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TACHTIGER JAREN: het ik-tijdperk? Daar gelooft Aad van Oosten niet aan. Hij gelooft 
juist dat we elkaar In de naaste toekomst hard nodig zullen hebben. Dat betekent óók, dat er 
van Humanitas „meerdan ooit" een taak is weggelegd. Zijn ontboezeming leest u op pagina 3. 

STAND: wilt u een stand inrichten? En de aandacht richten op de diverse werkzaamheden 
van Humanitas, zoals „delinkwentie en samenleving" of „woonwagen bewoners"? 

" De Afdeling Fondswerving en Propaganda Humanitas heeft (op linnen geplakte)foto's van 1 x 1 
• meter voor dit doel. Interesse? Joop van Dalen bellen: 020-739444. 

YVO BAUDOIN, Stafmedewerker van Humanitas wacht op antwoord uit Den Haag! 
, De projektgroep delinkwentie en samenleving richt de aandacht op slachtoffers van delicten. 

In 1973 erkende de toenmalige minister van justitie. 
,,De speciale verantwoordelijkheid van de overheid Inzake slachtoffers van misdrijven". 
De projektgroep heeft nu concrete voorstellen op tafel gelegd om die toezegging te honoreren! 
,Pag. 8/9. 
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meer rompslomp voor de leidsters, ma 
als men niet „het management", maar 
hulpverlening voorop wil stellen, toch z 
ker het overwegen waard. Want overal 

gehandicapten, die dringend, zéér dril 
Nederland zijn er talloze bejaarden 

gend zelfs huishoudelijke hulp nod 
hebben. Zouden vrouwen en meisjes d 
niet in hun beroep tewerk gesteld kunn 
worden, zich niet eens willen inzettrider 
voor deze toch wel dankbare taak? 	anpal,  
M. Raab-van den Broek 	 antoC 
Den Haag 	 én dir 

Naschrift W. Post: 	 ekorno  
antasil 

Ons bezwaar tegen de z.g. „alpha-hulg,fan de gaat vooral tegen de voorwaarden, wak
en  de onder deze vrouwen en meisjes te wek' 

worden gesteld en ook tegen de taakvefraagd, 
zwaring voor de instelling zonder dj t. Aal 
daar extra „mankracht" voor besch4,66 r  . . 
baar wordt gesteld. 	 -- 
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Bij de „Stichting Uitgeverij De Vrije GPosheid 
dachte" zijn twee nieuwe brochures veverk hee 
schenen: „Nihilisme, Vervreemdingeze prc 
Atheïsme". Jan Vis, Aad Kieboom en Jaeeft. Dat 
Bontje schreven over deze drie ond IgemenE 
werpen bijzonder boeiende hoofdstu ussiegrc 
ken. 	 ns te dc 
„Het goede doden", geschreven door i.:$osheid 
P. A. Hopster is geheel gewijd aan de eebied, v  
thanasie. Voor de schrijver is de kern vesteden. 
de euthanasie-problematiek: „Euthanlie, maar 

sterven. Lijden tijdens de stervensfasetierd gepr 
sie is het goede doden en niét het goe 

oor betE 
natuurlijk en hoeft niet te worden wevr-aan real 
gemoffeld door de hele stervensfatg nuttic 
maar te laten verdwijnen. Alleen onn uleren 
tuurlijk lijden tijdens een onnatuur4Ortdm  d, 
gerekt leven — en al door een operatie yvordt ver 
transfusie kan leven onnatuurlijk wordekerken. D 
gerekt — mag op onnatuurlijke maniijenken oi 
door een medische ingreep (b.v. doijevol kur 
medicijnen) worden verminderd of or;oncrete 1 
derdrukt. Euthanasie is niet: stervendepnbetaald 
zo snel mogelijk aan hun einde helpen orote ben 
een cleane manier". 	 >p region 
Te bestellen bij D.V.G. Postbus 1087, 
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Geachte redactie. 

In het decembernummer van van Mens 
tot Mens, trof ik stukjes aan over een map 
voor de Ruslandactie van Amnesty Inter-
national en van het Comité O.S. en Men-
senrechten. Nu was ik in de overtuiging 
dat Humanitas de politiek buiten de deur 
zou houden Jammer dat dit niet is ge-
beurd, want ik weet als oud verzetsman 
wat koude oorlog betekent. Ik werkte bij 
de PTT, werd in 1949 nog „gestraft" om-
dat ik met De Waarheid op mijn werk ver-
scheen. Ik kon geen promotie maken. 
Maar oud-NSB-ers bleven op hun posten 
zitten. Over mensenrechten gesproken. 
En onlangs werd in Katwijk een christelij-
ke leraar en in Tilburg een katholieke on-
derwijzer ontslagen omdat . . . ze lid wa-
ren van de CPN. 
En dan de mensenrechten in Amerika: 30 
miljoen negers worden daar als vuil be-
handeld, Indianen wordt het leven onmo-
gelijk gemaakt. Zijn we Vietnam verge-
ten? 
Vietnam werd in naam van de vrijheid met  

brandbommen en ander oorlogstuig 
„bewerkt". En wat de vrijheid van de jo-
den in de S.U. betreft: informeer maar 
eens bij de Geneefse Emigratiedienst: elk 
jaar emigreren joden naar Israël. Vorig 
jaar zelfs 50.000 volgens die Geneefse 
dienst. En dan de dissidenten: die zijn 
overal. Zelfs nu bij het CDA. 
lk ben nu helaas te oud, maar ik zou tegen 
alle jonge mensen willen zeggen, strijd 
voor een liefdevolle maatschappij, voor 
werk voor allen en vooral voor de vrede. 
En laat de taak van Humanitas alleen zijn: 
een stichting voor hulpverlening voor ie-
dereen die dat dringend nodig heeft. En 
werk niet mee aan een nieuwe koude 
oorlog. 

Hoogachtend 
J. van !peren 
1ste Hugo de Grootstraat — Amsterdam 

Redactie, 

Met grote belangstelling las ik de uitspra-
ken over alpha-hulp in het laatste num-
mer van Van Mens tot Mens. Ik heb eruit 
begrepen dat er nogal wat organisatori-
sche moeilijkheden liggen, maar zelf ge-
niet ik erg van deze alpha-hulp, want 
daardoor kan ik nog vrij goed functione- 
ren in dit leven. 
Jammer, dat vrouwen zich niet in grote 
getale aanbieden voor dit werk, want ze 
verdienen toch een zakcentje en het werk 
geeft veel voldoening. Er is toch geen 
sprake meer van de verhouding „Me-
vrouw-werkster"? Het is juist de leidster 
van Humanitas die beide partijen dichter 
tot elkaar kan brengen. 
Ik vind de financiële regeling van nu erg 
prettig. 
Nog iets over het werven van alpha-hul- 
pen: als ik mijn oor te luisteren leg, dan is 
het bezwaar van de getrouwde vrouwen 
„het gezeur van de belasting" en sociale 
verzekering, die zij immers reeds hebben. 
Daarom wil ik pleiten voor het aantrekken 
van „freelancers", die een bedrag per uur 
„schoon" krijgen en die zelf kunnen be-
palen, waar, wanneer en hoeveel uur per 
week ze willen werken. Uiteraard nog 

• 
Op deze pagina ruimen wij graag ruimte 
in voor de mening van onze lezers. Dat 
betekent niet, dat wij die altijd onder- 
schrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij ons 
het recht voorbehouden die In te korten —
blijft geheel voor rekening van de inzen- 

ders. 	 De redactie 
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ereniging kan 
aak vervullen 

r is „aan de vooravond van 1980" wat afgepraat over de tachtiger 
aren! De voorspellingen of noem het prognoses waren in het alge- 
een niet zo optimistisch, hoewel er op „de matte... 70er jaren" 

ntussen óók heel wat werd afgegeven. De draden die ons verbin-
en met de achter ons liggende jaren kunnen natuurlijk in 1980 niet 
ot worden doorgesneden, maar toch was voor velen dit nieuwe 
aar een breekpunt, een drempel naar een nieuwe tijd, waarin alles 
,anders" zal gaan. Tijd voor een nieuwe mentaliteit, een nieuwe 
anpak, vernieuwde kunstuitingen (Zijn de Nieuwe Tachtigers in 
antocht?) Ach, zo'n kroonjaar lokt natuurlijk voorspellingen uit en 
én ding is zeker: we zijn wéér dichter bij dat magische jaar 2000 
ekomen, dat al zo lang een rol speelt in de literatuur en in de 
antasie van de mens. Ook Is zeker dat we aan de laatste decennia 
an de 20ste eeuw zijn begonnen en daarom hebben we toch maar 
an de directeur van het Centraal Bureau, Aad van Oosten, ge-
raagd, hóé hij het werk van HunSanitas ziet in de tijd, die voor ons 
gt. Aad van Oosten was best bereid om een beetje te filosoferen, 
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,Natuurlijk is het moeilijk om in het kof-
edik te kijken. Wèl weten we dat er iets 
n de hand is met onze wereldeconomie 

n dat dit gevolgen zal hebben voor alle 
ensen. De groep van mensen, die geen 
erk heeft en dat ook niet kan vinden, zal 
teeds groter worden. Als ik dat nu betrek 
P onze vereniging, denk ik, dat er voor 
nze afdelingen meer werk aan de winkel 
omt. Dat wil zeggen, dat ze zich meer 
an ooit met deze problematiek zullen 
aan bezig houden. Vooral omdat werk-

oosheid óók konsekwenties  voor ons 
erk heeft. Ik ben er van overtuigd dat 
eze problematiek onder onze leden 
eeft. Dat is wel gebleken op onze laatste 
!gemene vergadering, waar twaalf dis-
Ussiegroepen hebben gepraat over wat 
ns te doen staat. Daar kwam de werk-

oosheid steeds weer ter sprake als een 
ebied, waaraan we aandacht moeten 
esteden. Iedereen had niet dezelfde vi-
ie, maar belangrijk was wel dat er ook 
erd gepraat over een andere waardering 
oor betaalde arbeid We moeten ons 
aan realiseren dat niet-betaalde arbeid 
g nuttig kan zijn. Ook moeten we sti-
uleren dat er méér deelarbeid komt, 
"urn dat het werk dat er is, eerlijker 

ordt verdeeld onder mensen die willen 
erken. Daarnaast moeten wij gaan mee-
enken op welke wijze je vrije tijd waar-eva'  kunt besteden. Daarvoor moeten 
ncrete voorstellen op tafel komen. Veel 

nbetaald werk is nuttig en schenkt een 
rots bevrediging. Daarover moeten we 

Preg  innaai niveau gaan praten. In klei-

er
ekringen kun je dergelijke zaken beter 
ePen. 

_en ander belangrijk punt voor de toe-
unist is dat de vereniging méér aandacht 

Meer aandacht voor de mede-kring 

gaat besteden aan de „mede-kring". On-
ze vereniging kan best een rol vervullen 
bij het samen werken aan en 't zoeken 
naar oplossingen van bepaalde maat-
schappelijke problemen. Ik zie Humanitas 
ook als een trefpunt van mensen die gelijk 
gestemd zijn. Misschien gaan we wel een 
ontwikkeling tegemoet waarbij we steeds 
afhankelijker van elkaar worden . . Dat 
weet je natuurlijk niet zeker, maar ik dacht 
dat die kans er wel in zit . . 
Ik vind dat overigens een goede zaak! 

Mensen die helemaal los staan van alle 
sociale kontakten hebben het veel moei-
lijker. Vroeger waren er meer mogelijk-
heden om op de familie terug te vallen. In 
onze huidige maatschappij moest de fa-
milie wel aan waarde inboeten. Daarom 
vind ik het zo goed dat Assen bijvoorbeeld 
het idee voor een eetplan voor alleen-
staanden heeft ontwikkeld en dat mensen 
in Noord-Beveland met hun problemen 
terecht kunnen bij een ombudsteam. Ik 
geloof dat onze vereniging verder zal 
moeten zoeken, naar mogelijkheden hóé 
je mensen bij elkaar kunt brengen; hóé je 
een gelegenheid kunt scheppen om 
kontakten te leggen. 
Het lijkt mij best moeilijk om een keuze te 
maken, waarmee je nou moet beginnen, 
want de problemen liggen opgetast. Denk 
bijvoorbeeld ook maar eens aan de ethni-
sche minderheden: gastarbeiders, Suri-
namers. De vraag hóé je met elkaar moet 
omgaan, wordt voor de naaste toekomst 
erg belangrijk. Verder geloof ik aan een 
kentering in de vrijwillige hulpverlening. 
De professionele hulpverlening kan het 
niet meer alleen af. De inzet van vrijwilli-
gers zal ongetwijfeld veel groter worden. 
Er zijn ook heel wat taken weggelegd voor 
allerlei groepen om elkaar bij te staan, om 
met elkaar te trachten problemen op te 
lossen. Mensen met dezelfde problemen, 
ik denk bijvoorbeeld aan ouders met ge-
handicapte kinderen, gescheiden ouders, 
mensen die met dezelfde ziekte kampen —
zullen elkaar veel meer gaan opzoeken 
om elkaar van dienst te zijn. Ik vind dat 
bijzonder goed en zou dat ook graag be-
vorderen. 
En dan een heel ander punt: ik vind dat in 
de toekomst de leden van onze vereni-
ging veel meer aan het woord moeten 
komen. Zo'n activiteiten-markt op onze 
laatste algemene vergadering is erg be-
langrijk. In de toekomst kunnen we een 
beleid uitstippelen dat aansluit op wat de 
vereniging zelf wil. Het beleid wordt zo-
doende in de afdelingen gemaakt en daar 
kan het hoofdbestuur zich dan bij aan-
sluiten. Natuurlijk kan het hoofdbestuur 
de situatie in het hele land overzien en op 
grond daarvan ook het nodige aandra-
gen, maar het zullen toch vooral de afde-
lingen zijn die hun ideeën naar voren 
brengen. Daarmee wordt de afstand tus-
sen hoofdbestuur en afdelingen ook klei-
ner. We willen zo dicht mogelijk bij die 
afdelingen staan en andersom hopen we 
dat de afdelingen dichter bij het hoofdbe-
stuur zullen komen te staan. Op die laat-
ste algemene vergadering hebben we 
daarmee een begin proberen te maken. 
Tenslotte moet me van het hart dat ik 
vrees dat het in de toekomst steeds moei-
lijker zal zijn om geld te krijgen voor al-
lerlei projekten en dat we — voor zover dat 
mogelijk is — allerlei zaken zelf moeten 
financieren. Daarom richt het hoofdbe-
stuur alle aandacht op de fondsenwer-
ving, waaruit we allerlei activiteiten kun-
nen blijven betalen. Bepaalde activiteiten 
kun je eenvoudig niet staken. Dan denk ik 
in het bijzonder aan het kinderbescher-
mingswerk, waarin Humanitas heel wat 
eigen middelen stopt. Ik zou het jeugd-
welzijnswerk niet graag schrappen. Van-
daar dat ik zoveel waarde hecht aan fond-
senwerving." 

■ 
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Teken van leven 
van het H.S.N. 

Het Humanistisch Studiecentrum Nederland, het gezamenlijke 
wetenschappelijke bureau van Humanitas, Het Humanistisch Ver-
bond en De Vrije Gedachte dat in '79 is opgericht, zal u regelmatig 
op de hoogte houden van zijn aktiviteiten. Het bestuur is momenteel 
druk doende een studiesecretaris te vinden uit de grote groep 
sollicitanten naar die funktie. Wij hopen dat de studiesecretaris zich 
begin '80 kan installeren in de voorlopige vestiging bij Humanitas in 
de Nic. Maesstraat in Amsterdam. 

ties voor veelomvattende, meerjarige 
onderzoeksprojecten, en daarnaast sec-

Het HSN zal werkgroepen in het leven 
roepen voor concrete, goed afgrensbare 

genwoordig veel gesproken en geschre-
Ter toelichting het volgende. Er wordt te-
sectie: beschikken over leven en dood. 
project besloten tot de oprichting van de 

ven over abortus en euthanasie. Deze on- studies. Voorts zal het bevorderen dat er 
discussiegroepen binnen of tussen de 

	
derwerpen zijn onderdeel van menselijk 
handelen dat kan worden aangeduid met: constituerende organisaties worden ge- 	
beschikken over leven en dood. Hieron-vormd die materiaal kunnen aandragen, 

b.v. via verslagen of notulen, voor de 
	

der vallen o.a.: 
— vrijwillige en gedwongen sterilisatie werkgroepen en secties. 

Het bestuur van het HSN heeft als eerste 	— anticonceptie 

1 	 

— medisch onderzoek van de ongebo 
vrucht 
— abortus op medische of sociale indi 
tie 
— doden van pasgeboren mismaakte 
deren 
— orgaantransplantaties 
— reanimatie 
— eugenetiek 
— experimenten met DNA 
— vrijwillige en onvrijwillige euthanas 
— beschikken over leven en dood bij 
tuurvolken 
— suïcide en hulp bij suïcide 
— doden in de oorlog 
— doden uit zelfverweer of maatschapp 
lijk belang 
— doodstraf 
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Verslag van een 
kwartaal werken 
Zoeken naar werkgelegenheid 
was een centraal punt bij het 
woonwagenwerk. Een „deli-
caat" onderwerp, omdat het 
werkgelegenheidsprobleem 
zich bij woonwagenbewoners 
niet voor een massale aanpak 
leent. 

Veel overleg met allerlei instanties is 
hierbij noodzakelijk: o.m. met de diensten 
van Sociale Zaken voor een aanvullende 
uitkering als de inkomsten uit het ver-
richte werk te gering zijn. Overleg met 
iemand die de betrokken kleine zelfstan-
dige helpt met het opzetten van een een-
voudige boekhouding, overleg met de In-
spekteur der Belastingen om te voorko-
men, dat de betrokkene ambtshalve 
wordt aangeslagen, het zoeken van werk-
kapitaal als dat nodig is, het zoeken van 
afnemers voor het produkt als zelf niet 
wordt geprobeerd om het zelfvervaardig-
de artikel aan de man te brengen. 
Schippers en kermisexploitanten hebben 

4 FEBRUARI 1980 • VAN MENS TOT MENS 

een vrij rustig jaar achter de rug. Speciale 
moeilijkheden probeerde men langs de 
normale kanalen, zoals bonden, Kamer-
leden, ministeries op te lossen. 

KERMISEXPLOITANTEN 
Jaarlijks worden in ons land ongeveer 
1400 kermissen, kermisjes en lunaparken 
gehouden, die tientallen miljoenen aan 
pacht opbrengen. 
De kermisexploitanten hebben diverse 
trucs bedacht om de verpachters een 
beetje van de wijs te brengen, (bijv. ver-
schil maken tussen grote en kleine autos-
cooters), maar deze trucs doen afbreuk 
aan de sociaal economische ordening 
van het kermisbedrijf. In maart a.s.: drie 
dagen feest in Harderwijk in verband met 
25-jarig bestaan van de Rijdende Scholen 
voor kinderen van kermisexploitanten. 

SCHIPPERS 
Door de veevoederindUstrie wordt vanuit 
India veel salseed ingevoerd. Helaas ver-
wekt dit bij het vervoer nogal eens irritatie 
op de slijmvliezen. 
De gunstige waterstanden op de rivieren  

in 1979, leidden tot goede resultaten vo...,  
de schippers. Vervoerd werden: 24E,ue ; 
miljoen ton goederen, wat 5 % meer is orti! 
in 1978. 	

sat • 
WOONWAGENBEWONERS tiet i 
Woonwagenbewoners hadden 

bl
lee!

its moeilijk In het afgelopen Jaar. Door 
tekort aan staanplaatsen en de gerinflPS 
medewerking van gemeentebestulIctoI 
komt er van een vrije vestiging voor !gaar, 
gere of kortere tijd weinig terecht. fa, 
Belangrijk om te-weten: gewone lagrrml  
scholen, die meerdere kinderen 4CtC101 
woonwagenbewoners opnemen, kunrijehO 
aanspraak maken op een extra le(dmi 
kracht. En verder: medio 1980 verwas: 
men dat de huisvesting van woonwagep on 
bewoners van CRM naar Volkshuisveantal 
ting en Ruimtelijke Ordening wordt ovf.S.H. 
geheveld. 	 ijkhei 

ZIGEUNERS ZIGEUNERS 	
!Ei
e
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Ede, Veendam, Nieuwegein en Lelys idsvi 
geven onderdak aan enige zigeunerfade we  
lies. Misschien het begin van de op4/at is 
sing 	van 	hun 	staanplaats9, c. 
probleem ...? 	 tspec 
De familieband bij deze groep is erg stkS.H 
zodat ook familieleden worden opgerlDe V 
men die geen recht hebben op een uitleen pi 
ring krachtens de sociale voorziening‘ven;  
Het jaar 1979 zit erop. Mede door de wiet H  
felende wereldeconomie ziet het iftanit, 
1980 er wat onzeker uit. Laten we hoen' 
dat het zal meevallen . . . 

	  J. K. Bakk)airiz°°f‘hr 
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EDEN GEVRAAGD! 
Van de H.S.H.B. (Humanistische Stichting voor Huisvesting 
van Bejaarden) vormen Humanitas, de Vrije Gedachte en het 
Humanistisch Verbond de drie constituerende verenigingen. 
B..1) de H.S.H.B. is nu een reorganisatie gaande, waardoor de 
M.B.B. (Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting) 
en de afdeling voor de dienstverlening een afzonderlijk be-
stuur zullen krijgen. Het ligt voor de hand dat men bestuursle-
den voor H.B.B. en dienstverlening bij voorkeur „recruteert" 
uit de drie achtergrondorganisaties van de H.S.H.B. Vandaar 
de oproep aan leden van Humanitas om zich hiervoor be-
schikbaar te willen stellen, indien zij menen over bestuurlijke 
.kwaliteiten te beschikken en daarnaast specifieke kennis 
nebben van bijvoorbeeld  volkshuisvesting, administratieve 
zaken, juridische en/of bouwkundig-organisatorische zaken. 

kunt zich opgeven bij de directeur van de H.S.H.B. , de heer 
id• C. van der Kolk: tel. 020 - 711 112, adres Johannes Vermeer-
plein 1, 1071 DV Amsterdam. 
In  bijgaand interview vertelt de heer Van der Kolk over „enkele 
zaken dle in de H.S.H.B. aan de orde zijn". 

jr1Pens
iontehuis vor ouderen van hun 

eldsvoo
rbereidende  en beleidsvormen- 

:
Humanistisch Verbond en later Hu-

_e
,eft alle aandacht nodig voor het be-

etensovertuiging te stichten. Nadat eerst 

r
rl, 
 werd deze doelstelling verruimd. 

'zonder van buitenkerkelijke bejaarden 

lkheid, ook naar buiten, aan de orde. En 
at niet alleen, want het H.S.H.B. bestuur 

e werk" 

• gezegd werd huisvesting in het 

at is 

rC 	K. : ,Om met een zeer belangrijk 

ornrc)inwerd in 1966 de H.B.B. opgericht. In feite een woningbouw
-

ctn",?r,„atie  die dan ook zelfstandig kan bouwen in de woningwets-

eijlitstandige bejaardenflats. Tot 1966 werden deze gebouwen dik-

ot s  
aa
i 
	behoefte ontstond om de bouw in eigen hand te houden en 

aa
or. 

isate  geworden: een koepelorganisatie voor zo'n 65 stichtingen 

,E1
,El• (Gedachten. 

 ee aantal mensen van 

be a 11 

r, Li5v uitgangspunt bij dat beleid? 

tWeg g

nitas bij de H S H.B. werden betrok- 

ntal zaken ,onder de paraplu" van.  de 

e_egPlaatsen, 1280 woningen bij verzorgingstehuizen en ruim 3500 

et 
 

h''' ,  maar als gevolg van deze bouwactiviteiten groeide óók de 

Ministratie, financiële zaken, huuradministratie en onderhoud. 

ontstond in dertig jaar tijd een groot 

rug Jaar van haar bestaan is de H.S.H.B. en zeer complexe orga- 

vrije 	
Zij hadden het doel 

ct te beginnen: de oorsprong van de 

°efte aan allerlei soorten van dienstverlening; in de vorm van 

in totaal ruim 6500 verzorgingsplaatsen, 720 zieken-  en ver-

door anderen gebouwd en in het bijzonder in de woningwets-

Nu is'  de vraag naar méér duide- 

tergrond van deze reorganisatie, wilt u weten? Nou, in de 

•
z170g0nOrbejaarden. Het huidige beleid is 

BgevCe d  
van onze bejaarden opgenomen in ver- 

jeblj konsekwent doordenken In moei- 

Waarom? 

lijkheden..." 

me
t die later verruimde doelstelling kom 

odpacghetneomvan het pensiontehuis Is hier-
door wel heel ver weggeraakt, maar ook 

gingsbehoevende bejaarden wor en 
nig gewijzigd, dat alleen zwaar verz

d
or-leid voor de verzorgingstehuizen zoda-

de belangrijkste doelstelling, waarin later 

Nu Is In de laatste Jaren het opnamebe-
anderen als de plaatselijke omstandighe-
den dit meebrengen". 

ook sprake is van „samenwerking met 

nvSnoemen: momenteel is ruim 10% 
K.: Laat ik eerst enkele basisge- 

en. De oorspronkelijke ge- 

izen, 	d.w.z. 	plusminus  

er op gericht om dit aantal terug te bren-
gen tot 7%, ongeveer 100.000 bejaarden. 
In Nederland neemt het aantal buitenker-
kelijken jaarlijks toe en dat deel zal nu 
ongeveer 40% van de bevolking uitma-
ken. In de bij de H.S.H.B. aangesloten 
stichtingen wordt ca. 5% van het totaal 
van de thans aanwezige verzorgings-
plaatsen beheer; die „6500, waarover we 
al eerder spraken. Door het terugdringen 
van het aantal verzorgingsplaatsen zal 
het aandeel van de H.S.H.B. relatief stij-
gen naar 61/2 %, omdat geen van onze 
6500 plaatsen zal moeten verdwijnen. Een 
bouwstop verhindert echter ook dat wij in 
de toekomst ver boven deze 61 /2 % zullen 
stijgen. Nu wordt ongeveer 70% van de 

B. C. van der Kolk 

verzorgingsplaatsen bestuurd vanuit een 
confessionele levensbeschouwing en 
25% door algemene besturen. Door de 
spreiding van de tehuizen over het gehele 
land, wonen in praktisch alle vanuit een 
bepaalde levensvisie bestuurde tehuizen, 
minderheden met een andere levensvisie. 
Soms maken die samen zelfs de meer-
derheid uit. Dit betekent, dat door het 
huidige verzuilde stelsel alle levensbe-
schouwelijke organisaties een groot deel 
van de bij hen te rekenen achterban niet 
van dienst kunnen zijn. En bij de buiten-
kerkelijken is dat het duidelijkst. En groot 
deel van hen is „minderheid" in een ka-
tholiek of protestant tehuis". 

Daar is geen oplossing voor?... 
B. C. v.d. K.: „Ik heb die oplossing niet 
voor handen, maar ik denk dat er een 
beleid ontwikkeld kan worden, waarbij 
een aantal duidelijk levensbeschouwe-
lijke tehuizen in dichtbevolkte gebieden 
blijven bestaan, terwijl alle andere te- 
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• . . duidelijke pluriformiteit 

l'ins' i  — Maar dat beleid zal niet van vandaag t s t rp 
morgen kunnen worden omgebogenztieten 
B. C. v.d. K.: „Dat zal zeker niet gebeur. rouvt maar ik ben wel van mening dat deze gr  „. 
dachtengang speciaal in onze kring aaPilaU I 
dacht verdient en dat je je er niet varrliek 2 
moet laten brengen, omdat het op iiings 
eerste gezicht onmogelijk lijkt." 

	  rb'oPerriccil  
ie ti 

porgan 
Het experiment geldt in 1980 vooralsnP"di' 
uitsluitend voor de zes gewesten van evor 
arbeidsbureaus in Almelo, Breda, Goudivas d 
Groningen,Maastricht en Nijmegen. breng 

ÉÉN BAAN 
fet w 

De werknemersregeling houdt in dat enad zo 
werknemer die vrijwillig kiest in deeltijdkader o 
gaan werken en daardoor minder inktelf aa 
men ontvangt, ten hoogste één jaar eeverderi 
geleidelijk afnemende overbruggingaulpver 
subsidie krijgt: 60% van het gederfde HOZ 
loon gedurende het eerste half jaar én trad 
30% in het tweede half jaar. Voor deng le\ 
subsidie komen in aanmerking mensé• 
die de laatste drie voorafgaande jar 
aaneengesloten in een voiletijdbaan het. 
ben gewerkt of gedurende die periode a!, 
werkloos - beschikbaar voor een volled 
ge werkweek - ingeschreven zijn gi` 
weest. De werknemer mag niet ook eidei 
in deeltijd gaan werken. Evenmin komt h 
voor subsidie in aanmerking als hij d. 
andere hoofde een sociale uitkering ort 
vangt. Voor zowel de werkgevers- als d 	Dei 
werknemersregeling geldt dat voor toi 	gr 
passing uitsluitend deeltijdarbeidsplad 	vri 
sen in aanmerking komen, waarvan d. 	ki 
werktijd maximaal 75% en minimaal 404 	Va 
van de normale werktijd bedraagt: in h( 	op 
algemeen dus deeltijdplaatsen tussen d 	vrc 
16 en 30 uur per week. De di rekteu ren va, 	be 
de zes genoemde arbeidsbureaus zij 	„K 
belast met de uitvoering van dit experi 	m 
ment. 	 rei 

va 
lei 
ge 
ge 
se 

huizen gekenmerkt zullen worden d 
een duidelijke pluriformiteit. 
Ik denk dat onder alle levensbeschou 
lijke bevolkingsgroepen medestand 
voor dit beleid te vinden zullen zijn, zo 
men zich bewust gaat worden van het ft_ 
dat iedere groepering een groot deel vliet W 
de achterban in de kou Iaat staan door disku; 
huidige beleid." 

vervolg van pag. 5 	• 
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Experimenten 
met deelarbeid 
Om te komen tot meer deeltijdbanen heeft minister Albeda van 
Sociale Zaken een experiment ter bevordering van deeltijdarbeid 
op gang  gebracht. Enerzijds voorziet dit experiment in een stimule-
ringspremie voor werkgevers die een arbeidsplaats in deeltijd tot 
stand brengen. Anderzijds geeft het (werkloze) werknemers die er 
door het aanvaarden van een deeltijdarbeidsplaats vrijwillig in in-
kenen op achteruit gaan, een overbruggingssubsidie. Het 

experi-

ment omvat dus een werkgevers- en een werknemersregeling die 
afzonderlijk van elkaar kunnen worden toegepast. Voor dit experi-
ment is in 1980 10 miljoen gulden beschikbaar. 

Deeltijdarbeid kan naar het oordeel van 
de minister een belangrijk middel zijn tot 
herverdeling van de werkgelegenheid. 
Voorts kan deeltijdarbeid een bijdrage le-
veren aan een evenwichtiger verdeling 
van taken tussen mannen en vrouwen 
thuis en buitenshuis. Voorwaarde is dan 
Wel dat mannen én vrouwen in deeltijd 
gaan werken en dat deeltijdarbeid in meer 
?roepen dan tot dusver toepassing 

vindt. 

Het experiment beoogt mede het verkrij-
gen van inzicht in de gevolgen van deel-
tijdarbeid voor zowel werkgevers als 
Werknemers vooral in functies en be-
roepsgroepen - met name ook op hoger 
en middelbaar niveau - waarin tot op he-
den deeltijdarbeid niet gebruikelijk is. 

6F 
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OZ: Bewtig 
n verantwoordelijk zijn 

De HOZ (Huwelijk/relaties  Ouderschap Zwangerschap) die een 
gezamenlijk voorlichtings- en vormingsinstituut van vijftien ver-
enigingen met in totaal een half miljoen leden is waaronder 
twaalf vrouwen-organisaties) werd in 1970 opgericht. 

et was toen een rumoerige tijd in Nederland! Er werden heftige 

Iskussies gevoerd tussen voor- en tegenstanders van vrije abor-
us. In Nederland was abortus nauwelijks mogelijk. In Engeland 
.ntstonden commerciële klinieken. Veel Nederlandse vrouwen 
leten zich daar aborteren. Soms werden zich van niets bewuste 
rouwen bij het station of op het vliegveld aangeschoten door taxi-
hauffeurs met de vraag of de vrouwen misschien een abortuskli-
iek zocht .. • De VARA hield via de televisie een geldInzamen

-

Ingsaktie die f"  150.000 opbracht. Dit geld werd gebruikt voor de 
prichting van abortusklinieken. Tegenstanders van vrije abortus 
oerden zich heftig en doen dit een tiental jaren later nog steeds. In 
ie tijd nam de NVSH een initiatief. Alle vrouwenverenigingen en 
rganisaties op het gebied van de geestelijke en lichamelijke ge-
ondheidszorg werden uitgenodigd een stichting op te richten „ter 
evnrdering van hulpverlening bij ongewenste zwangerschap." Het 

asde  bedoeling hulpverleners en mogelijke „klanten" bij elkaar te 
rengen. Dit zou moeten leiden tot een betere hulpverlening. 

ONGEWENST? WAAROM? 
De ongeveer 15 organisaties die lid ble-
ven (voornamelijk vrouwenvereniginen

gn) 

gingen nadenken over ongewenste 
zwangerschap. Hoe kun je het voorko

-

men? Hoe kun je hulp verlenen? li 
Het werd 

met de loop van de jaren d
uidelijk dat 

ongewenste zwangerschap niet los kan  

worden gezien van het gehele relationele 
gebeuren: in welke relatie is de zwanger-
schap ongewenst en wie vindt het onge-
wenst? Het gaat om de vraag hoe mensen 
met elkaar om gaan, voor wat betreft rol-
verdeling in het gezin, seksualiteit, op-
voeding en ook gewenste en ongewenste 
zwangerschap. 

Het gevolg van de ontwikkeling was dat 
de HOZ een nieuwe naam kreeg in het 
begin van het jaar 1979. „Bevordering 
Hulpverlening bij Ongewenste Zwanger-
schap" werd „Huwelijk/relaties Ouder-
schap Zwangerschap." De nieuwe doel-
stelling werd „bevorderen dat mensen 
bewuste keuzen maken en hierdoor ook 
voor deze keuzen verantwoordelijkheid 
kunnen dragen op de meest wezenlijke 
momenten in het leven: het aangaan en 
instandhouden van relaties en het wel of 
niet krijgen van kinderen. In het bijzonder 
wordt bevorderd dat elk geboren kind zo-
veel mogelijk gewenst en geaksepteerd is 
(blijft of wordt) en dat ongewenste zwan-
gerschap wordt voorkomen." 

KIEZEN 
Mensen kunnen niet altijd kiezen: je kunt 
niet kiezen om geboren te worden; je kunt 
niet kiezen in welk land je ter wereld 
komt; je kunt ook niet zelf bepalen of je 
vrouw of man bent; je moet maar af-
wachten in welk milieu je zult opgroeien. 
Soms kunnen heel belangrijke keuzen 
echter wel door mensen worden ge-
maakt: 
— Ga je trouwen of niet, of ga je een 
andere relatie aan? 
— Houd je een relatie in stand of ver-
breek je die? 
— Hoe ga Je In huwelijk of relatie met 
elkaar om? 
— Kies je voor kinderen of voor kinder-
loosheid? 
— Hoe voed je je kinderen op? 

De keuzen waarop de HOZ zich richt zijn 
nog niet zo lang mogelijk voor grote be-
volkingsgroepen. De keuze „Wel of geen 
kind?" kan bij voorbeeld pas worden ge-
maakt sinds betrouwbare middelen voor 
anti-conceptie (en sterilisatie) gemakke-
lijker verkrijgbaar zijn. Echtscheiding is 
voor velen pas mogelijk geworden door 
wetswijziging en door een uitbreiding van 
de sociale voorzieningen (bijstandwet). 
Deze nieuwe keuzevrijheid deed de be-
hoefte ontstaan aan informatie en aan de 
mogelijkheid er met anderen over te kun-
nen praten. 

OOK HUMANITAS-LEDEN 
Informatie doorgeven en „erover praten" 
kan gebeuren binnen Humanitas en om-
dat deze organisatie ook bij de HOZ is 
aangesloten, kunnen Humanitas-leden 
worden bijgeschoold tot gesprekleidster. 
Het (afdelings)bestuur kan de leden bij 
HOZ aanmelden voor een training die 
maar weinig geld kost en toch onder zeer 
deskundige leiding plaats vindt. De ge-
sprekleidster kan zich laten bijscholen 
voor één van de volgende tien onderwer-
pen; 
1. Verwerking, begeleiding en hulpver-

lening bij ongewenste zwangerschap. 

:mt  Was een bont gezelschap. Iedereen 
nde°Zijn eigen ideeën en probeerde de 

daarvoor te winnen. Toen de HOZ 
elf aan voorlichting wilde gaan doen 
erden de konflikten nog heftiger. De 
ulpverlenende organisaties vonden dat 
g H°2  iets ging doen wat hun taak was 

traden uit. Het leek dat de HOZ geen 
eng leven zou zijn beschoren. 

Hoe blijf IR in gesprek 
et 'mijn kinderen? 

root,,.. woont in een dorpje in Overijssel. Ze Is katholiek en moeder van een De Vrow„, 
vrienjezin: vier dochters en zes zonen. Die kinderen werden groter. Ze kregen 
kindereen en vriendinnen. Ze gingen naar schoolfuifjes. „Ik zou „er" met m'n 

°Pen t-
' tot tijd brengt de televisie programma's over seksualiteit, heel direkt en Van ti' 	

over moeten praten," denkt de vrouw. 

vrou,„,'..,n bloot. „Ik zou er met mijn kinderen over moeten praten", denkt de 

Met h e  vereniging 

maar ik kan het niet." Ze blijft er mee bezig. Dan neemt ze een 
aan het bestuur van de vrouwenvereniging waarvan zij lid is: 

niet iets doen waardoor ouders in gesprek kunnen blijven „Kan d
t. Ze schrijft' 

besiti-i,uan weer 

realiseun kinderen?" Het bestuur van de vrouwenorganisatie ontvangt de 

briefen 

vi 
 an dit alles: opeens dat de vereniging is aangesloten bij de HOZ. Het resultaat 

e Willen olotredenb; e 
 hun eigen vereniging. Het onderwerp van de 

gespreksbijeenkomsten:
sg
,eeeildrlerks,ile

,eisd:sdteersHiOs Z

.  .. 

organiseert een training voor vrouwen die als gespreks
-

die Zede r van dat grote gezin uit 
een dorpje in °verijs-

;Ann 
binnen ik in gesprek met mijn kinderen." Eén van de 

vervolg op pag, 10 
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Toekennen van subsidie 
heeft principiële kant 

en Samenleving van Humanitas 
nodiging voor een gesprek met 
esprek zou moeten gaan over 
dieverzoek voor drie projekten 
die een experimentele fase al 

Rotterdam en Groningen werd 
ssen politie /justitie en de be-

van onschatbare waarde kan 
matige minister van justitie „de 
van de overheid inzake slacht- 

en Samenleving Humanitas 
-voorzieningen voor slachtof-
g Jaar is verschenen, concrete 
verantwoordelijkheid gestalte 

„Bij veel delicten zijn slachtoffer e 
medaille . 	als je een delict tenm 
Het is waar dat we in de afgeloj 
nadruklegden op de situatie van • 
voorlichtingsprojekt. En dat is ook 
fie is dat het strafrecht nauwelijks 
van conflicten, die bij het strafrec 
voorbeeld ook op het idee geko 
bedoeling hiervan is dat een aanta 
de zaak spelen. Bijvoorbeeld een i 
strafrechtelijk, maar in de door ol 
handeld. In deze situatie moet je 
dader kijken. En je ook afvragen h 

ervoor zorgen dat mensen zoveel moge-
lijk onderling hun problemen regelen én 
ondersteunt daarbij vooral degenen, die 
het zwakste staan. Dat kunnen zowel 

elkaar brengt. Zo'n Konfliktkamer moet 
nauwste bij een zaak zijn betrokken bij 
„Dat wil zeggen dat je degenen, die het 

slachtoffers als daders zijn. 
In het verleden hebben we dus onze aan-
dacht vooral gericht op de maatschappe-

lijke positie van de meeste daders. Maar 
we zijn ons enkele jaren geleden ook be-
wust gaan richten op de slachtoffers. Ons 
Hoornse experiment in 1976-1977 bracht 
namelijk aan het licht dat er nogal wat 

Yvo Boudoir? 
open gaten zijn in de voorzieningen, Dit zegt Yvo Baudoin naar aanleiding van 
waarop slachtoffers van delicten een be- 

 de opmerking, dat de projektgroep nu 
roep zouden moeten kunnen doen. Van-  ook eens aandacht besteedt aan de 
daar dat we ervoor pleiten om nu voor die 
slachtoffers maar eens een wezenlijke slachtoffers. 

stap vooruit te zetten." 

De Projektgroep Delinkwentiei 
wacht met spanning op een uit 
de minister van justitie. Dat g 
een inmiddels ingediend subsi 
t.b.v. slachtoffers van delikten, 
hebben doorlopen. In Hoorn, I 
aangetoond dat een schakel tt 
staande (hulp)voorzieningen 
zijn. Al in 1973 erkende de toen 
speciale verantwoordelijkheid 
offers van misdrijven"..: 
De Projektgroep DelihkViehtle 
doet nu in het rapport „Sleute 
fers van delicten", dat eind vort 
voorstellen om deze overheids 
te geven. 
Hierover sprak Ank van Zacht 
werker én secretaris van de Pi 

en met Humanitas' stafmede-
ojektgroep, Yvo Baudoin. 

n dader twee kanten van dezelfde 
inste een medaille mag noemen. 
)en jaren in ons werk vooral de 
ie daders. Dat geldt zeker bij ons 
goed. Want onze uitgangsfiloso- 
iets bijdraagt aan de oplossing 

ht terecht komen. Zo zijn we bij-
men van ons simulatiespel. De 
I mensen met elkaar een bepaal-
nbraak. Deze zaak wordt dan niet 
Is bedachte konfliktkamer afge-
:owel naar het slachtoffer als de 
oe het met beiden verder moet. 

— De ervaring heeft dus geleerd, 
slachtoffer van een delict vaak 
hemd blijft staan? 
Y.B: „Met slachtoffers kan er n 
heel wat aan de hand zijn. H6(3 ern 
is, hangt af van het soort delict en 
het soort slachtoffer". Neem n 

beeld diefstal of inbraak. Als je da 
niet bent verzekerd en bovendien 
een uitkering moet leven, komt 
héél hard aan. Als je bij een gewelf 
letsel oploopt — soms blijvend let 
dat psychisch heel moeilijk te ve E 
De mensen komen in de proble 
weten vaak niet waar ze ermee 
moeten. 

c 

z 
— Zijn er wel voorzieningen o . 
slachtoffer weer op dreef te helpi 
Y.B.: „Er zijn allerlei voorziening! 
kennen bijvoorbeeld het Scha g. 
Geweldsmisdrijven. Maar hierop c 
leen een beroep worden gedaan ij 
mand opzettelijk zwaar lichamelig3r 
werd toegebracht. Er zijn echter o9,11  
dere voorzieningen ... ' 	pe 

hl 

1111.1M11.111111 

1 

a 
lij 
vt 
e 

pb 
— Zoals? 
Y.B.: „Nou, verkeersslachtoffers ir  
bijvoorbeeld een beroep doen 
Waarborgfonds Motorverkeer en, 
lerlei andere situaties kun je bijvoct* 
een beroep doen op de sociale vt 
ringswetten. Ik denk hierbij aan 
AAW, AWBZ en de Algemene Biji-
wet. Ook particuliere verzekering 
schappijen kunnen worden aan 
ken en verder zijn er hulpverle 
stellingen op het terrein van de . 
schappelijke dienstverlening en i:. 
lijke gezondheidszorg. Zo zijn er 
wat instanties op te sommen . . . 

— De meeste mensen weten da 
van? .. . 
Y.B.: „Dat is nu precies waar het o 
We hebben al die voorzieningen 
rijtje gezet in ons rapport, maar e 
mand die als belangenbehartigl 
slachtoffers van misdrijven kan 
den." 

— Een advocaat kan bijvoorbeeld 
Schadefonds aanspreken? 
Y.B.: „Als je geen geld hebt om eer-
caat te betalen is dat heel moeilijk(  
lijkt mij niet waarschijnlijk dat je 
geval een pro-deo advocaat toeg 
kunt krijgen. Maar goed, dan is er 
Buro voor Rechtshulp. Bij een , 
genbehartiger" denken we overig 
aan puur juridische belangen. HÉ,  
ons om een vast persoon, die ervo( 
spreekbaar is, dat slachtoffers hul 
gen op alle terreinen die voor hl 
belang zijn." 

— Je kunt toch een advocaat in 
nemen? 
Y.B.: „Daar heb je alleen iets aan 
dader bekend is." 
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geleerd, 	je zo'n belangenbehartiger als een 
tiet vaak r eidsfunctionaris in vaste dienst? 

„Ik vind wel dat hij door de overheid 
kan er nat :worden betaald en afkomstig moet 
n.1-16e ern it hulpverleningskringen. Bijscho-
:,PeliCt en al dan wel noodzakelijk zijn. Verder 

Neem b n we dat een sleutelfiguur een plaats 
Alsje daa `krijgen op het politiebureau." ovendien n 

en, komt lie pleiten dus voor uitbreiding van 
en geweld olitiecorps? 

f lvend let Nee, nee! Integendeel. We zijn zelfs 

	

Ililk te ve 	ening dat de politie minder te doen 
ie Proble als een sleutelfiguur allerlei zaken 
:e ermee n oplossen." 

zijn jullie van mening . . • 
,De praktijk wijst het uit! In Rotter-

zijn ze met een soortgelijk projekt 
, waarbij het vooral om geweldsde-
gaat. De Rotterdamse politie zegt 
oorheen hadden we geen andere 
lijkheid dan het opmaken van pro-
rbaal. Nu het hulpprojekt er is, 
n vrijwilligers worden ingescha-
tetijd en mogelijkheden hebben om 
hterliggende oorzaken van geweld 
twee personen aan te pakken. Zo 

e nog preventief ook. Naar de me-
iiart de Rotterdamse politie kan in 
iiike•gevallen proces-verbaal beter 
rwege blijven. Kijk, dan zeg ik: zo sla 
e vliegen in één klap: de mensen 

ebben er meer aan, je werkt preven- 

tief: de politie hoeft minder te doen (dus 
ook de justitie) en de politie loopt zo min-
der frustraties op omdat ze nu méér kans 
hebben, dat dader of slachtoffer de vol-
gende keer niet wéér op de stoep staan." 

— Je hebt het nu over vrijwilligers: wie 
moet nu het werk doen? Die belangenbe-
hartiger of die vrijwilligers? 
Y.B.: „Allebei. Maar ze hebben een ver-
schillende rol. In onze opvatting zullen de 
vrijwilligers degenen zijn, die de slacht-
offers emotioneel op kunnen vangen en 
coachen in het „woud van voorzienin-
gen". De belangenbehartiger of sleutel-
functionaris is de vaste, uiteindelijk aan-
spreekbare figuur: voor de politie, voor de 
slachtoffers en voor de vrijwilligers. En 
voor de financiering van die sleutelfunc-
tionarissen hebben we subsidie aange-
vraagd bij het Ministerie van Justitie." 

— Geld betekent dus een belangrijke 
„scharnier" in jullie toekomstige werk? 

Y.B.: „Dat is zo, maar het toekennen van 
de subsidie heeft ook een pricipiele 
kant. Als die subsidie op tafel komt, er-
kent de minister van Justitie dat zo'n be-
langenbehartiger thuis hoort bij justitie. 
Hiermee zou bovendien een opvatting 
worden gehonoreerd, die al In 1973 be-
stond. Toen heeft de minister van justitie 
namelijk al erkend, dat de overheid een 
speciale verantwoordelijkheid draagt 
ten opzichte van slachtoffers van mis- 
drijven. 

— Nog even terug naar die sleutelfiguur: 
hij mag dus geen deel uitmaken van het 
politie-apparaat. Waarom eigenlijk niet? 
Y.B.: „De politie is nu eenmaal geen hulp-
verlenende organisatie; wel een dienst-
verlenende. De politie kan best een  

schouderklopje uitdelen, zo op de manier 
van: kop op, maar ze kan een slachtoffer 
niet begeleiden. Er is geen follow up. Als 
een slachtoffer zijn hoofd stoot bij een of 
andere instelling, kan de politie niet mee-
gaan om druk uit te oefenen. 
Vandaar dat wij aan iemand anders den-
ken. Het zwaartepunt van de opleiding 
van een sleutelfiguur zal wel op maat-
schappelijk werk moeten liggen en daar-
naast moet hij of zij goed thuis zijn in 
sociale verzekeringswetten en de juridi-
sche mogelijkheden kennen. We geven 
aan deze opleiding de voorkeur, omdat 
het veelal ook om im-materiële zaken zal 
gaan. Mensen kunnen psychische 
problemen krijgen, óók omdat ze als 
slachtoffer in financiële moeilijkheden 
zijn gekomen. Het is daarom een duidelij-
ke zaak dat materiële en im-materiële za-
ken nauwelijks te scheiden zijn." 

— Goed, zo'n sleutelfiguur kan geen poli-
tieman of -vrouw zijn. Hij heeft wel een 
plaats in het politiebureau. Aan wie is ie 
nu verantwoording schuldig? 
Y.B.: „Mag ik eerst zeggen, dat we niet 
streven naar een nieuwe hulpverlenings-
organisatie voor slachtoffers. Wel geloof 
ik dat het werk van een sleutelfiguur ge-
koppeld moet zijn aan een landelijk plat- ' 
form dat ondersteuning kan bieden en te-
gelijkertijd een evaluerende functie heeft. 
Ik kan me ook voorstellen dat de werkwij-
ze in kleine en grote steden verschillend 
is. Ik geloof dus niet in een uniforme op-
lossing. De experimenten in de verschil-
lende steden wijzen dat ook uit. Zo is er in 
Amsterdam sprake van een stichting die 
een experiment op gang wil brengen. In 
Rotterdam is het Centrum van Vrijwilli-
gers de gangmaker; in Den Haag zal ver-
moedelijk de hoofdcommissaris de uit-
eindelijke verantwoordelijke zijn. Ik dacht 
dat dit duidelijk aanspreekbare instellin-
gen zijn. 
Uiteraard moet het Ministerie van Justi-
tie zekerheid hebben dat het werk, 
waarvoor subsidie is gegeven, ook goed 
wordt verricht. En het is vanzelfspre-
kend dat bij het verlenen van subsidie 
Justitie zonodig zelf ook de weten-
schappelijke begeleiding garandeert. 
Het gaat er nu om dat die subsidie op 
tafel komt: wij denken dan aan een 
proefperiode van vijf jaar met gesala-
rieerde sleutelfiguren in drie verschil-
lende steden van ons land: Hoorn, Rot-
terdam en Groningen. Dan zou al doen-
de duidelijk kunnen blijken, hoe onze 
voorstellen het best een concrete bij-
drage leveren om de toegezegde over-
heidsverantwoordelijkheid serieus ge-
stalte te geven." 

(Bij het ter perse gaan van dit nummer kwam 
vanuit Den Haag de uitnodiging voor een ge-
sprek. In het volgend nummer van Van Mens tot 
Mens zullen we hierop terugkomen.) 
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hoogleraar R. Lubbers en Emmy vioorspe  
Overeem (redactrice NRC/Handeienrell(  
blad). Wilt u hieraan wellicht meedoelitgaVe 
Geef u dan op bij uw landelijk bestuilaskiari  
Overigens is het telefoonnummer 1/ 	• at ook deze hulptelefoon al bekend: 030 	• 
32 82 00. Vanaf 1 februari kan dit nuilant ,,di 
mer worden gedraaid. lets om te notering van 
of bekend te maken tijdens vergaderliemeen  
gent 

iiSCUSSi 
WIM ZANDVOORT, DIR. Hq: 

(Adres van de stichting: Nieuwe Grachtlnderstaa  
3512 LC Utrecht. tel 030-313707 PPPrl: eE 

31325eeft in de 
an onze 

.iNVÈRMI 
cliënten, in gewoon Nederlands: klante-  
trekken zich niets van je aan. En als je dil- edere 
na enige jaren, waarin je aardig wat f rdr:oblemat 
traties opliep, zegt: „Zoek voor mij maenmerkei  
een ander" en „Ik wil niks meer voor Hangen sa 
manitas doen", kijken de mensen dato-ecopo 
toch raar van op. cul 
Vertegenwoordigingen? Daar wil ik it2s intere 
tegen zeggen, als het zin heeft, als er comme 
derdaad verantwoordelijkheid te dra t is een  
is, en... als de achterban erbij betrokkintwikkek  
is. Maar hoe vaak is dat het geval? nvermijdo  
vaak is het niet sleur ..., een valse vo ee mot 
stelling van zaken, een illusie van et nctionai  
beetje belangrijkheid? Dan zeg ik: LieJelzijnswe 
werken aan zaken, waar belangrijkhe9nciusie 
geen rol speelt, maar waar je eigen ais zod  
vensbeschouwing wèl de basis van jo, >aar wel d  
inzet is. Waar jouw aanwezigheid als v 
tegenwoordiger van Humanitas zin he  
voor een stukje van de samenleving, w 
anderen werkelijk geholpen worden deehalve d 
jouw werk. Dit allemaal liever dan alleeroorzaal 
maar een „ja-knikker, of dwarsliggOrs dle 
binnen een instituut dat zich ten koste vjostituéei 
de samenleving in stand houdt. 	1:nwervins 
Vertegenwoordigingen? Nou voor Ondooms, 
hoeft het niet zo nodig, tenzij . . .TenziMing van 
achterban er inderdaad bij betrokken igndrechte 
dat je zelf het gevoel hebt,dat het heM veel Su 
Alleen om de naam „Humanitas" te Oren terec 
gen is voor mij niet genoeg. Dan zit er dan 
liever in mijn volkstuintje, waar ik reet, maar 
opgelopen frustraties misschien wEées Is- hE 
kwijt kan raken. . ." 	 hactacula 

ad:Misch 
	 Chtone K 

n de we 
rust en t 
tendrect 

evensbeschouwing in maatschappelijk 

ij  
h.vrk? De structuur van de organisatie? 
k SteUn van de achterban? Mooie kreten 
'mor Maar. . . 

De structuur van de organisatie lijkt OP 

het 
papier heel mooi, maar in de praktijk komt 

'

eroP neer dat slechts enkelen de be-
ja" s igen nemen. Daar mag jij dan later 

toch tegen  zeggen. „Ja", omdat het werk 
rn--,1 door moet gaan, omdat alles al voor 

zeg 
	is e alleen jouw f 	nog odig is• 
Je „neen  , dan ben je een

iat 
 dwar

n
sligger,  

1p 
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2." Huwelijk of andere relatievorm? 
3. Seksualiteitsbeleving. 
4. Hoe wordt co-emancipatie (ont-

plooiing van vrouw, kind en man) bevor- 
derd binnen gezinnen en andere relatie-
vormen? 
5. Geboorteregeling: bij de aanvang 

van een relatie of later. 
6. Wel of geen kind in de relatie? 
7. Ruimte in de samenleving voor het 

kind. 
8. Hoe blijven ouders in gesprek met 

hun opgroeiende kinderen? 
9. Kinderen die niet in het eigen gezin 

kunnen verblijven kunneqvaak wel in een 
pleeggezin opgroeien. 
10. Echtscheiding: waarom wel, waarom 
niet? 
Heeft u hiervoor belangstelling ? Laat dit 
dan weten aan uw gewestelijk of hoofd-
bestuur. 

BREDER VERBAND 
Nog even iets over de HOZ. Het bijzondere 
van de stichting is dat het een gemeen-
schappelijk projekt is van de aangesloten 
organisaties. De HOZ is een service-in-
stelling. De stichting verkondigt geen 
standpunten en neemt niet deel aan ak-
ties. De HOZ wil immers bevorderen dat 
mensen zelf tot eigen keuzen komen en 
daar naar handelen in hun gezin, politieke 
Partij, kerk enz. De aangesloten organi-
saties proberen zelf in eigen kring en vol-
gens eigen normen de doelstelling te rea-
liseren. Hierdoor is het mogelijk moeilijke 
onderwerpen, waarover dikwijls minder 
gemakkelijk gesproken wordt, aan de or-
de te stellen. Bovendien heeft het werken  

via aangesloten organisaties en vrijwilli-
gers het voordeel dat de aktiviteiten van 
de HOZ in een breder verband kunnen 
worden geplaatst. Er zal niet zo gauw geï-
soleerd denken en „bedrijfsblindheid" 
ontstaan. Organisaties met voornamelijk 
beroepskrachten lopen dit risico eerder. 

De HOZ bevordert ook graag aktivitel-
ten. Zo is de HOZ thans bezig met het 
zoeken naar vrijwilligsters die met el-
kaar een telefoondienst willen opzetten 
voor vrouwen die problemen hebben 
met zwangerschap of die hebben gehad. 
Het is een Initiatief van de Utrechtse 

Ook zo graag 
vertegenwoordigen...? 
De na  

-er C. van Oijen, die een'Humanitasafdeling vertegenwoordigt 
Ineen instelling voor maatschappelijke dienstverlening, heeft „zijn 
ervaringentisc 

	

	op schrift gesteld" en die zijn niet altijd even optimis- 
" Maar ja, hoe gaat het hè: „op een goeie dag wordt een 

gewoon zegn 	, onschuldig mens, lid of bestuurslid gevraagd: wilt u (u, 

aan  
ze in het begin) Humanitas vertegenwoordigen in ... 

?" En 

s?g Ie: ja, want je weet niet wat je begint." 
pre Je eenmaal een beetje bent ingeburgerd, als je het werk en de 

naar 	
gaat zien, komen de problemen". Nou ja, luistert u maar 

ar de ontboezeming van de heer Van Oijen: 
een streber, iemand die er niets van snapt. 
En wil je de zaak beter opzetten, dan is de 
beer helemaal los. Dateooi je de knuppel 
in het hoenderhok, 	

wijl het toch zo 

vriendschappelijk geregeld had kunnen 
worden. Of. . je krijgt een klus op je nek 

geschoven, terwijl je al zou j wa, 
eini

et
g tijd hebt. 

En je achterban.. . ? No 	
h bestuur 

staat achter je en dat is het ade dan
ringen of 

wel. 

0 ja. . . op algemene verg  
conferenties (nee, nee geen congressen 

meer) zullen deze en zake
fdelingsleden
n worden behan- 

(of 
deld. Maar je eig 	

a  



m de ieeinaarbeit van 
en orostitutiewijk 

iriél vorig jaar is de derde druk verschenen van de Humanitas' 
uitgave „Om de leefbaarheid van een prostitutiewijk", voor het --,  
e
erst in 1971 verschenen en geschreven door drs. H. T. Sie Dhian 
0, die toen als adviseur verbonden was aan de afdeling Rotterdam 
an Humanitas. 
ij het verschijnen van de tweede druk In 1975 schreef Aad van 
osten In „een ten geleide": 	 VEEL VERANDERD 

Emmy 	
Ode nu uitverkochte eerste uitgave van dit geschrift zijn een aantal In de laatste jaren is er t.o.v. sex heel wat 

/Heandel 
oorspellingen gedaan „(eskalatie van geweld in Katendrecht, 

ras-de prostitutie in Rotterdam, waar de ge-
. ..Y va veranderd, en ook in de ontwikkeling van 

iirnk  },edoen enrellen) die helaas uitgekomen zijn. Wij hopen met deze tweede 
dachte aan een Eroscentrum is ontstaan. Itga 

hoofd- romer u 	ve diskussiegroepen enige Informatie te verschaffen, geen "estu En lezen we in het aanvullende hoofd- 
asklare oplossing.„ 	 stuk: Voortvarende Rotterdammers heb- ,nd: or

3 
 va 

3n alt  0 at ook deze tweede druk uitverkocht raakte, ligt voor de hand, 	ben inmiddels een „Stichting exploitatie 
ite  nu 	+ 	 en beheer eros- en vermaakcentrum 
/
er 
 
heter' 

il note  -n,  ',deze nota is, door zijn kortheid en interdisciplinaire benade- Rotterdam" door een notaris laten regis- heter'  l'ig van het probleem „niet alleen bestemd voor mensen die in het teren. 
emeentelijk beleid zitten en voor opbouwwerkers, maar óók voor Over de toeneming van prostitutie zegt 

,' eDIA. Ho iscussiegroepen op sociaal pedagogische opleidingen." 	 drs. Sie Dhian tenslotte: 
3e- acht 	 Ik heb de Indruk dat deze trieste uitbar- 
137 07 anpcir,e,r_staand artikel ontlenen we aan dit 	 steng van vormen van sexuele dienst- 31325  Eje7tirin:,een „allrounder" die snel inzicht 	

se souteneurs en/of ,gelegenheldsge- 

baarheld mede te maken heeft met de 

onze wereld." 	

vers uitbreken zal de leefbaarheid van 
de wijk In zeer korte tijd nog meer ver- 

krankzinnig opgelopen schuldenlast 
.., 	de ingewikkeldheid van dit aspekt 

is. 1,, 	
slechteren. 	 door overcredietering, warweer mede te 

flar\irsInte VÉRMIJDELIJK VERSCHIJNSEL i g „,led r 	
In het rapport wordt uitvoerig ingegaan wijten is aan de kunstmatig opgezweepte 

'edere  	 op „het waarom" van die 20%, zoals 
te grote, benzine verslindende auto's. 
konsumptie, vanaf te dure koophuizen tot 

eir mij ma 
rob

Ternati
cultuur vinden we vormen van 	achtergronden van de slavernij e.d.. 

er v  i ma enmerke sch gedrag en stoornissen, die 	 Een volk met een afnemend geestelijk le-
er) angen 

samen 
voor zo'n cultuur zijn; ze LEEFBAARHEID: WAT Is DAT? ven en dito bezinning is zeer vatbaar voor 

le- 

en sen 

	

	
psychologische reklame (tegen in for-da io-ecori'dM.en met de waarden en de so- 
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 , i t. ecruoelmtulusrche structuur van een der- 	

Hierna wordt een definitie gegeven van 

zwaar). De kerken lopen leeg maar het 
merende produktreklame heb ik geen be- ft
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 . het bi zonder 	

deel bepaald door de cultuur waarin men 
leefbaarheid. Onlust wordt voor een groot 

meen te, de Nederlandse Protestanten 
Humanistisch Verbond, de Vrije Ge- 

J b:td» ragi  et is 	er  I 
Bond, de Vrije Gedachte en andere bui- bewezen zaak dat in de hoog 	

leeft: 

val, • H riverrhijd^e,.. culturen prostitutie vrijwel 	
In Katendrecht ontmoeten verschillende 

i e 	 heel langzaam in ledental. Met de be- 
hveihc)kk ntbu— ikkeld 	 tenkerkeliJke organisaties stijgen maar 

v an  o rrnee rn j,Il lk is; in Rotterdam zal men 	
culturen elkaar: de oorspronkelijke be- 

faamde cultuurhistoricus Huizinga vrees ik : , . e Uncti
onnien blijven leven! 	

volking ontmoet er „velen van buitenaf" 

ik dat niet zozeer de generatie die nu uit 

-e vo  

n,
r

kiov  erzin_ drissen op het terrein van het 	
en dat schept extra problemen. 

ir, 	el onclusi 	zijn daarom samen tot de 	

Met de komst van grote aantallen forens- 

komt, als wel de buitenkerkelijke ener a, 	i e ei 	gekomen: dat niet de prostitu- 	Haag) en zich In Katendrecht vestigende 
prostituées (naar verluidt veelal uit Den 

ties daarna. 

de kerken stapt geestelijk in een vacuum likh 	i  "i 	• 
v  eri  . 

i ( j''' lou aars 2c)ci aflig moet worden bestreden, 	Surinaamse meisjes, is de onleefbaarheid 

i 	he  h 	
begonnen. De Haagse en nog andere fo- 

steun in opvoedkundige begeleiding die 
s ?Ys ve 	vvei de, door toenemende brutaliteit 	 Veel ouders missen de regelmaat en de 
:hg, 
	an 

Wervingsmethoden veroorzaakte 	rens-prostituées houden zich niet aan die 
code. Zij ontglippen aan de sociale con 	

steun 

(Humanistisch 

	

at  -en to
egenomen onleefbaarheid in 	 geestelijke genootschappen via o.a. be- jcle, ,a 	d r., ,_ 

.':n. 
 j

10 ,keri ent moet worden weggenomen. 	trole van de zijde der wijkbewoners. 
Verbond, Vrije Gemeente, enz.) of goede 

,osPe 	Raakt 
door o.a. Haagse soute- Alleen strenge toepassing van de Alge- 

Marx had ongelijk toen hij zei: Eerst 

;r<Ini_le 1;"0"ie de toenemende geluidshinder 	 kerkdiensten kunnen geven. 
t L 'i (12.8.. ale in de vroege ochtend hun v 	01%6_ 	

mene politie Verordening kan dan effect 

komt het' 	vreten en dan de moraal. Hef ;)clr  8Vve '" ePhalen, de brutale kien- 	

sorteren, maar zoals iedere politicoloog 

ziet er naar uit dat wil In het vreten bfilj- 
r)ii ndeorvining en de straatvervulling door 	

weet: sociale controle Is effectiever dan 

i) n.  On. ,. 89 voorzie Ik een snelle ontluik- 	

machtsvertoon, terwijl de oorzaken blij- 

tenkerkeiliken ook een geestelijk veveli 
t  h 
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tere  scIsmei Verscheidene Ka- • dre.,h 	

ven. Die oorzaken zijn: het toenemen ven zitten. Maar misschien is voor bul- 
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Het rapport Om de leefbaarheid van een pros- 

dogMatische ethiek. 

Is'. 	d van r  
mogelijk? Maar dan wc& met een on 

ist] rn  61 i< 	

allochtone prostitués. 

titutlewijk" Is verkrijgbaar door overmaking van 

Wezen me erop dat er rela- 

tt 
 is het aantal kleurDOngen, na een 	

Om de leefbaarheid te bereiken wordt ge- 
dacht aan lange en korte termijn midde- 

Dhlan Ho". 

jen aan toe: „We discrimineren 
(Gelukkig voegden 

op postgiro 582.000 ten name van Ha 
Sla 

 
',eer het h zo.") Onder de pr© 48 	 netas, Amsterdam, onder vermelding „nota Sie 

htZaChe vectdpadijen guoggn en- 	

len: Op de korte termijn moet o.a. ge- 

-ije Katendvectaws en Sesdnaam- 	

tracht worden vla formele of informele 

te komen met de prostitutiewereld in 
kanalen tot een goed Mondeling contact \\•••. l-:e Wake  gmel, nu rond 20 %. ij nollen 

plaats van een verdere polarisatie tussen 
nette en onnette Katendrechters met ge-
vaar wederzijdse agressie in de hand te 
werken. 

En er moet een verzoek gericht worden 
aan de Vereniging van Burgemeesters de 
Algemene Politie Verordeningen te stan-
daardiseren, opdat b.v. niet het strenge 
politie-optreden in Den Haag een over-
loop (forensen) van Haagse prostituées 
naar Rotterdam veroorzaakt. 

Als lange termijn middel wordt aangera-
den: 
De parlementaire discussie op gang 
brengen over de vraag of de abolitie-wet-
geving moet worden herzien. 
Met deze wetgeving wordt bedoeld: geen 
overheidsbemoeienis met de prostitutie 
anders dan handhaving van de openbare 
straatorde. Abolitie is nl.: opheffing van 
bordelen. 
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a Peelt wordt geproduceerd In meer dan 80 landen. Voor veel ontwikkelingslanden Katoen  

in 
 	katoen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw en de Industrie. 
1976. 	kwam katoen wat betreft totale exportoplyengst na aardolie, koper, koffie en 

suiker op de vijfde plaats. Alleen al in de ontwikkelingslanden biedt de verbouw en de 

Produktie van 
van katoen werk en Inkomsten aan meer dan 170 miljoen mensen. De 

sn 

	

	van katoen is geen exclusieve zaak van de ontwikkelingslanden; ongeveer 
Procent van de wereidproduktle komt voor rekening van de ontwikkelde landen. 

Nier
Katoen 

zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie verreweg de grootste producenten. 

kant 
komt de laatste tijd In een nogal moeilijke positie te verkeren. Aan de ene 

ondervindt 
wordt de concurrentie van kunstvezels steeds sterker, aan de andere kant 

van 
katoen veel schade van allerlei ziekten, met het gevolg dat de oogsten 

ook
/oor tot jaar zeer uiteen lopen. Evenals voor veel andere grondstoffen bestaan er 

trachten 
voor katoen Internationale organisaties, die de problemen 

In groot verband 

L_!:tchten op te lossen. Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe 
2toenorganisatie, die een veel breder werkterrein zal gaan bestrijken dan de 

be-

staande katoenorganisaties. 

• 
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(ontleend aan Internationale Samenwerking 
uitgave Voorlichtingsdienst Ontwik min.keliB.Z.) 

ngs-

samenwerking van het  

voor buitenlanders tot voor kort ge-

subsidieerd vi 
Werknemers 

 Stichting Welzijn 

Buitenlandse 
	(SWBW). 

Nu deze stichting wordt geliquideerd 
is het nodig hiervoor alternatieven te 
ontwikkelen. Na het idee h van de voorns- 

- 

bereidingsgroep dient et welzij 
werk voor de buitenlandse werkne-
mers ingevuld te worden met alle be-
trokkenen. Daarbij zijn voor de voor-
bereidingsgroep alleen democratische 
en anti-fascistische organisaties ge-
sprekspartner. Alleen activiteiten van 
deze organisaties komen voor subsidie 

in aanmerking. 

Welzijn buitenlanders 
In een brief van een voorbereidings-

i r°, e
en 

die bestaat uit een viertal raads-
4fecten uit de PvdA, CDA, D'66 en PPR-
?acties van de Amsterdamse gemeen-
teraad is een groot aantal organisaties 
van buitenlandse werknemers uitge-
"cl, igd om voorstellen te doen voor het 
welzijnsbeleid van de buitenlandse  
werknemers en hun gezinnen in Am-
sterdam. Deze voorbereidingsgroep is 
ingesteld door de gemeenteraads-

commissie voor de Sociale Zaken. 

zoals bekend werden de activiteiten 

1  2 :P het gebied van het welzijnsbeleid 
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Helse stad 
In Caracas, hoofdstad van Venezu 
komt het nog eens zover, dat de -rn 
sen met oordoppen en gasmasker's 
moeten lopen! Voorspelling van', 
ministerie van milieu in dat land,' 
lawaai bedraagt van min. 71 tot in 
111 decibel. Een geluid boven de 95 
cibel kan schadelijk zijn voor het-
hoororgaan. Auto's, laagvliege 
vliegtuigen en snelgroeiende ind 
triëen zijn de veroorzakers van dit 
se lawaai. De stad groeit als bezeter4 
daarmee ook de sloppenwijken, die 
zonder riolering en vuilnisafhaaldi 
sten moeten doen... Op straat en in 
fabrieken steeds meer lawaai, stee  
meer stank. Caracas op weg naar 
hel. 

Lesbrief 
Jantje 
Beton 
In het kader van het (alweer voort).  1.c, 
Jaar van het Kind kreeg het onde 
verschillende projekten aangebod 6 
Eén daarvan is een lesbrief over wo4 fi I 
en uitgegeven ter gelegenheid van k, di  
tienjarig bestaan van het fonds „ 
Jantje Beton, het Nationale Jeui, 

1,  is Fonds. 

ergens; krijg je de ruimte?; elke bui  
heeft een gezicht; wonen dat doe 
eens, wonen dat doe je bij de menses  
Het is bijna vanzelfsprekend dat er b° 
die lesbrief ook aandacht wordt 
steed aan de arme landen en aan kin 
ren van buitenlandse werknemers Vo 
dat er volop illustratiemateriaal in v< 
genomen is. Het zal voor kinderen w 
schien ook wel een „schokkende" ei 
dedeling zijn, dat er in of bij huis m a, 
ongelukken gebeuren dan bijv zi 
beeld in het verkeer. Zo'n twee milj 
grote en kleine mensen loopt bij vi 
ongeluk thuis wel eens een schr p 
bult of erger op. Van kinderen tot si 
met 15 jaar komen er ieder jaar on b 
veer 250.000 bij een dokter of in mo 
ziekenhuis terecht door een on 
luk(je) thuis. En gelukkig ook „een ,oi 
ze les", hoe ongelukken (vaak) te v 
komen zijn. 
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Deze brief is bedoeld voor kinde N 

van de zesde klas van het basisond b 
wijs: de oplage bedraagt 70.000 stuk 
De lesbrief bevat verschille la 
,items", zoals: „wonen is meer " 
,droogzitten tussen 4 muren met 
dak boven je hoofd; wonen dat doe TI 
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produktieve leven, mensen vergeten je 
en Je ligt er ook uit bij de bond." 

Gebleken is, dat Theo er de man niet 
naar is om bij de pakken neer te zitten. 
„Niks doen is niks voor mij", legt hij uit. 
Theo verhaalt van de jaren dertig, toen 
ook hij door werkloosheid werd getrof-
fen. Twee jaar lang liep hij zich rot om 
werk. Uiteindelijk kwam in '37 de Ford-
fabriek in zijn leven. En dat was maar 
goéd ook; „want de hele dag moeder 
vervelen lag me niet," zegt hij. 
Volgens Theo komt bij werkloosheid 
voor velen het moment waarop het je 
niet meer kan schelen. „Men geeft het 

op en verpaupert." Gezien zijn ervarin-
gen uit het verleden koopt hij dan ook 
niets voor het veel gehoorde verhaal dat 
werklozen uit luiheid maar trekken. 
Theo is er van overtuigd dat mensen 
willen werken, op zijn minst iets om 

handen willen hebben. Overigens is dit 

maar betrekkelijk, want hoezeer hij een 
kind van zijn tijd is, blijkt uit het feit, dat 
hij zijn vrouw nooit toestond om iets 
buiten de deur te doen. Hij vond dat het 
inkomen van de man voldoende moest 
zijn om het huishouden te laten draai-

Theo is de laatste jaren niet stil thuis en." 

blijven zitten. Omdat er in onze samen-
leving niemand meer iets van 

hem ver-

wacht, heeft hij zelf maar wat bedacht. 

„Kijk", legt hij uit, het„ 	sociale werk 

heeft mij altijd getrokken". Met anderen 
zetten hij een Bejaarden Kontaktkom-
missie op voor het doen van klusjes voor 
ouwe mensen.. Een eigen ongesubsi-
dieerde aktiviteit die bekostigd wordt uit 
de opbrengst van oude kranten daadden 
de koormissie met behulp van bejr 
worden ingezameld en verkocht. 

„Feitelijk ben ik meer met ouwe kranten 
dan met ouwe mensen bezig", signa-
leert Theo met duidelijk doorklinkende 

moeen samenleving 

is een stil protest 

spijt. tegen een samenleving die ouderen 
meent te moeten vergeten. 

BUITEN STAAN 
Natuurlijk zijn er eindeloos veel verschillen tussen jonge en oude 
mensen. Wie nog aan het begin van zijn leven staat heeft dikwijls 
het gevoel de wereld wel aan te kunnen. en z'n slag nog wel eens 
te zullen slaan. Je zit vol bravoure en dadendrang. Bij het ouder 
Warden komt men er achter wat er van terecht gekomen is. Er zijn 
gejukkige momenten en zaken die men niet had willen missen, 
drpmen die uitkomen, maar ook mislukkingen en teleurstellin-
9Pn. Mensen raken door de wol geverfd zeggen we dan. 

Venezuel 
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Eeh van.de spelingen van het lot brengt 
momenteel oudere en betrekkelijk jon-
ge mensen in een soortgelijke positie. 
Er :s sprake van overeenkomst. Voor,  
beiden kan gelden dat ze zonder „IJ' 
aanzien staande bezigheden", arbeid 

 dus, het maar moeten zien te plooien in 
het leven. Men moet zich zien te redden 
in eeo wereld die erkende arbeid, dus 
arbeid waar betaling tegenover staat —
tot haar heilige koe heeft gemaakt. Wie 

,:teerti
tlie!aan deelneemt staat min of meer 
, 	ijk buiten spel. 1 .eldWen* uP dit thema baseerde de free-lance 

t fortran 
  b*fil rner Bernhard Neuhaus zijn in 0P-

naids va,.'dracht van het Humanistisch Verbond e  Jeug . gemaakte film „Buiten staan", die op 
n
18.  or 1,.. 	

. Januari door het HV aan televisie kijkend 
ba'2`.1rIcter,l', Nederland vertoond werd. De  fil
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Theo en Ron praten samen over Ron's 
toekomst. Ron met zijn beperkte oplei-
ding en zijn leerplicht die hem uit de 
markt prijst. Een joch dat zijn vertrou-
wen en geloof in de wereld van volwas-
senen nog niet geheel verloren heeft. 
Maar met een uitkering van zes-en-
veertig gulden in de week leef je niet 
gemakkelijk in een konsumptie maat-
schappij, die illusies en wensen schept 
die waarschijnlijk wel onvervuld zullen 
blijven. Ron spaart voor een motorfiets. 
Tienduizend gulden moet die kosten. Je 
wordt er stil van. 
Ron is een van die vele jongeren die zich 
de ogen laat uitsteken door de materiële 
welvaart die voor velen niet is wegge-
legd. Die misschien nog een kans krijgt 
op het moment dat ons produktiesys-
teem hem bruikbaar oordeelt. Maar dan 
nog is hij geheel afhankelijk van de lui-
men der ekonomie. 
Een kansloze? Wellicht. Als hij bereid is 
alles aan te pakken — en dat moment 
bleek hij aardig te hebben bereikt— dan 
komt hij er mogelijk nog wel. Maar enige 
garantie dat hij echt iets van zijn leven 
kan maken, het kan inrichten zoals hij 
dat zelf graag zou willen, lijkt niet in het 
verschiet te liggen. 
Ron heeft niet zoveel gezegd en dat mag 
je ook eigenlijk niet verwachten van ie-
mand die nog betrekkelijk onervaren 
aan het begin van zijn leven staat. Het 
zijn anderen die zijn lot zullen bepalen, 
maar juist dát doet het ergste vrezen. 
Mensen zonder nuttige arbeid die aan-
zien en maatschappelijke status ver-
schaft, zijn op zichzelf aangewezen en 
als ze niet tot de gepensioneerden be-
horen, worden ze vaak met de nek aan-
gekeken. 
Theo kan nog enthousiast worden over 
het werk dat hij eens deed. Werk blijkt 
van grotere betekenis in het leven van 
mensen dan we vaak veronderstellen. 
Niet alleen om het werk, maar misschien 
wel meer om alles wat er mee samen-
hangt. 
De film „Buiten staan" laat zien wat 
mensen elkaar aandoen. Een film ook 
die enerzijds de betekenis van arbeid tot 
minder opgeblazen proporties terug-
brengt en anderzijds de betekenis van 
arbeid benadrukt. Een film die een dis-
luissie waard is. 

Michael Kerkhof 

De film „Bulten staan" Is binnenkort beschik-
baar voor verhuur. Inlichtingen: Humanistisch 
Verbond 030-318145, toestel 14 

VAN MENS TOT MENS • FEBRUARI 1980 13 

,er u 
'ton2r • 

v 
t, 
" o bei 

EEN DOCUMENTAIRE 



SPECIALE BABY-SIT 
Aan een gewone baby-sit hebben ouders 
van gehandicapte kinderen niets. Toch 
willen ze ook wel eens een keertje eruit. 
Dat kan evenwel alleen als het kind de 
verzorging krijgt, die nodig is. Een taak 
die 40 oppascentrales (èn die sinds kort 
een landelijke vereniging vormen) op zich 
hebben genomen. Vrijwilligers die er 
meer van willen weten kunnen bellen 
naar: Landelijke Stichting Werkwinkel, 
Nicolette de Boer, Utrecht: 030-91 02 86. 

ZONNE-ENERGIE 
In de stad Mendoza (Argentinië) aan de 
voet van het Andesgebergte ('s zomers 
snikheet, 's winters bitter koud) is een 
school gebouwd, die verwarmd wordt 
met zonne-energie. Hierdoor zal 91.6 
procent op de gebruikelijke energiekos-
ten worden bespaard. 

VRIJWILLIGERS NODIG 
De Vereniging van Huntinton (de ziekte 
van H. tast het centrale zenuwstelsel aan) 
kan bekwame vrijwilligers gebruiken om 
gezinnen (waar ze met die ziekte hebben 
te maken) te leren zichzelf te helpen. 
Hiertoe is een netwerk van regionale 
contactpersonen opgezet. Inlichtingen 
bij mevrouw J. Alink-Verkuyl. Verkuyllaan 
30, 	1171 EE 	Badhoevedorp, 	tel. 
02968-2921. 

van deze buitenlandse kinderen: THUIS 
EN IN ONZE MAATSCHAPPIJ. 
Het Is een uitgave van het Nederlands 
Centrum Buitenlanders (NCB) postbus 
133 13, 3507 LH Utrecht, tel. 030-719411. 
Prijs f 5,— bestelnuMmer 8.610.89.27. 

VOORLICHTING 
Het Nederlands Centrum Buitenlanders 
heeft ook — in samenwerking met het 
Buro Voorlichting Gezondheidszorg 
Buitenlanders — een pakket „Voorlich-
ting" samengesteld om Turkse en Marok-
kaanse vrouwen bekend te maken met de 
voordelen van geboorteregelingsmidde-
len. In het pakket: een brochure, woor-
denlijst, communicatiefolders (tekenin-
gen met Turkse of Marokaanse teksten), 
een cassette (voor de uitspraak) en dia's. 
Dit alles om de voorlichting aan de groe-
pen te vergemakkelijken. Kosten totaal 
f 8.00. Bestellen en inlichtingen bij STI-
MEZO Nederland, postbus 63565, 
2502 JN, Den Haag, tel. 070-455702 en bij 
de NCB (zie adres boven) 

VROUWEN 
De voorlichtingsdienst van CRM heeft 
een vouwblad „Emancipatie ter plaatse" 
samengesteld, om vrouwen wegwijs te 
maken met het hoe en wat van de tijdelijke 
Rijksbijdrageregeling voor emancipatie-
activiteiten. Kosteloos aan te vragen bij 
Ministerie van CRM, afdeling voorlich-
ting, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk. 

WOONERF 
De pressiegroep „Stop de Kindermoord" 
heeft een boekje gemaakt met argumen-
ten die wel eens tegen het woonerf wor-
den aangevoerd. En natuurlijk met het 
juiste commentaar op die argumenten! 
Goed dus, als u over dit onderwerp in 
discussie wilt treden. Bestellen bij „Stop 
de Kindermoord", Keizersgracht 116", 
1015 CW, Amsterdam door ƒ 3,50 (incl. 
verzendkosten) te storten op girorek. 
302 88 36, onder vermelding: Kinderen 
leren . .) 

WEIGER HET TE SLIKKEN 
De PSP-gezondheidsgroep en de Werk-
groep Vrouwen en medicijngebruik, heb- 

ben een brochure samengesteld „Het 
slikken — niet pikken". Hierin wordt o.m. 
gewezen op het opvallend hoge gebruik 
van (kalmerende) medicijnen, die door 
huisartsen aan vrouwen worden voorge-
schreven. Dus niet langer dat slikken pik-
ken. Brochure verkrijgbaar door f 4,20 
(incl. verzendkosten) over te schrijven op 
giro 409 23 75 t.n.v. I. Schram-Thomeer, 
rek. gezondheidszorg, Lijsterlaan 25, 
5613 AD Eindhoven, tel. 040-443736 (ge-
rust bellen als u er meer van wilt weten). 

EDUCATIE 
De brochures „Volwassen-educatie vergt 
beleid" en „Integratie van vorming en on-

derwijs in de praktijk" (voorlichtingsma:; 
teriaal over het plaatselijk educatief werk 
met volwassenen) zijn te bestellen door 
overmaking van resp. 4 en/of ƒ 2,50 op 
girorek. 126 39 66 t.n.v. Samenwerkings-
orgaan NCVO te Amersfoort onder ver-
melding van de titel van de gewenste bro- 
chure(s). 

GERONTOLOGIE 
Komend voorjaar organiseert de Lan 
lijke Stichting Opleiding Bejaardenw 
cursussen Gerontologie, afgestemd 
de functie van leidinggevenden in de 
zinsverzorging bij bejaarden. Kos 
ƒ 500,— (12 studiedagen). Nog plaat 
Meppel, Den Bosch en Haarlem. lnli 
tingen LSOB, Postbus 2113, 3500 
Utrecht, tel. 030-334424. 

HELPEN MET HANDEL 
„Niet alleen India, maar alle ontwik 
lingslanden vragen voortdurend om 
grotere vrijheid in de handel. Daar zijn 
nog het allermeeste mee gebaat. Hulp 
de handel prefereren we boven gewILKIW 
financiële hulp. Een land als India camel 
kunnen verdienen wat het wilde, als rte9 
rijke westen zijn markten maar zou opp

e
ndh 

stellen". Uitspraak van mevrouw fpndh 
thamma, ambassadrice van India in daar 
land, in een interview met „InternationMcnt 
Samenwerking." 	 ablei 

nu 

SPIRAALTJE rt te 
Het anti-conceptiemiddel: het spirea: 1'2.u) 
heeft de laatste tien jaar terrein gew ru'Le  
nen. Daarom zijn er nu meer gegevdeer'," 
bekend over het gebruik èn de bijvie

s,,  
s.' 

schijnselen. Folders hierover zijn aanPzi
.'
"e 

vragen bij de Rutgers Stichting, Greernr  
Hertoginnelaan 201, 2517 ES Den Hagiusu 
tel. 070-454600. 	 iak v 

en." 

_ LIEFDE 	 IMSTI 
In oktober van dit jaar wordt een stuif. Brc 
dag gehouden over het onderwerp 3:.eder 
de, erotiek en sexualiteit op latere lalsger 
tijd". Deze studiedag, die wordt georfedet 
niseerd door de Nederlandse VereniOng Pij 
voor Gerontologie (NVG) is bedoeld voatle 
mensen die betrokken zijn bij de zsureal 
voor ouderen. Kosten f 85,—. Aannpmat 
den, resp. inlichtingen bij de NVG, secerans 
fariaat studiedag, postbus 1009, Krirrijk. ME 
aan de IJssel. 	 i Ko 

On 
f Hu 

KINDEREN 	 On 
Werkt u als vrijwilliger met gehandicajll Bu 
kinderen? Dan wil de werkgroep „ke bi 
pressievormen voor gehandicapte kOrlfte 
deren" graag kontakt met u opnemen.l, mee 
werkgroep wil namelijk een werkmap Oen< 
menstellen van diverse expressievormon ei 
Secretariaat van de werkgroep: Nico khieci.  
Duijl, p/a Kultuurdienst, Koningslaan 1en tic 
3583 GS Utrecht. 	 ichtst 

BEROEPSOPLEIDING 	IESL  
GEHANDICAPTEN 	 'riet ei 

kac 

Bestaande beroepsopleidingen zijn nde  
taal ongeschikt voor gehandicapten.ier he 
West-Duitsland krijgen gehandicapten: ,,t 
die al eerder hebben gewerkt, daarssprei 
gelegenheid een nieuw beroep te lerteit —
met gelijkwaardige prestaties vergeleket dui 
met niet-gehandicapte collega's. 	a

, 
nisti 

Misschien wordt dit omscholingsappeuwe  
raat ook in andere westeuropese landue  br  
ingevoerd. Wilt u er meer van wetesns k, 
ƒ 10,— overschrijven op gironumr?ar 
55 27 12, t.n.v. min. Sociale Zaken on lormE  
vermelding Beroepsopleiding volwasskned(  
gehandicapten, bestelnr. 79 11001. 	hap.' 

THUISZORG 
OP 13 en 14 maart organiseert het Plat-
form Vrijwilligerswerk in het conferen-
tieoord „De Bron" in Dalfsen een sympo-
sium over thuiszorg. Aandacht voor ou-
deren en zieken, die in eigen omgeving 
willen blijven èn voor de voorzieningen 
die dan nodig zijn. Kosten f 50,—. Meer 
inlichtingen: tel. 030-31 43 71 (tussen 
9-13 uur) of 070-51 21 41, toestel 145. 

50 IS TE VEEL 
De toegestane snelheid van 50 km in de 
bebouwde kom van een gemeente is te 
veel. De actiegroep „50 is teveel" wil kin-
deren begrip bijbrengen over snelheid, 
reactie en veiligheid. tri kinderen leren 
ontdekken, waar de gevaren schuilen. 
Hiertoe is een Kinderpakket samenge-
steld. Bestellen door 2 gulden over te ma-
ken op postgiro 4496009 t.n.v. Aktie 50 IS 
TE VEEL, Amsterdam met vermelding: 
k inderwerkpakket. 

REEMDE KINDEREN" 
De map „Turkse en Marokkaanse kinde-
ren", verschaft informatie over het leven 

4,4„ 
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NIEUWS UIT 
.FDELINGEN 

EN 
GEWESTEN 

ere' Vandaar de gezond heidstelefoon! 

ereen mag meestemmen over zaken van 
ezitten, namelijk hun gezondheid. le-

ante luchten bij het ziekenhuis en/of bij 
e huisarts. De werkgroep vindt „het een 

ondheid opgericht. Intussen is een „ge-
ondheidstelefoon" tot stand gekomen, 

ertegenwoordigers een werkgroep ge- 

lachten en wensen. Uit de reacties is al 
ebleken dat de Alkmaarders blij zijn „dat 

eerhouden worden mee te denken en te 

amen met P.v.d.A.-, PSP-, PPR- en CDA-

ndsbelang, maar van patiënten wordt te 

aar mensen terecht kunnen met hun 

en, want lang niet iedereen durft zijn 

ak verwacht, dat ze hun mond hou-

LKMAAR De Humanitas-afdeling heeft 

rbijsterende situatie, dat mensen ervan 

slissen over het belangrijkste dat ze 

nu ergens terecht kunnen met proble-

MSTERDAM. Het Centraal Bureau, J. 
Brnawersstraat 16, tel. 020-739 444 

edenhulp en ledenservice) is bereid 
ragen van leden te beantwoorden: met e

dewerking van de landelijke veren!. 
1119 Maatschappelijk Advies en Infor-
atie Centrum beschikt het Centraal 
Ureau momenteel over veel informa-
Materiaal, dat in zeven rubrieken Is 
rangschikt. 
Maatschappelijke Informatie Konsumentenvoorlichting 
Onderwijs  
Huisvesting 

• Juridische Zaken 
Ontspanning en cultuur i B
uitenland en toerisme binnenkomende telefonische en 

brIftelijke vragen van leden kunnen In 
Lrneeste gevallen per dag worden af-
nnandeld en In moeilijker gevallen bln- 

een week. De behandeling ge-
ifedt discreet en vertrouwelijk. Vra- • 'n richten aan uw afdeling of gewest of 

chtstreeks tot het Centraal Bureau. 

n SLAND. In gewest Friesland werd ,?!.1 	
'adercursus gehouden onder de titel itA 

 ijr1 ,et ei van Columbus". Uit het vele dat 

.. r heteueorde kwam lichten we 't volgende 
4)1, 
kt tap . 
	onderwerp de band met de le- 

-A t  aar, ,. huisbezoek, koffiebijeenkomsten,  
ver e  Ier .-r,,reksgroepen kontaktblad en 

	

9elek 

	

	
regelmatige ledenvergaderinge 

1  -1111delijke agenda's — een eigen hun
nIStisch huis als trefcentrum." En 

ese sap, 
latje'  

zuwe leden moeten zo snel mogelijk rp VV5te 
 e brief ontvangen. We willen u graag 

r),. 
rl"rri ike 	

''s komen bezoeken om u te vragen 

	

on 	
rt-dv wensen en verwachtingen en u te trj 	

varerneren over de activiteiten en moge- 
!)1 

jlpd?r1  binnen onze afdeling/gemeen- 

GELDERLAND: Arry Jansen, gewestelijk 
funktionaris van Gelderland, is van 15 
april tot 15 juli a.s. afwezig. De lopende 
zaken worden waargenomen door Gijs 
van Amstel, gewestelijk funktionaris van 
Noord Brabant. Zijn adres: Doornbos 44, 
Rijen, telefoon: 01612-2166. 

NOORD-BEVELAND werkt sinds enige 
tijd met een ombuds-team. Josje de Ko-
ning-van Langeraad maakte een verslag, 
waaruit we dit overnemen: „Een van ons 
werd eens opgebeld met de vraag of ze 
wilde komen bij een mevrouw, die in een 
bejaardenflat woonde. Die had wat moei-
lijkheden met haar familie over een erfe-
nis. Ook vroeg zij zich af, wanneer ze in 
aanmerking zou komen voor bijstand, 
want haar spaarcentjes waren bijna op. 
Ze wilde graag wat nieuwe spulletjes ko- 
pen, maar kon dat eigenlijk wel 	? De 
ombudsvrouw had een gesprek met de 
gemeente en de notaris en samen met die 
mevrouw zijn ze tot een oplossing geko-
men." 

UTRECHT, de afdeling Utrecht organi-
seert in april een drietal openbare avond-
en over het onderwerp GENERA-
TIEKLOOF. Met welke problemen zitten 
de jongeren, hóé gaan de ouders met hun 
kinderen om, hoe kun je problemen op-
lossen? Allemaal vragen die op deze 
avonden thuis horen. „Deskundigen" 
vertellen over hun ervaringen en uiter- 

In het achter ons liggende' jaar, 
werd een aantal nieuwe mede-
werkers aangetrokken, die wij 
nog niet aan u hebben „voorge-
steld". We haasten ons dit ver-
zuim goed te maken: 

KEES VAN VLIET 
(49) volgde de in 
1979 gepensioneer-
de gewestelijk func-
tionaris Theo Kolk in 
Groningen op. Als 
maatschappelijk 
werker/opbouw-
werker was Van Vliet 

-werkzaam in het 
jeugdwerk, het werk voor probleemge-
zinnen, hulpverlening aan geestelijk ge-
handicapten. Hij adviseerde ook bij de 
opzet van maatschappelijke dienstverle-
ning en vrijwilligerswerk. Ongetwijfeld 
zullen deze ervaringen hem van pas ko-
men in zijn werk in het Groninger land. 

AD LAARHOVEN 
(30) werkt sind 1 
aug. 1979 twintig uur 
per week (officieel) 
bij Humanitas als 
gewestelijk functio-
naris in Noord Hol- 
land. 
Zijn eerste baan in 
het welzijnswerk! De 

inwerktijd, waarin hij nu met één been 
staat, vindt hij zeker zo belangrijk als zijn  

aard zal er volop gelegenheid zijn voor 
discussie. De avonden worden gehouden 
in de Poort van Kleef, Mariaplaats (boven-
ste zaal) en beginnen om 20.00 uur. Het 
programma ziet er als volgt uit: 

2 april: Twee maatschappelijk werkers 
van de Gezinsvoogdij houden inleidin-
gen. (Humanitas-Utrecht heéft een zelf-
standig bureau gezinsvoogdij en jeugd-
bescherming). 

16 april: Twee medewerkers van de Kin-
dertelefoon vertellen over hun ervarin-
gen. De kindertelefoon draait sinds een 
paar maanden in Utrecht. 

29 april: De scnwerpers worden gericht 
op de buitenldtdse werknemers en hun 
kinderen. Op deze avond spreken een 
functionaris van de Kinderpolitie en ie-
mand „die met buitenlandse werknemers 
werkt". 
Ook niet-leden zijn van harte welkom! 

ZEEUWS-VLAANDEREN heeft sinds kort 
„zijn eigen afdeling". Het bestuur (onder 
leiding van voorzitter C. de Bliek) wil 
voorzichtig van start gaan met een aantal 
vrijwilligersprojekten. Tijdens de oprich-
tingsbijeenkomst zei gewestelijk voor-
zitter ir. L. Uildriks dat de buitenkerkelij-
ken in Zeeuws-Vlaanderen zich tot nu toe 
niet zo duidelijk hebben gemanifesteerd. 
Hij hoopte echter dat dit nu spoedig het 
geval zal zijn. 

studie andragogie. Het gtawest Noord 
Holland heeft, ná het vertrek van Ben van 
Hoeij (een paar jaar geleden) en voor zijn 
komst op een half jaar na, geen funktio-
naris gehad. Het gewest heeft op een Oaar 
afdelingen na aardig moeite gehad met 
de „samenlevingsopbouw". 
Er is dus best werk aan de winkel en Ad is 
van plan „zijn steentje bij te dragen aan 
de bloei van het vrijwilligerswerk in Noord 
Holland." 

BART DEKKERS 
(37) „Hagenaar van 
geboorte" is sinds 2 
jan. '80, werkzaam 
als F-2 funktionaris 
in .Den Haag. Hij 
deed veel levenser-
varing op; werkte (in 
o.m. de sector Hore-
ca, als ambtenaar 

Sociale Dienst en als centrumleider in 
Wijk- en diensten centrum Transvaal), 
studeerde daarnaast (M.B.O. s.d., oplei-
ding Opbouwwerk) én vond 66k tijd om 
actief te zijn in de Actiegroep Leefbaar 
Laakkwartier. Allemaal in Den Haag. Als 
F-2 funktionaris hoopt hij de Humanitas-
leden van Den Haag, „tot grotere activi-
teiten te kunnen aanzetten en dat het 
vrijwilligerswerk op diverse terreinen aan 
belangrijkheid zal winnen." 
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WIN LEDEN! 
Willen we ons werk naar behoren kunnen blijven verrichten dan is 
het noodzakelijk dat er nieuwe leden bijkomen. 

Word lid of win een lid! 

Voor beiden zijn er leuke verrassingen! 
De aanbrenger ontvangt bij het winnen van: 

1 lid, een rieten hondje of briefopener. 
2 leden, (mits tegelijkertijd aangebracht) een zwart houten beestje. 
bij 3 leden (ook tegelijkertijd) een barnstenen sleutelhanger. 

Al deze prijzen zijn Abal produkten* 
Ook voor de nieuwe leden hebben wij een aantal premies. 
Ieder 100e lid ontvang het nieuwe boek en de grammofoonplaat van 
SIMON CARMIGGELT „de rest van je leven". 

Wanneer u nu lid wordt geldt uw contributie tevens voor het jaar 

1980. 
Onderstaande bon kunt u in een ongefrankeerde enveloppe zenden 

aan: 
Humanitas, antwoordnummer 4927, Amsterdam. 

• Stichting ABAL importeert op Ideële basis produkten van koeoperaties uit ontwikke-
lingslanden. Niet om zelf winst te maken maar om de handelspositie en de levensom-
standigheden van de arme bevolking van deze landen te verbeteren. 

Opgave als lid van Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw. 

Ondergetekende, 
mevr./de heer* 	 

geboortedatum: 

adres: 	 

woonplaats: 	........................ 
meldt zich aan als lid, tegen een contributie van f 	 per jaar/) 

Zijn/haar gironummer 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: 

Opgegeven door: 	................... 

Adres: 	.................................. 

Woonplaats: 	
.............................................................. 

Handtekening: 	........................ 

• 
Doorhalen wat niet van toepassing is 

') De minimum contributie is / 17,50 en voor een echtpaar ƒ 20,—. 

Jonge leden tot 23 jaar ƒ 7,50. 

vervolg van pag. 15 
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A. BONNO C. KEIJ-
ZER (vorig jaar aan-
gesteld) begon op 2 
januari van dit jaar 
zijn taak als direc-
teur gezinsverzor-
ging bij Humanitas 
Amsterdam. In 1968 
verliet hij de sociale 
academie, werkte ' 
daarna negen jaar in het bedrijfsleven (bij 
de afdeling personeelszaken) en vindt 
„de stap naar de welzijnssector groot, 
maar erg prettig". Hij ambieert de functie 
van directeur, omdat hij zich in de loop 
der jaren is gaan interesseren „voor het 
management in de organisatie." Voor 
hem was het een goeie zaak om te ont-
dekken, „dat in Amsterdam veel mensen 
uit de organisatie betrokken willen wor-
den bij het gebeuren in en het beleid van 
ons bedrijf." Een goeie zaak, „omdat 
niemand het alleen kan." Het was voor 
hem even wennen bij Humanitas gezins-
verzorging Amsterdam, „maar hij begint 
zich er al thuis te voelen." 

GIJS VAN AMSTEL 
werkt sinds septem-
ber vorig jaar als 
Part-time geweste-
lijk funktionaris in 
Noord-Brabant. Hij 
volgt ook nog de 
°Pleiding van het 
Humanistisch 	Cip-
leidings Instituut in 
Culemborg. Als belangrijkste taak ziet hij 
het mogelijk maken van de projekten van 
de afdelingen, samen met het gewestelijk 
bestuur. Hij wil praktische diensten ver-
richten en mensen begeleiden die pro-
jekten willen opzetten. Daarvoor nodigt 
hij iedereen die hiervoor belangstelling 
heeft uit contact met hem op te nemen. 
Adres: Doornbos 44, 5121 RW Rijen. 

ST
EVEN SPAAR-

GAREN (30): hebt u 
el eens Ieren ken-
nen; d.w.z. we heb-
ben u al eens verteld, 
dat hij sociale peda- 
,gogiek 	studeerde 
(met eis bijvakken orga

nisatieleer 	en milieukunde  ); stage 
er in  een kinderhuis als vrijwillige 

Werkte in de vereniging voor milieudefen- 
i7 en in een Kibboets in Israël. . 

éár een foto hebben we toen niet, 
 ge- 
van Vandaar alsnog ,een plaatje 

Steven in deze fotogalle,  rij. 
	  • 
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