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Op deze pagina ruimen wij graag ruimte in voor de mening 
van onze lezers. Dat betekent niet, dat wij die altijd onder- 

schrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij ons het recht voorbe- 
houden die in te korten- blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 

Geachte lezers van 
Van Mens tot Mens 
Wie werken er in de gezond-
heidszorg met drama? In het 
kader van een onderzoeks-
opdracht van de Hogeschool 
der Kunsten in Utrecht, zou ik 
graag in contact komen met 
mensen die in de gezond-
heidszorg met drama wer-
ken. Mijn opdracht is een 
studie te maken, een enquê-
te op te zetten en uit te voeren 
en onderwijsinhoudelijke 
aanbevelingen te doen. Eén 
van de motieven voor de on-
derzoeksopdrach t is een gro-
te instroom van part-time 
studenten, die in de gezond-
heidszorg werkzaam zijn of 
waren. Traditiegetrouw is de 
Utrechtse drama-opleiding 
gericht op het onderwijs-
veld. 
Bent u zelf bezig met drama 
in de gezondheidszorg of 
kent u namen, dan verzoek ik 
u om toezending van adres 
en telefoonnummer. Binnen 
afzienbare tijd kunnen deze 
mensen een gespecificeerde 
enquête-lijst met gefran-
keerde envelop verwachten. 

In 1987, het jaar van de dak-
lozen, neemt de woningnood 
weer toe. Dit concludeert nu 
ook het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. De Landelijke 
Organisatie Belangen Huis-
vesting (LOBH) doet momen-
teel onderioek naar de aard 
en omvang van de geregi-
streerde woningvraag in de 
100 grootste gemeenten van 
Nederland. Het is noodzake-
lijk meer aandacht te beste-
den aan de aard en omvang 
van de woningnood in Ne-
derland. 
In de politiek en in de pu-
blieke opinie bestaat ten on-
rechte de overtuiging dat het 
einde van de woningnood in 
zicht zou zijn. De resultaten 
van onderzoeken verricht in  

Omdat ik wederkerigheid 
vanzelfsprekend vind, denk 
ik nog ncr over een beschei-
den tegenprestatie voor de 
respondenten. 
Ik kan mij voorstellen dat u 
wellicht behoefte heeft aan 
toelichting op "drama". Hier-
voor kunt u contact opnemen 
met de studieleider Gerard 
Lammers, tel. 030-31 26 90 
(overdag) of 04904-1 66 68 
('s avonds en in het week-
end). 
Rest mij u bij voorbaat dank 
te zeggen voor uw bemoei-
enis, 

drs. A. F. W. van Graas 
Amsterdam 

Hallo Petra, 
Nogmaals onze complimen-
ten voor de werkelijk schi tte-
rend uitgevoerde brochure 
Man, vrouw, wat ben ik ei-
genlijk. 
In één woord fantastisch. 

Jos Megens 
Dr. L. J. G. Gooren 

H. Asscheman 
VU-ziekenhuis A'dam 
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het afgelopen jaar wijzen 
juist op een sterke stijging. 
Daarom houdt het LOBH op 
20 mei a.s. in de Reehorst in 
Ede een Landelijk Kongres, 
waarop de resultaten van 
het onderzoek "Woningnood 
1987" bekend zullen worden 
gemaakt. Daarnaast zal 
aandacht geschonken wor-
den aan de toenemende libe-
ralisering, het groeiend aan-
tal drempels voor woning-
zoekenden die gescheiden of 
werkloos zijn. Verder wil het 
LOBH op het kongres ook 
naar oplossingen zoeken en 
suggesties aandragen. 
Meer info LOBH, 
Henri Polaklaan 12b, 
1018 CS Amsterdam. 
Tel. 020-223505. 

Dading is een begrip uit het 
privaatrecht, het recht dat de 
onderlinge rechtsverhoudin-
gen van mensen regelt. Het 
Burgerlijk Wetboek geeft de 
definitie „dading is een over-
eenkomst waarbij partijen, 
tegen overgave, belofte of te-
rughouding eener zaak, een 
aanhangig geding ten einde 
brengen, of een te voeren ge-
ding voorkomen". Dat bete-
kent dat benadeelde en be-
nadeler onderling tot een 
vergelijk komen. 
Strafrechtelijke dading, 
daarbij denkt de project-
groep van Humanitas aan 
een onderlinge regeling tus-
sen dader en slachtoffer, zo-
dat een strafproces verme-
den kan worden. Waarom 
lijkt dit de projectgroep een 
goede zaak? Omdat zij er 
vanuit gaat dat het slachtof-
fer niet veel opschiet met 
zo'n proces. Tegenover de 
verdachte komt de officier 
van justitie te staan, die op-
treedt namens de gemeen-
schap en de dader een straf 
oplegt waarmee het slach-
toffer niks geholpen is. 
Bovendien geeft volgens ve-
len het strafproces de dader 
geen goede reactie op zijn/ 
haar handeling. En raakt 
iemand die bijvoorbeeld 'ge-
zeten' heeft snel in het ver-
domhoekje van de maat-
schappij. 
De werkgroep van Humani-
tas staat voor dat als Pietje 
de brommer van Jantje 
sloopt, Pietje niet twee 
maanden de gevangenis in-
gaat of een boete aan het mi-
nisterie van Justitie betaalt, 
maar dat Pietje en Jantje af-
spreken dat Jantjes brommer 
weer opgeknapt wordt op 
Pietjes kosten. Als Pietje die 
kans om tot een vergelijk te 
komen, zonder strafproces, 
niet grijpt dan treedt alsnog  

het strafrecht in werking. 
Het idee laat zich echter niet 
eenvoudig in het strafrecht 
inpassen. Het strafrecht 
geeft een ander doel, name-
lijk het dienen van het alge-
meen belang. Slechts bij uit-
zondering is men bereid in 
het strafrecht het slachtoffer 
anders dan alleen aangever-
getuige te beschouwen. Het 
slachtoffer is nog geen partij 
waarmee een overeenkomst 
kan worden gesloten. 
Toch voelen Jan Jaap en de 
projectgroep zich geen roe-
pende in de woestijn: ont-
wikkelingen in de maat-
schappij maken strafrechts-
hervormingen haast noodza-
kelijk. Enkele factoren zijn: 
- In ons omringende landen 
is de scheiding strafrecht-
privaatrecht minder scherp. 
- Het inzicht groeit, dat het 
'algemeen belang' (dat het 
strafrecht geacht wordt te 
dienen) wel erg vaag ligt. In 
ieder geval zou toepassing 
van 'dading' geen kwaad 
kunnen. 
- And last but not least: het is 
een gezonde gedachte om te 
wijzen op de eigen verant-
woordelijkheid van mensen 
die hun eigen problemen 
proberen te overwinnen. 
Al met al genoeg aanleiding 
voor Jan Jaap om strafrechte-
lijke dading aan nader on-
derzoek te onderwerpen. Hij 
bekijkt de mogelijkheid en 
de wenselijkheid om d.m.v. 
een bindende afspraak tus-
sen dader en slachtoffer het 
strafrecht uit te schakelen. 
Daarna zal geprobeerd wor-
den enkele model-overeen-
komsten op papier te zetten 
en die vervolgens in de prak-
tijk te toetsen. 

Humanitas bestudeert 
alternatieve rechtspraak 

Af en toe opgeschrikt door vergaderende mensen, maar 
voor het overige aan het oog onttrokken, probeert Jan 
Jaap Smilde op de zolder van het Centraal Bureau een 
idee van de projectgroep Delinkwentie en Samenleving 
uit te werken. Het project kreeg de naam Strafrechte-
lijke Dading. Jan Jaap Smilde is jurist en voert het pro-
ject uit in het kader van zijn vervangende dienstplicht. 
We vroegen om enige toelichting en kregen het vol-
gende verhaal: 

KONGRES OVER 
NIEUWE WONINGNOOD 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik-
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge-

bruiken: 
„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan 
Humanitas, nederlandse vereniging voor 

maatschappelijke dienstverlening en samen- 
levingsopbouw, gevestigd te Amsterdam, een 

som groot 	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn on- 
derworpen aan een verlaagd vast tarief van 

11% ingevolge artikel 244, 4° alinea van de Suc- 
cessiewet 1956, terwijl voor 1987 voor schenkin- 
gen een bedrag van f 6,617,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erfstellin- 
gen een bedrag van f 13.234,— is vrijgesteld 
van successierecht. (Deze bedragen worden 

jaarlijks geïndexeerd). Boven de vastgestelde 
bedragen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen steunen, 
kunnen dit doen door overmaking van een bij- 

drage op postgirorekening 58.2000 of bij de Hol- 
landse Koopmansbank (rekeningnr. 

63.50.11.581) ten name van Humanitas Centraal 
Bureau te Amsterdam. 

Afwikkeling nalatenschappen: De Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en Beheer 
PROTECTA belast zich desgewenst met afwik-
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 
Stichting PROTECTA, Postbus 71, 1000 AB Am- 

sterdam, tel. 020-26 24 45. 

De kom motie over de laatste bezuinigingen 
van Brinkman is intussen enigszins geluwd; 
gemeentebesturen hebben getracht de pijn 
zo veel mogelijk te verlichten. Jaarplannen 
voor 1987 zijn zonder veel slag of stoot door 
de gemeenteraden geloodst, en het uitvoe-
rend sociaal-kultureel werk zit de wonden te 
likken van inkrimpingen en herschikkingen. 
En iedereen vraagt zich af wat Brinkman in 
zijn schild voert voor begrotingsjaar 1988. 
Alle perikelen rond de bezuinigingen heb-
ben de aandacht afgeleid van de intenties 
van het in 1975 ingezette decentralisatie-be-
leid. U weet nog wel: de gemeente was de 
overheidslaag, die het dichtste zat bij de 
groepen die zorg, edukatie en rekreatie het 
hardste nodig hadden; daarom moest de ge-
meenteraad de prioriteiten en de financie-
ring van dit werk bepalen. Een en ander 
diende planmatig te gebeuren en de positie 
in het planproces van de instellingen en van 
gebruikers moest worden veiliggesteld. Al-
dus Wim Meier, Bram Peper, Paul Beugels en 
de hunnen. 
Wat indertijd met zoveel élan  is gestart, is 
inmiddels terechtgekomen  in de ongeïnspi-
reerde burokratie van de diensten welzijns-
zaken van de gemeenten. Wat ik me nu in 
alle eerlijkheid afvraag is, of  de (beperkte) 
middelen die anno 1987 worden uitgegeven 
aan het (professionele) sociaal-kulturele 
werk ook terecht komen bij de groepen die 
zorg, edukatie en rekreatie het hardste nodig 
hebben. Wat ik me daarenboven afvraag is, 
of de gebruiker nog wel enige invloed heeft 
op de planning van de welzijnsvoorzienin-
gen in zijn omgeving. 
Over de antwoorden op beide vragen koester 
ik weinig illusies. Ik denk dat het uiterst 
droef gesteld is met het bereik van het huidi-
ge sociaal-kulturele werk en met de inbreng 
van de gebruiker in het beleid. 
Het illustreren van mijn pessimisme kan ik 
het beste doen aan de hand van een toelich-
ting op twee hardnekkige mythes, namelijk 
a. dat er sprake is van planning in welzijns-
land en 
b. dat de belangen van de  gebruikers door 
de instellingen behartigd worden. 
ad a. Toen Staatssekretaris Meier in 1975 zijn 
Ontwerp Kaderwet Specifiek Welzijn op tafel 
legde, had hij, kwa opzet van de voorge-
schreven planning en procedures, leentje-
buur gespeeld bij zijn collega's  van ruimtelij-
ke ordening. 
Het beoogde effekt van deze voorschriften 
was, dat de welzijnsplanners, net zoals hun 
collega's van  stadsontwikkeling  en ruimte-
lijke ordening, op pad zouden gaan om de 
problemen, knelpunten en  mankris in de be-
staande situatie te inventariseren,  daar een 
heldere diagnose over heen te leggen om 
tenslotte een samenhangend stelsel van 
voorzieningen, projekten en aktiviteiten voor 
te stellen om de gesignaleerde  noden op te 
lossen.  
Net zoals de collega's van ruimtelijke orde- 

MICHEL HABETS 

ning, zouden deze welzijnsplanners stuiten 
op de vraag naar het stellen van prioriteiten 
en naar het doorhakken van knopen bij kon-
fliktueuze situaties. 
Maar Wim Meier had buiten De Waard en/of 
Van Agt gerekend. De dames en heren wel-
zijnsplanners bij gemeenten, bij Stichtingen 
Samenlevingsopbouw of ROA's, waren uit-
sluitend gewend om subsidieregelingen toe 
te passen; planning was een volstrekt onbe-
kende bezigheid. 
Op bevel van de Kaderwet moesten opeens 
al deze subsidieregelaars op pad om wel-
zijnsnoden op te sporen, om de vraagzijde 
van het beleid te analyseren, om gebruikers 
in te schakelen in het planproces, om diag-
noses te stellen over de samenhang van de 
welzijnsnoden, en om aan de gemeenteraad 
voorstellen voor te leggen op welke wijze de 
plaatselijke gereedschapskist inzake bevor-
dering van het specifieke welzijn gestoffeerd 
diende te worden. Kortom: Forget it! 
De dames en heren subsidieregelaars gin-
gen stoer aan de slag om de oude subsidiere-
gelingen te vervangen door nieuwe-met 
opnieuw handige richtlijnen en kriteria. 
Want daarin voelde men zich thuis. Het par-
tikulier initiatief moest maar kijken wat er 
aan scheelde bij de kliënten, en als een 
nieuw initiatief binnen de regeling viel, dan 
kreeg men subsidie. 
Dus NIKS opspeuren van welzijnsnoden, dus 
NIKS stellen van prioriteiten, dus NIKS pro-
gramma's in de vorm van samenhangende 
pakketten van voorzieningen, projekten en 
aktiviteiten. Maar wel een nieuwe subsi-
dieregeling om de bestaande welzijnsinstel-
lingen zoveel mogelijk in tact te laten. Met 
andere woorden: aan méér dan het op een rij 
zetten van het bestaande aanbod aan wel-
zijnswerk, kwam men niet toe. 
ad b. (Professionele) welzijnswerkers heb-
ben vaak de nare eigenschap zich op te wer-
pen tot belangenbehartigers van kliënten, 
zich beroepend op idealen en verwijzend 
naar beroeps-ethische grondhoudingen. 
Maar de bezorgdheid om het welzijn van de 
kliënt is in feite slechts een schaamlapje om 
de belangen van de eigen beroepsgroep vei-
lig te stellen. (Om misverstanden te voorko-
men: welzijnswerkers en andere beroeps-
groepen mogen wat mij betreft op strijdbare 
en andere wijzen opkomen voor hun belan-
gen; waar ik moeite mee heb is dat zij hun 
eigen belangen verhullen in belangen van 
kliënten.) 
Het aardigst komt dit fenomeen naar voren 
bij de inspraakprocedures rond de welzijn-
splannen. Insprekers zijn dan uitsluitend de 
besturen en beroepskrachten van de instel-
lingen. In de ruimtelijke ordening zou dit fe-
nomeen betekenen, dat men de inspraak bij 
bestemmingsplannen beperkt tot projekt-
ontwikkelaars en makelaars. 
Kortom: de gebruiker staat erbij en kijkt er 
(niet meer) naar). 
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GROTE OCEAAN 

Groot Nederlands ondersteuningsproject 

Werk aan plattelandswinkels in Nicaragua 
Iedereen doet de boodschappen graag in de winkel om de 
hoek. Zeker als je dringend iets nodig hebt. Als een boer in 
Nicaragua een nieuwe hak of zaaigoed nodig heeft, moet hij 
een reis van soms wel dagen ondernemen. De boerenbond 
UNAG doet daar iets aan. Zij is begonnen in het hele land een 
netwerk van plattelandswinkels op te zetten. Die winkelketen 
krijgt steun uit Nederland. Onder andere van het Humanis-
tisch Instituut Voor Ontwikkelings Samenwerking, het 
HIVOS. Voor de Nicaraguanen én voor ons is er werk aan de 
winkel. 

De boerenbevolking van Nicaragua 
heeft het moeilijk. Er is een toenemend 
gebrek aan allerlei produkten en artike-
len die nodig zijn om het land te bewer-
ken: gereedschap, werkkleding, zaai-
goed e.d. Veel moet uit het buitenland 
worden geïmporteerd. Zwarthandela-
ren grijpen hun kans en brengen artike-
len tegen woekerprijzen op de markt. 
Het oorlogsgeweld en de economische 
boycot door de Verenigde Staten verer-
geren de situatie. Vooral voor bewoners 
van afgelegen plattelandsstreken zijn 
veel produkten - als ze al te krijgen zijn 
- onbetaalbaar. Ook de overheid slaagt 
er vaak niet meer in deze mensen te 
bereiken. Maar het werk op het land 
moet natuurlijk wel kunnen doorgaan. 

PLATTELANDSWINKELS 

Om deze problemen het hoofd te bieden 
is de UNAG (Nationale Bond van Akker-
bouwers en Veehouders) een ambitieus 
project begonnen. Met 124.000 leden 
vertegenwoordigt de UNAG zo'n 70% 
van de kleine en middelgrote boeren. In 
een agrarisch land als Nicaragua is het 
één van de invloedrijkste belangenor-
ganisaties. In 1985 heeft zij een coope-
ratieve onderneming opgezet, Ecodepa 
genaamd. Ecodepa moet er voor zorgen 
dat de komende jaren in heel Nicaragua 
een netwerk van plattelandswinkels 
wordt opgezet. Via deze winkels kan de 
boerenbevolking zichzelf tegen betaal-
bare prijzen voorzien van allerlei beno-
digdheden. Bijvoorbeeld golfplaten, 
zaklampen en batterijen, kunstmest, 
naaimachines, zaaigoed, medicijnen 
voor het vee en allerlei soorten gereed-
schap. De UNAG hoopt zo de zwarte 
handel de wind uit de zeilen te nemen 
en te zorgen voor een betere bevoorra-
ding van de plattelandsbevolking. De 
cooperatieve vorm garandeert dat de 
mensen zelf bepalen wat er te koop zal 
zijn. In ieder dorp moet een winkel ko-
men. De deelnemers dragen ieder naar 
vermogen bij aan het beginkapitaal 
van de winkel. De besteding van de 
winst wordt per winkel vastgesteld. 
Ecodepa draagt bij aan de ontwikkeling 
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een winkelketen in de noordelijke regio 
Las Segovias heeft de UNAG een be-
roep gedaan op Nederlandse organisa-
ties. 
Las Segovias grenst aan Honduras en is 
één van de gebieden die het meest te 
lijden heeft onder het oorlogsgeweld 
van de contra's. Er wonen zo'n 50.000 
boerenfamilies in de veelal afgelegen 
en bergachtige gebieden in deze regio. 
Medio '86 is gestart met de eerste negen 
winkels, er moeten er nog tientallen bij 
komen. Daarvoor is nodig: ruim 2 mil-
joen gulden, te besteden aan basisvoor-
raden, die in het buitenland moeten 
worden aangeschaft. Uit de verkoop 
van die voorraden kunnen nieuwe aan- 

van het platteland. De Nicaraguaanse 
regering ziet dat ook. Zij wil de winkel 
steeds meer gaan gebruiken om suiker, 
meel, melk en vele andere benodighe-
den te distribueren. Een betere organi-
satie van de boerenbevolking betekent 
zo ook een bijdrage aan de versterking 
van de economie waarin overheid en 
particulieren een rol spelen. 

DOLLARS, CORDOBA'S 
EN . . . GULDENS 
In de winkel kunnen de boeren betalen 
met cordoba's (de nationale munt) of 
met dollars. Met de dollar doet Ecodepa 
aankopen in het buitenland, met de cor-
doba's bij Nicaraguaanse overheidsin-
stanties. Wat waar gekocht wordt, 
wordt op nationaal niveau besloten. 
Met guldens kun je niks kopen in Nica-
ragua, maar om de winkelketens van 
de grond te krijgen is wel buitenlandse 
steun nodig. In een aantal regio's is 
Ecodepe al in bedrijf. Tientallen win-
kels zijn opgezet en de eerste ervarin-
gen zijn positief • Voor het opzetten van 

Landbouwprodukten worden van de 'tiendas campesincrs' vervoerd naar de Bodega van 
het centrale kantoor van de regio 



Nicaraguaanse  boeren vervoeren hun produkten te paard of met ossenkarren 

kopen worden betaald en kan uiteinde-
lijk Ecodepa zichzelf bedruipen. 

WERK AAN DE WINKEL 
IN NEDERLAND 

Voor een deel is dit enorme bedrag al bij 
elkaar gebracht. HIVOS (humanisti-
sche medefinancieringsorganisatie) 
heeft zich voor de komende drie jaar 
garant gesteld om eventuele tekorten 
bij te passen. Er is een beroep gedaan 
op het Ministerie van Ontwikkelingssa-
menwerking, op andere hulporgansa-
ties en op de EEG. Maar ook particulie-
ren zal gevraagd werden het Ecodepa-
project te steunen. Nu al is er een sa-
menwerkingsverband van zeven Ne-
derlandse organisaties ingesteld. 
Daarin wordt hulp van Ecodepa georga-
niseerd en geco5rdineerd. De SNV 
(Stichting Nederlandse Vrijwilligers) 
zendt voor drie jaar een deskundige uit, 
die Ecodepa in Las Segovias zal helpen 
met vooral het beheer, de financiële ad-
ministratie en de organisatie van de 
winkels. De SNV'er zal ook de organisa-
ties die in Nederland Ecodepa steunen, 
voorzien van berichten over de voort-
gang van het project. SOS Wereldhan-
del heeft de toeslag op de verkoop van 
Nicarctguakoff ie, die al enkele jaren 
naar de UNAG ging, nu bestemd voor 
de plattelandswinkels. De stichting Ge-
red Gereedschap zamelt gereedschap 
in, dat na een opknapbeurt via de win-
kels in Nicaragua verkocht zal worden. 
Ook de Landelijke Vereniging van We-
reldwinkels, de Paulo Freire Stichting 
en het Nicaragua Komitee Nederland 
nemen deel in dit samenwerkingsver-
band. Gezamenlijk willen zij de komen-
de jaren in Nederland aandacht en 
steun vragen voor de boerenbevolking 
in Nicaragua en haar eigen platte-
landswinkels. Geld speelt daarbij niet 
de belangrijkste rol. Het probleem van 
de Nicaraguaanse  boeren is niet uniek. 
De oorzaken zijn voor een deel wereld-
wijd (onderontwikkeling, handel en 
boycot door Verenigde Staten) en raken 
ook Nederland. 
Misschien walt er nog wat te leren van 
hoe Nicaraguaanse  boerenfamilies hun 
problemen oplossen. En, niet in de laat-
ste plaats, is naast geld morele steun 
van groot belang voor de mensen daar. 

Behalve de eigen activiteiten van de 
deelnemende organisaties zullen ook 
gezamenlijke initiatieven ondernomen 
worden. Er wordt informatiemateriaal 
gemaakt, diabeelden en videofilms. 
Kortom, materiaal waarmee iedereen 
zich kan informeren over het project. 
Met enige regelmaat zullen landelijke 
actieweken worden georganiseerd en 
er zijn plannen voor een uitwikkelings-
programma. Naast het storten van geld, 
het drinken van de juiste koffie en het 
inleveren van gereedschap zijn er an-
dere mogelijkheden om betrokken te 
zijn bij de pogingen van de Nicaragu-
aanse boeren om aan het werk en in 
leven te blijven. 

In de week van 11 tot 16 mei is er een 
actieweek ten behoeve van het project. 
Deze week wordt georganiseerd door 
het hierboven genoemde  samenwer-
kingsverband. Eind april verschijnt een 
actiekrant met uitgebreide informatie 
over het project en de betrokkenheid 
van Nederlandse organisaties daarbij. 
Bij het ter perse gaan van deze Van 
Mens Tot Mens was nog  weinig over het 
preciese programma van de actieweek 
bekend, behalve de komst van twee Ni-
caraguanen. Zij zullen vertellen over de 
situatie in het land en het Ecodepa-pro-
ject, op allerlei bijeenkomsten in het 
land. Verder zal er gereedschap worden 
ingezameld en is zaterdag  16 mei be-
stempeld tot „Nicaragua-produkten-
dag", waarop koffie en  bananen ver-
kocht zullen worden met een toeslag 
t.b.v. het Ecodepa-project. Meer infor-
matie kunt u krijgen bij de betrokken 
organisaties. 

Deelnemende organisaties: 

HIVOS, Humanistisch Instituut Voor 
Ontwikkelings Samenwerking 
Beeklaan 387 
2562 AZ DEN HAAG 
Tel. 070-636907  

Landelijke Vereniging van Wereldwin- 
kels 
Westerkade 18 
3511 HB Utrecht 
Tel. 030-313612 

Nicaragua Komitee Nederland 
Postbus 13005 
3507 LA UTRECHT 
Tel. 030-718163 

Paulo Freire Stichting 
Onstein 75 
7006 JR DOETINCHEM 
Tel. 08340-43743 

SNV, Organisatie voor ontwikkelings- 
samenwerking en bewustwording 
Hof straat 2 
2511 CN DEN HAAG 
Tel. 070-624191 

S.O.S. Wereldhandel 
Beesdseweg 5 
4104 AW CULEMBORG 
Tel. 03450-13744 

Stichting Gered Gereedschap 
Postbus 3767 
1001 AN AMSTERDAM 
Tel. 020-839609 

GEZAMENLIJK GIRONUMMER 
716.000 t.n.v. HIVOS DEN HAAG onder 
vermelding van ECODEPA 
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De derde wereld ontdekt geleidelijk aan Onze welvaart en komt hier naar toe om er deel 
aan te hebben 

Twee motieven liggen ten grondslag 
aan vrijwel alle grote en kleine volks-
verhuizingen uit de geschiedenis, ook 
die van onze eeuw: de politieke en de 
economische. Andersgezegd: de onder-
drukking van de ene bevolkingsgroep 
door de andere en de armoede. Onder-
drukking: het aantal democratisch be-
stuurde landen in de wereld is feitelijk 
gering. Kenmerk van een democratie is 
de ruimte, die een meerderheid de min-
derheid geeft om op zijn beurt meerder-
heid te worden. Daarbij spelen niet al-
leen wat wij noemen 'politieke' mo-
tieven een rol. Het samenleven in één 
land van verschillende stammen, ver-
schillende geloofsgemeenschappen 
leidt in vele gevallen tot overheersing 
van de ene groep over de andere, zon-
der uitzicht op verandering. En daar 
waar een structurele verandering op 
komst lijkt, b. v. door verschillen in be-
volkingsgroei, krijgt de overheersings-
drang nog een extra impuls, namelijk 
tot handhaving van een bevoorrechte 
positie . . . 
Wie geen uitzicht heeft op verbetering 
zoekt een uitweg. Dat was al zo in de tijd 
van de Hugenoten (en wellicht zelfs in 
de tijd van de Joden in Egypte!), dat is 
vandaag de dag nog zo. Hebben de 
overheersende regimes bezwaren te-
gen deze uittocht van onderliggende 
groepen? Soms in het geheel niet. Hun 
positie als meerderheid kan er sterker 

door worden. Hoe minder opposanten 
in eigen land, hoe beter. En een oppo-
sant, die de vluchtroute naar een ander 
werelddeel kiest is zelfs nog beter dan 
een, die 'om de hoek' in een buurland 
blijft hangen. Afghanen in Pakistan 
blijven een bedreiging vormen omdat 
de afstand terug gering is. Voor Afgha-
nen, die in Europa zijn beland, wordt 
dat een stuk moeilijker (tenzij wij Euro-
peanen ze direct op het vliegtuig terug 
zetten . • •) 

 

OUDE REKENING 

In een aantal gevallen wordt met de 
vlucht van minderheidsgroepen ook 
nog een oude rekening vereffend, af-
komstig uit het koloniale tijdperk: 
landsgrenzen zijn in de achter ons lig-
gende eeuwen van Europese expansie 
soms volstrekt willekeurig getrokken. 
Ooit trok de Paus een streep over de 
globe en wees de ene helft van de we-
reld toe aan Portugal en de andere helft 
aan Spanje. Grenzen in Afrika zijn in 
Europa bedacht,  langs lengte- en 
breedtegraden. Daarbij werd geen re-
kening gehouden met samenhangen in 
bevolkingsgroepen, in landschappen 
en economische samenhangen. Die 
trekken krijgen Wij nu thuis. In onze ko-
loniale eenzijdigheid hebben wij stam-
men (lees: bevolkingsgroepen met ge-
lijke taal, cultuur,  gewoonten) samen-
gebracht in „landen".  Wie in zo'n meer- 

stammenstaat in de minderheid is heeft 
weinig kans ooit deel te krijgen aan de 
macht. Onderdrukking ligt voor de 
hand, waar andere landsgrenzen had-
den kunnen leiden tot zelfbeschikking. 
Met wellicht rivaliteit over de grenzen 
heen, maar niet daarbinnen. 

OVERLEVINGSDRANG 

De voornaamste drijfveer van het men-
selijk handelen is de drang om te over-
leven. Een van de voornaamste bedrei-
gingen van het leven is de armoede. De 
Batavieren trokken destijds ons land 
binnen om hier betere levensomstan-
digheden te zoeken. In de middeleeu-
wen ontstond de trek van het 'arme' 
platteland naar de 'rijke' stad. Arme 
Poolse Joden verlieten hun ghetto's om 
in West-Europa meer vrijheid maar ook 
meer economische mogelijkheden te 
zoeken. Wie kijkt er vreemd op, dat van-
daag een Zaïrees, een Ghanees, een 
Marokkaan liever betrekkelijk arm wil 
zijn in het rijke Europa dan betrekkelijk 
rijk in het arme land van herkomst. 
Want onze armen zijn in de meeste ge-
vallen nog altijd veel beter af dan de 
middengroepen in de derde wereld. Om 
niet te spreken van de echte armen in de 
derde wereld, die zich de betrekkelijke 
luxe van een vlucht naar onze leefge-
bieden waarschijnlijk niet kunnen 
kopen . . 

DE 21E EEUW 

Wat in feite gebeurt is, dat de trek van 
arm naar rijk zich voortzet, maar nu 
over grotere afstanden. Bovendien zijn 
de rijke landen er bepaald niet op ge-
brand de armen van de wereld in hun 
midden op te nemen. Maar de wereld is 
kleiner geworden, dankzij al onze mo-
derne communicatie- en transporttech-
nieken. Op het televisietoestel van het 
dorp kan een inwoner van Sri Lanka 
zien hoe een Nederlander leeft. Zien 
doet begeren, en vanuit het standpunt 
van die Sri Lankaan terecht. De derde 
wereld ontdekt geleidelijk aan onze 
welvaart en komt hier naar toe om er 
deel aan te hebben. Voor zich en zijn 
kinderen. 
Zoals de Nederlanders nog niet zo lang 
geleden naar Canada of Australië trok-
ken op zoek naar welvaart. De migra-
tiestroom, die wij nu beleven zou best 
eens een aanloop kunnen zijn naar 
meer. Straks zullen zij ook thuis, in hun 
eigen omgeving, hun deel gaan opei-
sen van onze welvaart. De roofbouw op 
de welvaartsbronnen van de derde we-
reld loopt ten einde. We zullen met el-
kaar tot overeenstemming moeten ko-
men, hoe we die welvaart mondiaal 
gaan delen. Goedschiks of kwaad-
schiks. Alle mensen zijn gelijkwaardig, 
in een humanistische levensvisie. Wat 
is dan ons recht om het zoveel beter te 
hebben ten koste van die anderen? 
De 21e eeuw zal het leren en we kunnen 
onze goede wil nu alvast tonen. 

Erik Stibbe 

Vluchtelingen uit de derde wereld 

Voorproef van de 21e eeuw 
Nederland werd weer eens opgeschrikt door een plotselinge 
golf „asielzoekers". Gemeenten sloegen alarm. De Vereni-
ging Vluchtelingenwerk luidde de noodklok. Het hele opvang-
beleid ging op de helling. De politiek toonde lichte paniek. Na 
de Surinamers, de Vietnamezen, de Turkse Christenen, de 
Tamils trekken opnieuw duizenden uit derde wereld-landen 
naar Europa. Alle denkbare trucs worden toegepast om terug-
zending te voorkomen. Het gaat om mensen die uit hun land 
naar ons land (of de ons omringende landen) willen. Waarom 
toch? 



Humanitas actief in Vluchtelingenwerk 
Steeds meer plaatselijke af-
delingen van Humanitas zet-
ten zich actief in voor vluchte-
lingen. Daarnaast bestaat er 
bij andere afdelingen het 
plan zich in de toekomst hier 
mee bezig te houden. Wat is 
tot nu toe de stand van zaken? 

De organisatie VluchtelingenWerk 
heeft in april 1984 Humanitas gevraagd 
zich aan te sluiten als lid (rechtsper-
soon) van deze vereniging. Die vraag is 
aan de afdelingen voorgelegd, via een 
kaderkringloopkrant en in het overleg 
met gewesten en grote steden. Iedereen 
heeft hierop positief gereageerd. We 
zijn nu beland in april 1987 en er is in-
middels heel wat gebeurd. Humanitas 
is officieel lid geworden van Vluchtelin-
gen Werk, zit in het bestuur van deze 
organisatie en denkt zodoende mee 
over het te voeren beleid. Een aantal 
afdelingen biedt al aktief hulp bij de 
opvang en begeleiding van vluchte-
lingen. 

ENIGE FEITEN 

Op de hele wereld leven zo'n tien tot 
vijftien miljoen vluchtelingen, het me- 
rendeel in derde wereldlanden. Vluch- 
telingen Werk ziet het als haar plicht 
zich in te zetten voor de toelating en 
opvang van mensen die hun eigen land 
wegens schendingen van de rechten 
van de mens hebben moeten verlaten 
en naar Nederland zijn gevlucht. De 
vereniging streeft naar een rechtvaar-
dig asielbeleid en zorgt voor de opvang 
van vluchtelingen in Nederland. Ver-
spreid over het hele land zijn 43 vrijwil-
ligersgroepen actief die veelal samen-
werken met allerlei andere instellin-
gen. Zij werken zowel voor vluchtelin-
gen die zijn uitgenodigd door de over-
heid (A-status) als voor individuele 
vluchtelingen. Uitgenodigde vluchte-
lingen krijgen bij aankomst in Neder-
land direct asiel en hebben bijna de-
zelfde rechten als Nederlanders (geen 
dienstplicht en beperkt kiesgerech-
tigd). Deze groep wordt jaarlijks gese-
lecteerd in overleg met het Hoge Com-
missariaat voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) van de Verenigde Naties. In 
het verleden ging het om 250 vluchtelin-
gen per jaar, in de toekomst zullen 500 
vluchtelingen per jaar worden toege-
laten. 
Individuele asielzoekers hebben uit ei-
gen beweging de Nederlandse grens 
bereikt. Zij hebben bij aankomst in te-
genstelling tot uitgenodigde vluchte-
lingen nog geen vluchtelingenstatus en 
de asielprocedure voor het verkrijgen 

van een A- of B-status duurt vaak jaren. 
Voor opvang zijn ze afhankelijk van par-
ticuliere organisaties. Recht op zelf-
standige woonruimte, taalonderwijs, 
werk of studie hebben zij niet. Velen 
onder hen ontvangen in plaats van de 
A-status de B-status (asielgerechtigd). 
Dit houdt in, dat om humanitaire rede-
nen niet verlangd kan worden dat de 
vluchteling naar zijn land van herkomst 
terugkeert. Ieder jaar moeten zij hun B-
status laten verlengen. Vluchtelingen-
Werk zet zich in voor beide groepen. 
Toch begeleidt zij niet alle vluchtelin-
gen. Asielzoekers, die louter om econo-
mische redenen naar ons land komen 
worden niet als cliënt geaccepteerd. 
VluchtelingenWerk werkt alleen voor 
„echte" vluchtelingen: zij die gegronde 
vrees voor vervolging hebben in eigen 
land vanwege hun godsdienst of poli-
tieke overtuiging, ras, sexuele geaard-
heid, taal of nationaliteit. Doel is de 
vluchtelingen binnen de  Nederlandse 
samenleving zelfstandig te laten functi-
oneren. 

TOEKOMSTPLANNEN 

De stroom vluchtelingen  die naar Ne-
derland komt neemt toe, terwijl steeds 
meer vluchtelingen uiteindelijk na een 
jarenlange procedure geen enkele sta-
tus krijgen. In 1985 hebben  5644 vluchte-
lingen geprobeerd asiel te krijgen, in 
het jaar daarop was dit aantal 5800. Dit 
jaar januari en februari is het aantal 
vluchtelingen zo sterk gegroeid, dat als 
deze stroom doorzet, dit voor 1987 een 
groep van 15.000 betekent. 
In Nederland is het aandeel geac- 
cepteerde vluchtelingen van 

0,1 bevolking: 1 vluchteling  op de 9

0% van de
50 men- 

de landen is dit sen. In ons omringen 
percentage veel hoger. In België bij-
voorbeeld 0, 37%: 1 vluchteling °P de 270 
inwoners. 
Het laatste jaar heeft Vluchtelingen-
Werk via onderhandelingen gepro-
beerd het opvangbeleid van asielzoe-
kers bij te stellen. Aangedrongen werd 
onder meer op instandhouding van de 
Algemene BijstandsWet, een snellere 
afwikkeling van de  asielprocedure  
een wezenlijke inbrengvan   

	en 
Vluchtelin-

genWerk in de opvang en  begeleiding 
van vluchtelingen. Bovendien verklaar-
de men zich tegen centrale  opvang. Op 
dit moment ligt er een kabinetsvoorstel, 
waarin de centrale opvang slechts 
plaatsvindt wanneer elders  absoluut 
geen geschikte huisvesting kan worden 
gevonden en maximaal voor 9 weken. 
De Vereniging Nederlandse  Gemeen-
ten (VNG) stemt in met een decentraal 
opvangmodel. De gemeenten waar nu 
grote groepen nieuwe asielzoekers  ver-
blijven, krijgen eenmalig  bij elkaar 6 
miljoen gulden. Verder komt er perso- 

neelsuitbreiding bij de directie vreem-
delingenzaken van het ministerie van 
justitie, de rechtbanken en bij de over-
heid. Ook VluchtelingenWerk krijgt 
geld voor extra mensen om het aantal 
groepen uit te breiden. De Algemene 
BijstandsWet wordt vervangen door 
een financiële regeling en er zal een 
tripartite overleg worden gestart tussen 
WVC, VNG en Vluchtelingen Werk. 

ROL HUMANITAS 

Marijke van Genabeek vertegenwoor- 
digt Humanitas sinds november 1986 
als bestuurslid bij VluchtelingenWerk. 
„Zowel Humanitas als Vluchtelingen- 
Werk is een vrijwilligersorganisatie die 
mensen daadwerkelijk helpt. Vluchte- 
lingen Werk kampt met een tekort aan 
vrijwilligers. Humanitas kan hen on- 
dersteuning bieden. Wij beschikken 
over een groot aantal mensen dat actief 
is in de plaatselijke afdelingen. Deze 
afdelingen kunnen vooral helpen bij de 
eerste opvang en begeleiding van 
vluchtelingen. Er zijn al vele spontane 
acties op touw gezet, onder andere in 
Groningen, Enschede en Deventer". 
Mevrouw J. Rombola, actief in Gronin-
gen, vertelt hoe een groep van ongeveer 
zes mensen de individuele opvang en 
begeleiding verzorgt van 27 Iraniërs. Er 
wordt samengewerkt en overleg ge-
voerd met andere organisaties, waar-
onder VluchtelingenWerk. De groep 
Iraniërs is afgelopen januari in Gronin-
gen gekomen. Leden van Humanitas 
helpen hen vooral bij de dagelijkse din-
gen: huis opknappen en inrichten, 
oriënteren op winkels, leren omgaan 
met ons geld, etcetera. In Enschede 
werd in oktober 1985 door Vluchtelin-
gen Werk aan Humanitas om hulp ge-
vraagd. Vooral het huisvestingspro-
bleem was groot. Humanitas bezit in 
deze stad twee huizen, die op dat mo-
ment grotendeels leeg stonden. In één 
huis, een sociaal pension, wonen nu 40 
vluchtelingen, alleen families. In het 
andere pand wonen 29 Nederlandse 
mensen (crisisopvang) en 10 individue-
le vluchtelingen. De vluchtelingen wo-
nen geheel zelfstandig. In totaal verzor-
gen negen mensen de sociale 
dienstverlening. Hulp wordt geboden 
bij de dagelijkse dingen en er worden 
culturele activiteiten opgezet. De heer 
N. Verwer van de afdeling Enschede 
vertelt dat het soms wel moeilijk is. „In 
de afgelopen achttien maanden heb-
ben we hier te maken gehad met vluch-
telingen van achttien verschillende na-
tionaliteiten. Dit levert soms problemen 
op. Zo is de haat naar moslims bij be-
paalde vluchtelingen groot. Dit kan 
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heel begrijpelijk zijn gezien hun achter-
grond maar toch moeten ze leren in één 
huis samen te leven". 
De afdeling Deventer van Humanitas 
verzorgt de opvang van acht Tamils. 
Het echtpaar Van de Meulen doet dit 
grotendeels alleen. Mevrouw G. Van de 
Meulen: „Ik wilde ze leren kennen en 
ben er gewoon op bezoek gegaan". 
Iedere zondag haalden ze één of meer 
Tamils op die in een opvangcentrum in 
Lochem zaten. Ze namen hen overal 
mee naar toe en brachten hen 's avonds 
weer terug. Toen er in april vorig jaar 
problemen ontstonden in het opvang-
centrum heeft mevrouw Van de Meulen 
het idee uitgewerkt om een groep Ta-
mils in het pand van Humanitas in De-
venter onder te brengen. De bovenver-
dieping stond daar toch maar leeg. Na 
overleg met de gemeente en Vluchtelin-
genWerk verzorgde de heer en me-
vrouw Van de Meulen samen met nog 
een ander echtpaar op dit moment zelf-
standig de opvang en begeleiding van 
acht Tamils. Drie van hen wonen sinds 
half december in het pand van Humani-
tas, de andere vijf heben via de ge-
meente huisvesting gevonden. Daar-
naast is inmiddels ook een begelei-
dingsgroep opgezet door andere leden 
van Humanitas. 

De vaak spontaan opgezette acties van 
leden van Humanitas zijn vooral gericht 
op het verzorgen van de huisvesting en 
de begeleiding van het dagelijkse le-
ven van de vluchtelingen. Volgens Ma-
rijke van Genabeek moeten de activitei-
ten binnen de afdelingen nog vrijwel 
helemaal van de grond komen. Zij wil 
een werkgroep starten om zo op een sys-
tematische manier te bepalen welke ac-
tiviteiten de plaatselijke afdelingen 
van Humanitas kunnen opzetten en op 
deze manier een beleid op dit gebied 
voor te bereiden. „Tot nu toe gaat het 
steeds om ad hoc projecten. De plaatse-
lijke groepen behoren ook landelijke 
ondersteuning te krijgen. In samenwer-
king met Vluchtelingen Werk moeten 
we bekijken welke activiteiten wij van 
hen kunnen overnemen en welke aan-
vullende activiteiten wij op kunnen 
zetten". 

Marijke vraagt vrijwillig(st)ers die inte-
resse en tijd hebben lid te worden van 
deze Werkgroep VluchtelingenWerk, 
zodat snel een beleid vastgesteld kan 
worden. Daarnaast kunnen afdelingen 
die al actief zijn of in de toekomst actief 
willen zijn bij haar terecht voor informa-
tie. IJ kunt Marijke van Genabeek berei-
ken via het Centraal Bureau Humani-
tas, Sarphatistraat 4 te Amsterdam. Te-
lefoon: 020 - 262445. 

Te weinig 
psychogeriatrie 
in opleidingen 
Tijdens een in het najaar '86 ge-
houden seminar over psychogeri-
atrie in het onderwijs aan verple-
gend en verzorgend personeel, is 
flink geklaagd over het gebrek 
aan systematische aandacht. 
Van diverse kanten is geponeerd, 
dat de huidige situatie zonder-
meer slecht te noemen is. In op-
leidingen van hulpverleners 
geldt psychogeriatrie als 
stiefkindje. 
In het werkveld blijkt vooral be-
hoefte aan praktische kennis en 
vaardigheidstraining. Kortom er 
is gebrek aan kennis met betrek-
king tot ouderen in verwarring en 
aan kennis omtrent de omgang 
met hen. Tijdens het seminar 
(Warmond) was men eenstemmig 
van mening dat de rijksoverheid 
het in deze nogal laat afweten. Er 
wordt veel te weinig financiële 
ruimte geboden om de opleidin-
gen aan te passen. 

(advertentie) 

HOE EEN PRINCIPIËLE KEUZE U 
OOK NOG F7,50  OPLEVERT. 

Als u nu een spaarrekening opent bij de Algemene Spaarbank voor 
Nederland, krijgt u als welkom f 7,50 spaarpremie. Wat dat met een 
principiële keuze te maken heeft? De ASN is niet zomaar een spaarbank. 
Het is een bank die een progressief beleid wil voeren in een conservatieve 
geldwereld. De ASN belegt het haar toevertrouwde spaargeld nooit in 
landen die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen; de ASN 
boycot al sinds haar oprichting het apartheidsregime in Zuid-Afrika. 
En speculanten op de onroerendgoed-markt vinden bij de ASN de deur 
steevast gesloten. Kan zo'n bank dan toch wel goed voor uw geld zorgen? 

Welzeker. Sparen bij de ASN doet u bijvoorbeeld via uw girorekening. 
Thuis. Daardoor is de vestiging van dure bijkantoren niet nodig. 
En daardoor kunt u rekenen op een rente die niet minder is  dan bij de 
meeste andere spaarbanken. In 26 jaar tijd legden meer dan 80.000 
spaarders ruim vijf honderdenvijftig miljoen gulden in. 

Principes kunnen lonend zijn. 

Als u nu een spaarrekening opent bij de ASN met tenminste f 50,-  als eerste inleg, 
krijgt u als welkom f 7,50 spaarpremie. 

ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND 
GEEFT RENTE ZONDER BIJSMAAK. 
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Wil en Annarie Cochius al twintig jaar bij Humanitas 

„Humunitas staat of valt met actieve leden" 

„In 1965 ben ik bij Humanitas binnenge-
rold. Ik was gaan studeren op mijn veer-
tigste, algemeen maatschappelijk 
werk. Bij de ouderenzorg van Humani-
tas, afdeling Amsterdam, kon ik stage 
lopen, onder begeleiding van Lena Lo-
pez Dias. Na mijn stage ben ik nog tien 
jaar blijven hangen bij het ouderen-
werk. Me onder meer bezig gehouden 
met het helpen opzetten en coordineren 
van wijkvoorzieningen voor bejaar-
den". Na ruim tien jaar kreeg Annarie 
Cochius gedurende vier jaar zitting in 
de plaatsingscommissie van vier Am-
sterdamse HSHB-huizen. Inmiddels is 
zij 66 jaar, gepensioneerd. Maar ze 
heeft het nog minstens zo druk met Hu-
manitas als toen ze betaald werk ver-
richtte voor de vereniging. 
Haar echtgenoot, Wil Cochius (70) liet 
zich meeslepen door het enthousiasme 
van zijn vrouw voor het Humanitas-
werk. Hij werd ook lid en nam voor Hu-
manitas zitting in het bestuur van Maat-
schappelijk Centrum Bijlmer. In 1973 
verhuisde de familie naar Sint Pancras 
en sloot zich aan bij de afdeling Alk-
maar. Wil Cochius werd penningmees-
ter (momenteel is hij waarnemend voor-
zitter) en kwam in het bestuur van het 
HSHB-huis Nieuwpoort. 
Hij sloot zich aan bij de oprichters van 
de Kindertelefoon en maakte zich sterk 
voor het opzetten van een hulpdienst 
voor slachtoffers van misdrijven. „Ik 
heb het nu drukker dan toen ik nog 
werkte als procuratiehouder. Ik heb 35 
jaar in een zaak gewerkt, dan moet je 

zuiver economisch denken. Na mijn 
pensionering wilde ik werkzaam blij-
ven en dat is ook gebeurd. Maar nu soci-
aal en niet economisch. Er is een wereld 
voor me opengegaan". 
Kindertelefoon en slachtofferhulp 
draaien inmiddels zelfstandig, los van 
Humanitas. „En dat vind ik nou het goe-
de van Humanitas, naast het feit dat ze 
a-politiek en buiten-kerkelijk zijn. Hu-
manitas probeert de leemtes in het soci-
aal en maatschappelijk werk op te vul-
len. Ze stimuleert nieuwe initiatieven 
en laat pas los als een voorziening zelf-
standig kan draaien. Dan is er weer 
ruimte voor het opvullen van andere 
braakliggende gebieden", verklaart 
Annarie Cochius haar keuze voor Hu-
manitas. 

„DOODGAAN MET POES 
OP SCHOOT" 

Ook in Alkmaar is zij zich bezig blijven 
houden met ouderenwerk, met name 
als vertegenwoordigster van Humani-
tas in allerlei besturen die zich over ou-
derenzaken buigen. Twaalf besturen 
maken momenteel dankbaar gebruik 
van haar kennis en inzet, waaronder de 
stichting algemeen maatschappelijk 
werk Alkmaar en de woongroep op de 
Oudegracht (zie artikel in vorige 
VMTM). 
Een activiteit waar Annarie erg mee be-
gaan is op het moment, is de terminale 
thuishulp in Alkmaar. Sinds twee jaar 
wordt moeizaam aan de weg getim- 
merd. 

Met geld uit de Sterrenshow, een inza-
melingsproject van VARA en Humani-
tas kon voor twee jaar een deeltijd-coOr-
dinatrice aangesteld worden om dit ini-
tiatief van de grond te helpen tillen. 
„Het gaat allemaal erg schoorvoetend. 
En dat terwijl we absoluut niet concur-
rerend bezig willen zijn. Terminale 
thuishulp is een activiteit waar verder 
niemand zich mee bemoeid. Het is een 
vorm van mantelzorg, zoals minister 
Brinkman dat zo graag wil. Toch verba-
zend hoe weinig medewerking we krij-
gen vanuit de gevestigde instellingen. 
Maar nu hebben we dan toch eindelijk 
redelijke contacten met het maatschap-
pelijk werk in het ziekenhuis en met de 
wijkverpleging en ziekenzorg." 
Hoofdschuddend voegt zij er aan toe: 
„Er ligt toch nog steeds een enorm taboe 
op doodgaan. Dat moet maar gebeuren 
in steriele witte kamertjes, zonder dat 
iemand er mee geconfronteerd wordt. 
Maar doodgaan met de poes op schoot, 
tot het laatste moment verzorgd worden 
in je eigen vertrouwde omgeving, dat is 
toch veel prettiger en menselijker". 

„MEER BEHOEFTE AAN 
MENSELIJKE HULP" 

„Humanitas speelt een steeds grotere 
rol in de gemeente Alkmaar", vertelt 
Wil Cochius, niet zonder enige voldoe-
ning. „Het is net een klein bedrijfje; we 
zijn op veel terreinen actief en hebben 
een grote naamsbekendheid opge-
bouwd". En wie Humanitas nog niet 
kent in Alkmaar maakt ongetwijfeld via 
de spotjes in de kabelkrant of op 13 mei 
kennis met de club. In het drukke secre-
tariaat van afdeling Alkmaar, aan de 
Reinaertlaan, word dan een open dag 
gehouden. De wethouder van Welzijn 
houdt een inleiding („dat wilde hij 
graag voor ons doen") alvorens men 
zijn/haar licht op kan steken over tele-
fooncirkels, wonen voor ouderen, termi-
nale thuishulp en al die andere aan-
dachtspunten van de vereniging. 
„Een Humanitas-afdeling staat of valt 
met het aantal actieve leden. Het is 
noodzakelijk dat zoveel mogelijk leden 
zich actief bezig houden met de activi-
teiten van de afdeling, want er zal in de 
toekomst steeds meer behoefte komen 
aan de diensten die Humanitas biedt. 
Er is menselijke hulp nodig en er zijn 
menselijke besturen nodig". Na deze 
krachtige woorden verontschuldigt An-
narie Cochius zich. Haar volgende af-
spraak zit al op haar te wachten. Wil 
Cochius laat me uit en zegt: „Als je nog 
iets wilt weten, bel dan rond etenstijd. 
Dan zitten we meestal niet in een verga-
dering of gespreksgroep". 

„Oei, ik weet niet of dat lukt; een afspraak maken voor een 
gesprekje. We hebben het allebei zo enorm druk . . met 
Humanitas". Lachend belooft de heer Cochius met zijn vrouw 
de agenda's naast elkaar te leggen om toch een gaatje te 
vinden. Op het secretariaat van Humanitas, afdeling Alk-
maar, ontmoeten wij elkaar tussen de bedrijven door. Een 
Humanitas-echtpaar op hun „hoofdkwartier." Een portret. 

Marijke Katsburg 
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Wil (I)en Annarie Cochius (r)rusten even uit bij kennissen na een week vol vergaderingen 
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

Vragen? Postbus 71! 
Vanaf 1 maart is Humanitas in staat een 
extra service aan de leden te bieden. 
Wanneer leden vragen hebben op soci-
aal of sociaal-juridisch gebied is Huma-
nitas nu, mede dankzij de gegroeide er-
varing met de dienst HUMANITAS/VA-
RA-hulp in staat te helpen bij het vin-
den van de juiste antwoorden. Alle vra-
gen moeten op schrift worden voorge-
legd aan het Centraal Bureau Humani-
tas, postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Al-
le binnengekomen brieven worden, 
voor zover de gestelde vragen dat toela-
ten, in volgorde van binnenkomst be-
handeld. Per telefoon gestelde vragen 
kunnen in het algemeen niet in behan-
deling worden genomen. Mocht in uw 
brief iets niet duidelijk zijn, dan nemen 
medewerkers van Humanitas zo nodig 
zelf contact met de inzender op. 
Persoonlijke hulp en bijstand (b.v. bij 
processen) is helaas niet mogelijk. Als 
het gaat om begeleiding, die door vrij-
willigers gegeven kan worden, zal het 
Centraal Bureau in principe contact 
leggen met de betreffende afdeling van 
Humanitas. 

Teruggave 
belasting en premie 
met T-formulier 
In 1986 heb ik veel kosten moeten ma-
ken wegens ziekte. Nu heb ik gehoord 
dat deze kosten aftrekbaar zijn voor de 
belasting. Dit geldt dan niet voor mij, 
want ik heb nog nooit een belastingfor-
mulier ingevuld. Bij welk inkomen krijg 
je de kosten terug en hoe moet ik dan 
handelen? 

Iedereen die hoge kosten heeft gemaakt 
wegens ziekte, invaliditeit e.d. kan 
aanspraak maken op teruggave van in-
komstenbelasting en premies volksver-
zekeringen. Hoe hoger het inkomen des 
te meer belasting u normaal betaalt en 
des te meer u in bepaalde gevallen kunt 
terugkrijgen. In uw geval is het verstan-
dig een T-formulier aan te vragen bij de 
Inspectie Directe Belastingen. U dient 
dit formulier veten 31 december 1988 ge-
heel ingevuld terug te sturen. Naar aan-
leiding van de door u verstrekte gege-
vens, wordt dan bekeken of u in 1986 
teveel belasting en premies hebt be-
taald. Er geldt wel een minimumbedrag 
bij teruggave: voor de loonbelasting is 
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dit f 200 en voor de premies volksverze-
keringen (AOW/AWW) f 137. Lagere be-
dragen krijgt u dus niet terug. 
Als u moeite heeft met het invullen van 
het T-biljet kunt u zich wenden tot de 
Sociaal Raadslieden, Belastingwinkel 
of rechts-/wetswinkels bij u in de buurt. 
Zij verlenen gratis advies en hulp. Als u 
lid bent van een vakbond kunt u voor 
het invullen van uw biljet bij de vak-
bond terecht. 

Bijstand en 
studiebeurs 
éénoudergezin 
Mijn zoon gaat het komend jaar stude-
ren en heeft een basisbeurs aange-
vraagd. Als alleenstaand ouder heb ik 
een bijstandsuitkering voor een éénou-
dergezin. Nu heb & gehoord dat mijn 
uitkering flink wordt gekort omdat mijn 
zoon eigen inkomsten krijgt en omdat 
hij bij mij thuis blijft wonen. Ik denk dat 
ik hierdoor in grote financiële proble-
men zal komen. Mijn zoon kan van zijn 
studiebeurs toch geen huurbijdrage be-
talen. Is hier niets aan te doen? 

Momenteel ontvangt u een bijstandsuit-

kering voor een éénoudergezin, aange-
zien uw zoon geen eigen inkomsten 
heeft en u in zijn Onderhoud moet voor-
zien. Wanneer hij per 1 september een 
basisbeurs ontvangt èn een aanvullen-
de financiering,  die hij op grond van uw 
inkomen zeker moet aanvragen, wordt 
hij geacht in zijn eigen onderhoud te 
voorzien. U zult dan  een bijstandsuitke-
ring ontvangen voor een alleenstaan-
de. Maar een andere kortingsregel in de 
Algemene Bijstandswet is de woning-
delersregeling,  die inhoudt dat iedere 
bijstandsontvanger die met een ander 
persoon die zelf een  inkomen heeft een 
gezamenlijke huishouding voert, nog 
eens extra gekort zal worden. In uw ge-
val is dit een oneigenlijke situatie, 
want zoals u al aPrnerkt, kan van uw 
zoon z'n studiebeurs nauweljks een  

huurbijdrage gevraagd worden. Het 
wordt dus voor studenten financieel 
aantrekkelijker om buitenshuis te gaan 
wonen dan bij de ouder(s) te blijven. Nu 
heeft Staatssecretaris , 	de Graaf aan de 
2e Kamer medegedeeld dat hij de wo-
ningdelersmaatregej wil wijzigen en 
niet langer wil toepassen bijstands 
ontvangers met thuiswonende kinde-
ren. Dit betekent dat t op uw bijstands- 
uitkering geen w"ingdelersregeling 
zal worden toegePcist. 

Samenwonenden 
en Ziekenfonds 
Mijn vriend heeft een vaste baan en is 
verplicht verzekerd bij het Ziekenfonds. 
We wonen al een paar jaar samen, 
maar ik ben niet automatisch meever-
zekerd. De Sociale Dienst en belasting 
behandelen ons hetzelfde als gehuw-
den, want mijn uitkering ben ik kwijt 
sinds ik samen woon. Waarom vormt 
het Ziekenfonds nu een uitzondering, 
dat is toch onrechtvaardig? 

Al een jaar of vijf geleden is in de 
Ziekenfondsraad gezegd, dat - gelet op 
de groei van het aantal samenwonen-
den en het feit dat de maatschappij dit 
accepteert, een aanpassing in de regel-
geving voor de hand lag. Men was toen 
echter bang voor oneigenlijk gebruik; 
iedereen zonder eigen inkomen die met 
een fondsverzekerde samenwoonde, 
zou gratis worden meeverzekerd. An-
derzijds is het zo dat de belasting, de 
Sociale Dienst, de dienst huisvesting 
e.d. ongehuwd samenwonenden wel 
gelijkstellen met gehuwden. De Zieken-
fondsraad is daarom ook van mening 
dat de Ziekenfondswet moet worden 
aangepast t.b.v. samenwonenden die 
samenwonen op een wijze die niet feite-
lijk verschilt met mensen die gehuwd 
zijn. Medebepalend voor de medeverze-
kering wordt ook of zij eveneens hebben 
gevraagd te worden gelijkgesteld met 
gehuwden op andere terreinen zoals de 
belastingwet of de bijstandswet. De 
Ziekenfondsraad zal een advies in-
dienen. Hier moet vervolgens een wets-
voorstel van worden gemaakt, dat in 
het parlement afgewezen, gewijzigd of 
aangenomen kan worden. De wet gaat 
dus wel veranderen, maar het kan nog 
enige tijd duren. 

Alcoholvrij 
In aansluiting op de grootscheepse 
overheidscampagne 'Drank maakt 
meer kapot dan u lief is' heeft het voor-
lichtingsbureau voor de voeding enkele 
tips voor niet-alcoholische drankjes op 
feestjes en partijen. Een van de opgege-
ven mengsels is het zogenaamde Wee-
VeeCeetje, waarvoor de volgende in-
grediënten worden gemixed: Yzuitge-
perste citroen, '/ liter tomatensap, 'A 
liter grapefruitsap op smaak gebracht 
met wat citroenrasp, peper, zout en 
worcestershiresaus. Je vult er minstens 
vijf wijnglazen mee. 



Dit jaar openingen in Almere en Gouda 

Gestage uitbreiding gezinshuizen 
Gezinshuizen hebben zich bewezen binnen de jeugdhulpver-
lening. Deze vorm, een kruising tussen pleeggezin en kinder-
tehuis, is tot veler tevredenheid gevonden voor kinderen die 
niet meer thuis kunnen wonen en voor wie plaatsing in een 
tehuis niet nodig en in een pleeggezin niet haalbaar of wense-
lijk is. De Stichting Gezinshuizen Humanitas is ruim vijf jaar 
druk met het creëren van dergelijke woonvormen. Met succes. 
Onlangs, vrijdag 10 april, is in Almere het vierde gezinshuis 
in gebruik genomen. In mei van ditzelfde jaar zal in Gouda het 
vijfde geopend worden. 
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Eind 1981 begonnen de eerste gezins-
huisouders van Humanitas in Zoeter-
meer aan hun zware taak. Uit het jaar-
verslag van de stichting: „In het gezins-
huis krijgt de jongere de mogelijkheid 
een oplossing te vinden voor zijn of haar 
problemen op weg naar zelf standig-
heid. De jongere zal moeten leren om, 
actief rekening houdend met anderen, 
eigen keuzes te maken en de verant-
woordelijkheid hiervoor te dragen. De 
gezinsouders zijn daartoe dag en nacht 
aanwezig. Zij geven het voorbeeld, ook 
in falen en zich weer herstellen. Zij 
doen dit met hun hele persoonlijkheid, 
hun verleden, hun (en onze) gedachten 
over opvoeding en ook met hun kijk op 
de wereld." 

BEGELEIDING 
De gezinshuisouders,  die in veel geval-
len ook nog eigen kinderen hebben, 
krijgen in hun ruime, aangepaste wo-
ning gezelschap  van vier jongeren. De 
leeftijd varieert van tien tot zestien jaar. 
De tijd die zij doorbrengen in de gezins-
huizen hangt af van het tijdstip waarop 
zij in staat zijn zelfstandig te gaan wo-
nen, met of zonder begeleiding. De op-
zet van een gezinshuis is zodanig, dat 
er voldoende ruimte is voor gezamenlij-
ke activiteiten, maar ook voor ieder om 
zich terug te kunnen trekken. Het jong-
ste huis in Almere is ontstaan uit een 
samenvoeging van zes HAT-eenheden, 
een unieke overeenkomst tussen de 
Stichting en de woningbouwvereni-
ging. In Gouda worden, evenals in Zoe-
termeer, Lelystad en Spijkenisse, twee  

eengezinswoningen met elkaar verbon-
den. De gezinshuisouders worden eens 
per week bezocht door de gezinshuisbe-
geleiders. Marijke Allegro en Ruud van 
Sijl zijn vanuit de jeugdbescherming 
belast met de begeleiding en het onder-
houden van contacten met het bestuur. 
Ook komen bij hen aanvragen binnen 
om plaatsing in één van  de gezinshui- 

Is ongevraagde euthanasie vanuit hu-
manistische gezichtspunten in bepaal-
de gevallen aanvaardbaar of niet? Deze 
vraag over een tot dusver in de eutha-
nasiediscussies steeds  op de achter-
grond gebleven probleem  is door het 
Humanistisch Studiecentrum  Neder-
land (HSN) voorgelegd aan de sectie 
"Individueel beschikken  over leven en 
dood" van het HSN. Daarmee heeft het 
HSN het welhaast onbespreekbare  toch 
bespreekbaar willen maken. 

Het rapport van deze 
schrift gesteld en in rapportvorm gepu- 
bliceerd onder de titel '
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studie is nu op 

contra worden in ditAr  rapport 
afgewogen. Met name wordt inge- 
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op de problematiek rond mis- 
maakt geboren kinderen en patiënten  

zen van Humanitas. Zij zijn wekelijks 
getuige van de inzet waarmee de ge-
zinshuisouders hun huishouding draai-
ende houden. Huishoudingen waarin 
naast de inhoudelijke ook de praktische 
kant van het werk belangrijk is en vaak 
een probleem vormt. De WVC-subsidie 
biedt slechts een kleine financiële re-
serve. „En juist die geldzorgen zou je de 
gezinshuisouders willen besparen", al-
dus de begeleiders. Het materiële is zo 
belangrijk omdat de kinderen vaak eni-
ge tijd nodig hebben vertrouwen in de 
gezinssituatie te krijgen. De mogelijk-
heid tot het beoefenen van een geliefde 
hobby kan dan bijvoorbeeld relationeel 
en emotioneel gunstig werken. 

VERDER GAAN 

Vijf gezinshuizen in vijf jaar tijd. Gedra-
gen door met name wagonladingen ent-
housiasme en doorzettingsvermogen. 
Het lijkt ongepast te vragen naar de vol-
gende uitbreiding. Toch meldt het jaar-
verslag: „Kleinschalige voorzieningen 
als gezinshuizen zijn nu nog geconcen-
treerd in het westen. Verder zijn er vrij-
wel geen mogelijkheden voor jongeren 
die geen confessionele of algemene op-
voeding wensen. Gezien het belang 
van grote groepen jongeren zijn meer 
gezinshuizen, evenals een grotere 
spreiding, gewenst. De Stichting Ge-
zinshuizen Humanitas zal daarom ver-
der gaan met de ontwikkeling van 
nieuwe gezinshuizen, waar jongeren 
opgevoed kunnen worden volgens al-
gemene humanistische grondslagen". 

Marijke Katsburg 

n.a.v. Jaarverslag 1985 
Stichting Gezinshuizen Humanitas 
Neude 29 bis Postbus 753 3500 AT 
Utrecht tel. 030-312518 

die in coma verkeren of anderszins niet 
in staat zijn hun wil kenbaar te maken. 

Het rapport komt tot de conclusie dat 
ongevraagde euthanasie niet in alle 
gevallen onaanvaardbaar is. Met na-
druk moet daarbij worden gesteld dat 
het Humanistisch Verbond deze conclu-
sie verwerpt en dat Humanitas en De 
Vrije Gedachte zich niet als groepering 
over deze conclusie hebben uitgespro-
ken. Aan het rapport is een minder-
heidsrapport toegevoegd. 

Het rapport kan worden besteld door 
overschrijving van f 7,50 op postgiro 
550334 van het HSN te Amsterdam. 

Ongevraagde euthanasie 
in discussie gebracht 
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Samenwerking Woodbrookers en Humanitas: 

Vakantieweek over wonen van ouderen 
Hoe krijgen wij als oudere WELK dak 
boven ons hoofd? Dat is het thema van 
een zomervakantieweek in het Wood-
brookershuis te Beetsterzwaag (Fries-
land). De opzet van deze week is, om in 
een ontspannen, recreatieve sfeer, be-
zig te zijn met een aantal aspecten van 
wonen van ouderen, zoals die in onze 
tijd ontwikkeld worden. 
Wooncomfort en woonlasten zijn bepa-
lende factoren voor ons welbevinden. 
Omdat de toewijzing van woningen een 
verdelingsvraagstuk is, is het van be-
lang zicht te krijgen op bepalende facto-
ren bij de besluitvorming daarvan. 
Ook worden er in deze tijd tal van alter-
natieve woonvormen ontwikkeld, 
waarvan het de moeite waard is daar 
kennis mee te maken. 
De culturele aspecten van bouwen en 
wonen zullen evenzeer de aandacht 
krijgen, om duidelijk te maken hoe onze 
veranderende samenleving inspeelt op 
vorm en inrichting van de dagelijkse 
omgeving. 
Het initiatief tot deze zomerweek is ge-
nomen door mensen van Humanitas en 
de Arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers Kortekemmen/Beetsterzwaag. 
De week is bedoeld voor mensen vanaf 
50 jaar en vindt plaats in het Wood-
brookershuis te Beetsterzwaag van 13 
tot en met 18 juli. Dit huis ligt middenin 
een uitgestrekt bosgebied. Kosten be-
dragen f 375 per persoon (korting met 
Pas 65). Geïnteresseerd geraakt en be-
hoefte aan meer informatie? Neemt u 
dan contact op met: 
- Humanitas, Erik Vrind, tel. 058-138617 
- Woodbrookers, Mieke Andringa of 
Piet Boomsma, tel. 05126-1313. 

Voor opgave: Cursussecretariaat 
A. G. der Woodbrookers, 
Boerestreek 24, 9211 TV 
Kortekemmen. 

Op avontuur in 
de Ardennen 

Van 18 tot 25 juli a.s. organiseert een 
groep vrijwilligers uit het Humanistisch 
Verbond een avontuurlijke vakan-
tieweek voor jongeren in de Belgische 
Ardennen. Kanovaren, fietsen, een 
grottentocht en andere sportieve zaken 
staan op het programma. Voor deskun-
dige leiding is gezorgd. De deelnemers 
overnachten in een berghut nabij 
Mierchamps. 
Vertrek per bus vanaf Eindhoven, kos-
ten per persoon f 350,—. Aanmelden 
Hezer Enghweg 77, 3734 GP Den Dolder 
of Eikenlaan 28, 3828 BZ Hoogland. Bel-
len kan ook: 030-787409 of 033-801551. 

Deze zomer organiseert het IVN. Vereni-
ging ter bevordering van het milieube-
sef, vijftien kampen voor jongeren tus-
sen 15 en 30 jaar. Deze werkkampen 
worden gehouden in verschillende na-
tuurreservaten, verspreid over het hele 
land. Het is een goedkope (extra) va-
kantiemogelijkheid: deelnemers beta-
len voor de meeste kampen een eigen 
bijdrage van maar f 35,- per kamp-
week. Het IVN zorgt voor begeleding, 
onderdak en eten. 
De bedoeling van deze kampen is twee-
ledig: naast het verrichten van nuttig 
beheerswerk (dat anders niet zou wor-
den gedaan), wil het IVN zoveel moge-
lijk jongeren in Contact brengen met de 
natuur, het reservaatbeheer en de mi-
lieuproblematiek in het algemeen. 
Overdag wordt bijvoorbeeld een bloem-
rijk grasland gehooid, heide geplagd 
zoals dat vroeger werd gedaan, of bo-
men gerooid waar er teveel van groei-
en. Tijdens het werk wordt vaak even 
stil gestaan bij de Planten en dieren, 
die in het reservaat leven en de eventu-
ele bedreigingen van het reservaat. 

Sociaal 
In Amsterdam bestaat sinds kort een 
Internationaal Bureau voor Sociaal-
Toerisme Amsterdam  (ISTA). In samen-
werking met de Camping Zeeburg (in 
1984 gestart als werklozenprojekt)  orga-
niseert ISTA in 1987 volledig verzorgde 
bezoeken aan de hoofdstad. Via uitge-
balanceerde programma's wordt aan 
groepen mensen , gebo- 
den om op bijzondere 

de gelegenheid 
wijze kennis te 

c.oc, 

's Avonds verkent men de omgeving en 
komen natuur- en milieu-aspecten in 
verschillende vormen aan bod. Twee 
kampen gaan dieper in op een bepaald 
thema. Dit jaar zijn de thema's "Milieu 
en politiek" en "Vormen in de natuur en 
omgeving". 
Als je nog een week vakantie over hebt 
en het lijkt je wel wat neem dan contact 
op met het IVN, Postbus 201123, 1000 HC 
Amsterdam, tel. 020-22 81 15 (vragen 
naar Paul, Aaltjen of Jan). 

oerisme 
maken met Amsterdam en de Amster-
dammer. 
Buiten een aantal standaard program-
mamogelijkheden kunnen groepen ook 
zelf suggesties voor hun programma 
aandragen. Voor informatie en/of reser-
veringen kunt u terecht bij ISTA/Cam-
ping Zeeburg, Zuider Iklijk 44, 1095 KN 
Amsterdam, tel. 020-944430. 

Werkvakanties in natuurreservaten 

12 vW 	fi\v/t1EMCVOIr (01EM2 KM20M1111 2 9 Wij 



Flankerend bejaardenbeleid 
- meer conformerend dan innoverend- 

hoop te besparen zijn. Welnu, wat heeft 
het FBB tot nu toe opgeleverd? Voldoet 
het enigszins aan de bedoelingen  en 
klopt de vrees van velen, dat een goed-
kopere en ook tevens volledig  kwalita-
tieve ouderenzorg een schone  illusie is? 
De Nederlandse Federatie voor Bejaar-
denbeleid (NFB) maakte  over 1984 als 
1985 balans op. Over 1984, toen er 25 
miljoen gulden specifiek voor het FBB 
door het rijk verdeeld werd,  meldde de 
NFB al eerder na een kritische  inventa-
risatie, weinig vernieuwende, laat 
staan door ouderen zelf opgezette initi-
atieven. Onder de noemer  FBB bleken 
er vooral voorzieningen en projekten 
vanuit het professionele ouderenwerk 
gesteund te zijn. De NFB zag dit als een 
teleurstellend resultaat. In 1983 had de 
minister van WVC immers zelf ge-
schreven: 
"Flankerend beleid is niet gericht op 
enigerlei nieuw soort voorzieningen 
voor bejaarden. Het beoogt eerder een 
aanvulling op de taken en  funkties van 
instellingen en voorzieningen 
terrein van het bejaardenwerk.op het 
ligt het accent op het ondersteunen    pb aar  vanij  
het eigen initiatief van ouderen en hun 
directe leef omgeving en  op initiatieven 
van vrijwilligers." Inmiddels rappor-
teert de NFB ook over het uitpakken van 
het flankerend bejaardenbeleid  in 1985. 
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was er 50 miljoen voor  het FBB beschik-
baar die deze keer via de  provincie-bes-
turen en de besturen van  de grote ste-
den (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 

worden. De 
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Den Haag) toegewezen  kon 
maat van toewijzing

binnende pro-
vincies/steden,

epaald door 
het aantal ouderen (65_ 
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door de provincie/stad, én  

bejaardenoorden gekoppeld zoge-
naamd reikwijdte besluit (RWB), dat er 
op neerkwam dat bepaalde voorzienin-
gen in het bijzonder voor 

p  
in aanmerking onder de noemer FBB 	nmerking 

kwamen. In het NFB_raport wordt ge-
steld dat het FBB '85 in grote lijn een 

WMI 

In 1983 introduceerde het ministerie van 
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur 
(WVC) het Flankerend Bejaardenbe-
leid. Recent werd dit beleid nog eens 
omschreven als 'gericht op bezuinigin-
gen op ouderenvoorzieningen en tege-
lijk recht willen doen aan de toenemen-
de vergrijzing'. In februari 1984 noemde 
Humanitas het flankerend bejaarden-
beleid (verder FBB) in een voorlichtings-
brochure eenvoudig 'minder voor meer'. 
Van regeringswege, en ook door de re-
geringspartijen, is na 1983 steeds vol-
gehouden, dat het FBB gezien moest 
worden als een serie overgangs- en 
aanpassingsmaatregelen naar een 
nieuwe realiteit: met afnemende mid-
delen toch een kwalitatieve, voldoende 
ouderenzorg handhaven. De staatsuit-
gaven moesten beheerst worden, ook 
ten aanzien van het ouderenwerk. Juist 
het handhaven van een kwalitatieve en 
tevens voldoende ouderenzorg noopten 
tot flankerende  maatregelen. Die maat-
regelen werden in hoofdlijnen als volgt 
gericht. De gehele ouderenzorg zou veel 
meer moeten aansturen op het zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven van oude-
ren. Ook bij komende en groeiende red-
zaamheidsproblemen moesten oplos-
singen allereerst in de thuissituatie ge-
zocht worden. Met name eerste lijns-
voorzieningen (gezins- en bejaarden-
zorg, wijkverpleging) zouden directer 
moeten inspelen, zouden meer aanvul-
lend moeten zijn op zelf- en mantelzorg. 
Dure voorzieningen (tehuizen) zouden 
bovenal pas in allerlaatste instantie als 
voorziening in aanmerking moeten ko-
men. De overheid sprak van substitutie 
van dure door goedkopere voorzienin-
gen en van, waar mogelijk, beroeps-
werk door vrijwilligerswerk in haar ve-
le gedaanten van mantelzorg tot geor-
ganiseerde vrijwillige hulp- en 
dienstverlening. In verband met het 
laatste werd gesproken over de Zorgza-
me Samenleving. Als de mensen zich 
maar wat verantwoordelijker voor el-
kaar betoonden zou het al aanzienlijk 
de goede kant op gaan en zou er ook een 
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voortzetting is van de koers 1984. Zorg-
voorzieningen slokten de meeste subsi-
diegelden op. (70 procent is besteed aan 
met name alarmeringsprojekten, maal-
tijdvoorzieningen en aktiviteiten in het 
kader van de wijkfunktie van het verzor-
gingstehuis). Daarbij ging het evenals 
in 1984 bijna steeds om projekten die 
vanuit (zorg)-instellingen werden aan-
gevraagd, (verzorgingstehuizen en in-
stellingen gecoOrdineerd ouderen-
werk). Opnieuw werd weinig bereikt of 
tot stand gebracht onder de noemer 'on-
dersteuning eigen initiatieven van ou-
deren en/of (oudere) vrijwilligers. On-
danks alle, drie jaar geleden en ook na-
dien geuite nadruk op emancipatie, 
vorming en preventie, zijn er niet of 
nauwelijks initiatieven of aktiviteiten 
in die sfeer aan bod gekomen. Van ver-
nieuwend- en emancipatiebevorderend 
beleid is weinig terug te vinden, schrij-
ven de NFB-rapporteurs. Van de voor 
1985 beschikbare 50 miljoen werd uit-
eindelijk maar 39 miljoen besteed en 
daarvan ging slechts 3 ton naar speci-
fieke ouderen-initiatieven. Bij de aan-
besteding van de beschikbare FBB-sub-
sidiepot zijn sommige provincies overi-
gens wel erg zuinig gebleken. Fries-
land, Drente en Zeeland geven minder 
dan de helft van het voor hen beschik-
bare budget uit. Gelderland haalde een 
diepterekord en besteedde slechts 15 
procent. Alle onduidelijkheid over 'het 
subsidiesysteem FBB' lijkt hier bepaald 
niet debet aan. Maar binnenkort hoeft 
niemand zich meer echt druk te maken 
om flankerend bejaardenbeleid. De 
WVC-subsidiewortels golden slechts in 
'84, '85 en '86 mèt ongetwijfeld overloop 
naar '87. Maar daarna is het afgelopen. 
Dan is alles weer bij het oude. Is het ooit 
wel anders geweest? Over het geheel 
genomen is het FBB meer conformerend 
dan innoverend gebleken, in '84, in '85 
en ongetwijfeld in '86. 

Michael Kerkhof 
31 maart 1987 



„De GAAZ onder de loupe", 
was de titel van een sympo-
sium ter gelegenheid van het 
5-jarig bestaan de „GAAZ" 
van een ziekenhuis in de 
mijnstreek. En als u dan 
weet dat GAAZ staat voor 
Geriatrische Afdeling Alge-
meen Ziekenhuis weet u me-
teen waar die bijeenkomst 
over ging: er zijn te weinig 
„GAAZ-en" en er dienen snel 
„GAAZ-en" bij te komen in 
alle regio's van het land. 

We denken wel dat we aller-
lei maatregelen aan het ne-
men zijn om de komende 
„vergrijzing" op te kunnen 
vangen, maar er zijn nog ont-
zettend veel hiaten, binnen 
en ook buiten de gezond-
heidszorg, als het gaat om 
ouderen. Natuurlijk, het hele 
beleid wordt steeds meer af-
gestemd op het zolang moge-
lijk „thuis houden" van oude-
ren. Maar wordt er ook zo-
veel werk gemaakt van pre-
ventieve maatregelen om de 
ouderen valide te houden? Is 
de geriatrie een mythe, wer-
kelijkheid . . . of toch een 
mythe? vroeg de arts F. J. 
Biesenbeek, één van de spre-
kers op het symposium, zich 
af. En hij gaf een boeiend 
overzicht over de ontwikke-
ling van de geriatrie in ons 
land. Want al in 1963 werd de 
Studiecommissie Geriatrie 
ingesteld. Vanaf dat moment 
verscheen het ene rapport na 
het andere, werden moties 
aangenomen en weer ver-
worpen en deden staatsse-
cretarissen uitspraken. Vijf 
jaar later werd een besluit 
genomen over deze zaak: het 
specialisme geriatrie werd 
niet erkend . . Weer vijf 
jaar later verschenen er 
nieuwe nota's en in 1972 
kwamen er positieve aanbe-
velingen. Een paar jaar la-
ter, in 1975, haalde de kwes-
tie de tweede kamer door een 
motie van het kamerlid 
Haas-Berger. In 1977 stelde 
staatssecretaris Hendriks 
vast dat het specialisme ge-
riatrie er moet komen maar 
het zou duren tot 1983 voor-
dat het er ècht kwam. Poli-
tiek gezien is de groep oude-
ren weinig interessant. Hoe-
wel ze een steeds groter deel 
gaan uitmaken van het 
kiezersvolk, is hun positie 
marginaal gebleven. Profes-
sor Van de Heuvel vroeg zich 

in 1976 al af: „Wie kan zich 
een kabinetscrisis voorstel-
len over het ouderenbeleid?" 
Zelfs nu, nu de ene bezuini-
gingsmaatregel na de ande-
re wordt genomen, staat die 
vraag nog levensgroot over-
eind. 
Iedereen wil oud worden. 
maar niet oud zijn. Het oud 
zijn past niet in onze vitale 
technologische cultuur. Ou-
deren worden afgevoerd 
naar verpleeghuizen. Speci-
alisten spreken van „bed-
blokkers". Bij een doorsnee 
ziekenhuis wordt een op de 
drie bedden bezet door een 
oudere, die dan ook twee 
maal langer op de afdeling 
zal blijven dan zijn twee ka-
mergenoten. 

DE GAAZ IN LIMBURG 

De Stichting Samenwerken-
de Ziekenhuizen en Ver-
pleeghuizen in de westelijke 
mijnstreek is vijf jaar gele-
den gestart met een afdeling 
Geriatrie in het ziekenhuis 
van Sittard. Er werd een heel 
geriatrisch team samenges-
teld bestaande uit een inter-
nist, een neuroloog, een kli-
nisch psycholoog, verpleeg-
kundigen, maatschappelijk 
werker, ergotherapeut, fysi-
otherapeut, logopedist, be-
zigheidstherapeut en gees-
telijk raadsman. En het 
GAAZ-gebeuren ontwikkel-
de zich in hoog tempo. De 
overheid kwam met een 
startsubsidie en de provincie 
evenals het ziekenfonds 
droegen hun steentje bij. De 
berichten op het symposium 
waren hoopvol. En er werd al 
geroepen dat er in elke regio 
een GAAZ zal moeten ko-
men. Wij kunnen ervan over-
tuigd zijn, dat waar de ver-
grijzing sterk toeneemt en 
waar het beleid gericht 
wordt op zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen en vali
de zijn, zo'n GAAZ en de 
daarbij behorende werkers 
onmisbare schakel  zijn in de  
keten van specifieke  gezond-

heidszorgvoorzieningen 
voor ouderen. 
Wie méér bijzonderheden 
wil weten kan het Syrnposi-
umboek bestellen over deze 
dag via gironummer 
225.68.02 van het ziekenhuis  

Sittard, door overmaking 
van f 10,— 

Marius Hofhuis 

KORT 
VAN 
STOF 

FOLDER KWIJTSCHELDING 
VAN BELASTING 
Zelfs de belastingdienst zelf 
heeft geconstateerd dat on-
voldoende duidelijkheid be-
staat over de criteria die de 
belastingdienst hanteert bij 
de beoordeling van een ver-
zoek om kwijtschelding. 
Per 1 januari 1987 wordt nu 
gewerkt met een nieuwe, 
strakkere procedure voor 
kwijtschelding. Mensen die 
kwijtschelding willen, kun-
nen nu al gemakkelijker van 
tevoren zien of zij hiervoor in 
aanmerking komen. Er zijn 
twee formulieren, nl. het 
kwijtscheldingsformulier 
Ondernemers en het kwijt-
scheldingsformulier Particu-

lieren. Deze formulieren zijn 
bij de ontvangkantoren der 
Directe Belastingen verkrijg-
baar. Het volledig ingevulde 
formulier moet hier ook weer 
ingeleverd worden. Kwijt-
schelding is mogelijk voor de 
inkomstenbelasting,  pre-
mieheffing volksverzekerin-
gen en de onroerend goed-
belastingen. Informatie over 
regels en beleid ten aanzien 
van kwijtschelding vindt u in 
de folder "Kwijtschelding 
van Belasting", die gratis 
verkrijgbaar is bij de belas-
tingdienst of via de belas-
tingtelefoon: (gratis) 06-0543. 

GELD- EN SUBSIDIEBOEKJE 
Hoewel er juist voor mensen 
met een laag inkomen diver-
se subsidiemogelijkheden 
en belastingfaciliteiten zijn, 
lopen veel mensen jaarlijks 
honderden guldens mis. Dat 
gebeurt doordat men onbe-
kend is met de regelingen of 
doordat deze te ingewikkeld 
zijn. Dit is gebleken uit on-
derzoeken die Konsumenten 
Kontakt de laatste jaren 
heeft verricht. 
Daarom heeft Konsumenten 
Kontakt, in samenwerking 
met het C.N.V., het Geld- en 
subsidieboekje uitgegeven. 
Hierin worden zeventien re-
gelingen uitgelegd die be- 

stemd zijn voor mensen met 
een minimum inkomen of 
iets daarboven. Er wordt 
aangegeven hoe een subsi-
die aangevraagd moet wor-
den; er staan veel voorbeel-
den en standaardbrieven in 
en tal van nuttige adressen 
van hulpverlenende instan-
ties. 
Het boekje zal ook in het 
Turks en Marokkaans ver-
schijnen. Het is de bedoeling 
dat elk jaar een bijgewerkte 
versie van het boekje zal ver-
schijnen. 
Het boekje is te bestellen 
door overmaking van f 5,50 
(incl. verzendkosten) op giro 
36 39 13 t.n.v. Konsumenten 
Kontakt te Den Haag, o.v.v. 
Geld- en subsidieboekje. 
Wie het boekje afhaalt bij 
K.K. of C.N.V. betaalt f 3,50. 

WEGWIJZER VOOR 
ALLEENSTAANDE OUDERS 
Het Maatschappelijk Advies-
en Informatiecentrum 
(MAIC) in Amsterdam heeft 
een brochure samengesteld 
voor alleenstaande ouders. 
Niet alleen voor de ouders 
zelf is dit een handige bro-
chure: hij kan ook gebruikt 
worden door (vrijwillige) 
hulpverleners en verwijzers. 
De brochure is (gratis) ver-
krijgbaar bij het MAIC, Har-
tenstraat 16-18, 1016 CP Am-
sterdam. Tel. 020-240977 
(maandag t/m vrijdag, 12.00-
17.00 uur). 

SCHENKINGEN 
AAN (KLEIN)KINDEREN 
Zoals bekend, zijn schenkin-
gen aan eigen, stief- en 
pleegkinderen tot een be-
paald bedrag vrij van schen-
kingsrecht. Voor dit jaar is 
het bedrag maximaal 6617 
gulden. Over schenkingen 
tot dit bedrag hoeft dus geen 
belasting te worden betaald 
door de ontvanger. Als het 
bedrag van de schenking ho-
ger uitvalt is alleen over het 
bedrag boven dief 6617 be-
lasting verschuldigd. 
Bovendien is het toegestaan 
één keer één kind een be-
drag van 33.085 gulden be-
lastingvrij te schenken. Dan 
moet het kind echter min-
stens 18 en niet ouder dan 34 
zijn. Kleinkinderen mag u 
één keer per 24 opeenvolgen-
de maanden f 3969 schenken 
zonder dat zij daar schen-
kingsrecht over hoeven te 
betalen. 

Oud en grijs is niet „total loss" 
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Afbraak vrijwilligerswerk 

Trekking Nationale Loterij 
Veel Humanitas-leden doen mee aan de Nationale Loterij, ten behoeve van Humanitas. 
Daarom is besloten de uitslag van deze giroloterij voortaan ook in Van Mens tot Mens te 
publiceren. 
De uitslag van de trekking van 31 maart 1987 luidt: 
Een hoofdprijs van f 25.000,— belastingvrij voor de houder van nummer 768230. Een prijs 
van f 100,— op alle nummers, die eindigen op 2937 en een prijs van f 25,— op alle 
nummers, die eindigen op 685. 
De hoofdprijs van de medewerkersloterij (f 1000,—) is gevallen op nummer 22890. Een 
prijs van f 500,— viel op nummer 45387 en een van f 250,— op nummer 42135. 
De winnaars in deze loterij ontvangen de prijs automatisch op hun girorekening. Als u 
ook mee wilt doen (dat kost u elke drie maanden zeggen en schrijve één tientje) kunt u 
bellen met 010-4764811 of een kaartje  sturen aan de Nationale Loterij, postbus 260, 3000 
AG Rotterdam. Vermeld steeds: t.g.v. Humanitas! 

KaderKringloopKrant! 

Vier Zeeuwse organisaties 
voor Maatschappelijk Akti-
veringswerk (waaronder Hu-
manitas) hebben zich met 
een gezamenlijk schrijven 
gericht tot de provinciale 
voormannen van de poli-
tieke partijen met een indrin-
gende waarschuwing tegen 
de gevolgen van afbraak van 
subsidies. Als de Rijkskor-
tingen op de subsidies voor 
dit werk aan de instellingen 
worden doorberekend ko-
men honderden vrijwilligers 
in de kou te staan, zo consta-
teren de instellingen. En dat 
kan toch niet de bedoeling 
zijn van een overheid, die 
juist stelt vrijwilligers een 
grotere rol te willen laten 
spelen in het welzijnswerk. 
De vier instellingen waar het 
om gaat (respectievelijk ge-
reformeerd, hervormd, ka- 

Sinds een jaar of zeven pu-
bliceert Humanitas ter on-
dersteuning van bestuurders 
en vrijwilligers de Kader-
KringloopKrant. Oorspron-
kelijk liep de verzending via 
de afdelingen. Onlangs is 
echter besloten over te gaan 
tot rechtstreekse toezending 
aan alle belanghebbenden. 
Vervult u een functie als ver-
tegenwoordiger van uw af-
deling in een bestuur van 
b.v. het maatschappelijk 
werk, een verzorgingstehuis 
of wooncentrum, het gecoor-
dineerd ouderenwerk of de 
gezinsverzorging, coordi-
neert u een activiteitengroep  

in uw afdeling of vervult u op 
andere wijze een functie bin-
nen of namens Humanitas en 
ontvangt u momenteel de 
KaderKringloopKrant niet, 
dan kunt u alsnog om toezen-
ding verzoeken. (Postbus 71, 
1000 AB Amsterdam) 
Bestuurders van afdelingen 
en gewesten en leden van 
bestuurscommissies ontvan-
gen de KaderKringloopKrant 
kosteloos. Voor toezending 
aan leden, die een functie 
namens een afdeling of ge-
west vervullen worden de 
verzendkosten aan die afde-
ling of dat gewest in reke-
ning gebracht. 

tholiek en humanistisch van 
signatuur) hebben elk één 
beroepskracht in dienst ter 
ondersteuning van de vele 
honderden vrijwilligers . . . 

Spectaculaire verhuizing na grote brand in Rotterdam 
Na een allesverwoestende 
brand in de nacht van 11 
maart zat Humanitas afde-
ling Rotterdam slechts 
eventjes in zak en as. Want 
al binnen twee weken heeft 
de afdeling beslag weten te 
leggen op het prachtige mo-
numentale pand van de 
Scheepvaart Vereniging 
Zuid. Dit kwam precies op 
het juiste moment vrij en 
werd dankzij het slagvaar-
dig beleid van algemeen di-
recteur H. M. Becker en het 
hoofdbestuur op 27 maart j.1. 
officieel het eigendom van 
Humanitas. 
Bij het verschijnen van dit 
nummer heeft de adreswijzi-
ging reeds plaats gevonden. 
Het nieuwe adres van afde-
ling Rotterdam is: Pieter de 
Hoochweg 110, 3024 BH Rot-
terdam. Het telefoonnummer 
is niet gewijzigd en blijft dus 
010-4 76 48 11. 
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Hij praat moor over zijn zorgzame 
samenleving. Maar de Minister kan ons nog 
meer vertellen. Zorgzaam betekent in zijn 
recept maar ol te vaak: bezuinigen bij  de 
overheid en de zorg aan onderen overlaten. 
Minder geld voor bejaardenwerk, voor 
jeugdhulpverlening, voor verstandelijk 
gehandicapten-zorg. • 

Wie graag wil dot mensen elkaar helpen 
moet het vrijwilligerswerk niet afbreken maar 
opbouwen. Humanitas organiseert die 'zorg 
voor elkaar' ol meer dan veertig jaar. Met de 
nadruk op de mensen die vrijwillig iets voor 
elkaar willen doen. 

Als u dók iets wilt doen - bel dan 
Humanitas. 

UIEWIR D'a52, 
helpt mensen 

16 \W-M ktIEM 7©-)7 IMEMC 


