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Hoc is de stand? 
U  bent natuurlijk benieuwd, hoe het met de ledenwerf-
actie, waarover op het laatste congres zoveel is gespro- , 

	

	
ken, gaat. Welnu, daarover zullen wij u hieronder het 
een en ander vertellen. 
De voorbereidingen hebben in de meeste afdelingen 
langer geduurd dan we oorspronkelijk dachten en dit 
zal wel de voornaamste oorzaak zijn van het feit, dat op 
1 December de winst nog slechts :4_- 600 bedroeg. 
Het is opvallend, dat waar de actie goed georganiseerd 
wordt, de ledenwinst aanmerkelijk is: bijv. Groningen 
70 nieuwe leden, Delft van 70 bij 't begin van de actie 
naar 120 op 1 December, een ledenwinst dus van bijna 
100%. Ook Utrecht, Nijmegen, Rotterdam én Dordrecht 
slaan een goed figuur. Wij menen echter, dat het beter 
kan. 

De voorbereidingen door de Landelijke Propaganda-
Commissie zijn o.i. niet ongunstig verlopen. In de pers 
is een groot aantal artikelen verschenen, waarin over 
Humanitas werd geschreven. In de maanden Septem-
ber-October kregen wij van de Knipseldienst alleen al 
niet minder dan 33 knipsels toegezonden met een ge-
zamenlijke lengte van 6 m, 77 cm, afkomstig uit de 
volgende kranten: Het Parool, Het Vrije Volk (o.a. een 
prachtig artikel over het kinderhuis), Haagse Courant, 
Hengelose Dagblad, Haarlems Dagblad, Aalsmeerder 
Courant, Delftse Courant, Nw. Rotterdamse Courant, 
Rotterdams Nieuwsblad, Nijmeegs Dagblad, Dagblad v. 
Amersfoort, Rotterdams Parool en natuurlijk ook ons 
lijfblad ... de Gazet van Limburg. Als we daarbij nog 
rekenen, dat de Humanitasprijsvraag in een oplage van 
ca. 2.500.000 exemplaren is gepubliceerd, dan mogen . 
we wel zeggen, dat het aan publiciteit niet heeft 
ontbroken. 

Openbare propagandabijeenkomsten werden gehouden 
in Middelburg, Nijmegen en Utrecht (spreekster mej. 
Dijkstra, Delft (spreker K. Singer), Breda, (spreker mr. 
dr. J. in  't Veld), Zwolle (spreker H. Ploeg jr.), Rotter-
dam en Amersfoort (spreker P. A. Pols). 
Op het programma staat voor  9 en 16 Januari een aan- 

tal regionale bijeenkomsten met diegenen, die zich met 
de propaganda bezighouden." 

En wat heeft u gedaan? 
Heeft u al één of meerdere leden voor Humanitas ge-
wonnen? Heéft u uw vrienden of kennissen al eens 
gevraagd om lid te worden? Nee? Doe het dan nu. U 
hebt nu de gelegenheid om het nieuwe jaar niet alléén 
maar met goede voornemens te beginnen, maar ook 
met goede daden. 
Want het is een goede daad als u zich de toch niet zo 
heel grote moeite wilt geven om Humanitas aan meer 
leden te helpen. Ons werk breidt zich uit, breidt zich 
zeer snel uit en dat is goed, maar er zou toch wel een 
heel bedenkelijke situatie ontstaan, als we met elkaar 
niet in staat zouden blijken de groei van ons ledental 
met deze toeneming van ons werk in' overeenstemming 
te houden. 
Wij  moeten erin kunnen slagen ons ledental belangrijk 
op te voeren, niet omdat het zo leuk is om een grote 
vereniging te zijn en ook niet, omdat we er tegenover 
andere organisaties over zouden kunnen opscheppen 
dat wij dan toch maar zo en zoveel leden hebben, maar 
omdat wij nog altijd in een moeilijke financiële positie 
verkeren ondanks het succes van de prijsvraag. En ook, 
omdat we telkens opnieuw paraat moeten zijn, als men 
hier of daar om welke reden dan ook tracht ons het 
werken onmogelijk te maken. 
Breda. Of heeft u niet in de kranten gelezen, dat het 
gemeentebestuur van Breda heeft gemeend ons het sub-
sidie voor het jaar 1953 te moeten weigeren? Wat moet• 
ons antwoord hierop zijn? Moeten we maar rustig 
blijven afwachten tot men er misschien in Breda nok 
nog eens toe zal komen de waarde van ons werk te 
erkennen? Moeten we het werk in Noord-Brabant dan 
maar zolang stopzetten? Of moeten we juist bij deze 
tegenslagen tonen, dat hét ons ernst is als we zeggen, 
dat we de mens, die in moeilijkheden verkeert, willen 
bijstaan? Want de wezenlijke betekenis van zo'n weige-
ring is niet in de eerste plaats, dat Humanitas erdoor 
getroffen wordt, doch dat het ons onmogelijk gemaakt 



wordt, die mensen bij te staan, die zich met hun moei- '1.• 
lijkheden tot ons wenden. Zij dreigen de werkelijke 
slachtoffers van een dergelijke beslissing te worden. U 
kunt hen helpen en u alleen, door aan Humanitas de 
middelen te verschaffen, die het voor zijn werk zo 
broodnodig heeft. 
We menen niet: Stuur ons geld! Maar wel doen wij een 
dringend beroep op u om door het wjnnen van nieuwe 
leden onze vereniging zo sterk te maken, dat zij, waar 
dat nodig is, hulp kan bieden. 

In dit nummer van Van Mens tot Mens is een aanmel-
dingsformulier afgedrukt. Laat het zo zijn, dat in de 
komende tijd deze formulieren op het Centraal Bureau 
in groten getale zullen binnenstromen. Denkt u hierbij 
aan de slagzin, die de oplossing van onze prijsvraag-
rebus vormde en die luidde: 

HUMANITAS HELPT WAAR ZIJ KAN. 

Aan u vragen wij: help onsl 	 T. v. G. 

Subsidieweigering Breda — Snoijnicrieverlenig  Nijmegen 

Op de voorpagina van dit nummer heeft 
n al kunnen lezen, dat het gemeente-
bestuur van Breda besloten heeft om 
Humanitas geen subsidie meer te ver-
lenen. Om „technische redenen", welke 
„technische redenen" heeft men ons 
helaas nog niet medegedeeld, maar dat 
kan altijd nog komen. 
We laten hieronder een gedeelte van de 
krantenverslagen over de raadsvergade-
ring, waarop de subsidie-aanvraag be-
handeld werd, volgen. 
De eerste spreker was mr. Quaedvlieg, 
fractievoorzitter van de KVP. De moti-
vering van B. en W. leek hem niet be-
vredigend. Volgens zijn mening bracht 
de verdraagzaamheid mee, dat personen 
van een bepaalde levensbeschouwing 
ook moeten worden geholpen dóór die 
levensbeschouwing. 
„De verdraagzaamheid sluit echter niet 
in," vervolgde de heer Quaedvlieg, „dat 
hier ook financiële steun geboden moet -
worden. (Dit  is de zgn. verdraagzaam-
heid op een koopje, als men bedenkt, 
dat het hier gaat om gelden, waaraan 
ook de buitenkerkelijken hun deel heb-
ben bijgedragen. Dan vraagt men zich 
toch wel af, wat er dan eigenlijk door 
mr. Quaedvlieg onder „verdraagzaam-
heid" wordt verstaan. Red.] 
Natuurlijk vergat de heer Q. niet te ver-
melden, dat Humanitas de christelijke 
beginselen bestrijdt. Ja, wij kunden nu 
nog wel duizendmaal duidelijk maken, 
dat dit niet het geval is, dit kan niet 
verhinderen, dat telkens weer dit stok-
paardje bereden zal worden. Wij zou-
den echter wel eens willen horen, op 
welke wijze wij de christelijke begin-
selen bestrijden én waar en wanneer. 
De heer Quaedvlieg kon het in de 
raadsvergadering van Breda niet verder 
brengen dan „In de Statuten van Hu-
manitas staat te lezen, dat deze vereni- 
ging zich baseert op humanistische 
grondslag. Daarmee wordt al het kwaad 
binnengebracht." Een nogal pover be-
wijs voor onze anti-godsdienstige instel-
ling, menen wij. 
„Als belijdend protestant en niet-huma-
nist," verklaarde de heer Toxopeiis 
(v.v.d.) zich v66r subsidieverleniging, 
zich o.a. beroepend op de gelukwens, 
die wij van H.M. de Koningin mochten 
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ontvangen ter gelegenheid van de 
opening van het kinderhuis. 
De heer Kroon (Pr.-Chr.) vond echter 
weer, dat „de humanistische levensbe-
schouwing het christendom metterdaad 
bestrijdt." 
De heer Jongbloed (arb.) constateerde 
dat de KVP hier groot onrecht gaat 
plegen. Hij bestreed de opvatting, dat 
Humanitas anti-kerkelijk zou zijn. 
De heer Vermeulen, eveneens PvdA, be-
riep zich op de tolerantie. „Als 40 pct. 
van Nederland katholiek is," merkte hij 
op, „impliceert dat, dat 60 pct. van de 
bevolking meehelpt aan maatregelen, 
die ook voor de katholieken van belang 
zijn." 
Het mocht echter allemaal niet baten: 
het voorstel, Humanitas subsidie te ver-
lenen, werd verworpen met 11-25 stem-
men. 
Enfin, de goede zeden zijn gered en de 
buitenkerkelijken in Breda, die hulp 
nodig hebben ... nott ja, wie daar over 
zeurt, 'is een kniesoor. 

Subsidieverlening Nijmegen 
Na urenlange principiële discussies is 
in de Nijmeegse raad het voorstel aan- 
genomen om aan Humanitas, ten be- 
hoeve van de gezinsverzorging, subsidie 
te verlenen. Dr. Bahlmann, fractievoor- 
zitter van de KVP, welke fractie ook in 
deze gemeenteraad de meerderheid 
vormt, motiveerde zijn besluit om vóór 

• dit voorstel te stemmen, als volgt: 
Hier gaat het om een verzoek om sub-
sidie van de Vereniging voor Maat-
schappelijk Werk op Humanistische 
grondslag Humanitas. In art. 2 der 
statuten geeft de vereniging aan, wat 
zij als humanistische grondslag verstaat, 
namelijk „dat haar werk gedragen be-
hoort te worden door een in gemeen-
schapsgevoel wortelend besef van ver-
antwoordelijkheid, zowel voor het lot 
van de evennaaste als voor het welzijn 
der volksgemeenschap, en bewust ge-
richt wordt op een in alle opzichten 
gezond maatschappelijk leven." 
Wordt dit onder humanisme verstaan, 
dan kan spreker geen bezwaar maken 
om maatschappelijk werk op deze 
grondslag te subsidiëren. En ook ziet 
hij geen gevaar van aanranding of be- 

derf der goede zeden (1) als propa-
ganda gevoerd wordt ten opzichte van 
het maatschappelijk werk van het 
humanistische standpunt, dat Humanitas 
zelf heeft omschreven. In de tekst van 
de statuten van deze vereniging kan 
spreker niets vinden, wat een beletsel 
zou zijn de gevraagde subsidie te ver-
lenen. 
Maar volgens de wet op Vereniging en 
Vergadering moet' men ook de feitelijke 
werkzaamheid van een vereniging in 
zijn oordeel betrekken. Aan Spreker zijn 
geen feiten bekend, die zouden wettigen 
gemeentesubsidie te onthouden. Samen-
vattend heeft hij dus geen argumenten 
om zich tegen subsidieverlening te ver-
klaren. 
Daarentegen heeft hij wel positieve 
argumenten om voor het voorstel van 
de meerderheid van B. en W. te stem-
men. De afdeling van Humanitas vol-
doet geheel aan de door het rijk gestel-
de voorwaarden en van rijkswege is sub-
sidie toegezegd. Spreker meent, dat een 
gemeente de rijksregeling tot richtsnoer 
dient te nemen. 
Volgens de thans in Nederland gelden-
de opvatting wordt de gezinsverzorging 
overgelaten — om het kort te zeggen —
aan het particuliere initiatief. Als zich 
dus een groep van burgers meldt om dit 
werk ter hand te nemen, dan is niet de 
binding van deze groep, maar het ver-
richten van maatschappelijk werk een 
rechtsgrond om subsidie te ontvangen. 
Uiteindelijk moet het hoofd van het 
gezin zelf weten en bepalen, wie voor 
het verlenen van gezinsverzorging over 
de drempel van het huis komt, en deze 
keus mag nimmer belemmerd worden 
door de burgerlijke overheid door het 
werk van de een of andere vereniging 
voor maatschappelijk werk met het ont-
houden van subsidie te bemoeilijken. 
Ten slotte werd het voorstel met 34-4 
stemmen aangenomen. 
Tegen stemden drie leden van de KVP 
en één van de KNP. 
Nijmegen wel, — Breda niet. 

Het spreekwoord zegt: „Wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht." 
De moeilijkheid is alleen, wie zich aan 
wie moet spiegelen. 

 

Humanitas, Ver. voor Maat-
schappelijk werk op humanisti-
sche grondslag, vraagt 
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WIJ  ZOEKK\ 

Heeft u een dergelijke advertentie ook al wel eens gelezen? 
Heeft u zich wel eens afgevraagd, wat het lot van zo'n 
advertentie is? Het is een treurig lot :En het kon zo anders 
zijn. Als ... als in het hart van het Nederlandse volk het 
besef leefde, dat de Nederlandse pleegkinderen ons allen 
aangaan; dat wij allen tegenover hen een verantwoordelijk-
heid hebben. 
Als we ons eens afvroegen, wat zo'n advertentie eigenlijk 
betekent. Het betekent, dat er kinderen zijn, voor wie iets 
van de narigheid van hun leven verzacht kon worden, als 
er gezinnen waren, die ze opnamen. 
Het betekent, dat juist uw gezin hier misschien een taak 
heeft liggen. 
„Mijn gezin?" zult u vragen. „Waarom juist mijn gezin? Ik 
heb geen ruimte en ik heb geen geld; ik heb meer dan ge-
noeg aan mijn eigen kinderen'. Ik heb er helemaal geen 
behoefte aan. Bovendien weet ik, dat er gezinnen zonder 
kinderen zijn; laten die ze dan opnemen." 

Dat is het probleem: Men heeft er geen behoefte aan en 
meent, dat anderen het wel zullen doen. 
Maar de kinderloze gezinnen wensen vaak een kindje, dat 
ze als hun eigen kind kunnen beschouwen. Ze willen liefst 
een heel kleintje. En zeker geen kind, dat na kortere of 
langere tijd weer weggehaald wordt. En toch kan dat altijd 
gebeuren bij de voogdijkinderen. 

Voogdijkinderen zijn kinderen van ouders, die uit de ouder-
lijke macht ontzet zijn of van de ouderlijke macht ontheven. 
Zielige kinderen van slechte ouders? Zo zouden we het niet 
graag noemen. Maar een feit is, dat op een bepaald moment 
de ouders niet in staat zijn de kinderen een behoorlijke 
opvoeding te geven. Een feit is, dat ,de kinderen op een 
gegeven moment met ondergang bedreigd worden, als we 
ze niet uit het gezin halen. Een feit is ook, dat we steeds 
meer geleerd hebben, dat het het allerbeste is, als het 
zover kan komen, dat de kinderen weer in hun eigen gezin 
terug kunnen. Dat kan lang niet altijd, maar het is toch 
een onzekerheid, die de kinderloze gezinnen bedreigt. 

Een feit is ook, dat de kinderen die onder voogdij komen, 
verre van de lieve kleine meisjes zijn, die men altijd weer 
als pleegkinderen vraagt. Het zijn verwaarloosde kleuters, 
het zijn miezerige schoolmeisjes, boefjes van schooljongens, 
opgeschoten jongens en meisjes, die tot nu toe veel in hun 
leven ontbeerd hebben. 
Zou nu juist u, die geen behoefte heeft aan nog een kind 
erbij,  die blij bent, dat u uw eigen kinderen veilig groot 
kunt brengen, er niet nog eens een kind bij kunnen nemen? 

Juist het feit, dat n er geen behoefte aan heeft, zon zo'n 
groot voordeel kunnen zijn. U zou het dus kunnen doen, 
werkelijk helemaal voor dat kind. (U mag er best zelf 
plezier aan hebben, hoor! Zonder dat gaat het niet.) 
„Maar," zegt u, „ik heb geen ruimte genoeg." Als u dat 
werkelijk abioluut niet heeft, is dat een bezwaar. 
„En verder," zult u zeggen, „heb ik geen geld." U begrijpt, 
dat kunnen we maar zeer gedeeltelijk een bezwaar vinden. 
Als we ons door al het geldtekort altijd lieten weerhouden, 
dan kwam nooit meer iets tot stand. (Ons gironummer is 
582000.) Toch is het natuurlijk wel zo, dat men zelf niet 
bepaald in geldzorgen moet leven. Aan de andere kant wordt 
door de voogdijvereniging in de kosten voorzien, niet zo, 
dat een pleeggezin er financieel voordeel aan kan hebben, 
maar wel zo, dat het pleeggezin er financieel ook niet op 
achteruitgaat. 

„Maar," zegt u ten slotte, „ik weet eigenlijk helemaal niet 
of mijn gezin wel geschikt is voor zo'n kind. U zegt, dat die 
kinderen al allerlei hebben meegemaakt in hun leven en al 
veel tekort zijn gekomen. Die kinderen zullen wel hun moei-
lijkheden hebben (de mijne hebben ze trouwens al). Zouden 
we dat wel aan kunnen?" 

Juist als u dat zegt, willen we graag, .dat u zich aanmeldt 
als pleeggezin. Dan komt onze sociale werkster eens met ui 
praten. En dat wordt geen babbeltje, dat worden een aantal 
grondige gesprekken. Want pas door een uitvoerig persoon-
lijk contact kan men er idee van krijgen of een gezin wer-
kelijk in staat zal zijn een pleegkind op te nemen. 
Na diepgaande gesprekken kunnen we samen (de vereniging 
en u) tot de conclusie komen of het voor alle partijen (het 
kind is de belangrijkste in dezen, maar uw eigen gezin toch 
eigenlijk nauwelijks minder) bevredigend. zal zijn een kind 
in uw gezin te plaatsen. En ook wat voor soort kind in uw 
gezin het best op zijn plaats is. 

U begrijpt, dat voor dit alles veel tijd nodig is. Vandaar dat 
u soms even wachten moet voor de sociale werkster u komt 
bezoeken, hoewel we om pleeggezinnen zitten te springen. 
U begrijpt, dat het dan ook  kan  voorkomen, dat de pleeg-
gezinnen en de -kinderen, die we hebben, juist niet bij 
elkaar passen, zodat we door moeten gaan met pleeggezin-
nen zoeken, terwijl er gezinnen over zijn, die een kind 
(maar een andersoortig) zouden willen opnemen. U begrijpt, 
dat de gesprekken soms ook uitwijzen, dat in een gezin 
beter geen pleegkind opgenomen kan worden. Een plaat-
sing, die na korte tijd opgeheven moet worden, had nooit 
moeten gebeuren. Dat is verdrietig voor het kind én voor 
het pleeggezin. 

Het is een buitengewoon moeilijk werk een pleegkind in je 
gezin op te nemen. Het is heel begrijpelijk, dat de meeste 
gezinnen er nooit over denken. Maar daar schuilt toch een 
fout. U weet niet genoeg, hoe dringend nodig het is, voor 
talloze kinderen een tehuis te vinden. Maar wij zien de 
kinderen en horen woorden als van dit kindje in, een kinder-
tehuis, dat wist dat er een pleeggezin gezocht werd, maar 
dat een geschikt nog niet gevonden was. Het kindje zei: 
„Zoekt u anders maar een beetje minder aardige oom en 
tante voor mij." 

Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Het woord is aan 
u. Geeft u op bij het Centraal Bureau van Humanitas, 
Vondelstraat 61, Amsterdam-West 

E. VRIND—VAN PRAAG 
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NIEUWS 

UIT GEWESTEN EN 

AFDELINGEN 

HUMANITAS 

HAARLEM 

Oudjes gezellig bijeen 

Dat „Humanitas" in Haarlem een ac-
tieve Sectie voor Ouden van Dagen 
heeft met talenten van velerlei aard, 
bleek Dinsdagmiddag, toen velen naar 
het gebouw in de Berkenstraat waren 
gekomen voor een gezellig samenzijn. 
De middag bleek goed georganiseerd 
onder leiding van mevrouw De Graag. 
Knap orgelspel van mevrouw A. Faber-
Dantuma, geestige liedjes vóór-de pauze 
en daarna gedragen liederen, keurig ge-
zongen door mevrouw Annie Koppenol—
Andrea, respectievelijk begeleid op piano 
en orgel door mevrouw Faber; verder 
beschaafde declamatie van enkele ver-
zen en een boeiend Kerstverhaal, geti-
teld;  „Een Kerstgast" van Selma Lager- 
lbf 	mevrouw C. A. J. Kroon— 
Kuneke, openbaarden aan .het kennelijk 
aandachtige publiek telkens weer nieu-
we talenten. Ook de dames, die thee en 
koekjes serveerden in de pauze, deden 
dat loffelijk snel en handig. 
Het was dan ook geen wonder, dat de 

voorzitster van de Sectie: mevrouw G. 
C. Groeneveld—Oosterhuis, allen 'die 
hadden meegewerkt aan het welslagen 
van deze middag, heel hartelijk dank 
zegde. • 
Vóór de pauze kreeg de voorzitter van 
„Humanitas" te Haarlem, de heer F. S. 
Noordhoff, gelegenheid een korte uit-
eenzetting te geven van doel en streven 
van deze vereniging. Hij ging uit van 
de stelling, dat, als ieder mens.het zich 
tot een plicht rekent op enigerlei wijze 
deel te nemen aan het maatschappelijk 
werk, dat gericht is op het helpen van 
individuge personen ' en gezinnen in 
geestelijke en morele nood, hij zich 
daarmee het  recht  schept op een zelfde 
hulp, als hij in dit grillige leven eens 
zelf in moeilijkheden zou geraken. 
De heer Noordhoff deelde verder mee, 
dat „Humanitas" te Haarlem met 120 
personen, inclusief de leid(st)ers, zal 
deelnemen aan de Stertocht van Be-
jaard ennaar Vierhouten in Juni a.s. 
De Maatschappelijke Werkster, mevr. J. 
Wijnekus—Wiebenga, vertelde nog over 
enkele gevallen uit haar eigen praktijk 
om de toehoorders een beeld te geven 
van althans een deel van wat er eigen-
lijk gedaan• wordt. 

Uit de vrijwel algemene ongedwongen 
deelname aan de samenzang .was op te 
maken, dat de bezoekers zich alleszins 
op hun gemak voelden. 
En uit na afloop opgevangen commen-
taren bleek, dat allen, die hebben mee-
gewerkt aan deze middag, geen spijt 

behoeven te hebben van hun inspan-
ning. 

AMSTERDAM 

In Amsterdam ' zal in Februari een 
begin worden gemaakt met het gezins-
verzorgingswerk. Door een bijzonder 
gunstige omstandigheid zal het niet al-
leen mogelijk -zijn hiervoor vijf gezins-
verzorgsters aan te stellen, doch tevens 
zal er een maatschappelijk Werkster 
komen, die de leiding van dit werk op 
zich zal nemen. 
Wij feliciteren de afdeling Amsterdam 
met deze nieuwe uitbreiding, die weer 
een duidelijk bewijs is van de steeds 
toenemende omvang van onze bemoeiin-
gen. 

UIT HET LAND 

In Januari zullen worden opgericht de 
afdelingen Gooi-Noord, Emmen en 
Meppel. 
Emmen telt nu reeds 20 en Gooi-Noord 
70 leden. 
In Den Haag is evenals in Rotterdam 
een Bazar georganiseerd, waarvan de 
opbrengst bestemd was voor het werk 
van Humanitas. De opbrengst van de 
Haagse Bazar bedroeg niet minder dan 
f 2200,—. 

De Sint in Ellinchem 

Voorbereiding 
Het grootste Kinderfeest van het jaar hebben wij nu voor de 
tweede keer in Ellinchem- gevierd. In 1952 nog maar niet 
tien kinderen, doch nu met twee en veertig,  van allerlei 
leeftijden. Het was dus zaak reeds vroegtijdig voorbereidin-
gen te treffen. Gelukkig werden wij daarbij geholpen door 
tal van bedrijven en instellingen, welke ons in het kader 
van de Vara-speelgoedactie adopteerden. De eerste die zich 
aanmeldde was de afdeling Dieren van Jonge Strijd". Deze 
groep jongeren heeft ca. drie maanden van ons handen-
arbeidlokaal gebruik gemaakt om allerlei speelgoed te maken 
voor 'onze schoolkinderen en kleuters. Het waren leuke 
avonden en mettertijd gingen onze grote jongens en 'eisjes 
helpen bij het vervaardigen van dekentjes voor wiegjes, het 
timmeren van garages etc. 
Vervolgens meldde zich De Arbeiderspers te Amsterdam, 
welke net als in 1952 voor allerlei geschenken zou zorg-
dragen. 
De Ellinchemse staf was toen al overtuigd van het welsla-
gen van het feest en wist niet dat haar nog veel meer 
adopties boven het hoofd hingen. Daar kwam namelijk als 
derde adoptant de Nationale Staal Industrie te Rheden, 
welke een inzameling onder haar personeel hield en ons een • 
bedrag ter hand stelde van  f  400,—, met het verzoek hier-
voor- kleding aan te schaffen voor elk kind en dit op het 
Sint-Nicolaasfeest uit te reiken. Toen meldde zich een 
school uit Den Haag,  welke een inzameling hield onder de 
leerlingen van haar school, met als resultaat een aanzienlijk 
bedrag dat besteed diende te worden in nauwe overeen-
stemming met het Sint-Nicolaasfeest. Men ging er mee 
accoord• dit te besteden voor betere inrichting der groeps-
kamers. Dan was er nog een bedragje van de afdeling 
Arnhem van de Metaalbewerkersbond  voor de aanschaf van 
snoep en strooigoed. 
Een overweldigende belangstelling dus van allerlei zijden, 
zoals ook bevestigd werd door de leider van de adoptie-
actie van de Vara, C. Cabout, welke ons mededeelde dat 
hij meerdere bedrijven en instellingen naar andere kinder-
tehuizen had moeten verwijzen. Hij bond ons op het hart 
toch vooral aan alle adoptanten te vertellen dat wij al door 
anderen waren geadopteerd, opdat niet op de verjaardag 
van het feest meerdere Sinten en ettelijke Pieten voor 
Ellinchem slaags zouden raken. Uiteraard hadden wij dit 
gedaan, doch voor geen enkele was dit aanleiding de adop-
tie op te zeggen. De laatste dagen voor de 5de December 
was er in Ellinchem een Sint-Nicolaasnoodsituatie: Van vele 

• particulieren kregen wij pakjes met speelgoed en snoep en 
ik denk ook aan die vrouw, die op 5 December ons allerlei  

door haar en haar man zelf vervaardigd speelgoed kwam 
brengen. Het stond niet stil. 
Lest best denken wij aan. de Vrouwenbond van de Partij 
van de Arbeid te Rotterdam, welke ons enige dagen na 
Sint Nicolaas een prachtige zelf vervaardigde poppenkast 
kwam brengen, compleet met verlichting en poppen. Een 
prachtstuk. 

Het feest 
Evenals vorig jaar zou De Arbeiderspers te Amsterdam een 
Sint Nicolaas uit haar midden leveren. Gelukkig was het 
ook dit keer weer de niet te evenaren Flip Heil. Toen nu 
enkele dagen voor het feest het Ellecoms Fanfare Corps 
niet het voorstel kwam om Sint-Nicolaasliedjes te spelen, 
rees het idee van een intocht in Ellecom. Evenals in vele 
andere gemeenten tracht ook ons gemeentebestuur te voor-
komen dat allerlei• Sinterklazen zich officieel laten inhalen, 
derhalve moesten wij toestemming vragen aan de burge- 

+ meester. Deze werd vlot verkregen, omdat het dorp Ellecom 
nog geen intocht had. De muziek, de Sint en de Zwarte 
Pieten waren er; nu nog het paard. Dit kon verkregen 
worden van een boer in de omgeving, geen wit, maar een 
mooi zwart paard: Erg jong nog, zodat de zoon van de 
boer als Zwarte Piet' ter begeleiding mee zou gaan, om te 
voorkomen dat Sint midden in het dorp zandruiter zou 
worden. 
Zaterdagmiddag 5 December vertrokken wij van Avegoor, 
dat zo bereidwillig was ons voor het verkleden etc. onder-
dak te verlenen. Voorop de Sint, gezeten op een prachtig 
geborsteld en geschuierd paard met een versierde staart en 
versierde manen. Daar omheen vier Zwarte Pieten en er 
achter twee auto's van De Arbeiderspers. Aan de grens van 
Ellecom werden wij opgewacht door het corps, dat ons een 
hartelijk welkom toeblies, zich voor de stoet opstelde, een 
pittige mars inzette en ons meenam door het dorp. De 
belangstelling was groot. Veel kinderen liepen met ons mee 
en gelukkig hadden de Zwarte Pieten genoeg strooigoed 
bij zich om ieder kind iets te geven. 
Met vol muziek kwam de stoet het hek van Ellinchem bin-
nen, waar de grote zaal inmiddels prachtig was versierd en 
alle kinderen benevens genodigden aanwezig waren om de 
Sint te ontvangen. Wat moet ik u nu van het feest ver-
tellen. De binnenkomst van de Sint was ontroerend, de 
knechten waren leuk. Bange kinderen waren er niet bij, ze 
zongen, op de schoot van de Sint gezeten, een liedje. De 
Pieten strooiden dat het een lust was. Eindelijk kwam Sint 
toe aan de cadeautjes, die hij met een toepasselijk woord 
uitreikte. Wat een geschenken, prachtig speelgoed, spoor-
treinen, auto's voetbalkousen, ballen etc. Wat denk u van 
een complete make up voor een groot meisje, vulpennen, 
timmermansgereedschap e.d. En dan de kleding. Voor elk 
kind een nieuwe blouse of een nieuwe jurk, nieuwe kousen, 
nieuwe broeken. Het was te veel om op te noemen. Nog 
dagenlang konden de kinderen er geen woorden voor vinden, 
konden ze niet rustig met het speelgoed spelen, doch wip-
ten van het, één naar het ander. 
Toen kwam het afscheid van de Sint, de muziek voorop 
trok hij weg. Het was een prachtige middag. Maar nog was 
het feest niet afgelopen, speelde de muziek 'nog wat vrolijke 
wijsjes en dansten we met z'n allen in de rondte. 
Dank 
De Sint heeft ons dit jaar wel overweldigend bedeeld. 
Een hartelijk woord van dank aan allen, die hun mede-
werking verleenden om dit feest zo zeer te doen slagen. Wij 
zijn erkentelijk voor de vele hulp die wij voortdurend 
krijgen. De belangstelling die hieruit spreekt hebben de 
kinderen, het kinderhuis en ook het personeel nodig. 

HENK BEUKE 
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Onze prijsvraag 1953 

* BOEKEN * * * * 

Adressen van afdelingen, correspondentschappen 

en gewesten van „Humanitas" 

VERVOLG 

We mogen zeggen,  dat de prijsvraag een 
succes is geworden. Meer dan 60.000 
inzendingen hebben we ontvangen en 
op 29 December heeft de trekking 
plaatsgevonden en zijn de winnaars be-
kend geworden. 

Humanitas helpt waar zij kan, 

aan u vragen wij help ons! 

Dat was de slagzin, die de oplossing 
vormde van de rebus. En er is in ruime 
mate geholpen, want een groot percen-
tage van de inzenders heeft meer ge-
plakt dan  de verplichte 50 cent post-
zegels. Niet alleen uit ons land kwamen 
de kaarten binnen, maar ook uit België, 
Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, 
Israël en zelfs helemaal uit Curaçao. 
Er waren nog hert wat inzenders, die 
met de (toch niet zo moeilijke) rebus 
niet geheel uit de voeten zijn gekomen. 
Het woordje „help" werd vaak als 
„helpt" weergegeven en de toch wel 
duidelijke „haan" voor een „hen" ver-
sleten. 

Als u dit leest, hebben de winnaars al 
bericht ontvangen en zijn wij al druk 
bezig de 22.000 trekkingslijsten te ver-
zenden, die werden aangevraagd. Deze 
trekkingslijst zal niet alleen• de uitslag 
van de prijsvraag vermelden, maar in 
dit acht pagina's tellende blad zal tevens 
iets over het werk van Humanitas wor-
den verteld, er worden foto's van Ellin-
chem in opgenomen en natuurlijk een 
aanmeldingsformulier voor het lidmaat- 
chap van Humanitas. Wellicht levert 

(C) = Correspondentschap 

Plaats en secretariaat 

Gouda (C): M. Snelders, Krugerlaan 145 
's-Gravenhage: P. A. Weymar, Druiven-

straat 24, tel. 31695. 
Groningen: C. W. van Altena, Noorder-

spoorsingel 22 b. 
Haarlem: F. H. W. Vliegen, Jan Ha-

ringstraat 53, tel. 24103. 
Heerenveen (C): H. Wijnands, Van 

Beijma tlioe Kingmaweg 5. 
Heerlen: J. J. van Brouwershaven, Vrij-

herenberg 35, Heerlerheide. 
Den Helder: P. J. Kroonstuiver, Kruger-

straat 43. 
Hengelo: Mevrouw M. Muis—de Roo, 

St. Ludgerusstraat 1 x. 
's-Hertogenbosch: F. Falckers, P. Breng-

helstraat 150. 
Hilversum: C. Cabout, Veemeerlaan 21. 
Hoorn (C): H. Wesdorp, Jan Molen-

werfstraat 8. 
Landsmeer (C): Mevrouw J. H. Worm-

goor—v. d. Veer, Zuideinde 262; tel. 
314. 

Leeuwarden: Mej. K. Kiestra, Wester-
plantage 11. 

Leiden: H. Zunderman jr. Van 't Hoff-
straat 3 a, tel. 22295. 

Maassluis (C): Mevrouw A. Hamakers—
d'Achard van Enschut, W. de Zwij-
gerlaan 7. 

Mevrouw S. J. C. Koster—
v.
aimastrcht: 

 

d. Berg, Tongerseweg 190. 
Middelburg: Voorlopig: G. J. van Holt-

huysen, Lange Delft 123. 
Nijmegen: Mevrouw L. de Boer—Hom- 

mes, Groenstraat 58, tel. 30077. 
Ommen: Mevrouw L. H. Wilmans, De 

Blokhut, Wolfskuil 20, tel. 86. 
Oosterbeek (q): J. M. Klaverdijk, 
• Stortweg 13. 

Oosterwolde: K. Sixma (tijdelijk). 
Rhenen: E. Klootwijk, Emmalaan 10. 
Roosendaal: Mej. J. Jongkamp, Heuvel-

laan 13. 
Rotterdam: G. Goosen, kantoor: Oranje-

boomstraat 1, tel. 74587; Privé: v. d. 
Meijdenstraat 35 b, tel. 68054. 

Schiedam: Mevr. • Henneke, Juliana-
straat 96 a, tel. 68054. 

Sneek: J. G. Zijlstra, Kloosterstraat 20. 
Soest: D. Oostelaar, v. Lijndenlaan 28. 

Soestduinen. 
Suameer (C): Hr. v. d. Duin, Hoofd 

Oude- 
schild. 

Texel: A. Backer, Singel 342, Oude- 
cd 

 

Tilburg: G. H. Meyerman, Westland-
straat 26. 

Uitgeest (C): J. Kroes, Kleine Dorre-
geest 6. 

Utrecht: Secr. C. v. d, Wijngaard, Ju-
lianaweg 152; 

Velp: J. C. de Vos, Zuider Parallel-
Velsen: Voorlopig: 0. Bakkelo, Bloemen-

weg 14 b. 
daalsestraatweg 147, Santpoort\  

Vlaardingen: vacant. 
Vlissingen: L. de Priester, Caland-

straat 16. 
Voorburg: P. Huis, Koninginnelaan 19. 
Wageningen: G. Langedijk, jasmijn-

plantsoen 23. 
Westelijk Schouwen: A. J. de Ruyter, 

Hoofd O.L.S., Burgh. 
Wildervank (C): B. P. Liese, Marg. 

Hardenbergstraat 3, tel. 618, Veen-
dam. 

Woerden: vacant. 

Nico G: Vlot: Echt en onecht in spel 
en sport. 

Zo men iets meer wil weten over een 
zinvolle vrije-tijdsbesteding, in het 
bijzonder over de onderwerpen spel en 
sport, dan moet men beslist het boekje 
„Echt en onecht in spel en sport", van 
Nico Vlot, gaan lezen. 
Dit niet alleen om een inzicht te krijgen 
over de vormen van het spel en het 
spelen, doch meer nog om de taak, die 
allen hebben die in onze dagen mede 
verantwoordelijkheid dragen voor het 
wel en wee van de jeugd, nog eens zui-
ver onder het oog te brengen. 
De onderwerpen welke behandeld wor-
den, zijn zeer overzichtelijk beschreven. 
De uiteenzetting over de verschillen tus-
sen de begrippen: spelen, spel, sport-
spel en sport zijn verhelderend. In de 
spreektaal, zo schrijft Nico Vlot, ,wor-
den deze woorden practisch zonder 
onderscheid gebruikt. In de Engelse taal 
geven deze woorden die verwarring niet, 
immers daar spreekt men van play en 
game en men weet precies, wanneer het 
ene of het andere woord gebruikt moet 
worden. 
Spelen is het ongeorganiseerde, spon-
tane spel van één of meer spelers, dat 
vrijwillig wordt gespeeld en waarbij 
iedere speler zijn individuele spelinzicht 
en zijn eigen spelvorm kan beleven en 

Zaanstreek: A. ter Velde, Burg. v. d. 
Stadtstraat 47, Zaandam. 

Zaltbommel: G. de Groot, Camersche-
straat 37. 

Zandvoort: C. W. de Bruyn—Edeling, 
Van Speykstraat 1rd. 

Zeist: Mevrouw P. J. Takken—de Wit, 
Burg. Palijnlaan 132, tel. 4583. 

Zierikzee: H. v. d. Broek, Wandeling 
A 421. 

Zwolle: F. W. Frek, Molenweg 198. 
Zwijndrecht (C): H. de Vos, K. Door-

manlaan 4. 

Gewestelijke secretarissen: 

Noord-Brabant/Limburg: R. J. Krou-
wel, P. C. Turgstraat 8, Bergen op 
Zoom. 

Zuid-Holland: B. Drukker, Prof. Kam. 
Onneslaan 170b, Schiedam, tel. 67587 

Overijsel: A. v. d. Wees—de Jonge, Van 
Lennepstraat 7, Zwolle, tel. 5882. 

Zeeland: Mej. E.H. Kloevekern, Noord- 
weg 115, St. Laurens, tel. 2997. 

Friesland: Mevrouw T. Schouwstra, G. 
v. d. Zwaagstraat 2, Gorredijk. 

Noord-Holland: vacant. 
Gelderland: J. Miechels, Passavantlaan , 

48, Arnhem. 

uitleven: vooral, omdat bij het spelen 
plaats is voor de eigen fantasie, het op-
bouwen van een eigen wereld, een zich 
totaal geven zoals men in werkelijk-
heid is. 
Het spel is een vaststaande georganiSeer-
vorm van spelen, beoefend door een 
door dat spel bepaald aantal spelers, 
gebonden aan spelregels, welke nood-
zakelijk zijn voor de goede gang van 
zaken. Al de andere vormen rekent Nico 
Vlot niet meer tot het spel, maar tot de 
Sport. 

Verder wordt beschreven hoe het spel, het 
spelen of de sport een middel kunnen 
zijn tot recreatie. En dan niet in de zin 
van ontspanning of tijdverdrijf, maar 
als herschepping. Door een goede vrije-
tijdsbesteding is de mens in staat om 
zich te herstellen en tevens om zich te 
vervolmaken. Een middel om een on-
evenwichtige leefwijze in evenwicht te 
brengen en om de eenzijdige activiteit, 
welke vele beroepen kenmerkt, te com-
penseren. 
Ook schenkt de schrijver enige aandacht 
aan het algemene streven om via het 
nationale uit te groeien naar het inter-
nationale, kortom de verbroedering via 
de sport. 
Een boekje, dat iedereen, met interesse 
op dit gebied, kán, maar ook mélét 
lezen. 	 K. J. M. ONCLIN 

dit nog ledenwinst op en mocht dit niet 
het geval zijn, dan weten 22.000 mensen 
in ieder geval weer wat meer van Hu-
n'anitas en dat is op zich zelf al van 
groot belang. 
Dan moeten wij obk onze lezers nog be-
danken voor de verspreiding van de in 
het vorige nummer bijgevoegde prijs-
vraagformulieren. Het aantal inzendin-
gen onder letter M. was van dien aard, 
dat er behoorlijk mee gewerkt moet zijn. 
Bedankt ook die inzenders, die van hun 
inzendingen ware kunststukjes van huis-
vlijt hebben gemaakt. 
Het was voor degenen die alle kaarten 
moesten uitzoeken, sorteren, enz., een 

ware verkwikking om af en toe zo'n 
originele inzending tussen de stapels 
kaarten aan te treffen, want 60.000 is 
heel wat; achter elkaar vormen zij een 
rij van 8,4 km lengte. Nou ja, als je ze 
plat neerlegt natuurlijk, want anders is 
er geen aardigheid aan. 
Hoe dan ook, het is allemaal goed ge-
lopen en Humanitas is weer uit de 
financiële put gehaald, waarin ze wel 
bedenkelijk diep was weggezakt. 
Nu maar weer naar  de  volgende actie, 
want het is nog altijd zo, dat we heel 
wat geld nodig hebben om ons werk 
gaande te houden en uit te breiden. 

T. v. G. 

AANMELDINGSFORMULIER 
Dit  formulier kan worden verzonden aan het Centraal Bureau „Humani-
tas", V ondelstraat 61, Amsterdam-West. Postgiro 582000. 

Naam: 

Adres: 	  Woonplaats: 	  

meltd zich aan als lid (°individueel/echtpaar). 
0) De contributie zal per week/maand/jaar worden voldaan. 

	  de 	  1954 

De minimum-contributie bedraagt ,f  5,— per jaar, f 0,45 per maand of 
1 0,10 per week. 

Voor echtparen f 6,— per jaar,  f  0,55 per maand of  f  0,12 per week. 

°) Doorhalen wat niet wordt verlangd. 
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Uitslag „Humanitas"- prijsvraag- 
Hieronder laten wij de namen en adressen volgen van de 
prijswinnaars van onze prijsvraag. Wij kunnen niet alle 
207 gelukkigen vermelden, de ruimte laat dit niet toe. De 
winnaars hebben alle reeds bericht ontvangen! 

le prijs: 1 Koelkast „Coldrator", 1 Kaptein Mobylette, 
1 Philips Radio-gramofooncombinatie, 1 Bon voor f 100,-

" gramofoonplaten, 1 Electrische wasmachine Rover. 
1 Bernina eléctrische naaimach., 1 Reis voor 2 personen 
naar het buitenland t.w.v. f 400,-, 1 Ensie Encyclo-
paedie, 1 Boekenbon van 1 100,-, 1 Electrisch scheer-
apparaat, 1 Dames- of heren-armbandhorloge, 1 Foto-
toestel, 1 Vulpenhouder met 14 kar. pen, 1. Electr. strijk-
bout, 1 Electr. broodrooster, 1 Agenda „Econoom", 1 
Focus Kunstkalender, 1 Fles Eau de Cologne 4711, 
1 Platenkoffer, 1 Luxe doos postpapier „Corona"; 1 
Canasta-set, 1 Grote doos Droste bonbons. Speelgoed: 
1 Autoped met luchtbanden, 1 Sio constructiedoos, 1 
Puzzle, 1 Magnetica-spel, 1 Prikmap, 100 Vouwblaadjes, 
1 Pim pam pet spel, 1 Doos boetseerklei. 
G. de Jong, A. Kuyperlaan 82 B, Rotterdam. 

2e prijs: 1 Lambretta Scooter 
H. de Boer, M. Rijweg 39, Ilpendam (N.H.). 

3e prijs: 1 81-delige Gero Cassette 
Mevr. P. Dorst-de Ruiter, Benedenrijweg 96, IJselmonde, 
Rotterdam, 

4e prijs: 1 Buitenlandse reis t.w.v. 1 200,- 
D. Linnekamp, Burg. ter Laanstr. 58, Zaandam. 

be prijs: 1 Zeiss-lkon fototoestel t.w.v. f 120,- + 3 films 
N. de Graaf, Hotel de Graaf, Dén Burg (Texel) 

6e prijs: 1 Electr. scheerapparaat. 
b. Rolman, T. H. de Vriesstr. 15 III, Amsterdam-W. 

7e en 8e prijs: 1 Electr. scheerapparaat 
K. Staats, H. L. Kerkgracht 10, Leiden; W. G. Zwaan, 
Boreelstraat 48, Den ,Haag. 

9e t/m lle prijs: 1 Autoped op luchtbanden 
G. Sterrenburg, Opperduik 246, Lekkerkerk Z.-H.); 
J. Smit Gzn., Zwinstr. 17, Don Oever (N.H.); K. Krook- 
Philipsen, Bilderdijkstr. 61 II, Amsterdam. 

12e en 13e prijs: 1 Electr. broodrooster 
W. Klaaszén, Waterstr. 13, Velp (Geld.); J. v. d. Bergh, 
Kon. Wilhelminastraat 1, Schoonhoven. 

14e prijs: 1 Wandlamp (schaarmodel) 
P. v. d. Weem, Hans Steenw.straat 98, Eindhoven. 

15e en 16e prijs; 1 Electr. strijkbout 
Mevr. M. de France-de Boer, Marconistraat 55, Hilver- 
sum: W. Haak, Dijkstr. 6, Groningen. 

17e t/m 26e prijs: Vulpen met 14 kar. gouden pen 
G. Jacobs, Dieselweg 10, Zuilen; Mej. A. Hooghuis, Val- 
kenburglaan 32, Heemstede; P. Bezemer, Oost Kinder- 
dijk K 113, Alblasserdam; Th. Pesser-Visser, Cramveld- 
straat 74, Venlo; Mej. H. J. Tol, de la Reystr. 10, Maas- 
sluis;  A Loenen, Noordzijde 72, Bodegravea: C. M. de 
Jongh, Jeudenstr. 183, Zoelen (Tiel); D. Ockels, v. Boe- 
kerenstr. H 92, Stadskanaal; J. F. Beyerinck, Fred. 
Hendriklaan 231 A, Den Haag; G. Huigen Jr., Textiel- 
straat 2, Borne (0). 

27e t/m 66e prijs: 1 Boekenpakket inhoudende: Kees de 
jongen (Theo Thijssen), Het Grijze Kind (Theo Thijs- 
sen), Door het oog  van  een naald, Pieter Bas ( 
Bomans) 	

Godfried 

J. M. van Heuven, Rijnstr. 5 I, Amsterdam; Mevr. G. 
Messen, Schoutenkampweg 6, Soest-Z.; Hr. H. Bouwma, 
Jouwer 2, Gem. Sebaldeburen. Grotegast (Gr.); P.  Kra-
nendonk, Sweelinckstr. 44, Vlaardingen; H. v. d. Hoek, 
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Galileïplantsoen '79 huis, Amsterdam; Mr. W. U. Hazel-
hoff Roelfzema, Wagenstraat 129, Den Haag; Mw. U. E. 
Garrelfs-de Bruyn, Spaarndammerstr. 151 I, Amster 
dam-C.; E. Borstlap, Provincialeweg 35, Krommenie; 
A. v. d. Hengst, Keizershof 20,. Dordrecht; D. M. Jan-
knegt, de Genestetlaan 95, Den Haag; Hr. G. Verstap-
pen, Leimuidenstr. 49 II, Amsterdam; Hr. E. Bosma, 
Bruiningscheweg 2, Rhenen (Utr.); Hr. H. S. Boermann, 
Walstr. 16, Enschede; Hr. L. G. L. Handelaar, Berlagel. 
110, Hilversum; Hr. D. J. N. Aaldenberg, de Keyzerstr. 
40, Zwolle; Hr. H. Mostert, Polslandstr, 90, Rotterdam; 
J. P. Bollebakker, Torenstr. 76, Den Haag; Hr. W. Schot, 
Valeriusstraat 1, Vlaardingen; J. H. Berendorp-Bouman, 
Schoolstr. 1, Brummen; Mevr. R. van Huis-v. d. Pol, 
Besoekistr. 17, Haarlem; Hr. Baarveld, v. Heemskerkstr. 
51, Groningen; C. R. de Boer, B 212, Nieuwe Niedorp; 
C. Bakkenes, Lupinestr. 5, Amersfoort; W. Wiggeman-
sen, Utrechtsestr. 137, Rhenen, Hr. G. J. Buis, Enkstr. 
51, Raalte (0); Hr. F. de Groot, p.a. Fam. v. d. Neut, 
Bronckhorststr. 44 II, Amsterdam-Z.; Hr J. Burgerhart, 
Rombout, Hogerb.str. 25 III, Amsterdam; Hr. J. F. van 
Buuren, Hazelaarstr. 9, Almelo; Mej. E. F. Doorenbosch, 
Brederodestr. 19 II, Amsterdam; Hr. A. v. Duyn, Kleine 
Krocht 9, Zandvoort-Bad; Hr. Karton, Haagweg 164, 
Rijswijk (Z.H.); Hr. H. Span, Ernst Casimirl. 8a, Gro-
ningen; Mej. J. J. Schouten, Neptunsstr. 39, Haarlem; 
J. F. de Bruin, Wieksloterw. Wt. 31, Soest; H. de Goede, 
Boekeloseweg 154, Hengelo; Hr. K. van Bergen, Kas-
tanjestr. 24, Utrecht; Hr. M. G. F. Th. v. Straaten, 
Westlandgracht 205 I, Amsterdam-W.; A. F. G. Witte-
brood, Spoorsingel 43, Rotterdam-C.; J. van Maanen,.  
Troelstralaan 13, Utrecht; Mevr. J. Bosche, Win. van 
Hillegaersbergstr. 70 B, Rotterdam. 

67e en 68e prijs: De Toverkring, J. B. Priestly 
J de Monyé, Koninginneweg 93, Amsterdam-Z.; Hr. H. 
G. ter Haar, Hoge Boekelerweg 200, Enschede. 

69e prijs: Zonder Magnolia's, Bucklin Moon 
H. A. Poppens, C. Houtmanstra.at  42, Delfzijl. 

70e prijs:  De Mensenhater, Arthur van Schendel 
H, .Pot, p.a. Tj. Imbos, EendrachtsWeg 4, Hoogezand. 

„Humanitas", Vereniging voor Maatschappelijk Werk 
op Humanistische Grondslag, vraagt voor haar werk 
op Schouwen en Duiveland: 

a. MAATSCHAPPELIJK WERKSTER 

b. GEZINSVERZORGSTERS 

a. Voor de functie van Maatschappelijk werkster is 
het diploma van een van de scholen voor maatschap-
pelijk werk vereist. 
b. Zij, die als gezinsverzorgster wensen te sollicite-
ren, dienen in het bezit te zijn van een diploma van 
een van de erkende opleidingsinstituten. 

c. LEERLING-GEZINSVERZORGSTERS 

Bij Humanitas kan eveneens een aantal leerling-
gezinsverzorgsters worden geplaatst. Zij dienen bij de 
aanvang van de cursussen in Februari a.s. de leeftijd 
van 19 jaar te hebben bereikt. Gegadigden, die be-
reid zijn na hun opleiding ten minste één jaar in 
Humanitas-verband op Schouwen en Duiveland werk-
zaam te zijn, kunnen de kosten van de opleiding 
vergoed krijgen. 
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het 
Centraal Bureau van Humanitas, Vondelstraat 61, 
Amsterdam. 


