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STERRENSHOW. De Sterren-
show gaat door! Op zaterdag 29 
december a.s. gaat de eerste VA-
RA-televisie Sterrenshow t.b.v. 
Humanitas vanuit Geleen de 
lucht in. U leest er meer over op 
pagina 3. 

SAMENLEVING TIN BEWEGING. Een gesprek met de architekt Leo de 
Jonge, die o.m. de „opzienbarende mening" verkondigt ,dat de architekt 
van de toekomst misschien kan volstaan met het ontwerpen van een 
casco", maar ook vindt hij „dat kinderen recht op inspraak hebben als het 
om „hoe en waar wonen" gaat. Pag. 8/9/10 en 11. 

VREDE EN VEILYGIRTC,:ii 0. Op 6 oktober a.s. is er een landelijke bijeen-
komst in Amersfoort over dit onderwerp. Vrijhouden die dag! U leest er 
meer over op pag. 7. 

JOT EN WONEN, De JOT heeft een nieuwe map uitgebracht onder de 
titel „een leven lang wonen". Hierover leest u meer op de JOT-pagina, dus 

. pag. 13. 

EN VERDER: een verslag over (actief) Limburg (pag. 6) en de vaste 
rubrieken Meningen van lezers, Nieuws uit afdelingen en gewesten en 
Kort van stof. 
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Van mens 
tot mens 

Vertrouwensrelatie 
Als langdurig M.S. patiënte en in 
steeds verder mate afhankelijk van de 
hulp van anderen, o.a. van een gezins-
hulp van Humanitas, vraag ik uw aan-
dacht voor het volgende: 
Sinds enige jaren bestaat de regel, niet 
alleen bij Humanitas maar bij alle in-
stellingen voor maatschappelijke 
dienstverlening, dat een gezinshulp 
niet langer dan een jaar in hetzelfde 
gezin mag helpen. Als reden hiervoor 
stelt men dat een te nauw en 
vriendschappelijk contact tussen help-
ster en cliënt ongewenst zou zijn. 
Ik kan mij voorstellen dat er gevallen 
zijn waarbij dit inderdaad zo is en ik 
kan mij ook voorstellen dat het in bei-
der belang is dat er een beperkt 
dienstverband bestaat, wat zonder pro-
blemen, na afloop van de termijn kan 
worden beëindigd. 
Toch vind ik dat er onvoldoende reke-
ning wordt gehouden met het belang 
van de cliënt, die zoals in mijn geval 
totaal afhankelijk is van een gezins- 

hulp en  waarvoor juist een vertrou-
wensrelatie zo belangrijk is. 
Alleen al het inwerken van een nieuwe 
hulp kost veel tijd en moeite en het 
duurt vrij lang voordat er van beide.  
kanten weer een situatie bestaat waar-
in men elkaar goed kent en alles vlot 
loopt. Om gewone en onvermijdelijke 
redenen zoals verhuizing, ziekte en va-
kanties moet men toch al zo vaak van 
hulp wisselen. 
Daarom  zou ik er een groot voorstan-
der van zijn dat met wederzijdse in-
stemming het dienstverband tussen ge-
zinshulp en cliënt zou mogen worden 
verlengd, eventueel iedere keer voor 
een beperkte periode. 
Met reacties van medelezers en -leze-
ressen zou ik heel blij zijn. 

Naam en adres 
bij de redaktie bekend. 

Misschien samen? (II) 
In het juni-nummer van „Van Mens tot 
Mens" had ik een oproep onder boven- 
staande titel geplaatst om te weten te 
komen in hoeverre er onder de gezonde 
en verzorgende echtgenoten van men-
sen met een lichaamsgebrek onvrede 
met hun leven heerst. 
Het aantal antwoorden was op zich zelf 
gering gezien het grote aantal mensen 
waar het op sloeg, maar volgens be-
stuursleden van invalidenstichtingen 
toch opvallend groot omdat het om een 
onbespreekbaar en pijnlijk onderwerp 
gaat. 
Zegt het aantal binnengekomen ant-
woorden ons weinig, de inhoud was des 
te schrijnender: een paar mannen ver-
telden dat zij hun vrouw verloren had-
den toen zij invalide werden en veel 
vrouwen (opvallend meer dan mannen) 
spraken over de volslagen eenzaam-
heid waarin zij verkeerden, hetzij een 
soort huisarrest omdat zij hun man 
nooit alleen konden laten, hetzij de on-
bevredigde hunkering naar liefde; ter-
wijl ook de verleiding ontrouw te wor-
den genoemd werd. 
Deze vrouwen zeiden of schreven dat 
zij met niemand over haar spanningen 
en verdriet konden praten, noch bij 
maatschappelijk werk, noch bij de 
huisarts, noch bij de kerk en helemaal 
niet bij de eigen familie omdat men als 
vanzelfsprekend aanneemt dat een 
vrouw zich voor haar man opoffert. 
Zij spraken over de schroom zich te 
uiten, hetzij in een groep hetzij in een 
ingezonden stuk. Een maatschappelijk 
werkster sprak over „een vergeten 
groep". 
Hierbij komt nog de moeilijkheid dat 
de maatschappij een soort spreekver-
bod heeft uitgevaardigd: „Je spreekt 
niet over je verwaarloosde behoeften." 
Algemeen meenden deze vrouwen dat 

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

de door mijn eerste hulpvraagster 
voorgestelde oplossing: een vierhoeks-
verhouding waarin de twee gezonde 
echtgenoten samen voor de twee zieke 
zorgen, nog de beste of minst slechte 
was. 
Men vroeg om een bemiddelingsbu-
reau, maar dat heeft alleen zin als dit 
streeksgewijs georganiseerd wordt en 
er een groot aantal belangstellenden is. 

R. Slot; 
4571 PX Axel, 27.7.1984 

Capellestraat 7, 
Tel. 01155-2302. 

Vijandbeeld 
Als trouw — en tegelijkertijd altijd 
wantrouwend — luisteraar naar de uit-
zendingen van de radionieuwsdienst 
werd mijn nieuwsgierigheid destijds 
geprikkeld toen het befaamde bericht 
werd uitgezonden over het neer-
schieten van een Zuid-Koreaans passa-
giersvliegtuig door Russische MIG's: 
enkele honderden onschuldige burger-
slachtoffers waren het slachtoffer van 
deze gebeurtenis. 
Ik vroeg mij onmiddellijk af welk eigen 
leven dit bericht zou gaan leiden, en 
daarom hield ik nauwgezet bij hoe dik-
wijls het bericht in de volgende dagen 
„terug zou komen": mijn moeite werd 
beloond, want welgeteld een-en-twin-
tig dagen lang werd de inhoud van het 
bericht herhaald, in vormen die vari-
eerden van meldingen over „protest-
akties naar aanleiding van" tot berich-
ten over de stand van zaken m.b.t. het 
onderzoek naar de ware toedracht. 
Vijf dagen geleden kreeg ik toevallig 
„Het Vrije Volk" van die dag (zaterdag 
19-7-84) in handen met als schokkend 
voorpagina-nieuws het bericht dat de 
Zuid-Koreaanse Boeing destijds inder-
daad een spionagevlucht had gemaakt 
die „een schat aan waardevolle gege-
vens heeft opgeleverd." Even trouw als 
altijd heb ik de afgelopen vijf dagen de 
uitzendingen van de radio-nieuws-
dienst gevolgd, maar... niets over de 
Boeing. 
Gelukkig maar dat ik toevallig bij mijn 
buren „Het Vrije Volk" onder ogen 
kreeg, want anders was ik voorlopig 
opgescheept gebleven met een heel ver-
keerd vijandbeeld! 

Egbert Sevink, 
Den Haag 

Goed idee... 
Een goed idee hoor dat van meneeer De 
Jonghe om heroïne en andere drugs op 
de manier van drank te gaan verkopen 
(zie VMTM april). Ik hoorde dat zelfs 
politiemensen dat ook een oplossing 
zouden vinden. En hèt zou óók kunnen 
als er geen mafia zou bestaan die deze 
handel volledig beheerst. Het grote 
probleem is dus om die mafia uit te 
schakelen. En leden daarvan zitten 
over de hele wereld tot in de hoogste 
kringen. Ik vrees dus dat we voorlopig 
nog wel een poosje zullen voortmodde-
ren, waarbij een „paar mensen gratis 
heroïne verschaffen" natuurlijk geen 
soelaas biedt. Ook niet in Amsterdam. 

Mevr. Br., 
Amsterdam 
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De show gaat door! 

Willem Ruis: presentator van de Sterrenshow. 

Sterrenshow, ja of nee: da's de 
vraag, schreven wij in het juni-
nummer van Van Mens tot 
Mens. Het is nu geen vraag 
meer. De Sterrenshow gaat 
door. 

Tijdens het overleg in NOS-verband 
bleek duidelijk dat VARA en HUMA-
NITAS aan alle voorwaarden hadden 
voldaan en dus niet gepasseerd konden 
worden. Men stelde voor zowel KRO 
als VARA ieder elf uitzendingen te la-
ten verzorgen, waarvan, er vijf parellel 
zullen lopen. 
In die vijf weken zendt de KRO op dins-
dag de 1,2,3 Show ten bate van sportge-
handicapten-organisaties en fondsen-
wervingsacties-volksgezondheid uit, 
terwijl op de zaterdagavond de VARA 
de Sterrenshow ten bate van Humani-
tas brengt. 

De VARA-actie start op zaterdag 29 
december a.s. om op zaterdag 9 maart 
te eindigen. In die periode wordt het 
spelprogramma iedere zaterdavond 
vanuit een circustent, die in elf ver-
schillende plaatsen wordt opgebouwd, 
uitgezonden. 
Op 29 december a.s. wordt gestart in 
Geleen; voor 1985 luidt het pro-
gramma: 
5 januari Waalwijk 
12 januari Goes (zo goed als zeker) 
19 januari Zwijndrecht 
26 januari Alkmaar 
2 februari SmallingerlandDrachten 
9 februari Veendam 
16 februari Meppel 
23 februai Winterswijk 
2 maart Deventer 
9 maart Rhenen 

Hulp gevraagd 
Zo'n actie vergt heel wat voorbereiding 
èn tijdens de actie ook heel wat hand-
en spandiensten. Daarom worden in 
VARA- en HUMANITAS-kringen vrij-
willigers gezocht die een handje willen 
helpen; bijvoorbeeld voor het vormen 
van een ordedienst aan de ingang van 
de circustent. 
Woont u in een van bovengenoemde 
plaatsen en hebt u belangstelling af u 
wilt er wel iets meer van weten? Dan 
graag een briefje naar het Centraal Bu-
reau van Humanitas, t.a.v. Joop van 
Dalen, Postbus 50579, 1007 DB Am-
sterdam. 

Deelnemerskaarten 
De deelnemerskaarten á f 2.50 per stuk 
zullen worden verkocht op alle post- 

kantoren en postagentschappen. Alle 
leden en belangstellenden worden via 
een acceptgirokaart in de gelegenheid 
gesteld 12 deelnemerskaarten voor 
f 30,— te kopen, waarvan twee voor de 
eerste uitzending en verder één voor de 
andere uitzendigen zijn bestemd. 

Het spel 
Op de deelnemerskaarten staan 25 
vakjes, genummerd van 1 tm 25. Onder 
die nummers zitten in willekeurige 
volgorde 25 letters en één ster verbor-
gen. Deze letters komen tevoorschijn 
als het rubberlaagje wordt verwijderd. 
Via een electronisch bestuurd bord 
wordt twaalf maal bepaald wèlke 
nummers men kan verwijderen. 
Via een ander mechaniek in de tent ko-
men nog eens 12 letters tevoorschijn. 
Indien de 12, op het deelnemersbewijs 
gevonden letters hiermee overeenstem-
men, betekent dit: 
De eerste prijs: t.w. 100.000 gulden 
Bij meerdere prijswinnaars moet 
dit bedrag worden gedeeld, het-
geen ook voor de andere prijzen 
geldt. 

Tweede prijs: elf letters en de ster 
goed. 
Derde prijs: elf letters goed. 
Vierde prijs: tien letters en de ster 
goed. 
Vijfde prijs: tien letters goed. 
Zesde prijs: op de deelnemerskaart 
staat een grote ster afgedrukt, 
waaronder — in willekeurige volg-
orde — drie cijfers schuilgaan. Tij-
dens de t.v.-uitzending worden op 
een of andere manier drie cijfers 
bekend gemaakt. Komen deze 
overeen met die op het deelnemers-
bewijs dan geeft dat recht op de 
zesde prijs. 

De gewonnen prijzen tot f 500,— kun-
nen donderdags na de uitzending op 
ieder postkantoor worden geïnd. Bij he 
t winnen van een hoger bedrag moet 
het deelnemersbewijs op het postkan-
toor — tegen afgifte van een ont-
vangstbewijs — worden ingeleverd. Hu- 

vervolg op pag.  4 
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vervolg van pag. 3 

manitas zorgt er voor dat de win/laars het 
gen. geld zo spoedig mogelijk ontvan- 

wat doet Humanitas 
met de opbrengst? 
Een deel zal worden besteed om VA-RA-

hulp te financieren èn voor een 
aantal jaren veilig te stellen. 
Daarnaast zal Humanitas een groot 
aantal nieuwe projekten, dat niet voor 
subsidie in aanmerking komt of waar-
voor de subsidie niet toereikend is, 
kunnen financieren. Hierbij denken 
wij aan onderrneer de zwakzinnigen- 
zorg, opvanghuizen, begeleide kamer-bewoning ed. 
Ten slotte kan het overige werk van 
Humanitas — ondanks verminderde 
subsidiëring — voor tenminste vijf jaar veilig worden gesteld. 

De Sterrenshow 
Op dit moment valt over de Sterrens-
how alleen te vertellen dat WILLEM 
RUIS de presentator  is en dat de VARA bezig is een keur van artiesten aan te 
trekken om er een grandioos program-
ma van te maken. Maar door middel 
van allerlei spelletjes zullen ook aan-
wezigen in de tent bij het programma 
worden betrokken. De VARA gaat 
hiervoor aantrekkelijke prijzen be-
schikbaar stellen. 

Koppels of paren, die „goed in spelle-
tjes"menen te zijn (1f alleen dan wel in 
samenwerking met een artiest iets ten 
beste willen geven" (zingen, dansen, 
muziek maken etc.) kunnen zich hier-
voor opgeven bij 

VARA-TELEVISIE 
STERRENSHOW. 
HILVERSUM 

Joop van Dalen. 
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HOM rapporteert 
Er zijn twee nieuwe uitgaven verschenen van het Humanistisch 
Overleg Mensènrechten: H.O.M. rapport gericht landenbeleid 
over 1983 en H.O.M. rapport Midden-Amerika. Het laatste bevat 
een uitgebreid verslag over het bezoek van een delegatie met 
Nederlandse parlementariërs aan Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor en de Verenigde Staten. Ze stelden een onderzoek in naar de 
mensenrechtensituaties en de rol en visie van de V.S. in Midden 
Amerika. 

Over Nicaragua zegt het rapport on-
dermeer: 
Nicaragua vormde lange tijd geen uit-
zondering op het algemene patroon in 
Midden-Amerika, dat wordt geken-
merkt door scherpe tegenstellingen 
tussen een kleine bevoorrechte elite en 
een grote arme massa van de bevolking 
op het platteland en in de krottenwij-
ken. Het grondbezit was zeer ongelijk 
verdeeld waarbij alleen al de Somoza 
familie ongeveer dertig procent van de 
bruikbare landbouwgrond bezat. De 
heersende elite was niet bereid de 
noodzakelijke sociale en ekonomische 
hervormingen door te voeren om tot 
rechtvaardiger verhoudingen te ko-
men. Pogingen van boeren om zich te 
organisern en op vreedzame wijze op te 
komen voor hun sociaal-ekonomische 
rechten werden beantwoord met een 
bloedige onderdrukking door het regi-
me dat steunde op een sterk bewapende 
Nationale Garde en gewapende groe-
pen van grootgrondbezitters. Door de 
onrechtvaardige sociaal-ekonomische 
situatie sloten steeds grotere groepen 
van de bevolking zich bij het gewapend 
verzet aan. Een tweede belangrijke 
faktor in dit proces was, dat het regime 
zich meer en meer vervreemd van de 
middenklasse, die tenslotte ook het af-
treden van Somoza ging eisen. 
De delegatie heeft, naast kritiek, waar-
dering en respekt voor de huidige ont-
wikkeling op het gebied van sociale en 
economische mensenrechten waar in 
juli '79 door de Sandinistische vrij-
heidsbeweging een einde werd ge-
maakt aan het Somoza-bewind. 
De kritiek betreft de beperkingen van 
politieke en burgerlijke vrijheden, de 
toepassing van perscensuur, het optre-
den van Sandinistische volksorganisa-
ties tegen de oppositie en de onzeker-
heden in de rechtsgang tegen personen 
die wegens politieke aktiviteiten ge-
vangen zitten. Het HOM is evenwel 
hoopvol gestemd over de komende ver-
kiezingen in november: 
Wanneer de verkiezingen op de voorge-_ 
stelde wijze plaatsvinden, biedt dat 
duidelijke perspektieven op de plura-
listische demokratische ontwikkeling 
volgens de uitgangspunten van juli 
1979. 
De sociaal-economische vooruitgang 
vormt daarvoor al een goede basis. 

Gewapend verzet 
Maar aldus het rapport: 
Vanuit de twee buurlanden van Nica- 
ragua opereren gewapende verzetsbe- 

wegingen die regelmatig aanvallen uit-
voeren. 
De gewapende akties van de contra-
revolutionairen hebben volgens rege-
ringswoordvoerders in Nicaragua in 
1983 aan meer dan 1.000 burgers en 
soldaten het leven gekost en een ekono-
mische schade aangericht van 420 mil-
joen dollars, met name bij de olie-in-
stallaties in Corinto. Veelvuldig vor-
men landbouw-cotiperaties het doelwit 
van de aanvallen. Daarnaast zijn, met 
hulp van de Amerikaanse CIA, mijnen 
gelegd voor verschillende Nicaragu-
aanse havens, waardoor begin 1984 ze-
ven schepen werden getroffen. 

Rol van de Verenigde Staten: 
In tegenstelling tot de mening van de 
V.S. beschouwt de delegatie Nicaragua 
niet als een marxistische-leninistische 
staat want: 
De gemengde economie, de ideologi-
sche betekenis van het christendom en 
de mogelijkheden van de oppositie 
spreken dat tegen. De konfrontatie-po-
litiek die de VS tot nu toe hanteert, 
heeft aanvankelijk een averechts effekt 
gehad: een verharding van de Nicara-
guaanse regering in haar houding te-
gen oppositiegroeperingen en een in-
perking van politieke en burgerlijke 
vrijheden door de afkondiging van de 
noodtoestand. 
De VS kunnen de gewenste demokrati-
sche ontwikkeling eerder bevorderen 
door een beleid van positieve samen-
werking met Nicaragua, zoals dat door 
verschillende West-Europese landen 
wordt gevoerd. 
Als eerste stap in de richting van een 
vreedzame oplossing dient de VS af-
stand te nemen van haar militaire op-
tie. De bedekte steun, via de CIA, aan 
de gewapende akties van FDN en Arde 
tegen Nicaragua en de andere, met 
steun van de CIA uitgevoerde akties 
zoals de aanslagen op de olie-installa-
ties en het leggen van mijnen in de ha-
vens, dienen onmiddellijk beëindigd te 
worden. 

Nederlandse hulp 
In de aanbevelingen wordt ondermeer 
gezegd dat de 
Nederlandse hulpverlening aan Nica-
ragua dient te worden voortgezet, 
waarbij respekt voor de mensenrech-
ten als kriterium gehanteerd moet wor-
den. Een toetspunt voor de situatie van 
politieke en burgerlijke vrijheden is 
het verloop van het verkiezingsproces. 
Het rapport bevat soorgelijke uitvoeri- 



In Nicaragua: 7 jongeren gedood door contra-revolutionairen. 

Vrouwenconferentie 1985 
ge reportages over Honduras en El Sal-
vador. 

Landenbeleid 
In het HOM-rapport Gericht Landen-
beleid over 1983 zijn, naast de inlei-
ding, waarin ondermeer de HOM-cri-
teria worden toegelicht, beschrijvin-
gen opgenomen van de mensenrechten-
situatie in 17 landen: Argentinië, Bots-
wana, El Salvador, Eritrea, Ghana, In-
dia, Indonesië, Iran, Maleisië, Nicara-
gua, Pakistan, Peru, Sri Lanka, Togo, 
Turkije, Uruguay en Zuid Afrika. 
Het totaalbeeld van de mensenrechten-
situatie waarbij zowel de politieke en 
burgerlijke als de sociale en economi-
sche mensenrechten in de beoordeling 
worden betrokken, zijn in Argentinië, 
sinds de verkiezingen van november 
1983, niet meer duidelijk negatief te 
noemen. Anders is dat in Botswana, El 
Salvador, Eritrea, Indonesië, Iran, Pa-
kistan, Togo, Turkije, Uruguay en 
Zuid-Afrika, waar het totaalbeeld van 
negatief tot volledig negatief wordt ge-
noemd. Ernstige en stelselmatige 
schendingen komen voor in India, Ma-
leisië en Sri Lanka, terwijl van Ghana 
wordt gemeld dat hier geen ernstige 
stelselmatige schendingen voorkomen, 
maar dat het totaalbeeld ook niet posi-
tief is. 
Het „Hom-rapport Gericht Landenbe-
leid over 1983" en het „HOM-rapport 
Midden-Amerika" zijn schriftelijk of 
telefonisch te bestellen bij het Huma-
nistisch Overleg Mensenrechten, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht, tel. 030-
318145. 
Of door overmaking van respektieve-
lijk f 7,30 en f 9,80 op gironummer 
1460115 ten name van HOM Utrecht, 
onder vermelding van de titel. 

Het in 1975 uitgeroepen Decen-
nium voor de Vrouw (1976-
1985) loopt volgend jaar af. Me-
dio 1985 zullen delegaties uit 
ruim 150 landen onder auspi-
ciën van de Verenigde Naties in 
Nairobi bij elkaar komen om te 
bekijken wát er is gebeurd met 
het in 1975 in Mexico aangeno-
men Wereldactieplan ter verbe-
tering van de positie van de 
vrouw. In 1980 tijdens de we-
reldvrouwenconferentie in Ko-
penhagen werd al vastgesteld 
dat aan de positie van de vrouw 
niet zoveel is veranderd als men 
had gewenst. 

Het voornemen bestaat in het voorjaar 
van 1985 in Nederland twee seminars-
workshops te houden. Eén over eman-
cipatie in Nederland, waarbij onder 
andere de Nederlandse Vrouwenraad 
zal worden betrokken, en één over 
vrouwen in ontwikkelingslanden. Wat 
dit laatste betreft blijft Nederland er-
bij dat vrouwenemancipatie geïnte-
greerd moet worden in alle bestaande 
ontwikkelingsprogramma's. Aandacht 
voor vrouwen wordt daarbij  als nood-
zaak gezien en niet als een luxe. Vooral 
de conferentie in Mexico heeft hieraan 

een positieve bijdrage geleverd. Na de-
ze conferentie in 1975 is over de geheTe-
wereld een netwerk van vrouwen ont-
staan die zich met emancipatie bezig-
houden. 
De invloed van vrouwen op organisa-
ties als de Wereldbank, het Internatio-
nale Monetaire Fonds (IMF) of het Ont-
wikkelingsfonds van de Verenigde Na-
ties (UNDP) is echter nog steeds heel 
klein. Daar heeft noch Mexico noch 
Kopenhagen veel aan kunnen verande-
ren. Naast het bevorderen van de inte-
gratie van vrouwenbelangen binnen de 
officiële kanalen steunt de Nederland-
se regering ook initiatieven van niet-
goevernementele organisaties die zich 
hiervoor beijveren. 
De Derde Wereld vrouwenconferentie 
in Nairobi kan nieuwe impulsen geven 
aan de verbetering van de situatie van 
de vrouw. 
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Jos Claassens. 

Bert Houben. 

zwakzinnigenzorg en bij de gezinsver-
zorgin9 van Humanitas in Heerlen. 
Maar ik kon me daar niet in vinden, 
omdat het werk me niet lag. Daarna 
ben ik ruim twee jaar werkloos ge-
weest. 1n die tijd volgde ik wel een op- 

Het maaltijdenprojekt Kappermoos trekt dagelijks eters. 

In Limburg: 
reden om 
trots te zijn 
Drie jaar geleden ging in Heer-
len op initiatief van Humanitas 
het drukkerij-projekt EWOM 
van start met als doel langdurig 
werkloze jongeren tot drukker 
op te leiden. 
Omdat ons vanuit Limburg nu 
weer het bericht bereikte „dat 
er een maaltijdenprojekt was 
gestart," wilden wij graag eens 
praten over de resultaten van 
EWOM. 
En die bleken niet mis. Theo Of-
fermans, bestuurslid van Hu-
manitas, is terecht trots op wat 
in Heerlen werd bereikt, al leek 
het 't eerste jaar wat moeilijk te 
verlopen: 

„In het eerste jaar was de selectie van 
de deelnemers die via het arbeidsbu-
reau liep niet zo goed," vertelde hij. 
„Dat is de reden, dat er dat jaar maar 4 
van de 8 deelnemers werk vonden na 
afloop van de opleiding. In het tweede 
jaar ging het veel beter: toen vonden 8 
van 10 deelnemers een baan en op 
moment volgen 10 jongeren de opleidit  

- waarvan één al werk heeft." 
Dat er reden is om trots te zijn blijkt uit 
de reacties van twee ex-leerlingen die 
wij toevallig tegen het lijf liepen. 
Jos Claassens: „Ik had al een paar ba-
nen gehad, o.a. in de 

psychiatrische en  

leiding voor secretaresse en ik kon nog 
een baan krijgen ook. Maar toen hoorde 
ik van die opleiding voor drukker en ik 
heb daar toen voor gekozen." 
Daar heeft ze geen spijt van gehad, 
want: „De sfeer was erg goed en ik 
kreeg een all-round opleiding. Maar 
mijn grote liefde gaat uit naar de off-
set pers. Ik heb nu een part-time baan 
bij de huisdrukkerij van het Zuidlim-
burgs avondcollege en daar heb ik het 
goed naar mijn zin." 

't Werd rooskleurig 
Ook ex-student sociale geografie Bert 
Houben volgde de drukkers-opleiding, 
omdat hij niet gemotiveerd was om zijn 
studie af te maken: „de meeste afgestu-
deerden worden toch werkloos..." 
Ik kwam op een dood punt, wist niet 
wat ik verder moest gaan doen. Ik ging 
een poosje voor een uitzendbureau 
werken: 66k in fabrieken. Ik heb het 
ook nog met vrijwilligerswerk gepro-
beerd en op een gegeven moment dacht 
ik: ik ga maar in militaire dienst." 
Maar toen kreeg hij op het arbeidsbu-
reau het adres van EWOM en „Vanaf 
dat moment werd alles rooskleurig... 
Er was letterlijk niets wat me tegen-
stond in die opleiding." 
Bert werkt sinds tien maanden bij de 
open universiteit op de huisdrukkerij, 
waar hij ondermeer formulieren ont-
werpt en drukt en in 't begin werd hij 
ook betrokken bij de inrichting en aan-
schaffingen van deze drukkerij. „Dat 
was heel leuk. Ik merkte dat ik erg veel 
aan de opleiding bij EWOM heb gehad, 
want daar leerde je zuinig met materi-
aal omgaan en een zelfstandig een pro-
dukt af te leveren. Die EWOM heeft 
zo'n goeie indruk gemaakt op de men-
sen van de open universiteit dat ze ge-
lijk iemand wilden hebben van EWOM 
toen er een vacature moest worden op-
gevuld. Ik ben nu zijn baas... 
Omdat het normale arbeidsritme me 
niet zo ligt kan ik me in deze funktie 
uitstekend uitleven. Er is steeds iets 
anders en ik heb nu iets waarvoor ik me 
verantwoordlijk voel." 

Ander projekt 
Geen wonder dat men het in Limburg 
aandurfde om een nieuw projekt op te 
zetten: maaltijdenproject „Kapper-
moos" dat gevestigd is in een voormalig 
kinderhuis. En dat lijkt al even succes-
vol te gaan verlopen, want Theo Offer-
mans vertelt hierover: 
„Het gaat hier in feite om een soort 
restaurant, waar een paar werkloze 
koks met behoud van uitkering samen 
met vrijwilligers werkzaam zijn. 
Kappermoos maakt maaltijden klaar 
voor alleenstaanden die zich financieel 
niet kunnen veroorloven om buitens-
huis te eten en ook niet altijd in staat 
zijn of zin hebben in zelf koken. 
De prijzen zijn dan ook laag gehouden: 
voor een volledige maaltijd wordt zes 
gulden berekend. Op 1 juli zijn we ge-
start en het projekt voorziet duidelijk 
in een behoefte want gemiddeld komen 
zo'n 25 á 30 mensen dagelijks naar de 
Kappermoos!" 
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PAS OP 
JE TELLEN! 
In KOOPKRACHT, maandblad 
van Konsumenten Kontakt 
wordt gewaarschuwd voor de 
wervende folders van de Duitse 
loterij, die „je met grote regel-
maat op je deurmat vindt". 
Koopkracht schrijft dat vooral 
het bedrijf Dirk de Vries uit Em-
merich erg actief is. Dirk de 
Vries („Wir machen Millionare" 
is de slogan van de folders) 
werpt zich op als bemiddelings-
bureau voor de Duitse lotto. We 
hebben eens uitgezocht hoe dat 
precies zat en moeten u waar-
schuwen niet via dit bureau aan 
de lotto mee te doen. Het hoofd-
kantoor van de Duitse lotto ont-
kent dat Dirk de Vries als be-
middelaaar voor Nederlandse 
gokkers is aangesteld. De Duitse 
loterij werkt in het geheel niet 
met bureaus die in het buiten-
land goklustigen moeten wer-
ven. Voor fouten in de registratie 
wil het hoofdkantoor dan ook 
niet aansprakelijk worden ge-
steld. Zekerheid van een correc-
te deelname aan de Duitse lotto 
heeft u alleen als u de loten 
koopt bij de in Duitsland daar-
voor bedoelde en herkenbare 
bureaus met de naam „Lotto To-
to RennQuintett." De kans op 
een prijsje lijkt bij de officiële 
bureaus heel wat groter dan bij 
vage adresjes zoals die van Dirk 
de Vries. We hebben het hoofd-
kantoor van de Duitse lotto ge-
vraagd maatregelen te onderne-
men tegen deze niet erkende be-
middelaar". Trouwens: wilt u 
een gokje wagen, dan zijn er in 
ons eigen land toch mogelijkhe-
den in overvloed? 

Zuinig aan in Zwolle 

CONTRIBUTIE 1985 
De contributies voor 1985 bedraagt: 
voor gezinslidmaatschap (echtgenoten) 
voor individuele leden 
voor jeugdleden 

f 31.— per jaar 
f 27.— per jaar 
f 10.— per jaar 

Bijeenkomst Vrede en Veiligheid 
Op 6 oktober a.s. zal in de Eenhoorn te Amersfoort een 
landelijke bijeenkomst worden belegd voor alle kon-
taktpersonen en andere belangstellenden i.v.m. aktivi-
teiten op het terrein van vrede en veiligheid. 
Dat is een der uitkomsten van de schriftelijke en telefo-
nische peiling die de landelijke kernwapengroep de 
laatste tijd onder de Kontaktpersonen gehouden heeft. 
Duidelijk is geworden dat het moeilijk blijft om in afde-
lingen aktiviteiten op dit controversiële terrein van de 
grond te krijgen. Belangrijke wens is de uitwisseling 
van ervaringen m.b.t. die aktiviteiten, zowel successen 
als mislukkingen. 
Voor de bijeenkomst in Amersfoort zullen door de lan-
delijke groep een aantal suggesties worden uitgewerkt: 
• vijanddenken 
• burgelijke ongehoorzaamheid 
• sociale verdediging/geweldloze weerbaarheid 
• vredesopvoeding 
• relatie bewapening — Derde Wereld. 

Ook de mogelijkheden van samenwerking met andere 
organisaties zullen aan bod komen. Inmiddels hebben 
wij tweemaal overleg gehad met een delegatie van het 
landelijk Humanistisch Vredesberaad over eventuele 
samenwerking. 
De op het Centraal Bureau geregistreerde kontaktper-
sonen ontvangen v55r de bijeenkomst het nodige infor-
matie-materiaal. Belangstellenden die verzekerd wil-
len zijn van de definitieve uitnodiging, kunnen zich het 
beste alsnog als kontaktpersoon opgeven bij het Cen-
traal Bureau. 

Wij hopen dat door deze tijdige aankondiging 
veel belangstellenden aanwezig zullen zijn in: 
de EENHOORN (t.o. het station) op zaterdag 6 
oktober van 10.30-14.00 uur. 

Namens de landelijke kernwapengroep 
Steven Spaargaren. 

In het PTT-distrikt Zwolle loopt een 
motiverings-campagne om zuinig om 
te gaan met energie. Naast ca 100 amb-
tenaren van de binnendienst was hier-
bij ook de buitendienst betrokken. 
PTT-chauffeurs rijden dagelijks heel 
wat af in hun auto's. Aan de budgetpost 
brandstof is dat goed te merken. Die 
moet en kan lager was de stellige over-
tuiging. Er kwam na een analysefase 
een energiebesparingsprogramma. Een 
van de via een enquête boven water 
gekomen misvatting was, dat de motor 
lui wordt door het schakelen met een 
laag toerental (dacht 25%!). 
Tijdens 21 bijeenkomsten met de 

chauffeurs is een instructiefilm ver-
toond waarin het volgende aan de orde 
kwam: 
— een inleiding met tot nadenken stem-
mende cijfers betreffende bestand 
brandstofverbruik en berekende bes-
paring 
— een proef met rij-instructie die aan-
toonde dat zuinig rijden geen extra tijd 
kost 
— het hoe en waarom van een „rustig 
rijgedrag": gas geven, schakelen, anti-
ciperen. 
De campagne is begeleid door de Rijn 
Automobiel Centrale en Sven. 

■ 
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De vader van Leo de Jonge was ook all „een echte volkshuis-
vester" èn hij was de grondlegger van het architektenbureau 
„Leo de Jonge Architekten B.V." dat aan de Rotterdamse 
Weena is gevestigd en waarvan zes architekten deel uit- 
maken. 
Net als de grondlegger werken zij bij voorkeur voor „huis-
vesting in de breedste zin van het woord" en dat exil zeggen 
dat ze ondermeer zuster- en studentenhuizen, tehuizen voor 
de zwakzinnigenzorg, voor invaliden en bejaarden bouwden. 
„En we hebben ook woongemeenschappen gebouwd, maar héél héél weinig voor de industrie", zegt Leo de Jonge die 
sinds enige tijd zijn directeurschap heeft verwisseld voor de funktie van adviseur en commissaris van de B.V. We praten met hem in zijn moderne kantoor aan de Weena, waar één wand schuil gaat achter een kast vol vakliteratuur; 
een andere achter enorme foto's van stadsvernieuwing en 
van (heel mooie) torenflats en wáár ruimte is, staan maquet-
tes. Hij is nog steeds bezeten van het vak. Voor hem betekent 
dat niet exclusieve en luxueuse bungalows bouwen met eigen 
zwembad want „dan zou ik met mijn geweten in konflikt 
komen". Hij handelt vanuit „christen en socialist zijn" en dat 
betekent je verantwoordelijk voelen voor je medemens. Bin-
nen het kader van zijn vak: ernaar streven dat de huizen die 
je bouwt het gevoel geven van veiligheid en thuis-zijn. Op de 
vraag of dat ideaal tere te te vinden is in de bouw dien  toch 
gebonden is aan budgetten, voorschriften en beperkingen, 
antwoordt hij: „Ik heb altijd in veel commissies gezeten en 
daarom veel bontakten gehad met ministeries en zo. Dat 
bood nogal eens mogelijkheden om overleg te plegen. Wij 
hebben nooit klakkeloos zo maar wat neergezet, we hebben 
ons beroep altijd heel serieus genomen, dat is een kwestie van 
geweten." 
En dat geweten begon bijvoorbeeld te spreken toen vanuit 
Amsterdam de opdracht kwam voor de bouw van vier toren-
flats: bestemd voor mensen tussen „bloei en ouderdom." 

Leo de Jonge: „Wij wilden toen 
eerst de bewijzen op tafel hebben, 
dat het noodzakelijk was om men-
sen te stapelen, ja ja dat noemen we 
zo. En we wilden de torens niet als 
soldaten op een rij zetten om te 
voorkomen dat de mensen altijd 
hetzelfde beeld om zich heen za-
gen. Goed, die bewijzen zijn op ta-
fel gekomen en we hebben toen ook 
een heel andere compositie kunnen 
maken. Maar dat is wel een gevecht 
geweest hoor! 
We hadden ook om een evalua-
tiegesprek gevraagd, en wat bleek 
later? Er waren lange wachttijden 
om in zo'n flat te komen en niet 
alleen voor mensen tussen bloei en 
ouderdom, maar ook jongere men-
sen wilden er graag wonen. Dat zet 
je dan wel aan het denken..." 

— Wat is voor u de ideale woning, los 
van allerlei voorschriften en beper-
kingen? 
Leo de Jonge: „Natuurlijk denkt ieder-
een niet hetzelfde, maar voor mij en ik 
denk ook voor de meeste mensen is een 
huis op de grond met een tuin, een plek 
dus om buiten te zijn, wel de ideaalste 
oplossing." 
— Dat is toch een utopie in ons overvol-
le landje? 
Leo de Jonge: „Het stapelen van men-
sen is economisch noodzakelijk, maar 
daarnaast zoeken mensen toch com-
pensatie op campings en volkstuin-
complexen en dat vergt óók ruimte. Ik 
weet dus niet of het niet anders kan, 
maar ja er zijn mensen die beslist in de 
stad en zonder tuin willen wonen. Daar 
horen ook gezinnen met kinderen bij. 
Ik vraag me alleen af of die kinderen 
dat nu ook zo graag willen, maar ja 
kinderen worden nooit bij inspraak be-
trokken, 't zou wèl moeten..." 

— Inspraak is voor u belangrijk? 
Leo.de Jonge: „Ja, heel erg. Tegen-
woordig heb je een gestruktureerde in-
spraak, maar toen dat nog niet het ge-
val was, hebben wij toch altijd gepro-
beerd om rekening te houden met de 
wensen van toekomstige bewoners." 

— Hoe kwam u die dan aan de weet? 
Leo de Jonge: „Toen wij bijvoorbeeld 
een opdracht kregen voor een zuster-.  

8 AUGUSTUS 1984 • VAN MENS TOT MENS 



. . . auto voor de deur . . 

huis hebben we zelf een onderzoek in-
gesteld, gevraagd of ze hun wensen 
schriftelijk of met een tekening ken-
baar wilden maken. En toen we voor de 
eerste keer bejaardenwoningen moes-
ten bouwen zat ik daar wel mee... ja. Je 
denkt na over de woonvorm en ik rede-
neerde: als je met zijn tweeën bent 
overgebleven is het natuurlijk heel 
leuk om voortdurend gesprekskontakt 
met elkaar te hebben. Dus dacht ik: een 
open keuken is dan heel leuk. Ik ben 
toen met een collega naar zo'n eerder 
gebouwd complex gegaan en heb daar 
uitgelegd wat een open keuken was 
(glimlacht, bijna verlegen) als je met 
mensen praat kom je heel wat aan de 
weet, ik herinner me nog de reactie: 
„dát zou ik nooit willen, dan kan mijn 
man zien wat ik kook." Dat was voor 
allebei dé verrassing van de dag. Zoiets 
kim je zelf nooit bedenken. 
Je leert ook dat dingen die altijd op een 
bepaalde manier zijn gebouwd, moei-
lijk te veranderen zijn. Dat geldt vooral 
voor keukens. Keukenkastjes horen 
onder het aanrecht. Maar het is toch te 
gek dat je steeds weer op je knieën moet 
gaan liggen om een pan te pakken? Het 
is veel logischer om die kastjes en dat 
geldt ook voor de koelkast op ooghoog-
te aan te brengen. Als architekt merk je 
echter dat mensen die het financieel 
heel goed hebben en zelf kunnen 
kiezen, toch ook weer in modellen van 
vroeger vervallen. 
Daarom verwondert het je ook niet als  

je bij de bouw van bijvoorbeeld een te-
huis de mensen die daar over gaan, 
hoort zeggen: ik heb een stencil van het 
departement; daar staat allemaal in, 
hbe het moet..." 
— Ik heb begrepen dat u zelfs kinderen 
bij de inspraak zou willen betrekken? 

Leo de Jonge: „Ja, ik betreur dat die 
geen inspraak hebben. Volwassenen 
vinden een hoge flat fijn, maar of kin-
deren dat ook vinden betwijfel ik. Op 
zo'n inspraakvergadering heb ik eens 
gezegd: ik vind het leuk dat u allemaal 
gekomen bent, maar ik had het nog leu-
ker gevonden als u uw kinderen had 
meegebracht. 
Je weet van tevoren: als er in een zaal 
meer mannen dan vrouwen zitten, is de  

meerderheid ervoor dat de auto voor de 
deur kan, als vrouwen in de meerder-
heid zijn kiezen ze eerder voor speel-
plaatsen en géén auto voor de deur. Ik 
ben voor het laatste en daarom heb ik 
ook eens kinderen boven de 12 jaar bij 
een enquête betrokken." 

— En wat wilden die kinderen? 
Leo de Jonge: „Kinderen verlangen 
naar een tuin, een plaats om te spelen, 
zowel binnen als buiten en ze willen de 
auto weg." 

— Die auto is toch niet meer uit ons 
stadsbeeld weg te denken? 
Leo de Jonge: „In oude stadswijken is 
dat moeilijk en ook als een wijk gereno-
veerd is, zie je dat de straten hetzelfde 
zijn gebleven en dat de kinderen. niet 
kunnen spelen omdat de straat vol 
auto's staat. Dan denk je wel eens: was 
het niet beter geweest om alles te slo-
pen en opnieuw te bouwen." 

— Daarmee is de auto toch niet ver-
dwenen? 
Leo de Jonge: „Nee, maar je kunt wel 
ruimer verkavelen en van een ander 
stedebouwkundig ontwerp uitgaan 
waarbij auto's niet meer voor de deur 
staan. Maar ja, je kunt niet alles slopen; 
herkenningspunten in de stad zijn ook 
erg belangrijk." 

vervolg op pag. 10 

„Ik betreur 
dat 
kinderen 
geen 
inspraak 
hebben." 

	411~~1•11, 
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vervolg van pag. 9 

— Houdt u van experimenten in uw 
vak? 
Leo de Jonge: „Jazeker! Wij hebben 
zelfs de meeste experimenten op onze 
naam staan!" 
Met zekere trots noemt hij ondermeer 
de eengezinswoningen in Zoetermeer, 
die aan een pleintje zijn gebouwd, 
waardoor een soort gemeenschapje is 
ontstaan en het eerste complex wonin-
gen aan de Meent in Hilversum, dat een 
gemeenschappelijke keuken heeft èn 
woongroepen die toch volledig zelf-
standig kunnen zijn. 

— We praten nu steeds over de „binnen-
kant" van woningen hè, in hoeverre 
speelt het uiterlijk bij u een rol? Ik denk 
nu bijvoorbeeld aan de Amsterdamse 
Spaarndammerbuurt, waar De Klerk 
een huizenblok in de vorm van een 
schip bouwde, maar brievenbussen 
kwamen in zijn concept niet voor... 
Leo de Jonge: „Voor mij gáát het vooral 
om de binnenkant, want daar wonen de 
mensen. Dat is een heel duidelijk the-
ma van ons bureau: wij worden liever 
in gebruikstijdschriften genoemd dan 
in architektentijdschriften. Natuurlijk 
speelt het uiterlijk een rol, maar de ver-
schijningsvorm is het gevolg van wat er 
binnen aan de hand is. (geamuseerd la-
chend). Overigens weet ik een leuke 
anecdote, die vanuit mijn vaders tijd 
dateert. Hij werkte in zijn jonge jaren 
op hetzelfde bureau als De Klerk en die 
wilde „de jongens van het bureau" dat 
bewuste blok in de Spaarndammer-
buurt dat toen pas klaar was, wel eens 

Kinderen verlangen naar een tuin. 

laten zien. Ze gingen dus naar Amster-
dam. Omdat mijn vader een typische 
volkshuisvester was, zei hij dat hij die 
huizen ook wel eens van binnen wilde 
zien en hij belde aan en vroeg de be-
woonster, wat zij van haar woning 
vond. Ze zei: oh dat gaat wel meneer, 
maar 's zondags schuiven we de tafel 
onder het raam en daar zetten we de 
stoelen op: dan kunnen we toch naar 
buiten kijken. Die ramen zaten name-
lijk nogal hoog. Dat is historisch hoor. 
Je verzint een mooie gevel en daar ver-
zin je de rest dan bij. Dat is de boel 
omdraaien." 

— Misschien vond meneer De Klerk 
wel dat ze beter een goed boek konden 
lezen dan uit het raam kijken... 
Leo de Jonge (instemmend lachend) 't 
Zou kunnen,  't zou kunnen hoor, want 
er was een tijd dat architekten en de 
mensen van het ministerie trouwens 
ook, dachten  dat zij wel wisten hiSe de 
mensen moesten wonen en leven. Ik 
herinner me nu ineens een debat met 
een wethouder hier in Rotterdam over 
gemeenschappelijke trappenhuizen 
voor 6 tot 8 gezinnen. Ik was daar op 
tegen, maar weet u 
zei: dat is juist goed, want

a t die
d
w
a n

e wethouder 

die betere huishoudens een positieve 
invloed op de zwakkeren... laten we dat 
zo maar noemen." 

— Néééé. 
Leo de Jonge: ,,Já, dat zei hij. Het was 
een principieel uitgangspunt van die 
wethouder. Nu weet je dat zoiets juist 
averechts werkt. Kontakten kun je niet 
opdringen dat is een vrijblijvende 
zaak. Van bovenaf kun je zulke dingen 
niet voorschrijven." 

— Dan gelooft u ook niet in een opge-
legde integratie tussen oude en jonge 
bewoners? 
Leo de Jonge: „Als iedereen andermans 
identiteit zou respekteren, zou het best 
gaan, maar wel met behoud van een 
zelfstandige woning en „een eigen 
voordeur". Nu we het toch over oudere 
mensen hebben moet me iets van het 
hart. De misvatting bestaat nog steeds 
dat men bij ouderen gelijk aan een 
twee-kamer woning denkt. Men denkt 
statistisch: één persoon één kamer, 
twee personen twee kamers, enzo-
voorts. Maar dat stoelt niet op de reali-
teit. Als je meer vrije tijd krijgt, heb je 
tijd voor sociaal werk, je kunt de admi-
nistratie gaan doen voor een buurtver-
eniging, of je gaat schilderen of je hebt 
een andere hobby. Daar heb je wèl 
ruimte voor nodig. 
Het is ook een misvatting dat men ou-
dere mensen maar gelijk als minder va-
lide mensen gaat beschouwen. In Does-
burg staan bijvoorbeeld ouderenwo-
ningen, met een logeerruimte op zolder 
en beneden een woon- en slaapkamer. 
Maar wat bleek later? De meeste men-
sen sliepen boven en gebruikten die 
slaapkamer als tweede woonvertrek. 
Maar ja ook bij het ministerie blijft 
men wat dat betreft volgens de statis-
tieken denken". 
Bij de opmerking dat mensen en dus 
ook oudere mensen niet allemaal het-
zelfde zijn en uiteenlopende wensen 
hebben, komt ons gesprek ineens in een 
stroomversnelling terecht. Leo de Jon-
ge staat op en legt twee studies op tafel 
over „open bouw", dat wil zeggen over 
woningen met een varieerbare inde-
ling. De toekomst voor de woning-
bouw? 
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Flats in Amstelveen: „Uiterlijk en innerlijk" gaan hand in hand. 

Veranderingen moeten 
mogelijk blijven! 

Binnen het architektenbureau 
heeft Leo de Jonge zich met twee 
medewerkers over de „open bouw" 
gebogen, wat twee studies oplever-
de: „Uitnodiging tot Discussie" en 
„Thuis Wonen, studie huisvesting 
ouderen". Hoewel de open bouw 
nog toekomstmuziek is, gelooft 
men niettemin in Rotterdam dat 
die op kleine schaal kan worden 
verwezenlijkt om te beginnen bij 
ouderenwoningen. 

Leo de Jonge legt uit: „Als een van de 
partners bedlegerig of invalide wordt, 
heb je een andere indeling nodig. Dan 
wil je bijvoorbeeld de slaapkamer een 
stukje groter hebben omdat er ruimte 
moet komen voor een rolstoel. 
Maar er is méér: een woning heeft een 
levensduur van 60 tot 80 jaar. In die tijd 
wordt zo'n huis bewoond door ver-
schillende gezinssamenstellingen en 
verschillende generaties. Wat lijkt dan 
meer voor de hand te liggen dan een 
huis met verwisselbare indeling?" 

— U denkt daarbij aan een kamer gro-
ter of kleiner maken of hoever kun je 
daar in gaan? 

Leo de Jonge: „Héél ver. Ons ideaal-
beeld is eigenlijk dat je als architekt 
alleen een casco met aansluitingspun-
ten voor het sanitair zou moeten bou-
wen. Maar de verdere indeling — het 
mobilair — zou door de bewoner zelf 
moeten worden gedaan. Maar, dan zou 
er sprake moeten zijn van een heel an-
dere economie. Verhuisbare onderde-
len zouden wel te koop moeten zijn."  

— U spreekt nu over koopwoningen? 
Leo de Jonge: „Het kan bij huurwonin-
gen ook hoor, maar als je dit operatio- 
neel zou willen maken, stuit je dus op 
de economie. Die onderdelen worden 
nu niet gefabriceerd omdat de indus-
trie zegt dat er geen vraag naar is, maar 
er is geen vraag naar omdat de voor-
schriften in de bouw gekoppeld zijn 
aan bouwmethodieken die gebruike-
lijk zijn. Máár ... als het principe zou 
worden aanvaard dat een huis door 
verschillende generaties met verschil-
lende opvattingen en wensen, wordt 
bewoond, zou ook die open bouw aanv-
aard worden. Dan heb je kans dat de 
industrie die onderdelen wel gaat 
maken." 

— Maar de mentaliteit van een archi-
tekt moet dan ook wel veranderen? 
Leo de Jonge: „Dat zou wel moeten ja, 
die krijgt een heel andere rol. In feite 
zou de architekt in de toekomst alleen 
een industrieel vormgever en casco-
bouwer zijn." 

Nederland voorop 
Op de vraag of open bouw elders in de 
wereld onderwerp van gesprek is, ver-
telt de heer De Jonge dat het idee voor 
het eerst in Nederland is aangezwen-
geld. Een aantal architekten heeft toen 
de door hen zelf gefinancierde „Stich-
ting architekten research" opgericht 
en via deze stichting zijn ook kontak-
ten met het buitenland ontstaan. 
Dan komt toch de vraag op of je van 
iedereen mag verwachten dat hij in zijn 
of haar toekomstige woning zelf aan de 
slag gaat, maar 66k of ze wel in staat 
zijn om alles zelf te doen. 
Leo de Jonge: „Dat is ook' éen van de 
rollen van de architekt. Hij kan naast 
ontwerper van casco's en industriële 
indelingsonderdelen ook als adviseur 
van de bewoners gaan funktioneren. 
Nu denk ik ineens aan Zweden: daar is 
„wonen" in het leerpakket opge-
nomen." 

— 	Wat houdt „wonen " dan in? 

b

Leo de Jonge: „Kinderen leren al vroeg 
nadenken over de manier, waarop ze 
zouden willen wonen: nu en later. Als 
e dat zo jong leert, ga je je later bewust 
ezig houden met indeling en zo." 

— Maar jonge mensen willen niet altijd 
„zelf bouwen": ze zijn vaak heel dol op 
oude huizen en buurtjes. 
Leo de Jonge: „Ja, maar dat zal ook 
best weer eens veranderen hoor. Twin-
tig jaar terug was het bij jonge mensen 
binnenshuis allemaal oranje, groen en 
rood. Nu wordt het weer wit en blauw; 
dat zijn golven van leefvormen en dat 
bewijst ook dat woningindeling en 
kleuren binnen tien jaar of korter kun-
nen veranderen en kunnen wisselen. 
En dat is nu juist de reden om te zeg-
gen: Jongens bevries niks, maak veran-
deringen mogelijk." 

ANK VAN ZACHTEN 

"Als je méér 
vrije tijd hebt, 
heb je tijd 
voor 
hobby's: dat 
vraagt méér 
ruimte." 
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Plaats maken 
Zaterdag 6 oktober a.s. organiseert de „Humanistische Werkgroep Geestelijk 
Gehandicapten" van het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrije 
Gedachte en Humanitas een tweede landelijke 

ontmoetingsdag' 	voor familiele- 
den van geestelijk gehandicapten met een levensbeschouwing/levensovertui-
ging los van enige geloofsovertuiging en of godsdienst. Ook andere betrokkenen 
(vrienden, buren, werkers in de zwakzinnigenzorg en.  anderen) zijn welkom. Onder het motto „PLAATS-MAKEN" zal van gedachten worden gewisseld over 
de levensbeschouwelijke aspecten in het bestaan van een geestelijk gehandi- 
capte, zowel voor de gehandicapte zelf als voor zijn/haar familie en voor and ere 
direct-betrokkenen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Dr. van Voorthu 
gerweg 185 te Amersfoort en begint om 10.00 uur. Yzenschool, Heilegenber-

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven bij de Humanistische Werk-
groep Geestelijk Gehandicapten, t.a.v. Mevr. Fr. Knap-Van Rij, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 

 

Bij de opgave graag naam, adres, aantal personen en eventuele behoefte aan 
kinderopvang vermelden. 
Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Mevr. Knap-
Van Rij, telefoonnummer 05755-1815. 

De kosten bedragen f 10,— per persoon, inclusief lunch, consumpties en toezen- 
ding van het verslag van deze ontmoetingsdag. 
Deelnemers ontvangen tijdig een programma en routebeschrijving. 

Mag alles 
wat kan? 
Op 23 november a.s. wordt in 
Utrecht een symposium gehou-
den over medisch ethische as-
pekten binnen het vakgebied 
van de gynaecologie en verlos-
kunde, onder de intrigerende 
„titel" „Mag alles wat kan?" 

Reden voor het houden van dit sympo-
sium is: de snelle ontwikkeling van 
nieuwe technieken en ethische aspek-
ten van de vele nieuwe mogelijkheden, 
die vaak pas achteraf bekeken kunnen 
worden. 
Een tweede probleem dat de aandacht 
krijgt is de trend in de hedendaagse 
eneeskunde om een batterij van bepa-

lingen, testen en vormen van diagnos-
tiek op iedere patiënt los te laten, met 
als doel het vrijwel onmogelijk te ma-
ken om enige vorm van pathologie te 
missen. Een voorbeeld uit de praktijk: 
met behulp van een echo-apparatuur is 
het steeds vaker en steeds vroeger in de 
zwangerschap mogelijk om aangebo-
ren afwijkingen te diagnostiseren, gro-
te doch ook kleine. Vaak zijn dit toe-
valsbevindingen. Wat zijn de conse-
quenties van dergelijke bevindingen? 
Welke mate van „foetale selectie" gaat 
plaats vinden? Wie selecteert? Moeten 
ouders altijd bij elke vorm van afwij-
king ingelicht worden? Zo ja op welke 
wijze? 
Het derde hoofdonderwerp zal zijn: In 
vitro fertilisatie en embryotransfer"en 
de gevolgen daarvan voor de toekomst  

gezien vanuit medisch ethisch oog-
punt." 
Prominente deskundigen uit medisch 
of filosofisch vakgebied zullen hun 
verschillende standpunten uiteenzet-
ten en verdedigen ter inleiding van de 
genoemde onderwerpen. Vervolgens 
zal aan de hand van gerezen vragen bij 
het auditorium een discussie kunnen 
plaats vinden tussen de sprekers, de 
deelnemers uit de zaal en een forum. 
Het symposium, dat georganiseerd 
wordt door het PAOG-Utrecht samen 
met medewerkers van de afdeling Gy-
naecologie en Obstetrie van het Acade-
misch Ziekenhuis Utrecht, zal op 23 
november in het Jacobi-theater in 
Utrecht worden gehouden en is o.a. be-
doeld voor medici, verloskundigen, 
verpleegkundigen, ethici en maat-
schappelijk werkers. De deelnamekos-
ten bedragen f 175,- per persoon. In-
lichtingen zijn verkrijgbaar bij het Bu-
reau PAOG Utrecht, Catharijnesingel 
69, 3511 GL Utrecht, tel. 030-332551. 

Humanistisch 
najaars- 
weekend 
Van 28 tot 30 september organiseert de 
homogroep van het Humanistisch ver-
bond een ontmoetingsweekend onder 
de titel „Humanisme, Seksualiteit en 
Relaties". Enkele onderwerpen die aan 
de orde komen: Seksuele vrijheid en 
jaloezie. In sommige groepen ligt de 
nadruk op diskussie, in andere groepen 
op uitwisseling van persoonlijke erva- 

ringen of creatief spel. Gemeenschap-
pelijk is de humanistische levensbe-
schouwing die de sfeer van het week-
end bepaalt. Het weekend vindt plaats 
van vrijdagavond tot zondagmiddag, 
in Huize Bergen te Vught (bij 's-Herto-
genbosch); de prijs varieert van f 65,-
tot f 85,-. Belangstelling? Vraag schrif-
telijk nadere informatie en het in-
schrijfformulier bij: HV-homowerk-
groep, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 

„Aan de 
achterdeur 
van de armoe" 
In 1983 hebben een drietal Ne-
derlanders in het kader van de 
HIVOS-actie „beter verkeer 
met de derde wereld" India be-
zocht. Tine van der Meer (huis-
vrouw in Leeuwarden), Wim 
Loode (leraar in Utrecht) en 
Gera Breebaart (HIVOS-mede-
werkster) reisden rond in de 
staat Karnatake. 

Zij bezochten enkele India Develop-
ment Service (IDS) projekten in het 
Dharwad district: het platteland van 
het armoedige zuiden tussen Bombay 
en Bangalore. Tijdens hun reis hielden 
zij een dagboek bij: Rolf Boost bewerk-
te ze tot een uitstekend boek. Hun 
waarnemingen zijn samengesmolten 
tot een impressie over ontwikkelings-
samenwerking in de praktijk zoals HI-
VOS die voorstaat: kleinschalig, direct 
en structureel. 
In de diverse hoofdstukken passeert 
het Indiaase plattelandsleven de revue: 
men krijgt een goed beeld van hoe de 
mensen proberen het hoofd boven wa-
ter te houden. In die duisternis zijn er 
toch lichtpunten: langzaam maar zeker 
wordt de apathie doorbroken. Beschre-
ven wordt o.a. het bezoek aan een ge-
heel door vrouwen opgezette zuivel-
coeperatie, aan een net geopend ge-
zondheidscentrum waar de patiënten 
nog ontbreken en aan wevers die thuis 
dekens maken en samen proberen de 
tussenhandel uit te schakelen. Alle-
maal aanzetten tot verandering die 
door de mensen zelf worden gedragen. 
Het boek geeft aan hoe op kleine schaal 
ontwikkelingssamenwerking in een gi-
gantisch land als India toch kans van 
slagen heeft en veel wordt bereikt voor 
de mensen die leven aan de achterdeur 
van de armoe, zodat zij zich weer ver-
antwoordelijk voelen voor hun eigen 
bestaan en omgeving. 
„Aan de achterdeur van de armoe" is 
een uitgave van Wereldvenster en ver-
krijgbaar in de boekhandel of bij HI-
VOS, Beeklaan 387, 2562 AZ Den 
Haag, tel. 070-636907. Prijs f 14.90. 

Steven Spaargaren 
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OUDER WORDEN EN WONEN 
- een nieuwe JOrmap 

daarin tien teksten geboden die een 
goede aanleiding kunnen zijn voor 
groepsgesprekken over ouder wor-
den en wonen. 

In het in maart j.l. uitgegeven 
Handvest 1984 wordt o.m. 
gezegd dat de JOT streeft 
naar verruiming van de 
„leef-mogelijkheden" tij-
dens de levensloop. Letter-
lijk wordt vermeld: „Ook 
zullen wij voortdurend aan-
dacht vragen voor een mens-
vriendelijke huisvesting en 
woonomgeving." Beide za-
ken worden door de JOT ge-
zien als belangrijke voor-
waarden om tot een volwaar-
dige ouderdom te komen. 
Volgens de JOT zijn de wo-
ning en de woonomgeving 
van essentiële betekenis voor 
een zo lang mogelijk zelf-
standig bestaan. De woning 
en de woonomgeving bieden 
de speelruimte die mensen 
bij het ouder worden hebben 
om hun eigen boontjes te 
blijven doppen. Hoe minder 
de woning en de woonomge-
ving aangepast zijn op het 
ouder worden, hoe moeilij-
ker het handhaven van de 
zelfstandigheid vaak zal val-
len, waardoor men gedwon-
gen wordt in termen van spe-
ciale vormen van ouderhuis-
vesting te gaan denken. Men 
zal zich evenwel met enige 
onbehagelijkheid bekeren 
tot wat anderen voor oude-
ren op dit gebied hebben be-
dacht. 

Gelukkig kan men ook zelf op de 
woning en de woonomgeving zijn 
stempel zetten. Een ieder kan reke-
ning houden met het feit, dat het 
bereiken van een hogere leeftijd ei-
sen stelt aan woning en woonomge-
ving. 
Medio september verschijnt er een 
nieuwe JOT-gespreksmap die ge-
heel gewijd is aan wonen, ouder 
worden en je leven naar eigen in-
zicht inrichten. Onder de titel „EEN 
LEVEN LANG WONEN" worden 

De map 
De map EEN LEVEN LANG WO-
NEN begint met te benadrukken, 
dat de meeste ouderen het liefst 
blijven in het huis waarin ze wonen. 
„Ik blijf het liefst op mezelf, op me-
zelf in het huis waar ik nu woon." 
Gesteld wordt dat dit vrij vertaald 
betekent: „Ik wil mijn eigen leven 
leiden, ik voel er b.v. niets voor om 
te verhuizen omdat ik hulp nodig 
heb." Dat dit ook daadwerkelijk 
mogelijk is wordt dikwijls vergeten. 
Te veel leven ouderen in de veron-
derstelling, dat oud en hulpbehoe-
vendheid bij elkaar horen en dan 
moet je in een bejaardenwoning of 
verzorgingstehuis. 
De stof uit EEN LEVEN LANG 
WONEN ontkracht deze veronder-
stelling. Ouderen hebben zelf een 
sleutel in handen om ánders oud te 
worden. Wie bewust met „wonen" 
bezig is, voor aanpassingen van de 
woning zorgt en de mogelijkheden 
van de woonomgeving benut, kán 
veelal blijven waar hij/zij is. 
De tien afzonderlijke gesprekstek-
sten geven hier evenzoveel levens-
echte voorbeelden van. 
In bijna alle teksten worden mensen 
aan het woord gelaten die op hun 
eigen manier met het ouder worden 
en het wonen bezig zijn. Vooral be-
zig zijn met het vinden van hán op-
lossing voor de veranderde omstan-
digheden èn op zoek zijn naar aan-
passingen van hun woonmilieu" 

 op hun eigen ouder worden. 
Wat hierover wordt gezegd is als re-
gel op praktijkgegevens gebaseerd. 

draait. 

Tien 	

vindt u een korte ty- 
pering 	

in aait.
etelke afzonderlij- 

ke  fl  waar  e ve r i g 

Tien punten 
1. Als je ouder bent,  heb je mis-

schien meer vrijheid dan ooit 
om je leven zelf in te richten. 
Richt je nu ook je huis opnieuw 
in? 

2. Veel mensen kennen het ideaal 
van buiten wonen, of dromen 
van eeuwig vakantie.  Wie er de 
kans toe krijgt ontdekt welke 
dingen voor hein/haar het 
meest belangrijk zijn. 

3. Een woonbuurt kan  snel veran- 

deren en lang niet altijd is dat 
ten goede. Met inzet is hier wel 
iets aan te doen. 

4. Leven betekent risiko's nemen. 
Je kunt niet alles voorkomen en 
voorzien. Wie voortdurend in 
angst verkeert over wat zou 
kunnen gebeuren, vergeet te 
leven. 

5. Woongroepen van ouderen. Een 
nieuwe manier van wonen; een 
nieuwe manier van leven zelfs. 
Een mens is nooit te oud voor 
iets nieuws. 

6. Moet je als oudere kleiner gaan 
wonen omdat „men" vindt, dat 
een groot huis voor één persoon 
persoon té groot is? En waarom 
denkt iedereen dan meteen aan 
bejaardenwoningen en verzor-
gingstehuizen? 

7. Zolang mogelijk „zelfstandig 
blijven", vraagt inzet. De een is 
daarbij strijdbaarder dan de 
ander. 

8. De weg naar het verzorgingste-
huis is niet vanzelfsprekend. 
Dikwijls zijn er beter passende 
oplossingen voorhanden. Soms 
is het tehuis de beste keus. 

9. Er staat mensen niets in de weg 
om zich eenzaam en ongelukkig 
te voelen. Maar waarom zou je 
genoegen nemen met „je tijd 
zien door te komen" en je alleen 
voelen? 

10. Ouderen kunnen zelf in aktie 
komen voor „beter wonen in 
eigen wijk". Tenslotte kennen 
zij zelf het beste de dagelijkse 
problemen ervan. 

Ten slotte valt er over de nieuwe 
JOT-map nog het volgende te zeg-
gen. EEN LEVEN LANG wonen 
werd ontwikkeld op uitnodiging 
van de Federatie Landelijke Sa-
menwerking Bejaardentehuizenor-
ganisaties (LSB). De uitgave is mo-
gelijk gemaakt door Humanitas, de 
federaties LSB en de Nederlandse 
Federatie voor Bejaardenbeleid 
(NFB). 
De teksten werden voor de JOT ge-
schreven door mevrouw Henny Ne-
lissen met steun van een kleine re-
daktiecommissie. Ook de map EEN 
LEVEN LANG WONEN is voorzien 
van de bekende WIBO cartoons. 
De map is na half september ver-
krijgbaar op het Centraal Bureau 
van Humanitas tegen de afhaalprijs 
van f 5,— 

Michael Kerkhof 
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Niet minder intelligent 
Kinderen die bij de geboorte een te laag 
geboortegewicht hebben (doordat ze te 
vroeg geboren zijn, of wel op tijd maar 
tijdens de zwangerschap te weinig ge-
groeid) hoeven hiervan in hun latere 
psychologische ontwikkeling geen na-
delige gevolgen te ondervinden. 
Dit is één van de conclusies uit een on-
derzoek van de psychologe drs. J. Hol-
werda-Kuipers naar de psychologische 
ontwikkeling van te vroeg (prematuur) 
en te licht (dysmatuur) geboren kinde-
ren. Zij deed dit onderzoek in het kader 
van het Perinataal Project van het Aca-
demisch Ziekenhuis Groningen. 

Deregulering 
Deregulering op te vatten als vermin-
dering van het regelbestand — zal niet 
van groot belang zijn voor het welzijns-
werk. Deze voorspelling is te vinden in 
het onlangs verschenen conferen-
tieverslag „Deregulering en Welzijns-
werk", georganiseerd door de Culem-
borgse H.B.0.-akademie „De Nijen-
burgh". Het verslag is te verkrijgen 
door f 10,— (inkl. porti) te storten op 
gironummer 662377 ten name van De 
Nijenburgh, Ridderstraat 200 te Cu- 
lemborg, onder vermelding van „dere-
gulering wzw". 

Vooruit 
De beroepsbevolking in Almere groei-
de vorig jaar met 24% naar 12.755, 
maar de uitgaande pendel nam af van 
66 naar 64 procent. Geen wonder, want 
het aantal arbeidsplaatsen in de nieu-
we stad groeide stevig en bedraagt nu 
8000. Het aantal deeltijdbanen is in de 
laatste twee jaar verdubbeld, drie-
kwart van de 1222 deeltijdbanen wordt 
door vrouwen bezet. 

Adressengids 
De gemeente Utrecht heeft een Turkse 
adressengids voor migranten uitgege-
ven. Hierin de adressen van de zeer vele 
voorzieningen in Utrecht keurig op een 
rijtje. De wethouder voor minderhe-
den, mevrouw W. Velders-Vlasboom 
hoopt „dat deze gids een goede hulp zal 
zijn voor al zijn gebruikers om wegwijs 
te worden in de doolhof van organisa-
ties en instellingen in Utrecht." 

Film 
Het Humanistisch Verbond zendt op 
vrijdagavond 7 september, om 22.45 
uur op Nederland 2 de Engelse film 
„Honour thy father and mother" uit 
(Nederlandse titel „Eert uw vader en 

moeder"). Onderwerp van deze BBC-
documentaire is de zorg voor bejaarden 
die in Engeland, noodgedwongen of uit 
plichtsbetrachting, voor het overgrote 
deel door de kinderen wordt waarge-
nomen. Interviews met deze mensen, 
die in veel gevallen zelf de middelbare 
leeftijd hebben bereikt, afgewisseld 
met beelden uit de alledaagse praktijk, 
tonen op een indringende wijze de pro-
blemen en spanningen waartoe deze si-
tuatie kan leiden. Problemen die vaak 
uitlopen op flinke frustraties, on-
vruchtbare schuldgevoelens en niet 
zelden ook gewelddadigheid. 

Stiefgezinnen 
Op 27 september a.s. belegt de Neder-
landse Gezinsraad in De Eenhoorn te 
Amersfoort een studiedag met als the-
ma: stiefgezinnen. Naast inleidingen 
van deskundigen komen ook een 
stiefmoeder en — vader aan het woord 
over hun ervaringen. De dag is o.m. be-
doeld voor mensen die vanuit hun pre-
ventiewerk of hulpverleningspraktijk 

, met stiefgezinnen in aanraking komen. 
Deelnemersprijs 	f 55,-- 	(inclusief 
lunch, thee koffie en documentatie) 
overmaken op giro 655 524 t.n.v. Ne-
derlandse Gezinsraad Duinweg 1. Den 
Haag. 

',Slaan slaat toe" 
Op 27 oktober a.s. wordt in Rotterdam 
een studium  generale „Sjaan slaat 
weer toe"  gehouden, georganiseerd 
door de Erasmus Universiteit uit die 
stad. Het congres is gewijd aan: vrou-
wen, ambitie, professionalisering en 
carrière. Wilt u deelnemen? Dan f 15,—
overmaken op giro 2078205 t.n.v. Eras-
mus Universiteit Rotterdam, Studium 
Generale, onder vermelding van 

lunch)
Sjaan ", 27 oktober (prijs inclusief 
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LandennlaPPen 
Bij de NOVIB is de 50ste landenmap 
over Jamaica in de serie „Derde Wereld 
in Woord en Beeld", verschenen. De 
mappen bevatten een schat aan infor-
matie voor scholieren, reizigers of ge-
woon geïnteresseerden. Elke landen-
map kost f 8,50,.. abonnees betalen 
f 1.50 minder. u wilt meer weten over 
de landenrnaPPen, die ca 32 bladzijden 
tellen? Een briefje naar de NOVIB., 
Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag. Of 
bellen 070-614461, om snel veel over 
ontwikkelingslanden te weten te 
komen. 

Toynbee-viering 
De landelijke organisatie voor het 
club- en buurthuiswerk GAMMA gaat 
dit jaar aandacht besteden aan het 
honderdjarig bestaan van het eerste 
buurthuis ter wereld: de Toynbee Hall 
in Londen. In veel landen, ook in Ne-
derland, wordt de Toynbee Hall als het 
begin van club- en buurthuiswerk en 
van maatschappelijk cultureel werk in 
de westerse wereld beschouwd. In het 
kader van deze viering wordt op dins-
dag  20 november a.s. in de Pieterskerk 
te Leiden een symposium gehouden 
met als thema „De Waardeorientaties 
in het huidige welzijnswerk." 

Amsterdam-Managua 
Drie Amsterdamse ambtenaren van de 
Dienst Ruimtelijke Ordening zijn voor 
drie jaar naar de hoofdstad van Nica-
ragua vertrokken om de eerder aange-
gane band te verstevigen. De ambtena-
ren zullen het planningsbureau van Ni-
caragua, dat een belangrijke taak bij de 
wederopbouw vervult met raad en 
daad ter zijde staan. 

Doodgewoon 
Het Nationaal Revalidatie Fonds 
(NRF) helpt op het totale werkterrein 
van lichamelijk gehandicapten. Hon-
derden zinvolle projekten worden mo-
gelijk gemaakt met financiële steun 
van vele Nederlanders. Het NRF heeft 
nu een informatief boekje uitgegeven 
over „doodgaan en de laatste wil". 
Hierin wordt informatie gegeven over 
o.m. testament, codicil, successierech-
ten, sociale wetgeving, enzovoorts. 
U kunt dit boekje bestellen door mini-
maal tien gulden (méér mag) over te 
maken op postgiro 953 t.n.v. Nationaal 
Revalidatie Fonds, Oude Gracht 136, 
3511 AX Utrecht. 

Voorlichting 
De Stichting voor Huishoudelijke en 
Consumentenvoorlichting HVP orga-
niseert volwassenen educatie cursus-
sen op huishoudelijk en consumenten-
gebied, w.o. onderwerpen als: goed be-
wegen, kleding en textiel, voeding, 
geld- en consumentenzaken, huishou-
ding. De cursussen worden „overal" in 
het land gegeven en kunnen eventueel 
geschikt gemaakt worden voor be-
roeps- en semi-beroepskrachten. Meer 
informatie: landelijk secretariaat 
HVP, Stationsweg 141, 2515 BM Den 
Haag, tel 070-886302. 

Integratiespel 
Op het Flevohof heeft donderdag 21 ju-
ni ANIB-bondspenningmeester Freek 
Pera de winnende inzending op de 
wedstrijd behorende bij het boek 
„Goud in een rolstoel" bekend ge-
maakt. Deze inzending was gemaakt 
door leerlingen van de Mariaschool uit 
Langeveen (Drenthe). Zij kregen van 
de ANIB f 750,—, aangeboden. Het win-
nende werkstuk van de Mariaschool 
bestaat uit een gezelschapsspel, lijkend 
op ganzebord, waarbij de integratie 
tussen gehandicapten en netgehandi-
capten centraal staat. 
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uit aideiingen 
en gewesten 

H.M. Vermeer-Rijntjes 
(secretaris) 

Afd. Rheden_Rozendaal. 

Op naar 
Deventer 
„Op 7 mei j.l. brachten wij met een 
groepje leden van onze afdeling 
een bezoek aan het eigen Humani-
tas-huis van de afdeling Deventer, 
gecombineerd met een rondlei-
ding door de binnenstad van De-
venter. Het lijkt ons goed om eens 
in ,,Van Mens tot Mens" op te ne-
men hoe goed ons dit bevallen is.  
Mogelijk brengt het andere afde- 
lingen op het idee ook eens een 
bezoek aan de afd. Deventer te 
brengen. 
Wij hadden onze middag als volgt 
ingedeeld: ontvangst  in het Hu-
manitas-huis door mevr. Van der 
Meulen. Na de koffie een uiteen-
zetting over het tot stand komen 
van het eigen „home",  verbou-
wing, activiteiten die er plaats 
vinden enz. Daarna  rondgang 
door het huis. De heer Van der 
Meulen heeft ons daarna  begeleid 
op een stadswandeling en daarbij 
uitleg gegeven bij de  vele geres-
taureerde panden. Er is veel te 
zien in Deventer! Afdelingen die 
van vèr komen, 
een hele dag zoe 	 te 
bevelen!" 	

kkbuzr. negne ner Aan 
zeker 

ALKMAAR Uit het jaarverslag 1983 
plukken wij dit positief nieuws: „Het 
projekt „Slachtoffers van Misdrijven" 
in samenwerking met de Rijkspolitie 
loopt uitstekend. Hiervoor zijn mo-
menteel vrijwilligers genoeg." Vrijwil-
ligers genoeg... nou ja, de victorie be-
gon al eerder in Alkmaar! 

AMSTERDAM In de hoofdstad is ge-
bleken dat oudere mensen met proble-
men niet of niet snel gebruik maken 
van bestaande telefonische hulp-in-
stanties. Maar omdat de behoefte om 
gewoon met iemand te praten toch 
groot wordt geacht (lezen we in de 
Nieuwsbrief van juni) wordt er gedacht 
aan het instellen van een praatlijn: ou-
deren kunnen via die lijn gewoon met 
iemand praten, maar ook een probleem 
aansnijden of om raad vragen. 

ENSCHEDE Over de Stichting Gas-
tenverblijf Humanitas Twente lezen 
we in het „afdelingskrantje" dat er in 
het opvangtehuis in de derde week van 
juni 14 gasten in huis waren. „Gasten 

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

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

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

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58200 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 

die relatieproblemen met hun partner 
hadden en meisjes die zich bedreigd 
voelden met uithuwelijking." Vijftien 
vrijwilligers werkten ieder gemid-
deld... 32 uur per week, soms zelfs meer 
uren vanwege ziekte of vankantie van 
„de anderen". Er zijn dus meer vrijwil-
ligsters nodig. Belangstelling? Even la-
ten weten via tel. 314151 Enschede. 

Z.O. DRENTHE De Humanitaskinder-
kampen zijn in 1983 goed verlopen, le-
zen we in het jaarverslag. Aan de twee 
kampen werd door 25 kinderen deelge-
nomen. De ouderbijdrage kwam zon-
der veel zorg binnen, de kinderen voor 
het tienerkamp waren vooral afkom-
stig uit Coevorden. De afdeling heeft 
ook een bedrag voor de inrichting van 
het Hiekerhoes overgemaakt. „Daar 
moet het 'aantrekkelijker' worden", 
zegt Z.O. Drenthe, „anders maar mee 
stoppen..." 

LIMBURG „Als vereniging staan we er 
financieel niet slecht voor en wij hopen 
dat de middelen gebruikt zullen wor-
den om activiteiten te ontwikkelen om 
vooral de bekendheid van Humanitas 
èn uitbreiding van het ledenaantal te 
vergroten." Deze wens spreekt pen-
ningmeester A. Scholtens uit in het 
Limburgs jaarverslag. 

--- 

Geslaagde 
middag 
Alweer enige tijd gelden werd in Oud 
Beijerland voor de bewoners van de 
aanleunwoningen van de Stichting 
„De open Waard" een bijeenkomst be-
legd om kennis met elkaar te maken. 
Dat gebeurde op een originele manier: 
vandaar dat wij het verslag, dat de af-
deling ons toezond, alsnog graag plaat-
sen. Het zou anderen op een idee kun-
nen brengen... 
Humanitas afd. Hoekschewaard, heeft 
- met medewerking van Helen Spiegel, 
consulente bejaardenwerk voor Huma-
nitas in Zd. Holland -, in het begin van 
dit jaar een werkgroepje gevormd om 
een kennismakingsmiddag te organise-
ren voor de bewoners van de 91 aan-
leunwoningen bij het verzorgingshuis 
„De Open Waard" te Oud Beijerland. 
De bedoeling was de bewoners van de 
zojuist gereedgekomen woningen, met 
elkaar kennis te laten maken en clubjes 
te vormen om samen hun diverse 
liefhebberijen te bedrijven en zo ook de 
eenzamen uit hun isolement te halen. 
Steun hiervoor kwam ook vanuit ande-
re voor bejaarden werkende groeperin-
gen en zo werd onder de noemer 
„Vrienden van de Open Waard" de 
kennismakingsmiddag georganiseerd. 
De uitnodiging werd, vergezeld van 
een korte vragenlijst, bij iedere bewo-
ner in de bus gedeponeerd. De vragen 
betroffen liefhebberijen en wensen 
voor recreatie en ook of men de middag 
al dan niet zou bezoeken. 
Dat laatste overtrof alle verwachtin-
gen: de belangstelling bleek overweldi-
gend. Bijna alle bewoners waren pre-
sent. Het enige waar ons werkgroepje 
voor hoefde te zorgen was een gezellige 
aankleding van de zaal en veel thee, 
koffie en zelfgebakken cake. 
Omdat de vragenlijsten van tevoren 
persoonlijk waren opgehaald, hadden 
we kaarten kunnen maken van de ge-
vraagde hobby's en recreatieve wen-
sen. Die kaarten stonden op tafel en zo 
konden „gelijk-gestemden" elkaar 
vinden en kennis maken. De namen 
werden genoteerd opdat de groepjes la-
ter weer bij elkaar kunnen komen. 
De kaarters en wandelaars vormden de 
grootste groepen, de muziekliefheb-
bers vonden elkaar, de zwemmers wer-
den verwezen naar de mogelijkheid 
van het Bejaardenzwemmen, kortom 
het geheel voldeed aan het ons gestelde 
doel. Nadat een bestuurslid van „De 
Open Waard" de gelegenheid had ge-
kregen uit de aanwezigen nog een voor-
lopige bewonerscommissie samen te 
stellen, was het einde van de middag in 
zicht. Gezien het feit dat we de bewo-
ners nog lange tijd in groepjes voor'hun 
huisdeuren zagen napraten, menen wij 
dat wij in de opzet van deze middag: de 
mensen nader tot elkaar brengen, goed 
zijn geslaagd. 

■ 
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PI c 
De Commissie Voorlichting Minderheden van de Voorlichtingsraad heeft een mapje met 10 kaarten 

tegen discriminatie uitgegeven. 
De anti-discriminatietekeningen zijn gemaakt door: Fritz Behrendt, Wim Boost, Jos Collignon, Tom 

Janssen, Willem van Manen, Frits G. Midler en Peter van Straaten. 
In de Commissie Voorlichting Minderheden werken de ministeries samen die nauw betrokken zijn bij 

het minderhedenbeleid. De commissie coordineert de voorlichting die de rijksoverheid aan en over 
minderheden geeft en voert daarnaast gemeenschappelijke voorlichtingsprojecten uit. 

Bestellen bij het Distributie-centrum Overheidspublicaties, postbus 20014, 2500 EA 's-Gravenhage, 
tegen overmaking van f 3,— op giro 751. 
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Eerste-prijswinnaars 
De heer en mevrouw Meeuwis uit Amsterdam waren de 
gelukkige winnaars van de FORD SIERRA, hoofdprijs van 
de najaars giro-loterij Humanitas. 
De heer Wilko Post van Humanitas droeg de SIERRA over 
aan het gelukkige Amsterdamse echtpaar. 

Kijken naar 
Kwartslag 
Er komen veranderingen bij het 
televisieprogramma van het 
Humanistisch Verbond. Vanaf 
oktober aanstaande worden de 
zondagse „Vijf minuten be-
denktijd" en de driewekelijkse 
halfuursuitzendingen op vrij-
dagavond vervangen door een 
nieuw programma: „Kwart-
slag". 

Iedere maandagavond, na het nieuws 
van zeven uur op Nederland 2, kunt u 
Kwartslag zien, van 19.12 tot 19.27 uur. 
Voor een deel zal de bestaande pro-
grammering voortgezet worden in 
Kwartslag. Ook hier zal de inhoud af-
wisselend zijn: documentaire, drama, 
diskussie; iedere week een kwartier. 
Nieuw is echter een magazine, dat elke 
vier weken te zien zal zijn: Kwartslag-
aktueel. Dit programma wordt gepre-
senteerd door Bernadette van der Bijl 
en zal telkens kort tevoren in de studio 
worden opgenomen. 
Kwartslag-aktueel bestaat uit ver-
schillende korte onderdelen, waarin 
vanuit humanistisch oogpunt wordt 
ingegaan op zaken die in de belangstel-
ling staan of die dat verdienen. Dat kan 
gebeuren door middel van signalering, 
kommentaar of verbeelding. De maga-
zine-vorm schept wat meer mogelijk-
heden dan de huidige programmering 
kon bieden: korte studiogesprekken en 
aankondigingen in een agendarubriek. 
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