uitgeven onder de naam „Wat heet 
oud", en dat bedoeld is voor kinderen 
op school en in buurthuizen en dit alle-
maal omdat kinderen een sterk ge-
kleurd beeld hebben van ouderen. Ik 
zou zeggen: geen wonder! 
Als je in kranten of weekbladen over 
oudere mensen leest, wordt er bij voor-
keur een foto van „demente oudjes" bij 
geplaatst, 66k als het over problemen 
gaat van mensen die de grens van 65 
zojuist zijn gepasseerd. 
Ik ga als „oud mens" ieder jaar in Oos-
tenrijk langlaufen met een paar 
vriendinnen, die hard op weg zijn naar 
resp. 68 en 70 jaar. Wij maken ieder 
jaar heel leuke en vrolijke foto's hoor, 
maar die horen volgens de redacties 
kennelijk niet bij „ouderen", die men 
het liefst tot „oudjes" degradeert. Ik 
wens die federatie en jeugd rode kruis 
overigens erg veel succes. 

Mw. L. Scheepstra, 
Zaanstad. 

Met ingang van 
15 januari 1985 
is het adres van het 
Centraal Bureau: 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS Amsterdam 
Tel. 020-262445 

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

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 
Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,—is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks geïn-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 
Zij, die Hurnanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58.2000 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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Het gaat niet goed met de maatschappelijke 
dienstverlening in Nederland. De overheid ziet 
zich gedwongen te beknibbelen op allerlei 
uitgaven. Het welzijnswerk heeft het daardoor 
extra moeilijk gekregen. De gezinsverzorging, de 
bejaardenverzorgingshuizen, het jeugdwerk en 
vele andere instellingen zien zich helaas geplaatst 
voor aanzienlijke bezuinigingen. 

Het aantal mensen dat daardoor op de één of 
andere wijze in moeilijkheden verkeert, neemt 
toe. De werkloosheid bv. blijft schrikbarend 
hoog. Er zijn nogal wat mensen die het slachtoffer 
worden van de ontwikkelingen. Voor hen dreigt 
het ontbreken van perspectief. 

Wij zijn daarom bijzonder verheugd dat onze 
vrienden van de VARA bereid zijn een aantal 
shows te organiseren rond Willem Ruis met een 
fondswervend karakter. Een fantastische geste 
van de VARA, ingegeven door dezelfde 
bezorgdheid als die Humanitas koestert ten 
aanzien van mensen die in de knel zitten of 
dreigen te komen. 

Wij van Humanitas hopen dat de opbrengst 
van deze fondsenwerving het mogelijk zal maken 
het werk van onze Vereniging niet alleen veilig te 
stellen, maar ook uit te breiden. Uiteraard geldt 
dat zeker voor de dienst VARA-hulp! 

Samenwerking is in de huidige tijd meer dan 
geboden. Dat geldt niet alleen voor VARA en 
HUmanitas maar ook voor allerlei andere 
verbanden. 

Toch verdient het aandacht dat VARA èn 
Humanitas beide verenigingen zijn. U kunt er lid 
van worden en zodoende meehelpen de koers van 
de organisatie te bepalen. 

Hopelijk biedt dit nummer van ,,Van Mens 
tot Mens" u enig inzicht van de wijze waarop 
Humanitas dat doet. 
dr. H. Reng elink, 
Voorzitter Vereniging Humanitas. 

Hoewel de banden tussen HUMANITAS en 
VARA al van langere duur zijn, mag de 
samenwerking die nu met 'DE STERRENSHOW' 
voor de deur staat, stellig wel een mijlpaal 
genoemd worden. Want de klank van de naam 
HUMANITAS zal door velen niet terstond 
associaties met een vrolijke televisieshow 
oproepen. Vanaf 29 december zal dat echter 
anders zijn. HUMANITAS, WILLEM RUIS en de 
VARA zullen dan, hopelijk, in één adem worden 
genoemd. En waarom ook eigenlijk niet? Het gaat 
er tenslotte om dat HUMANITAS zijn werk kan 
blijven doen en op welke manier dat nu al 
gerealiseerd wordt, is eigenlijk van ondergeschikt 
belang. 

Maar laat ik op deze plaats ook niet verhelen 
dat zonder deze samenwerking de VARA in z'n 
eentje nooit een kostbaar projekt als 'DE 
STERRENSHOW' zou kunnen maken. Want een 
televisieprogramma van deze allure, dat wil 
zeggen topamusement in een spektakulaire 
setting, gepresenteerd door de allerpopulairste 
die we op dit gebied kennen, Willem Ruis, kan uit 
de normale middelen van een A-omroep 
nauwelijks meer worden gemaakt, en zeker geen 
elf weken achter elkaar. 

Laten we hopen dat enerzijds HUMANITAS 
als fondswerver en anderzijds de VARA met 'DE 
STERRENSHOW' zoveel aantrekkingskracht op 
het publiek zal hebben, dat de beurzen vaak en 
royaal open gaan. 
Albert van den Heuvel 
Voorzitter VARA 
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WAT IS DE BESTE MANIER OM 
UW SPAARGELD TE BELEGGEN: 

HIERIN 
Sparen bij de ASN is gemakkelijk. U hoeft er niet op uit. 

Hoeft niet tijden voor een loket te staan. U spaart thuis — via 
uw girorekening. Na elke storting of opname krijgt u een helder 
rekeningoverzicht. De rente wordt regelmatig bijgeschreven. 
Sneller en doelmatiger kan niet. 

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

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

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

Sparen bij de ASN is sparen via uw girorekening» 
Doe het nu: u krijgt f 7,50 premie! 

Als u voor 1 juli 1985 ééft gpááti.ekening.  \icor uzelf opent 

met tenminste f 50,— als eerste inleg. Bij de ASN spaart ti ook 
thuis. Via uw giroboekje. U spaart net zo snel of u neemt net zo 
makkelijk weer geld op als u een giro-overschrijving doet. 

Meer weten? Vul snel de bon in. 
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OF HIERIN. 
r 

Naam en voorletter(s)• 	  

Adres 	- 

Postcode en woonplaats. 	  

Wenst nadere inlichtingen over:* 

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

kunnen of willen verzekeren) 

'aankruisen wat u wenst. 

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

ALGEMENE SPAARBANK 
VOOR NEDERLAND 

DE ANDERE BANK MET DEZELFDE RENTE. 1. 



DE STERRENSHOW! 

Ergens in 
Nederland sto 
een auto . . . 

De sterren in de door Willem Ruis gepresenteerde 
VARA/HUMANITAS STERRENSHOW, die vanaf 29 
december '84 tot en met 9 maart '85 iedere zaterdag-
avond wordt uitgezonden, zijn afkomstig uit binnen en 
buitenland. Máár. . ook de 33 geselecteerde kandida-
ten horen tot de sterren van de show. Zij zien hun liefste 
wens in vervulling gaan: optreden in een T.V. show en 
dan bij voorkeur samen met hun lievelings artiest(e). 

Dit alles speelt zich af in de uit 
Monaco afkomstige theater-
tent, die 11 maal wordt afge-
broken, om dan elders in Ne-
derland weer te worden opge-
bouwd. Op het „breedste podi-
um ter wereld", waarover deze 
tent beschikt, wordt een werve-
lende show vertoond en via een 
ingenieuze elektronische appa-
ratuur de cijfers onthuld, die 
samen het winnende getal vor-' 
men. Misschien vraagt u zich af 
of dit alles zich uitgerekend in 
de winter in een tent moet af-
spelen? Het antwoord is, waar-
om niet want een verwarmings- 

auto door Nederland. Ergens in 
Nederland stopt die auto. . . er-
gens wordt aangebeld. En als de 
bewoner(ster) dan een geldig 
lot van de Sterrenshow kan la-
ten zien, blijft die auto daar ge-
woon voor de deur staan: als 
haar of zijn eigendom! 
En gróót wonder: via de mo-
dernste apparatuur en een, vi-
di-wall is in de tent en dus óók 
in alle huiskamers te zien wáár 
en bij wie de auto stopt! 

Na Geleen (op 29 december) 
waar de eerste sterrenshow 
vandaan komt, luidt het pro- 
gramma: 

5 januari Waalwijk 
12 januari Goes 
19 januari Zwijndrecht 
26 januari Alkmaar 

2 februari Smallingerland/ 
Drachten 

9 februari Veendam 
16 februari Meppel 
23 februari Winterswijk 

2 maart Deventer 
9 maart Rhenen 
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systeem zorgt voor een zomerse 
temperatuur en de  degelijke 
konstruktie wijkt zelfs niet 
voor windkracht 9. 

Kansen 
Als u in het bezit bent van 
meerdere loten (verkrijgbaar 
op alle postkantoren en -agent-
schappen) hebt u kans de eer-
ste, tweede of derde  prijs van 
resp. 100.000, 50.0(0 of 25.000 
gulden •3f een van vele andere 
geldprijzen te winnen. Maar 
daarnaast bestaat de kans dat u 
zomaar een auto wint! 
Gedurende de show  rijdt een 
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~Erdal 
HET GAAT GOED 
MET DE VARA 

HUMANITAS EN VARA HEBBEN DOOR HUN 
BEIDER DOELSTELLINGEN EEN VANZELFSPRE-
KENDE NAUWE BAND MET ELKAAR. DIT UIT 
ZICH DAN BIJVOORBEELD IN DE ZEER INTEN-
SIEVE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN 
GELD-INZAMELINGEN. WIJ NOEMEN U DE 
HUMANITAS/OMBUDSMAN-LOTERIJEN VAN 
WELEER. EN NU DE GROOTS OPGEZETTE AKTIE 
MET ELK LOT EEN BETER LOT. MET DE STERREN-
SHOW ALS ABSOLUUT. HOOGTEPUNT OP 
VARA-TV GEDURENDE I 1 WEKEN. 
ZO ZIJN ER NOG TAL VAN ANDERE GROTE EN 
KLEINE VOORBEELDEN TE NOEMEN, WAARIN 
DE DOELVERBONDENHEID TOT UITING KOMT. 
WIJ VINDEN DAT EEN GROOT, HEEL GROOT 
UITROEPTEKEN WAARD! 

MOCHT U DAT OOK VINDEN, STEUN DAN 
ÓÓK DE VARA. VOOR EEN TIENTJE PER JAAR 
TELT U HELEMAAL MEE. BOVENDIEN ZULT U 
REGELMATIG ONS TIENTJESLEDENBLAD DE 
FAMILIE (!) ONTVANGEN. EN ALS U AL LID 
BENT DAN WEET U VAST WEL IEMAND 
ANDERS DIE EIGENLIJK OOK BIJ DE VARA 
HOORT. VUL ONDERSTAANDE BON IN EN 
STUUR 'M OP. ALVAST BEDANKT. 

IK WORD TIENTJESLID VAN DE VARA. 

NAAM: 	 VOORL.• 	 

ADRES: 	  

POSTCODE: 	  

PLAATS: 	  

U ONTVANGT VAN ONS EEN ACCEPT/GIRO-
KAART. 

BON OPSTUREN IN GESLOTEN ENVELOP, 
ZONDER POSTZEGEL NAAR: 
VARA, ANTWOORDNUMMER 3, 
1200 VB HILVERSUM. 
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Jan Meulendijks (r) en Bart Schuil (I) genieten als „spelletjes-makers" internationale bekendheid! 

SPELLETJES-MAKER JAN MEULENDUKS: 

„Wij hebben van onze 
hobby ons beroep gemaakt" 
„Bij de Geïllustreerde Pers, waar ik een t.v. rubriek schreef zat een 
man, die puzzeltjes maakte. Ik zat daar vaak naar te kijken; ik 
vond dat zo enig en dan dacht ik wel eens: dat zou ik ook best 
willen doen. En dan begin je hè en van het één komt dan het 
ander..." 
Dat zegt Jan Meulendijks met wie wij een gesprek hebben in zijn 
kantoor, dat in een prachtig gerestaureerd oud huis aan de 
Amsterdamse Weteringschans is gevestigd. Aan de voordeur een 
koperen naambord: „WIN Productions B.V." Niet zomaar een 
naam, want „we maken puzzels, prijsvragen, spelletjes en quizen 
en daarbij gaat het toch altijd om winnen?" Zij bedachten ook de 
loterij van STERRENSHOW. „Alleen de loterij, want het show-
element is het werk van Willem Ruis." 

was", richtte hij de B.V. in spelletjes 
op; een B.V. die nu over de hele wereld 
bekend is. Het bedrijf moest zelfs in 
tweeën worden gesplits, „de ene helft" 

Samen met Bart Schuil, die „net als hij 
Nederlands studeerde en net als hij een 
poosje in de journalistiek of eigenlijk 
meer in de public relations werkzaam  

levert puzzels, kruiswoordraadsels, 
'cryptogrammen etc. aan kranten en 
tijdschriften, terwijl „de andere helft" 
de televisie van spelletjes, quizen, spel-
programma's en „speelse" ideeën voor-
ziet. 
Het is duidelijk dat van het één het 
andere kwam... Voor Jan Meulendijks 
begon het met náást het schrijven van 
t.v. recensies af en toe ook eens een 
kruiswoordraadseltje te maken. En 
omdat hij uit hoofde van zijn beroep 
veel naar de televisie moest kijken, 
kwam het idee in hem op zelf eens, een 
quiz te bedenken. Hij bedacht EEN 
HORIZONTAAL èn verkocht het spel 
aan de t.v. 
Jan Meulendijks: „In 1968 nam ik mijn 
ontslag bij de Geïllustreerde Pers. Toen 
ik Eén Horizontaal had verkocht, 
dacht ik: dáár zit brood in; er bestaat 
een behoefte die nog niet is ingevuld. Ik 
kom uit een middenstandsmilieu; mijn 
hele familie is onafhankelijk. Mijn 
broers handelen in wijn en antiek en ik 
wilde eerlijk gezegd ook mijn eigen to-
ko hebben. Dat zit nou eenmaal in je 
hè." 

Hongerig Medium 
In '69 leerde hij Bart Schuil kennen die 
dezelfde interesse bleek te hebben en 
zij besloten gezamenlijk van „spelle-
tjes maken" hun broodwinning te ma-
ken. Geen gek idee... want de televisie 
bleek een hongerig medium dat steeds 
meer „quizen en spelletjes" verlangde. 

Jan Meulendijks: „We bedachten 
'Wegwezen' dat door Cees de Lange 
werd gepresenteerd; 'Zevensprong' 
voor Willie Dobbe en Jan Theys, ver-
volgens 'Puzzeluur' waarbij Jos Brink 
zich voor het eerst als volkskomiek kon 
profileren... En jaar en dag werken we 
aan de weekend quiz mee die nu Fred 
Oster Show heet". 
Maar de klapper, zowel nationaal als 
internationaal bleek Babbelonië te 
zijn. Niet alleen in Nederland, maar 
ook in Engeland gaat dit spelletje als 
„Babble" met groot succes het derde 
seizoen in. 
Jan Meulendijks: „Met Denemarken 
hebben we juist een kontrakt getekend: 
daar begint Babbelonië eerdaags ook 
en in de V.S. en Canada lopen proef-
programma's. In- Engeland zei iemand 
van de t.v. tegen ons, dat het typisch 
een spel was voor de noordelijke lan-
den. Maar tot onze verbazing kregen 
we ook een aanvraag uit Turkije, om-
dat ze er daar zoveel over gehoord 
hadden." 

vervolg op pag. 9 
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Waar ,  u ook heen 4gaat deze winter, 
ga rustig op reis dankzij postgiro. 

Girorekeninghouders hebben 't maar 
makkelijk. Want postgiro heeft een compleet reis-
pakket: girobetaalkaarten, reischeques en 
buitenlands geld. Plus een reisverzekering. Met 
een goede dekking tegen zeer gunstige prijzen. 

Voor Beneluxdekking betaalt u slechts 
f1,- per persoon per dag, voor Europadekking 
f1,40 per persoon per dag en voor werelddekking 
maarf 2,40.Verlies of diefstal van geld en cheques 
is daarbij tot f 300,- meeverzekerd en u heeft een 
standaard eigen risico van f 50,- per gebeurtenis. 

Kiest u voor een extra eigen risico van 
f 200,- per gebeurtenis, dan zijn de premies 
slechts f 0,50, f 0,90 en f1,90! De standaarddekking 
voor geld en cheques vervalt dan. 

De poliskosten zijn slechts f 5,-. 
Voor uw wintersportvakantie bestaat een 

aanvullende dekking, tegen een extra premie 
van f1,50 per persoon per dag. Voor dat bedrag 
zijn de kosten van bijzonder vervoer van zieken 
of gewonden naar Nederland gedekt. 

Bij voortijdige terugkeer door ziekte of 
ongeval worden ook de vooraf gemaakte kosten 
van skipassen, -liften, -huur en -lessen vergoed , 
vanaf de ongevalsdatum. Meeverzekerd zijn ski s 
(gehuurde) en ski-imperiaal (tot max. f 200,-). 

Gaat u vaker per jaar naar het buitenland, 
dan kunt u diezelfde verzekering ook op door-

lopende basis afsluiten. Daar is een aparte folder 
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over. U ontvangt van ons de gewenste folders 
plus aanvraagformulier wanneer u onderstaande 
coupon invult en aan ons opstuurt. Dan kunt u de 
reisverzekering thuis aanvragen. 

Uw wintersportverzekering kunt u ook 
direct telefonisch afsluiten. Bel daarvoor het 
administratiekantoor Leeuwarden: 058 -44 93 33. 

In beide gevallen ontvangt u binnen 
enkele dagen de verzekeringspapieren, inclusief 
schadeformulier en duidelijke instructies voor on-
derweg. De kosten worden automatisch van uw 
girorekening afgeschreven. Ot 

vir  postgiro 
Dus makkelijker kan 't niet.  ,,,01 rijkspostspaarbank 

Rustig op  reis,  dankzij postgiro. 

COUPON VOOR FOLDERS. 

El Stuurt u mij de folder Reisverzekering + aanvraag-
formulier. 

1=IStuurt u mij de folder Doorlopende Reisverzekering 
+ aanvraagformulier. 

Naam. 	  

Adres 	  

Postcode. 	  

Woonplaats: 	  

Deze coupon in een gewone envelop 
zonder postzegel sturen naar: administratiekantoor 
postgiro/rijkspostspaarbank, afd. Reisverzekering, 
postbus 99961, 8900 GA LEEUWARDEN. 	HUMJ 



De loterij ven de Sterrenshow: idee van WIN-Production. 

SPELLETJES-MAKER 

vervolg van pag. 7 

— Hoe gaat dat nou met die internatio-
nale kontakten? 
Jan Meulendijks: „Wij zijn in Neder-
land het enige bedrijf dat fulltime hier-
mee bezig is en dat het beste op de 
hoogte is van wat er over de hele wereld 
aan spelletjes, quizen etc. wordt ver-
toond. We reizen de hele wereld af, be-
zoeken alle beurzen. Onze producente 
zit op het ogenblik in Amerika om din-
gen te kopen èn te verkopen. 
Het wereldje van de spelletjesmakers is 
maar klein: wij kennen elkaar alle-
maal, we kopen van èn verkopen aan 
elkaar. We beschermen elkaars pro-
dukten en houden ons dus strikt aan 
het betalen van auteursrechten." 

Urenlang kijken... 
Jan Meulendijks staat op om ons de 
kamer naast het kantoor te laten zien: 
een kamer vol televisie- en video-appa-
ratuur en de grond bezaaid met video-
banden. Hier kijken ze urenlang naar 
allerlei quizen en spelletjes, die over de 
hele wereld worden uitgezonden. 

— Inspireert dat ook tot het bedenken 
van nieuwe spelletjes? 
Jan Meulendijks: „Nee, want we ne-
men nooit zomaar een ideetje van 
iemand over; we nemen het spel het 
liefst integraal over en betalen daar-
voor de rechten. Natuurlijk mag je als 
je de rechten betaald hebt zo'n spel wel 
een beetje aanpassen. Blokletters is 
bijvoorbeeld een Amerikaans idee, dat 
wij iets hebben aangepast omdat je in 
Amerika met Blokletters 50.000 dollar 
kunt winnen. Dat is hier hoogstens dui-
zend gulden, als ik het wel heb. Maar ik 
vind dat het niets afdoet aan de span-
ning, bovendien is het een leuk spelle-
tje waaraan je in de huiskamer kunt 
meedoen." 

— De vraag of hij zelf graag spelletjes 
doet is bijna overbodig. 
Jan Meulendijks:  „Als kind was ik al 
gek op spelletjes en gelukkig werden er 
thuis heel veel spelletjes gedaan, In 
mijn jeugd was Monopoly mijn favo-
riete spel, ik kon er niet genoeg van 
krijgen. 
Nu ben ik vooral gek op bridgen en dat 
geldt ook voor Bart. We houden allebei 
ook erg veel van schaken, maar ik geef 
toch de voorkeur aan sociale spelletjes. 
Ik vind Mah jong daar geweldig ge-
schikt voor. Je kunt het met iedereen 
spelen, want je kunt je altijd aanpassen 
bij het spelniveau van je partners. Het 
is een spel waarbij je moet opletten, 
máár... je kunt er ook gezellig tussen 
door kletsen. Een heel sociaal spel." 

— Puzzelt hij wel eens? 
Jan Meulendijks: „Wij maken zelf vol-
op kruiswoordraadsels. Voor ons is het 
oplossen ervan beslist niet spannend, 
maar we lossen ze beroepshalve op om-
dat we willen weten wat erin omgaat. 
Kryptogrammen los ik wel eens voor  

mijn lol op; dat vind ik wel leuk. De 
vraag naar kryptogrammen stijgt, veel 
mensen krijgen kennelijk  genoeg van 
simpele kruiswoordraadsels. Wij ma-
ken tegenwoordig ook veel krypto-
grammen." 

— U hoeft niet bang te zijn dat de spel-
letjesmarkt verzadigd raakt?... 
Jan Meulendijks: „Integendeel:  wij kij-
ken verder dan onze neus lang is. Er zal 
steeds meer televisie komen  en er zijn 
dus steeds meer programma's  nodig. 
Ook veel meer Nederlandse program-
ma's. Daarnaast beschikken wij over 
de rechten van veel buitenlandse pro-
gramma's, waardoor we aan de toene-
mende vraag kunnen blijven  voldoen." 

Veel Werkplezier  
Die vraag is nu al zo groot dat vakantie 
meestal niet meer betekent dan af en  

toe „een weekje met een koffer vol 
boeken op de punt van een Canarisch 
eiland zitten..." Maar ze missen een 
lange vakantie nauwelijks, want: 

„We hebben van onze hobby ons werk 
kunnen maken; we hebben zoveel 
werkplezier dat de behoefte aan va-
kantie nauwelijks bestaat. Bovendien 
hebben we een geweldig afwisselend 
bestaan, we vliegen van hot naar haar, 
ontmoeten veel mensen en via onze 
spelletjes bezorgen we de mensen ook 
nog veel plezier. Het enige wat je pijn 
doet, is als een programma niet aan-
slaat, dan heb je je eigen werkplezier 
niet op de mensen kunnen overbren-
gen. En dat vind je dan jammer." 

Ank van Zachten 
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IN MEMORIAM 
JOOP VAN DALEN 

Op 5 december 1984 is Joop van Dalen, onze stafmedewer-
kers fondswerving en propaganda, geheel onverwachts 
overleden. Ondanks wat tegenslag na een operatieve 
ingreep in september j.l. werd Joop  het afgelopen jaar 
volledig in beslag genomen door wat hij zelf schertsend 
noemde „het volbrengen van zijn grootste financiële aktie 
voor Humanitas, de Sterrenshow"; het afscheidsgeschenk 
van hem aan de vereniging bij zijn pensioenering in maart 
1985. Ik geloof dat deze uitspraak tekenend was voor 
Joop: altijd bezig zijn voor de vereniging, altijd aandacht 
hebben voor de ander, maar ook steeds aandacht vragend 
voor datgene waarmee hij bezig was. En nu -op het hoog-
tepunt van de voorbereidingen van de Sterrenshow is hij 
er niet meer, en kan hij „zijn werk" niet meer afmaken. Wij 
kunnen het ons nog niet geheel realiseren dat Joop er niet 
meer is, maar we zullen moeten doorgaan. 
Ik denk dat, als wij er in slagen om de Sterrenshow tot een 
succes te maken, wij de nagedachtenis van Joop op de 
beste wijze kunnen realiseren. 
Adieu Joop, je was een fijne vriend en collega! 

Wilko Post 
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Ongelukken 
voorkorren 
Jaarlijks gebeuren in en om huis 
bijna 14 miljoen ongevallen, 
waarvan 2,4 miljoen ernstige. 
Dat is meer dan b.v. in het ver-
keer. Ook het aantal dodelijke 
ongevallen in de privé-sfeer is 
hoger dan in het verkeer of op het 
werk! 

De ongevallen gebeuren: 
— 19% tijdens huishoudelijke ar-

beid 
— 22% bij het bedrijven van een 

sport (vooral voetbal, volley-
bal, turnen) 

— 18% bij kinderspel 
— 10% tijdens hobby- en doe-

het-zelf werkzaamheden 
— 31% bij andere aktiviteiten, 

b.v. rekreatie 
Het komt er op neer dat één op de 
6 Nederlanders elk jaar de kans 
loopt op een zodanig ongeval 
buiten verkeer en werk, dat hij 
medisch moet worden behan-
deld. 
Zowel AVO-Nederland als Hu-
manitas hebben jaar in/jaar uit te 
maken met de gevolgen van pri-
vé-ongelukken. AVO-Nederland 
richt zich o.a. op de individuele 
zorg voor gehandicapten. Huma-
nitas werkt o.a. op het gebied van 
gezinsverzorging en bejaarden-
zorg (een hogere risico-groep). 
AVO-Nederland en Humanitas 
hebben in samenwerking met de 
Stichting Consument en Veilig-
heid (voortgekomen uit het Vei-
ligheidsinstituut) en het TBBS 
(Technisch Bureau ter Bevorde-
ring van Schadepreventie) een 
preventie-actie op touw gezet. 
Want . . . veel ongelukken kun-
nen worden voorkomen. Hoè en 
wat te doen bij bijvoorbeeld 
„kraal in oor; erwt in neus; bij-
tende stof in oog", enzovoorts 
leest u in het nuttige PREVEN-
TIE BOEKJE, uitgave van AVO-
Nederland, Postbus 850, 3800 
AW Amersfoort. Alle inlichtin-
gen ook bij: Stichting Consument 
en Veiligheid, Antwoordnummer 
17035, 1000 SL Amsterdam 
(postzegel dus niet nodig! ). 



GESPREK OVER DE KEERZIJDE 
Begin '84 kondigde de Alge-
mene Nederlandse Bond 
voor Ouderen (ANBO) in 
haar ledenorgaan „Samen op 
weg" een aktie aan tegen 
leef tij ddiskriminatie. 	Be- 
paald geen slechte gedachte 
want de keren dat ouderen 
op grond van hun leeftijd 
worden uit- of buitengeslo-
ten zijn legio. Voor wie er 
mee te maken krijgt is ach-
terstelling op grond van de 
leeftijd een moeilijk te vatten 
bron van ergernis. 
Bij het overschrijden van be- 
paalde 	leeftijdsgrenzen 
wordt er dikwijls een dikke 
streep getrokken. 

Gesprek 
— Ja het spijt ons zeer, maar we moe- 
ten nou eenmaal 	, dat snapt u 
toch wel? Of niet soms? 
Wie er echt niets van snapt kan vast 
rekenen op een meewarige blik. 
Mijnheer of mevrouw moet niet zo 
zeuren. Ouderen hebben altijd wat 
op of aan te merken, kunnen nooit 
eens genoegen nemen met de zaken 
zoals deze geregeld zijn. Ze denken 
toch niet het beter te weten? Of wel 
soms?— 
Maar mijnheer, was ik een jaar eer-
der iemand anders dan vandaag? U 
zoudt toch niet willen beweren, dat 
ik nu ongeschikt, onbekwaam of 
niet meer toerekeningsvatbaar ben? 
— Vanzelfsprekend niet, maar regels 
zijn regels en ergens moet er een 
grens getrokken worden. U weet 
toch ook wel, dat op uw leeftijd er 
van onze kant meer risiko's verbon-
den zijn aan uw deelname. Zeg nou 
eens eerlijk, voor ieder mens moet er 
toch een moment komen voor een  

stapje terug? Zie het niet als degra-
datie, uitstoting of uitschakeling, 
maar als een onvermijdelijkheid 
van het bestaan. Niemand kan er 
om heen. En vergeet u vooral de po-
sitieve kanten aan het gebruik van 
leeftijdsgrenzen niet! 
Op grond van uw leeftijd komt u in 
aanmerking voor interessante re-
duktie-regelingen. De PAS 65 is 
toch een uitvinding waarvan u al-
leen maar baat kunt hebben? U 
heeft recht op een AOW-uitkering, 
enz., enz. Wees blij dat onze samen-
leving zo aan u gedacht heeft. Ik zou 
nu al willen dat ik een PAS 65 kon 
aanvragen. En u, u bent niet tevre-
den? U vindt, dat u ook op uw leef-
tijd geld moet kunnen lenen, een 
verzekering kunnen afsluiten, u 
verkiesbaar moet kunnen stellen en 
noem maar op? Ik begrijp  niet waar 
u zich druk om maakt. U vindt het 
diskriminatie van ouderen? Over-
drijft u niet erg? 
— Wis en waarachtig  niet! Heb ik 
niet evenveel rechten als ieder an-
der mens. Moet ik me laten afsche-
pen met liefdadigheidsblijken als 
de Bejaardenpas? Moet ik mij als 
oudere bij leven en welzijn laten 
wegstrepen zodra ik een bepaald le-
vensjaar gepasseerd ben? Mooie sa-
menleving is dat: doet alle moeite 
om mensen zo lang mogelijk te laten 
leven, maar o wee ars blijkt, dat 
diezelfde mensen dat lange leven 
ook serieus als „leven>,  willen invul-
len. Dan wordt er onmiddellijk ge-
roepen: „Zoudt u dat nog wel doen 
op uw leeftijd" en gelaas geldt, 
dat u maar tot een be' aalde leeftijd 
in aanmerking komt voor ...... " Vult 
u maar in. 

Niet gewoon! 
Ik heb de neiging om dat „helaas" 
met een grote korrel zout te nemen. 
Want blijkbaar wordt het — „niet 
meer in aanmerking  komen van ou-
deren" — heel gewoon  gevonden.  

Ongewoon is, dat ik er tegen protes-
teer. En scheept u mij vooral niet af 
met de opmerking, dat er altijd wel 
iemand tegen wat dan ook zal pro-
testeren. Met dit soort dooddoeners 
neem ik geen genoegen! In mijn 
protest ben ik geen eenling. Onlangs 
las ik dat een oudere dame, de bi-
zarre uitwerking van leeftijddiskri-
minatie terecht als een grote on-
rechtvaardigheid beschouwde. In 
het spoorboekje stond vermeld dat 
zij als gehandicapte, mits voorzien 
van een geldig kaartje en een speci-
aal legitimatiebewijs voor gehandi-
capten, recht zou hebben op gratis 
begeleiding per trein, bus en metro. 
Zij vroeg zo'n legitimatiebewijs 
aan. Haar aanvraag werd echter af-
gewezen met de volgende bood-
schap. „U bent gehandicapt door 
uw leeftijd. Alleen wanneer men 
onder de 60 al gehandicapt is, komt 
men voor de begeleidingsregeling in 
aanmerking. Dus u niet." Me-
vrouw's bezwaar tegen deze beslis-
sing stuitte op de opmerking „De 
NS is geen sociale instelling". 
Een nogal zuur verhaal, dat mijn 
kritiek op het gebruik van leeftijds-
grenzen bekrachtigt. De keerzijde 
van de pagina waarop ik mevrouw's 
verontwaardigde bericht las, bevat-
te een bladvullende NS-adverten-
tie. De advertentietekst benadrukte 
een positieve kant aan ouder wor-
den: „Want er bestaat geen goedko-
pere reismogelijkheid dan de 60+/ 
65+ kaart". 
Het is maar dat we het weten. Jam-
mer dat die gehandicapte mevrouw 
er niets aan heeft. 
Met onderscheid op grond van leef-
tijd kunnen we twee kanten op. Het 
bevoorrecht of het benadeelt. Lijkt 
het één op liefdadigheid, het ander 
op diskriminatie. Beiden zijn strij-
dig met de oudere mens als vol-
waardig medeburger. 

Michael Kerkhof 
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Op 1 oktober 1983 is bin-
nen Humanitas Varahulp 
van start gegaan. Sinds 
die datum kreeg Varahulp 
Humanitas (bij Konsu-
menten Kontakt is een 
team voor het behandelen 
van konsumenten proble-
men ondergebracht) zo'n 
4000 brieven vanuit de 
centrale post in Hilversum 
toegezonden. Het gaat om 
brieven met een verzoek 
om hulp, die naar aanlei-
ding van radio- en t.v. 
programma's aan de VA-
RA in Hilversum werden 
en worden geschreven. 
Het team dat binnen Hu-
manitas werkt, bestaat uit 
vier vrouwen en een man: 
maatschappelijk werkster 
Lia Kirchhoff, de jurist 
Ton v.d. Brink, de secreta-
resses Cokkie Knot en Jo-
ke Saya en documentalis-
te Loes Meyer bij wie de 
brieven in eerste instantie 
terecht komen. 

Loes Meyer: „De brieven die voor ons 
team zijn bestemd, komen via de VARA 
't eerst bij mij. De mensen schrijven 
meestal naar aanleiding van het t.v. 
programma De Konsumentenman, 
maar ook wel naar aanleiding van iets 
dat in Sonja of in Achter het Nieuws 
werd gezegd. Marcel van Dam werkt 
mee aan Achter het Nieuws en mensen 
herinneren zich hem nog als Ombuds-
man... Vandaar! 
Ik lees de brieven en registreer ze op 
een kaartsysteem met vermelding van 
de aard van het probleem. Dan geef ik 
ze door aan Lia en Ton, die ze in volgor-
de van binnenkomst behandelen." 

Lia: „Soms moet je wel eens een uit-
zondering maken. Als iemand voor een 
bepaalde tijd een bezwaarschrift moet  

indienen wordt zo'n brief met voorrang 
behandeld." 

VIERDUIZEND BRIEVEN... 

Vierduizend brieven betekenen even-
zovele malen een verzoek om hulp, om-
dat de briefschrijvers/sters geen moge-
lijkheid zien om het probleem waarmee 
ze zitten alleen op te lossen. Voor het 
team van Varahulp/Humanitas was 
deze „golf van problemen" die over hen 
heenspoelde een nieuwe en in het begin 
vooral een emotionele ervaring. 
Ton v.d. Brink: „In het begin was ik 
heel snel ontroerd. In een van de eerste 
brieven die ik ontving vertelde een 
vrouw dat ze geen sinterklaaska-
dootjes voor haar kinderen kon kopen. 
Die brief ontroerde me zo, dat ik in 
mijn auto wilde springen om een enve-
lop met inhoud in haar brievenbus te 
deponeren. Ik heb er een paar nachten 

Het team van VARA-hulp 
HUMANITAS bestaat uit: 
(v.l.n.r.) Ton v. d. Brink,  
Loes Meyer, Cokkie Knot, 
Joke Saya en Lia Kirchhoff. 
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Ten: 
het begin 

snel ontroerd . . • 

Loes: 
. . . documentatie 

up to date houden . . . 

J DOEN? 
antwoordde... vierduizend brieven 

wakker van gelegen. Die vrouw zat dik 
in de schulden en ik begreep natuurlijk 
ook dat zo'n blanco envelop met in-
houd geen oplossing voor haar pro-
bleem was." 
Ton v.d. Brink heeft heel bewust geko-
zen voor de mensen die aan de onder-
kant van de samenleving zitten. Hij be-
gon zijn loopbaan in het gemeentehuis 
te Bussum, waar hij met een deeltijd-
baan voldoende tijd overhield voor zijn 
rechtenstudie. 
„Ik dacht toen als ik rechten ga stude-
ren, kan ik iets doen voor mensen die op 
de een of andere manier met het straf-
rechtstelsel in aanraking zijn gekomen 
en die niet aan de bak komen." Later 
werkte hij een poosje bij de Vara op de 
postkamer, waar hij kennis kon nemen 
van de brieven die bij Stichting de Om-
budsman binnenstroomden. 
„Ik had graag bij de stichting willen  

werken, maar toen de subsidie werd 
stopgezet kon ik dat wel vergeten. Als 
jurist kan ik binnen Varahulp nu ook 
doen wat ik altijd graag wilde: mensen 
die in de problemen zijn gekomen de 
helpende hand bieden." 

Als jurist kan hij mensen adviseren als 
de huisbaas bijvoorbeeld op kosten van 
de vertrekkende huurder het huis in 
oude staat wil terugbrengen en hierbij 
mankementen betrekt, die er al waren 
toen de huurder het huis betrok. 
Ton: „Mensen knappen vaak veel aan 
het huis op, máár daarvoor krijgen ze 
nooit iets terug van de huisbaas. Als je 
een huurhuis betrekt, zou je eigenlijk 
een lijst moeten opmaken van alle ge-
breken die aanwezig zijn. Het is heel 
moeilijk om zonder getuigenverklarin-
gen later te bewijzen dat de gebreken, 
waarvoor jij moet opdraaien er al wa-
ren toen je erin trok. Meestal wordt dit 
een zaak voor de kantonrechter omdat 
zo'n probleem nauwelijks in der minne 
te schikken is." 

DE WEG AANGEVEN... 

Natuurlijk kan het team dat met 4000 
brieven per jaar wordt geconfronteerd, 
geen zaken oplossen voor de 
briefschrijvers. 
Lia: „Dat is onze taak niet. We kunnen 
de mensen alleen maar verwijzen naar  

de diverse hulpverlenende instanties. 
De mensen verwachten wel eens meer 
van ons; denken dat wij wonderen kun-
nen verrichten, maar wij kunnen niet 
meer doen dan iemand een praktisch 
advies geven. Daarmee zijn veel men-
sen geholpen: wij ontvangen veel be-
dankbriefjes van mensen die erg blij 
zijn dat wij ze op het juiste spoor heb-
ben gezet, waardoor ze hun probleem 
kunnen overzien. Natuurlijk kunnen 
wij ook maar binnen de bestaande wet-
geving de weg aangeven, die naar een 
oplossing kan leiden." 
Van die bestaande wetgeving zijn Ton 
en Lia goed op de hoogte. 
Lia: „Na mijn opleiding tot maat-
schappelijk werkster kreeg ik een baan 
bij de sociale dienst in Amsterdam. Ik 
heb daar veel geleerd, vooral over wat 
wetten met mensen doen. Wetten zijn 
enorm ingewikkeld en er worden na-
tuurlijk ook regelmatig veranderingen 
in aangebracht, wat het er niet makke-
lijker op maakt." 
Hoewel zij in haar beroep van maat-
schappelijk werkster met velerlei pro-
blemen en menselijke ellende was ge-
confronteerd „bracht die golf van 
brieven even een enorme schok te-
weeg." 
Lia: „Vooral door situaties in het land. 
In bepaalde regio's zijn er grote ach-
terstanden op allerlei gebied. Mensen 
zitten daar met problemen waar wij 
geen weet van hebben. Iemand kan bij- 

vervolg op pag. 15 
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OVER VERZEKERINGEN 
SPREEKT U TOCH LIEVER 

IN UW EIGEN TAAL? 

Vent u het gevoel van wèl dingen 
1,1k horen, maar niet begrijpen wat er 
wordt gezegd? Wel eens moe gewor- 
den van adviezen in het Koeterwaals 
of Babbelonisch? 

We weten precies hoe het is. 
Daarom spreken de ad- 
viseurs 

 
van De Centrale 	— 

over verzekeringen ge- E 
woon in uw eigen taal. 
Eerlijk en duidelijk, 
recht op de man af 
Alles over verzeke- 
ringen netjes op een 
rijtje. De voordelen 
maar ook de be- 	-4.11  
perkingen. Zodat 	.1 	*'(‘'\t , - '•47

,c 
 

er nooit en te 

• 

_,1112/1„  
z 42...i 

mer een misverstand ontstaat. 
De adviseurs van De Centrale ) 
staan altijd voor u kaar. Om eens 
rustig bij een kopje koffie tè pra- 
ten over de zekerheden en de 
onzekerheden van het leven. 

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

DE CENTRALE, DUIDELIJK 
IN VERZEKERINGEN. 

In gesloten envelop opsturen aan De Centrale, 
afd. Klantenservice. Antwoordnummer t539, 
2500 VB 	lravenhage. Ven postzegel is niet nodig. 

Á  Decentrale 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 	Plaats.  

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

X 
A 

2t, 's-(iravenhagr Teletoon atilcltng Klantenservice o70-710888 
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Lia: 
. . . verbaasd over 
achterstand in de regio . . . 

VARAHULP- 
HUMANITAS 
vervolg van pag. 13 

voorbeeld niet met zijn huisarts op-
schieten, heeft geen vertrouwen in 
hem. Omdat er maar één dokter in die 
buurt is, wordt zo iemand gedwongen 
bij hem te blijven. En de echte proble-
men waarmee die mensen soms zitten, 
komen dan niet aan bod. 

Ook gebeurt het vaak dat mensen die in 
een kleine plaats wonen niet voor hun 
financiële problemen durven uitko-
men, dus niet naar een sociale dienst 
gaan, omdat ze bang zijn „over de 
straat te gaan". In een dorp kent ieder-
een elkaar en de mensen houden elkaar 
veel meer in de gaten. Dat merk je voor-
al als het om bijstandszaken gaat. Ik 
had gewoon geen idee van al die pro-
blemen." 

PROBLEMEN ... PROBLEMEN 
De problemen hebben in zeer veel ge-
vallen „met geld te maken". Er zijn 
schulden gemaakt waardoor niet meer 
aan de aflossingsverplichtingen kan 
worden voldaan of in geval van echt-
scheiding moet het eigen huis worden 
verkocht en eventuele resterende hy-
potheeklasten samen worden gedeeld. 
Ton: „Maar als een vrouw met haar 
kinderen in het huis wil blijven wonen, 
gebeurt het wel dat zij voor de hele 
schuld opdraait en als zij in gebreke 
blijft wordt zij door de bank gepakt." 
Er zijn ook andere „woningproble-
men": nog steeds blijken mensen, in 't 
bezit van een urgentie of medische ver-
klaring al heel lang op een voor hen 
geschikte woning te wachten. 
Dan zijn er mensen die gedurende eni-
ge tijd een huursubsidie hebben ont-
vangen, terwijl ineens blijkt dat ze 
daarop geen recht hadden. Ze moeten  

alles terugbetalen, máár dat geld is er 
natuurlijk niet. In al die gevallen krijgt 
Varahulp de vraag voorgelegd: wat 
moet ik nou doen? En op die vraag komt 
altijd antwoord. 

DOCUMENTATIE: UP TO DATE 

Loes Meyer zorgt ervoor dat de docu-
mentatie, waarover het team de be-
schikking heeft, up to date blijft. Na 
haar studie nederlands werkte ze enige 
tijd als lerares, maar dat voldeed haar 
niet. Ze werkte een poosje op het docu-
mentatiecentrum van de PSP èn 
„werkte mèt mensen in een sociaal cul-
tureel (wijk) centrum". Bij Varahulp 
heeft ze het gevoel dat ze daadwerke-
lijk iets voor mensen kan doen, „want 
het is een heel verschil of je als docu-
mentaliste bij Shell of bij Varahulp 
werkt." 
Om up to date te blijven moet ze ver-
schrikkelijk veel lezen en daarnaast 
„belt ze met allerlei instanties en on-
derhoudt veel kontakten omdat de ge-
gevens steeds moeten worden bijge-
steld." 

„Mag ik van u bericht ontvangen, hoe u 
zoudt handelen in deze kwestie?" Zo 
eindigt de brief die de heer P. aan VA-
RA's Konsumentenman Bom richtte. 
Een lange brief waarin hij uit de doe-
ken doet hoe het ontslag verliep bij het 
bedrijf, waar hij 20 jaar in dienst was. 
Een triest verhaal, daar hij zelf eigen-
lijk wel begrijpt, dat het aanvechten 
van het ontslag in feite vechten tegen 
de bierkaai is, „omdat hij nu twee jaar 
arbeidsongeschikt is en het er niet naar 
uit ziet dat hij binnen 3 maanden weer 
aan het werk kan gaan." Niettemin is 
hij met 't gevoel „dat hij onredelijk be-
handeld is" blijven zitten. Vandaar de 
brief aan Frits Bom. 

Varahulp antwoordde hem: 

U zult begrijpen dat VARA's Konsu-
mentenman, de heer Frits Bom, de 
brieven niet steeds zelf kan beantwoor-
den, of in het programma kan behande-
len. Wel leest Frits Bom persoonlijk al-
le brieven, waarna VARA-Hulp Huma-
nitas hem behulpzaam is bij het beant-
woorden ervan. 
Voor wat betreft de inhoud van uw brief 
het volgende: 
Ontslag tijdens ziekte is zoals u bekend 
zal zijn, wettelijk verboden, tenzij de 
ziekte tenminste twee  jaar heeft ge-
duurd. 
Na twee jaar ziekte van de werknemer 
kan de werkgever hem  dus opzeggen, 
maar ook dan heeft hij een ontslagver-
gunning van de directeur GAB nodig 
en moeten de andere regels van het ont-
slagrecht, zoals de opzegtermijn, in 
acht genomen worden. 
Voordat hij een ontslarergunning af-
geeft, onderzoekt de directeur GAB de 
reden van het ontsla Hij is daarbij 
gebonden aan bepaalde.  richtlijnen van 
het Ministerie van Sociale Zaken. Die 

In het begin heeft die stroom van 
brieven ook haar min of meer geschokt. 
Loes: „Ik verbaasde me er vooral over 
dat zoveel mensen met dezelfde proble-
men zitten. En in de begintijd had ik 
veel moeite met de telefoontjes, die 
soms bij mij terecht kwamen. Ik was 
daar niet op getraind. Ik herinner me 

• dat een vrouw met zelfmoord dreigde 
als er niet vlug hulp zou komen voor 
haar probleem. Maar je leert met dit 
soort telefoontjes omgaan." 

Ton: „Mensen denken nogal eens dat 
wij hun probleem in een handomdraai 
kunnen oplossen; dat kunnen we na-
tuurlijk niet. We kunnen mensen alleen 
maar adviseren wat ze moeten doen om 
tot een oplossing te komen. Dat valt 
sommige mensen tegen." 
Loes: „Maar het aantal bedankbriefjes 
overtreft het aantal klaagbrieven vele 
malen." 
Lia: „Misschien toch een bewijs dat we 
het niet zo gek doen?" 

Ank van Zachten 

richtlijnen zijn echter uitsluitend be-
stemd voor intern gebruik. Werkgevers 
en werknemers kunnen er dus geen be-
roep op doen. 
Volgens de richtlijnen nu is twee jaar 
ziekte op zich geen reden voor ontslag, 
echter wèl als aannemelijk is dat de 
werknemer binnen korte tijd (3 
maanden) zijn werk niet zal hervatten. 
Op die grond heeft uw werkgever thans 
vermoedelijk de vergunning aange-
vraagd en om die reden heeft de direc-
teur GAB de vergunning afgegeven, en 
niet — zoals in 1982 — op grond van uw 
functioneren binnen het bedrijf. 
Als u toch van mening bent, dat het 
ontslag, ook al is het volgens de richtlij-
nen gegeven, „kennelijk onredelijk" is, 
zou u het moeten aanvechten voor de 
kantonrechter. U kunt in dit geval 
schadevergoeding, maar ook herstel 
van de dienstbetrekking vorderen. 
Uw ontslag zal slechts als kennelijk on-
redelijk worden beschouwd, als u kunt 
aantonen dat: 
— er een ernstige onevenredigheid be-
staat tussen het belang dat uw werkge-
ver heeft bij beëindiging van de 
dienstbetrekking en uw belang bij 
voortzetting ervan 
— en als er bij de afweging van die be-
langen onvoldoende rekening is gehou-
den met uw belangen. 
In uw situatie, d.w.z. na een langdurige 
arbeidsongeschiktheid en bij het voor-
uitzicht, dat u voorlopig niet aan de 
slag zult kunnen, lijkt mij een dergelij-
ke vordering echter niet haalbaar. 
Wilt u zo'n procedure toch bespreken, 
dan raad ik u toch aan de rechtskundi-
ge dienst van uw bond te raadplegen. 
Die overziet de mogelijkheden en kent 
uw situatie. 

Hoe te handelen... 

VAN MENS TOT MENS • DECEMBER 1984 15 



ALGEMBE1172:fflADERING '84 

Over Pinkman rz niet dew-j. 
verschil uan mening. „ at 
van de penningmeester I2 3 L7 D 

een uiterst boeierde bijahm-ila) 
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deren", in samenwerking met de Vrije 
Gedachte, Humanistisch Verbond en 
de HSHB (Humanistische Stichting 
voor Huisvesting Bejaarden); op proef-
projekten voor ontwikkelingssamen-
werking, samen met HOM en HIVOS en 
op de toenemende activiteiten in de af-
deling. 
Dr. Rengelink zei zich vooral te ver-
heugen over het projekt Anders wonen 
voor Ouderen, waarbij  Humanitas 
meehelpt nieuwe visies te ontwikkelen. 
Hij verzette zich fel tegen de wijze 
waarop vaak over ouderen wordt ge-
sproken; „als over een natuurramp: 
een grijze golf die op ons afkomt. . . Je 
zou bijna denken dat wij het over een 
milieuprobleem hebben. Ik vind dat 
iets verschrikkelijks. We hebben het 
over mensen! " Hij riep de aanwezigen 
op „hiertegen stelling te nemen." 

De agenda 
Een huishoudelijke vergadering heeft 
de naam een saaie bijeenkomst te zijn: 
dat was echter zeker niet van toepas-
sing op deze algemene vergadering:. 
Een aantal agendapunten ging zonder 
veel discussie „onder de hamer door" —
zij het niet helemaal zonder op- en aan-
merkingen van de zaal. Zo werd bij de 
behandeling van het jaarverslag opge-
merkt, dat een paar belangrijke 
adressen ontbraken en ter sprake 
kwam of Humanitas al dan niet lid was 

„Minister Brinkman deugt niet! Ik zal u zeggen  bezuinigt, dat is onprettig, maar ver eeflii— waarom niet. Hij 
zijn met onprettige zaken moeten wegproberheinj 
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lijke boodschap zijn. Maar dat zegt hij niet
e
.
en eerlijke en 

keilde verhalen over zelfhulp en sociale 
over flankeren beleid en over het gezin (111 	

t ingewik- 
kelde 	beleid, netferiikerd  

als hoeksteen van de 
samenleving. Hij vindt dat allemaal zó voortreffelijk, dat professi-
onele hulpverlening best wat minder mag. Als het om bejaarden 
gaat zouden dochters en de buurvrouwen  best wat meer kunnen 
doen. . . vindt minister Brinkman. 

 

Eigenlijk maken het voortreffelijk beleid en de grensverleggende  
visies van onze minister die hele welzij Dus terug 

overbodig en over- 
bodige dingen hoef je niet te financieren. 	naar  

. 

ger jaren: weg met de eigen keuze van mensen en  de onafhanke- 
lijkheid 	

de derb- 
fhanke- 

lijkheid van de hulpvrager; weg met de ernane 
ontplooiing van de vrouw. . ." 	

watie en individuele 

Zo begon Humanitas' voorzitter dr. H. 
Rengelink zijn openingsrede op de Al-
gemene Vergadering van Afgevaardig-
den van Humanitas, die op 2 en 3 no-
vember j.l. in het Evert Kupershotel te 
Amersfoort werd gehouden. Ook dit 
keer was de openingsrede van de voor-
zitter weer een sprankelend stukje 
vuurwerk aan het begin van de jaar-
lijkse ledenbijeenkomst. 
Over Humanitas was hij duidelijk be- 

ter te spreken dan over de minister van 
WVC. Hij somde Positieve kanten op 
zoals: „Varahulp/Humanitas, behan-
delde in één jaar tijd 4000 brieven, de 
jeugdbescheroun g groeit, in Lelystad 

gezinshuis geopend, wordt een 
Twente

een tweede 
sterdam zin crisis- 

culturele
j 
 minder- centra geopen„ 

heidsgroepen.  
Hij wees ook OP het in ontwikkeling 
zijnde projekt "Anders wonen voor lou 
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In een vereniging als Humanitas hebben de leden het voor 't zeggen! 

in de zaal. 

van  de NOVIB, hetgeen niet het geval 
bleek te  zijn. 
over het financieel jaarverslag zei de 
heer De Haas, die op deze A.V. voor de 
laatste keer als penningmeester van 
Humanitas aanwezig was, dat de fi-
nanciële situatie van '83 bevredigend 
kon worden genoemd, maar dat hij — 
wat 1984 betrof — de , zaak aanzienlijk 
somberder inzag. 

Plet was dus welkom nieuws, toen de 
heer Schoenmaker als opvolger van de 
heer De Haas kon wijzen op de Ster-
renshow "die ongetwijfeld de finan-
ciële steun zal opleveren om het werk 
van Humanitas, waaronder Varahulp, 
afdelings- en centrale activiteiten vei-
lig te stellen." 

Ledenorgaan 
Niet alle afdelingen wilden het voorstel 
van het Hoofdbestuur steunen om het 
ledenorgaan Van Mens tot Mens als 
proef gedurende een jaar 10 maal in 
plaats van 6 maal te laten verschijnen, 
omdat men bijvoorbeeld  van mening 
was „dat ook bij zesmaal per jaar ver-
nieuwing van het blad niet achterwege 
hoefde te blijven." Een stemming was 
noodzakelijk om inzicht te verschaffen 
over „hoè de kaarten lagen." Hieruit 
bleek dat slechts 31 stemmen het voor-
stel van het H. B. afwezen, terwijl 189 
stemmen zich voor „een proefjaar" uit-
spraken. 
De eerste vergaderdag  werd (vrolijk) 
besloten met het optreden van de ama-
teur-cabaretgroep „Vallen en Op-
staan", die uit een gezamenlijke activi-
teit van Humanitas, het Humanistisch 
Verbond en het NIVON ontstond. 

Tweede dag 
Op zaterdag 3 november kwam naast 
het voorstel Arbeid dat met algemene 
stemmen werd goedgekeurd, een twee-
tal „principiële zaken" aan de orde, die 
voor de nodige commotie in de zaal 
zouden zorgen. 
In een voorstel van de afdeling Amster-
dam werd ervoor gepleit „om bij intrek 
in een bij de HSHB (Humanistische 
Stichting Huisvesting Bejaarden) aan-
gesloten verzorgingstehuis, niet langer 
het lidmaatschap van de HSHB als eis 
te stellen, maar uitsluitend wettelijke 
bepalingen te hanteren. 

Van de zijde van het hoofdbestuur 
werd op de historische ontwikkeling 
van de humanistische huisvesting voor 
bejaarden gewezen en op de nog steeds 
bestaande achterstand m.b.t. de con-
fessionele tehuizen. Uit hoofde hier 
van „was een tikkeltje voorkeur geoor-
loofd". 
Ondanks de steun van een aantal afde-
lingen, waaronder Groningen werd het 
voorstel Amsterdam met ruime meer-
derheid (136 stemmen tegen, 83 voor en 
5 onthoudingen) verworpen, waarbij 
moet worden aangetekend dat ook bin-
nen de HSHB een gesprek over ver-
nieuwde statuten op gang is gekomen. 

Verenigings-organisatie 
De discussie over een door het Hoofd-
bestuur voorgestelde wijziging van de  

verenigingsstruktuur „om tot een bete-
re verenigingsorganisatie te komen," 
waarop een amendement van Gronin-
gen was binnengekomen, maakte dui-
delijk dat Humanitasleden voet bij 
stuk houden als zij van hun gelijk over-
tuigd menen te zijn. 

De voorzitter had de zaal duidelijk ge-
maakt dat het amendement Groningen 
gèèn amendement, máár een nieuw 
voorstel was en dus niet als amende-
ment in behandeling kon worden geno-
men. Datzelfde gold voor een op de ver-
gadering door Zeeland ingediende mo-
tie. De voorzitter oordeelde opnieuw: 
gèèn motie máár een voorstel. Verwar-
ring en onderlinge discussie in de zaal! 

vervolg op pag. 21 
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Goed wonen staat voorop. 

- 

Wat is Humanitas 
toch voor een club? 
In mei 1945 werd door leden van NVV en SDAP de 
Stichting voor maatschappelijk werk op humanistische 
grondslag Humanitas opgericht. Drie jaar later werd de 
stichting een vereniging wat wil zeggen, dat de leden de 
dienst uitmaken. Op de jaarlijks gehouden algemene 
vergadering zijn het dan ook de leden die gezamenlijk 
bepalen waarmee de vereniging zich moet bezig houden 
of gaan bezighouden. 

Bij de oprichting werd nadruk-
kelijk gesteld dat het om hulp-
verlening aan alle bevolkings-
groepen ging en dat is zo geble-
ven. Maar óók dat diumanitas 
Nederlandse Vereniging voor 
Maatschappelijke Dienstverle-
ning en Samenlevingsop-
bouw," zoals de naam voluit 
luidt, op grond van het alge-
meen humanistisch beginsel 
van medemenselijkheid en eer-biediging van de 
persoonlijkheid een menselijke 

actieve rol 
wil spelen op het terrein van die 
hulpverlening. Eenvoudig ge- 

zegd gaat het dus om hulpverle-
ning waarbij de mens centraal 
staat. 
Humanitas heeft een groot aan-
tal professionele krachten in 
dienst, maar werkt daarnaast 
met vrijwilligers, die door deze 
professionals worden begeleid. 
Gezamenlijk werken zij op het 
hele terrein van de welzijns-
zorg, waaronder bijvoorbeeld 
welzijn voor jongeren en oude-
ren, hulpverlening aan geeste-
lijk gehandicapten en derde 
wereldlanden en zoeken naar 
een antwoord op grote proble- 
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men, zoals milieuproblematiek, 
de gevolgen van werkloosheid, 
de escalerende kernbewape-
ning en kernenergie. 

Opkomen voor de jeugd 
Humanitas is een erkende 
j eugdbeschermingsinstelling. 
In het kader van de jeugdbe-
scherming helpt de gezinsvoog-
dij afdeling bij de opvoeding 
van kinderen èn soms ook van 
ouders en kinderen, terwijl de 
voogdij afdeling zorg draagt 
voor de opvoeding totdat het 
kind meerderjarig is geworden. 
In het laatste geval gebeurt dat 
bijvoorbeeld in het (Humani-
tas) kinderhuis Ellinchem in 
Ellecom, waar ook voor oudere 
kinderen de mogelijkheid be-
staat om — zij het met begelei-
ding — zelfstandig „op kamers 
te wonen". Verder beschikt de 
afdeling 	j eugdbescherming 
over pleeggezinnen en gezins-
huizen om haar „opvoedings-
taak" te kunnen vervullen. 

Dan organiseren Humanitas' 
vrijwilligers ieder jaar kinder-
vakantiekampen en speciaal 
voor kinderen uit de grote stad 
vakantieweken bij gastge-
zinnen in het land, „om even 
een frisse neus te halen".. . 
Rotterdam en Alkmaar hebben 
een kindertelefoon, die kinde-
ren de gelegenheid biedt over 
hun problemen te praten of om 
raad te vragen. In diverse plaat-
sen hebben vrijwilligers kin-
deropvang opgezet en in Heer-
len is men terecht trots op het 
drukkerij -omscholingsprojekt 
voor jonge werklozen. 

Ckohernen voor ouderen 
Het welzijn van ouderen ligt 
Humanitas na aan het hart. 
Daarbij staat goed wonen voor-
op en Humanitas maakt dan 
ook deel uit van de Humanisti-
sche Stichting voor Huisvesting 
Bejaarden (HSHB) die duizen-
den ouderen in verpleeg- en 
verzorgingstehuizen een veilig 
en goed dak boven het hoofd 
biedt. 
En aan ouderen die willen blij-
ven zitten waar ze zitten, wor-
den hand- en spandiensten ver- 



Heerlen trots op het drukkerij-projekt voor jeugdige werklozen. 

Onder begeleiding . . . tbch zelfstandig wonen. 

"IIMIE111~11111101111~1111111111~11~~111 ,1 	 

leend. Dat gebeurt via de pro- 
fessionele 	gezinsverzorging, 
maar ook via het vrijwilligers-
werk, zoals telefooncirkels, be-
jaardenclubs, vakantie's orga-
niseren, bezoeken brengen èn 
mensen bijstaan in hun termi-
nale fase. 
Humanitas is een „bij-de-tijd-
se" vereniging en méér: Huma-
nitas is het liefst de tijd een 
beetje vooruit. Daarom wordt 
al sinds jaren binnen de vereni-
ging het gesprek over „anders 
wonen voor ouderen" gevoerd. 
Er wordt echter niet alleen —
meestal aan de hand van ge-
spreksmappen — over, máár 
vooral ook met de ouderen ge-
praat. En dat geldt evenzeer als 
het om emancipatie van oude-
ren, belangenbehartiging etc. 
gaat. 

Opkomen v©r 
bepaalde groepen 
Humanitas heeft zich sinds eni-
ge tijd ook het lot aangetrokken 
van geestelijk gehandicapten. 
Voor deze groep zijn inmiddels 
in verschillende plaatsen van 
ons land gezinsvervangende te-
huizen en begeleid kamerbewo-
nen projekten van start gegaan. 
Een ander facet betreft de op-
vang voor bepaalde minder-
heidsgroepen. Zo zijn er in o.a. 
Amsterdam en Enschede op-
vanghuizen geopend voor isla-
mitische vrouwen en minderja-
rige meisjes, die om velerlei re-
denen „buitenshuis" op verhaal 
kunnen komen. 

lichtings- en bewustwordings-
projekten worden de ideeën en 
opvattingen over bijvoorbeeld 
delinkwentie en samenleving, 
alcohol en drugs, de positie van 
mensen in „tehuizen" e.d. uit-
gedragen. En regelmatig geeft 
Humanitas voorlichtings- en 
studiemateriaal uit waaronder 
werkmappen, brochures en 
rapporten over onderwerpen 
die Humanitas ter harte gaan, 
zoals de gevolgen van werk-
loosheid, de escalerende kern-
bewapening, etc. 

Hulpverlening 
in algemene zin 
Humanitas participeert in een 
honderdtal instellingen die ac-
tief zijn op het terrein van ge-
zinsverzorging en bejaarden-
zorg, het algemeen maatschap-
pelijk werk en adviesbureaus. 
Daarnaast beschikken de afde-
lingen Amsterdam en Rotter-
dam over een eigen staf voor al-
gemeen maatschappelijk werk 
en Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Heerlen over een zelf-
standig apparaat voor gezins-
verzorging. 
Tot de hulpverlening in alge-
mene zin behoort ook de telefo-
nische hulpdienst en de sinds 
oktober '83 bij Humanitas inge-
deelde VARAhulp, die gericht 
is op de sociaal/maatschappe-
lijke problematiek. En ten slot-
te organiseert Humanitas de 
jaarlijks in Hoogeveen gehou-
den Hobbybeurs, waar honder-
den mensen ieder jaar weer la-
ten zien, hoe zij hun vrije tijd 
besteden. 

En uit het projekt scholing 
woonwagenbewoners blijkt ten 
slotte dat Humanitas zich ook 
voor deze minderheidsgroep 
wil inzetten. 

De derde wereldlanden 
De belangstelling van Humani-
tas voor de medemens is niet 
beperkt tot binnen onze gren-
zen: want ook de hulpverlening 
aan derde wereld-landen heeft 
een heel bijzondere plaats inge-
nomen. Als medeoprichter van 
het HIVOS (Humanistisch In-
stituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking) en het HOM (Hu-
manistisch Overleg Mensen-. 
rechten) is Humanitas indirect 
betrokken bij het dáádwerke-
lijk hulp verlenen in arme 
landen. 

Voorlichting 
Humanitas houdt het licht niet 
onder de korenmaat: via voor- 
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enlange  

en toch op de mooiste  
CAMPINGISr 
BUSREIZEN  

BUNGALO  

et  wie Id. ar  ad&kar  Oe.  Pie  
beto

og 

r 
Bon voor het aanvragen van de gratis 

EurOase-vakantiegids 1985 
Te zenden in een als brief gefrankeerde envelop aan: 

Postbus 128, 3000 AC Rotterdam 
5-HUM 

Naam: 	  

Adres. 	  

1.Postcode: 	Woonplaats.  

	1 

E`_1 	an 	C-3 C n1 En ®Cj 	cmm 

Bungdov's  
EurOase beschikt over 

meer dan 600 bungalows of 
sta- caravans verspreid over 
de mooiste plekjes van Neder-
land. 
Voor elk wat wils: luxe 7 per-
soons-, maar ook eenvoudi-
ger 4 persoons-bungalows, 
parken met overdekt zwem-
bad, bowling, tennis e.d., 
maar ook parken voor de ware 
natuurliefhebber. 
Aan alles is gedacht: van 
bestek tot kleuren-tv, douche, 
bad of lavet, koelkast, ver-
warming en in een groeiend 
aantal bungalows ook een 
open haard. 

Motels  
De EurOase-hotels 

ontvangen elk jaar duizenden 
vakantiegasten. 
Een bewijs voor goede service 
en gastvrijheid. 
Velen komen zelfs meerdere 
malen per jaar. 
De hotels hebben elk hun 
eigen charme en zijn gelegen 
op de mooiste plekjes van 
Nederland. 
U vindt ze aan de kust 
(Egmond aan Zee, Texel),  OP 
de Veluwe, in Zuid-Limburg,  
Amersfoort en Overijssel. 
Laat u eens flink verwennen! 

BUSreilen  
EurOase organiseert al 

jaren met succes programma-
reizen in Nederland. Onze 
gasten weten hoe mooi 
Nederland kan zijn. In de 
acht-daagse reizen maken u 
en uw kennissen diverse dag-, 
ochtend-, of middagtochten 
vanuit onze hotels én u kunt 
aan een gevarieerd avond-
programma deelnemen. 
Wilt u meer informatie bel 
mej. L. Adelaar, 033 - 630108 
en zij stuurt u graag en gratis 
de speciale busreizengids 
1985. 

ing5  CarnP 
Ruime goed beschutte 

staanplaatsen zowel aan de 
kust (Zeeland en Texel) als in 
Drenthe, Brabant en aan de 
Randmeren. 
U heeft de keuze uit zeer spor-
tieve (bowling, tennis e.d.) en 
sfeervolle campings. 
Alle campings beschikken 
over een zwem- en/of kleuter-
bad. 
Een spoedige reservering 
voorkomt teleurstellingen. 

NieUVIS  
Ook EurOase blijft 

bouwen aan de toekomst. 
Opnieuw wordt deze winter 
stevig gebouwd en verbouwd. 
TEXEL: 30 nieuwe vijf-sterren-

bungalows met 2 en 3 slaap-

kamers 

\--r-
Makankiel 'Weekend? 

dg  
De g.1.00ase 

	lsd  t1 de 

*leg eigenland. 

EurOase Recreatlegroep Nederland 
Postbus 110, 3800 AC Amersfoort 

VLIERDEN: nieuw zwembad,  

vernieuwd hoofdgebouw.  

BORGER: uitbreiding over-
dekt zwembad. 
DE LUTTE: nieuwe kamers 
met douche/ toilet. 
BEEKBERGEN: nieuwe zit/ 
slaapkamers met douche/ 
toilet en ... terras! 
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Drukte bij de ABAL-stand (boven). Even pauzeren (linksonder). 

ALGEMENE VERGADERING '84 
vervolg van pag. 17 

Nu diende Groningen een motie in, die 
die naam wel verdiende en waarin 
werd gevraagd „het wijzigingsvoorstel 
van het H. B. op deze vergadering niet 
in behandeling te nemen," waarop óók 
verwarring achter de tafel ontstond. 
Toen de rust was weergekeerd veegde 
voorzitter Rengelink „de scherven bij-
een" : wij hebben een voorstel van het 
hoofdbestuur, een amendement van 
het gewest Groningen, een motie van 
Groningen en een motie van Zeeland. 
Hij dacht dat het goed zou zijn, als het 
H.B. drie minuten zou pauzeren om 
zich over de motie Groningen te be-
raden. 
Dat leidde na die pauze tot de medede-
ling „dat het hoofdbestuur van mening 
was dat besluitvorming op deze alge-
mene vergadering niet mogelijk was 
gebleken." 
Nadat de afdelingen gelegenheid  had-
den gekregen hun mening over en hun 
steun aan de motie Groningen kenbaar 
te maken, werd de discussie  over wijzi-
ging van de verenigings-struktuur 
naar de volgende algemene vergade-
ring verwezen. 
„Tot volgend jaar" werd ook de opvul-
ling van de vacature in  het hoofdbe-
stuur, ontstaan door het vertrek van de 
heer De Haas, uitgesteld. „Het noemen 
van zomaar wat namen," vond de voor- 

zitter een onzorgvuldige gang van 
zaken. 
Aan het eind van de zeer levendige bij-
eenkomst werd afscheid genomen van 
de heer De Haas, die 15 jaar lid is ge-
weest van het Hoofdbestuur en die 
door de heer Rengelink werd geken-
schetst als een man die drie eigen-
schappen in zich verenigde: kwaliteit, 
loyaliteit en integriteit. „Geweldig om 
hem in het Bestuur te hebben! " 
Voor de heer De Haas waren er bloe-
men en de drie delen van de nieuwe 
„dikke Van Dale." De scheidende pen-
ningmeester zei „dat dit moment hem 
meer aangreep dan hij had kunnen 
denken." In het bizonder dankte hij de 
heren Van Oosten, Post en Ploeg „die 
hem het werken binnen Humanitas 
hadden vergemakkelijkt." 

Ten slotte 
„We waren het niet over alles eens", zei 
de heer Rengelink aan het slot van de 
vergadering, maar het verheugde hem 
„dat er desondanks een vriendschap-
pelijke sfeer had geheerst en er wellicht 
juist daarom sprake was geweest van 
een uiterst boeiende bijeenkomst." 

• 
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UITGAVEN HUMANITAS 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van de voorziening 
verzorgingstehuis voor ouderen behandeld. 
Uitgave maart 1977, 2e druk december 1977, prijs f 8,50. 
In de tweede druk is integraal opgenomen de inhoud van 
de brochure VISIE VAN HUMANITAS OP HET VER-
ZORGINGSTEHUIS, beleidsuitspraken van Humanitas. 

IEDERE TIJD IS LEEFTIJD 
Gespreksmap met stof voor groepsgesprekken over ouder 
worden in een samenleving waar het verleden heeft afge-
daan en alleen de toekomst telt. 
Uitgave juni 1977, tezamen met de Ned. Federatie 
Bejaardenbeleid, prijs f 5,- excl. verzendkosten, te 
bestellen bij de N.F.B. te Den Haag (uitverkocht). 

WERKBOEK VOOR GESPREKSLEIDING 
BIJ IEDERE TIJD IS LEEFTIJD 
Uitgave juni 1977, tezamen met N.F.B., prijs f 5,- excl. 
verzendkosten, te bestellen bij de N.F.B. te Den Haag. 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreksgroepen over de rol 
van verleden, heden en toekomst van het ouder worden. 
Uitgave september 1980, prijs f 7,50 excl. verzendkosten. 

JE WERK OF JE LEVEN 
Map met themakaarten voor groepsgesprekken over 
arbeid en levensloop. 
Uitgave mei 1983, prijs f 5,- excl. verzendkosten 

EEN LEVEN LANG WONEN 
Gespreksmap met stof voor groepsgesprekken over ouder 
worden en wonen. Uitgave september 1984, met steun 
van de Federatie L.S.B. en de N.F.B. 
Prijs f5,- afgehaald, f 7,50 toegestuurd. 

OUDJES KIJKEN 
Een maatschappij-kritische analyse van het vraagstuk 
ouder worden in de vorm van een beeldverhaal rond 24 
spotprenten, die de vooroordelen ten opzichte van oude-
ren hekelen. 

Uitgave november 1972, 2e druk uitgegeven door de 
N.F.B., prijs f 2,50 excl. verzendkosten, aldaar te be-
stellen. 

HANDVEST OUDEREN 
Vouwfolder waarin in woord en beeld die verschuivingen 
gedurende de laatste honderd jaar geschilderd worden, 
die het oud worden ingrijpend veranderd hebben 
Uitgave oktober 1975, 2e druk maart 1977, 3e druk janu- 
ari 1979, 4e druk maart '84, prijs f 	(incl. porto). 

OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in instituten. 
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 en f 4,- voor 2b 
(incl. porto). 

OM DE LEEFBAARHEID VAN EEN PROSTITUTIEWIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoeken naar een oplos-
sing voor de problemen in de Rotterdamse prostitu-
tiewijk Katendrecht. 
Uitgave april 1975, 3e druk augustus 1979, prijs f 5,-
excl. verzendkosten. 

EEN SLEUTELVOORZIENING VOOR SLACHTOFFERS VAN 
DELICTEN 
Rapport over de noodzaak om een coordinerende hulp-
verlener aan te stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten. 
Uitgave oktober 1979, prijs f 3,50. 

NOTA JEUGDWELZIJN 
Nota waarin de positie van het jeugdbeschermingswerk 
van Humanitas beschreven wordt. 
Uitgave mei 1980, prijs f 4,50 (incl. porto). 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de slag te gaan 

Uitgaven oktober 1979, prijs f 7,- (incl. porto). 

NOTA HULPVERLENING 
Een brochure voor iedereen, die wel eens helpt. 
Prijs f 5,- (incl. porto). 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BIZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van het ouder worden 
Bizar en boos - een interview uit het jaar 2020 met een 
minister en een papieren speurtocht naar de gevolgen 
voor de gehele samenleving van de sterk veranderende 
bevolkingssamenstelling, terwijl in Sporen van de toe. 
komst een eigenzinnige groep haar wensen dicteerde aan 
de Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen. 
De prijs van deze tweelingbrochure is f 11,-. 

SPOREN VAN EEN NIEUWE WOONCULTUUR 
Een verslag van een speurtocht naar mensen die proberen 
meer verband in hun leven en samenleven te brengen dan 
bij de overheersende woonwijze mogelijk is. Tien voor• 
beelde worden beschreven. 
Uitgave augustus 1983, prijs f 17,50 (incl. porto). 

VROUWEN OVER OUDER WORDEN 
Negen persoonlijke ervaringen; ontstaan naar een idee 
van
uitg 

 d
a ve eJ juni

o n g 
1 

 Oud 
982

Tu 
, prijs 

 t . 
f 10,- (incl. porto). 

MET VEREENDE KRACHTEN 
Van projekt gecoordineerd bejaardenwerk naar sociaal 
adviesbureau voor ouderen. 
Uitgava herfst 1981, prijs f 20,- (incl. porto). 

MET RAAD EN DAAD 
Studiemap over de organisatie van het plaatselijk wel 
zijnswerk voor ouderen. Een vereenvoudiging van „Met 
vereende krachten" tot studiemateriaal voor mensen die 
nauw betrokken zijn bij het plaatselijk welzijnswerk 
voor ouderen. 
Prijs f 9,- (incl. porto) Afhaalprijs f 5,-. 
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Het Centraal Bureau van Humanitas 
verhuist begin januari 1985 naar de Sarphatistraat 4, 

1017 WS Amsterdam; tel. 020- 26 24 45. 

111111111011111110 
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uit afdelingen 
en gewesten 

ALKMAAR. Uit de notulen van de on-
langs gehouden bestuursvergadering 
blijkt, dat in Alkmaar gesproken werd 
over ondermeer: „ervaringen van ge-
vangeniscliënten waarbij de onrecht-
vaardigheid t.o.v. de slachtoffers werd 
benadrukt" en er werd besloten de Ver-
eniging Handreiking (voor weduwen 
en weduwnaars) f 500,— te schenken 
als 'startgift' „daar de afdeling achter 
deze doelstelling staat." 

AMSTERDAM. De hoofdstad krijgt 
een opvanghuis voor islamitische meis-
jes. Ook islamitische meisjes lopen 
weg, omdat ze b.v. niet aan het ver-
wachte gedragspatroon van de ouders 
kunnen of willen voldoen. In het op-
vanghuis wordt volgens islamitische 
normen geleefd, opdat de banden met 
eigen cultuur en ouders niet definitief 
worden doorgesneden. Meisjes in de 
leeftijd van 14 tot en met 18 jaar komen 
in aanmerking; terwijl er naar ge-
streefd wordt de duur van de plaatsing 
tot maximaal zes maanden te beper-
ken. Dan hoopt de afdeling Jeugdbe-
scherming Humanitas (in samenwer- 

king met vrijwilligsters) een oplossing 
te hebben gevonden. Indien gezinsher-
eniging niet mogelijk is kan die oplos-

sing: plaatsing in een tehuis, of een 
vorm van begeleid wonen zijn en als 
derde mogelijkheid is er dan zelfstan-
dige huisvesting. 

DEVENTER. „Deze week werd ik ge-
beld door een moeder met twee kinde-
ren van 3 en 5 jaar. Ze vroeg me of ik 
voor haar kinderen geen pleeg-groot-
moeder wist en zelf wilde ze ook graag 
eens met oudere mensen praten. Wij 
van Humanitas hebben hierover nage-
dacht en willen ons graag beschikbaar 
stellen om beide partijen met elkaar in 
kontakt te brengen," schrijft Gé van 
der Meulen in het „ afdelings-nieuws-
blaadje." Haar tel.nr. 05700-29793. 

OOSTSTELLINGWERF. In dit Friese 
plaatsje zijn tien vrijwilligers betrok-
ken bij de alfabetiseringscursussen. De 
les-gevers(sters) komen regelmatig bij-
een om opgedane ervaringen met el-
kaar uit te wisselen. 

OVERIJSSEL. Het is de bedoeling dat 
in het Gewest Overijssel, komende zo-
mer kindervakantiekampen worden 
georganiseerd. Voor het slagen hiervan 
kan de Kinderkampcommissie in op-
richting nog een aantal mensen, die 
zich tot het kampwerk aangetrokken 
voelen, gebruiken. Ervaring is niet ver-
eist! Wie zelf interesse heeft of mensen 
weet, die geïnteresseerd zouden kun-
nen zijn, kan dat opgeven aan het Ge-
westelijk bureau Overijssel, Van Na-
huysplein 1, 8011 NB, Zwolle, telefoon 
038-218537. 

Leergang voor 
de derde leeftijd 
In januari 1985 start de Volkshoge-
school „Noord-Brabant" te Oisterwijk 
voor het eerst in ons land een LEER-
GANG VOOR DE DERDE LEEFTIJD 
die speciaal opgezet is voor ouder wor-
dende mensen die zich in het bijzonder 
willen verdiepen in de situatie van het 
ouder worden en in wat dit op maat-
schappelijk en individueel niveau be-
tekent. 
Uitgangspunt voor de leergang is, dat 
niemand te oud is om te leren. Een ge-
degen kennis omtrent het ouder wor-
den kan een belangrijke schakel vor-
men naar een zelfbewuste, aktieve op-
stelling van ouderen in de samenleving. 
De leergang vindt plaats in zeven bij-
eenkomsten tussen januari en juni 
1985. Elke bijeenkomst beslaat vier 
dagdelen (van maandagmiddag 14.00 
uur tot dinsdagmiddag 17.00 uur). De 
deelnamekosten bedragen f 560,—
met inbegrip van de verblijfskosten op 
de volkshogeschool. 
Inschrijfformulieren kunnen aange-
vraagd worden bij Volkshogeschool 
„Noord-Brabant", Kievitsblekweg 18, 
5062 SV Oisterwijk, tel. 04242-83028. 
Aldaar kan men ook terecht voor nade- 
re informatie. 	 MI( 

HOM: praten 
over nieuw beleid 
In 1980 discussieerde de humanistische 
beweging over „Nederland en de men-
senrechten in de Derde Wereld". Deze 
discussie leidde tot de oprichting van 
het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten, dat als belangrijkste taak 
kreeg: namens de humanistische bewe-
ging opkomen voor de mensenrechten 
in de Derde Wereld. 

In 1985 wil het HOM opnieuw discus-
siegroepen organiseren om de uit-
gangspunten te toetsen aan het huidige 
beleid van Ontwikkelingssamenwer-
king en Buitenlandse Zaken en om op 
basis van die uitgangspunten een alter-
natief aan te geven. 
In de periode van februari tot decem-
ber 1985 praten groepen over onder-
werpen als: 
• wat zijn mensenrechten. 
• criteria voor de beoordeling van 
mensenrechten. 
• doelstellingen en prioriteiten voor 
een mensenrechtenbeleid. 
• een buitenlands- en ontwikkelings-
beleid gebaseerd op mensenrechten. 
Een nieuw „Programma voor een men-
senrechtenbeleid" vraagt om brede 
steun vanuit de Nederlandse samenle-
ving. Het streven is dan ook om zoveel 
mogelijk uiteenlopende groeperingen 
aan de discussie te laten deelnemen. 
Wilt u ook deelnemen aan dat gesprek? 
Nadere inlichtingen bij HOM, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht, tel. 030-318 145. 
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Waar is Humanitas bereikbaar? 
FRIESLAND: 	Oldegalileën 161, 8922 AD Leeuwarden, tel. 058-138617 

gewestelijk functionaris: E. A. Vrind 
GRONINGEN: 	Hereweg 16, 9724 AC Groningen, tel. 050-120633 

gewestelijk functionaris: mw. W. v. Wijngaarden-Hoek 
DRENTHE: 	Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen, tel. 05920-11121 

gewestelijk functionaris: R. H. Kremer 
OVERIJSSEL: 	Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle, tel. 038-18537 

gewestelijk functionaris: H. Hiddinga 
GELDERLAND: 	Nw. Nonnendaalseweg 15, 6542 PA Nijmegen, tel. 080-786766 

gewestelijk functionaris: H. M. C. Mares 
UTRECHT: 	p/a Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ Amsterdam, 

tel. 020-739444 
gewestelijk functionaris: mw. S. Nieuwenhuijsen-Mussert 

NOORD-HOLLAND: p/a Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam, tel. 020-739444 
gewestelijk functionaris: A. Laarhoven 

ZUID-HOLLAND: 	Conradkade 52, 2517 BR Den Haag, tel. 070-646353 
gewestelijk functionaris: E. M. Sevink 
Consulente bejaardenzorg: mw. H. Spiegel 

ZEELAND: 	Koning Willem III-weg nr.4, 4543 RD Zaamslag, tel. 01153-1618 
gewestelijk functionaris: mw. J. Boogerd-Quaak 

NOORD-BRABANT: Burg. Buijsenstraat 14, 4835 BB Breda, tel. 076-656973 
gewestelijk functionaris: J. Magnus 

Aanmelding 

als lid van Humanitas, nederlandse vereniging 

Ondergetekende, 	

voor 
lijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. 

heer* 	  

maatschappe- 

geboortedatum. 	  

De jaarcontributie voor 1985 be-
draagt voor: 

een gewoon lid minimaal f 27,— 

echtparen of samenwonenden 
minimaal 	 31,— 

jeugdleden (18-23 jarigen) 
minimaal 	 10,— 

Het is ook mogelijk een lidmaat-
schap voor het leven te sluiten. U 
betaalt dan 15-maal de jaarcontri-
butie van een gewoon lid. 

Centraal Bureau Humanitas, J. W. 
Brouwerstra at 16, 1071 LJ Amster-
dam. Na 15 jan. '85: Sarpathistraat 
4, 1017 WS Amsterdam. 

pl!~ E1111111111111M1111111E MEM MEM ri r-71 F-117-1E: 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 adres: 	  

woonplaats: 	  Postcode: 
1 	meldt zich aan als jeugdlid*/lid/lid voor het leven tegen een contri- 
1 
	

butie van f 	Raadpleeg bijgaande contributieregeling 

Zijn/haar giro-/of bankrekeningnr. is 	  

Levensbeschouwing: 	  

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als 
bestuurder of als vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van af* 

Mijn opleiding is: 	  

Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is: 	  

Mijn interesse gaat vooral uit naar: 	  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 	 Handtekening: 

Deze bon in envelop zonder postzegel opsturen naar Humanitas 
Centraal Bureau, Antwoordnummer 4927, 1000 TL Amsterdam 

Wi Ei 	E3 	Lil Li 1.17.11—!,_11FIJ 
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Ja, ik word lid! 
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