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Lid werden nu voordek 
Op grond van de algeme-
ne prijsindex is de contri-
butie voorHum.cmilas over 
het jaar 1991 voor ee.n ge-
woon lid bepaald op 29_ -
(was 28.50) en voor twee 
leden op eenadres op 
33.5e (wan 33-4-
Jeugdleden.gaani.p..v. 
10. - voortaan 11_-betalen. 
De contributie voorHuma-
nitas is • is  -gift-  aftrekbaar 
voor de Inkomstenbekis-
ting. Dat geldt ook als u 

-lid voor het leven" wordt. 
door in een keer 15 x de 
geldende jaarcontributie 
over te maken. 
Wie nog geen lid is maar 
dat voor 31 december 
wordt is bovendien extra 
voordelig uit: over 1990 is 
dan (vanaf 1 oktober) geen 
contributie meer verschul-
digd. 

Ander adres 
(11)Erkenning 
Het belangstelling en instem-
ming hebben wij het artikel 
rietkan uw broer, uwzus. 
uvr collega zijn" gelezen in 
Van-Mens/ot Mens van juli/ 
augustus. 1 Maus 	isclacrrin 
echter een adres vermeld dat 
inraidclelsnietmeerklopte_ 
Het cziresvoorcontcrct en cor-
responclentieis nu: (111Erien-
oing. Wielewaal-straat 11, 
7471 HC Gaar, telefoon 05470-
6314 Namens (H)Erkerming, 

Caroline Hulshol-Wopereis 

Zwerver 
Het is een goede zactirckztore 
daklozen dringender arm de 
orde van de dag komen-
Iedereen. ook officiële hulp-
verlenerszien de noden. 
Toch moet mij van het hart 
dat de (andere)hulpverie-
ners officiële. nogelke dag 
zwervers creëren_ 
Het zijn niet alleen de bezuini-
gingen die deschukl mogen 
krijgen_ Aaslid van de Vereni-
ging Ypsilan is mij bekend dat 
bijv. in Amsterdam opname-
voorkomend" beleid wordt 
gevoerd 
Op het moment dat de psychi-
ater een accu ut crisisgeval 
moet beoordelen, gaat hij op 
het gevaar af. 

De familie wordt niets ge-
vraagd terwijl zij heel veel 
informatie bezit en veel zorg 
te bieden heeft_ 
Als de fcrmilieprotesteert. 
hoort men geregeld: _Zet hem 
of hczarmaar buiten de deur!!! 
In een partner-groep van Yp-
silon wasméérckar de helft 
deerde hulpverleneres. psy-
chiaters/huiscrrtsen. gedwon-
gen tot een echtscheiding. 
Datde problemen meestal 
nog groter warden als er 
sprake is van een lichte af 
ernstige chronischepsychase 
isduidelijk. 
IJkfamilie wéét datzo 
iemand niet voorziet zelfkim 
zorgen_ 
De VerenigingYpsilon (2700 
leden) vecht alzes jacrr lang 
voor erkenning van de be-
trokkenheid van partners en 
kunilieleden. 
Samen met de hulpverleners 
zou erheel wat onnodig ver-
driet voorkomen kunnen 
worden. 

Santing. voorzitter. 

Ypsilon is een vereniging von 
ouders en andere familiele-
den van chronisch psychoti-
sche en schizofrene mensen. 
Grindweg 135 3054 W Rotter-
dam tel: 010-4183050/4185608. 

LIERSTPARKAL á Al 
Afmeer den dertig jaarwar-
den in het Groningedand 
buitenkerkelijken, die een-
zaam en bejaard of ziek zijn 
verrast met een kerstpakket. 
Ook dit jaar Meten deAfde-
lingen Groningen en Haren 
van Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond weer deze 
sympathieke actie_ De ver-
zoeken om een financiële bij-
drage zijn een dezer dagen 
door de commissie thuisbe-
zorgd bij meer dan 10CC leden 
van Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond Ook enkele 
grote gevers uit het bedrijfsle-
ven hebben er gelukkig een 
gewoonte van gemaakt deze 
actie te steunen. 
De komende maanden wor-
den bloemen en fruit uitge-
zochten de pakketten bij de 
leveranciers samengesteld. 
Meer dan vierhonderd pak-
ketten. waarvoor de adressen 
zijn verkregen via het oude-
renwerir. het maatschappe-
lijk werken de eigen relatie-
kring_ De adressen worden 
door vrijwilligers geschre-
ven, wijken worden inge-
deeld en tenslotte worden al-
le pakketten door vrijwilligers 
(met auto) thuisbezorgd_ 
Nieuwe vrijwilligerszijn wel-
kom bij raevr.L.Narold-de 
Boer, telefoon 050-126461. Fi-
nanciële bijdragen zijn wel-
kom op postgiro 947348 t.n.v. 
de Commissie Kerstpakketten 
Groningen. 
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Hum= 
De Vereniging Humanitas 

houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
ieder. die de algemeen-hu- 

manistische uitgangspunten 
van eigen verantwoordelijk- 
heid en zelf beschikking aan- 
vaardt, in solidariteit mot de 

medebewoners van deze 
planeet. 

Aanmelding voor hot lid- 
maatschap schriftelijk bij het 
Centraal Bureau, postbus 71. 
1000 AB Amsterdam. Opzeg- 
ging eveneens schriftelijk 

aan hetzelfde adres, mits ont- 
vangen v& ir 3 december, 

gaan in per 1 januari daarop- 
volgend. 

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie: 
294050 t.n.v. Humanitas, Am- 

sterdam. 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van on-
ze lezers. Dat betekent niet, dat 
wij die altijd onderschrijven. De 
inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden 

die in te korten-blijft geheel voor 
rekening van de inzenders. 

VAN MEMS TOT PAENS al 	Intake 1990 



De geslonken marktwaarde van ideologie 

Individualisering 
vraagt een ander Htunanitus 

Hoe moet Humanitas zich als ideologische vereniging opstel-
len in een tijd dat mensen zich vooral uit praktische overwe-
gingen aansluiten bij een organisatie? Bestaat het risico om 
een levensbeschouwing uit te dragen waar steeds minder 
mensen op afkomen? Of wordt je een soort buurtwinkel voor 
allerhande sociale dienstverlening, maar zonder uit-
gangspunten? Vier deskundigen laten hun licht schijnen over 
de kansen en wenselijkheden van Humanitas in een snel 
veranderend tijdperk. Ideologie kan nog steeds, concluderen 
zij, maar dan moet je duidelijk laten zien waar het goed voor 
is. 

„De vraag is welke activiteiten een orga-
nisatie moet ontplooien om mensen te 
interesseren. Dat lukt steeds moeilijker. 
En zelfs als mensen zich bij een organi-
satie aansluiten, vraag ik me af of ze zich 
op levensbeschouwelijke basis willen 
verbinden. De teneur is dat de keuzes 
van tegenwoordig op praktische gron-
den worden gemaakt. Mensen kiezen 
voor relaties, clubverbanden of ac-
tiegroepen op basis van wat voor hunzelf 
belangrijk is. Sommige kiezen voor een 
milieu-groep, anderen voor een praat-
groep en als iemand een crisis in zijn 
leven heeft kiest hij voor een zelfhulp-
groep. Dat zijn keuzes die niet op levens-
beschouwelijke basis worden gemaakt." 
Professor dr. Hennie Langeveld is hoog-
leraar emancipatievraagstukken. Zij sig-
naleert dat de samenleving weliswaar 
meer gericht is op praktisch dan op le-
vensbeschouwelijke vraagstukken, 
maar dat zij hierin toch niet eenduidig is. 
Want, zo stelt professor Langeveld: „On-
danks hun praktische gerichtheid blijven 
veel mensen toch behoefte hebben aan 
levensbeschouwing. Denk maar eens 
aan de bloei van het sektewezen." 
Hennie Langeveld laat een baantje licht 
glijden over de samenleving zoals die 45 
jaar na de oorlog is geworden. Haar con-
stateringen komen nauwelijks als een 
verrassing. De meeste mensen die zich 
bij maatschappelijke ontwikkelingen be-
trokken voelen - in Humanitas zijn dat er 
heel wat - hebben al lang gezien dat 
veranderde tijden vragen om een 
nieuwe visie. De dit voorjaar verschenen 
nota 'Humanitas 45 jaar na dato' heeft de 
dilemma's van Humanitas in kaart ge-
bracht. De veranderingen van die het 

voorbije tijdperk heeft bewerkstelligd en 
het ledenverloop van Humanitas wor-
den besproken. Toegenomen welvaart, 
nieuwe armoede en voortschrijdende in-
dividualisering tekenen Nederland aan 
de vooravond van een nieuwe eeuw. Is 
een organisatie als Humanitas met een 
uitgesproken ideologie in het vaandel 

nog wel aantrekkelijk voor mensen? Of is 
juist een gebrek daaraan funest? Be-
langrijk is welke conclusies je aan zulke 
afwegingen verbindt, en hoe je die uit-
eindelijk vorm gaat geven. „Een organi-
satie die een geheide visie heeft, maar 
onvoldoende toegankelijk is voor een 
nieuwe informatie, wordt star en loopt 
gerede kans de aansluiting op nieuwe 
ontwikkelingen te missen", zo staat in de 
nota van Humanitas. „Een organisatie 
die goed is in het opnemen van informa-
tie, maar die geen duidelijke visie heeft 
loopt echter de kans om een speelbal te 
worden van ontwikkelingen om zich 
heen of te verbrokkelen in deel-activi-
teiten." 
Als je dergelijke overpeinzingen vertaalt 
naar Humanitas, vraag je je af of een 
ideologie waarin zorg voor de samenle-
ving centraal staat, nog grote groepen 
mensen weet aan te spreken. In een tijd-
perk waarin mensen zich bewust zijn ge-
worden van hun individuele belangen, 
is het begrip solidariteit stukje bij beetje 
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afgekalfd. Toch zijn deskundigen van 
mening dat individualiteit niet voldoen-
de is om een samenleving goed te laten 
functioneren. „We hebben in de afgelo-
pen jaren moeilijke tijden beleefd", zegt 
professor Hennie Langeveld. „Er is veel 
bezuinigd op zorg en welzijn. Het woord 
welzijn is zelfs helemaal uit. Niettemin 
zijn de problemen waar organisaties als 
Humanitas zich mee bezig houden na-
tuurlijk niet de wereld uit. Je ziet dat men 
dat langzamerhand weer gaat her-
kennen." 

EGOISME 
„Zorg is de basis van de samenleving, 
nog belangrijker dan economie", oor-
deelt Iteke Weeda, hoogleraar gezinsso-
ciologie. Daar moet je op draaien en 
daar moet je wat voor over hebben. Inch-
viducilisPring heeft iets van egoïsme in 
zich. Je mag voor jezelf beslissen. De 
zorg heeft zich steeds meer beperkt tot 
het eigen gezin. Mensen hebben ook 
steeds minder familie. Dus vallen be-
paalde groepen buiten sociale zorg. Als 
je het hebt over individualisering, bete-
kent dat de vrienden belangrijker wor-
den. Die kunnen een breder netwerk 
vormen dan alleen familie. Maar je 
vraagt naast individualisering ook nog 
iets anders, en dat is verantwoordelijk-
heid. Individualisering  heeft ook een ten-
dens van verantwoordelijkheid in zich. 
Als je in een netwerk van contactperso-
nen wil zitten en verzorgd wil worden als 
je iets overkomt, zul je zelf ook verant-
woordelijkheid voor anderen moeten op- 
brengen." 
Het dieptepunt in de zorg ligt achter ons,  
zo denkt Eli van der Kooi. Hij werkt op het 
Ministerie van WVC op de Directie Maat-
schappelijke Ontwikkeling. Hij is tevens 
lid van Humanitas. „Ik denk dat het op 
het ogenblik heel goed is dat we toege-
ven dat we weer iets aan zorg moeten 
doen. Het is politiek weer geaccepteerd 
om over armoede te spreken en iedereen 
erkent dat armoede een uitermate com-
plex verschijnsel is." 
Hennie Langeveld borduurt daarop 
voort en waagt zich af hoe maatschap-
pelijke zorg in een nieuw jasje er uit zal 
moeten zien. „Wat belangrijk is voor de 
toekomst is dat zorg op maat gegeven 
gaat worden. Aan één kant presenteert 
men dat uit het oogpunt van bezuini-
ging. Dat betekent vooral niet meer ge-
ven dan noodzakelijk is. Maar aan de 
andere kant is het zo dat door de indivi-
dualisering iedereen zorg nodig heeft 
die op zijn persoon is afgestemd. Je moet 
daarbij vreselijk oppassen voor bevoog-
ding. Dat willen mensen niet meer. Maar 
aan de andere kant willen zorgbehoe-
vende mensen toch een zeker houvast 
hebben. Bij allerlei vormen van zorg is 
het duidelijk dat mensen een soort norm 
willen hebben." Professor Weeda stelt 
dat, hoewel de zorg voor de mens een 
wak is geworden van intermenselijke 
relaties, de overheid toch een belang-
rijke rol blijft spelen. „Naast het gezin 
hebben we verenigingen die vrijwilli- 
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gershulp bieden", zegt ze. „Maar er moet 
een overheid zijn die de eindopvang 
doet, anders kunnen er echt mensen uit-
vallen. De overheid moet toch iets doen 
aan professionele hulpverlening." 

OUDE STANDPUNTEN 
„Ik denk dat je vastloopt als je vasthoudt 
aan oude standpunten", meent Ab van 
der Barg. Hij is lid van de bestuurscom-
missie verstandelijk gehandicapten-
zorg. „Ik denk dat je dan een enorm risico 
loopt om jezelf te isoleren." Hoewel er 
ruimte blijft voor Humanitas om als ideo-
logische vereniging die solidariteit pro-
pageert een rol in de maatschappij te 
vervullen, denkt hij  dat dat alleen lukt als 
ze zich aanpast aan de veranderde tij-
den. Hij vindt dat Humanitas een meer 
naar buiten gericht orgaan moet zijn, dat 
zich richt op veel grotere groepen men-
sen. „De maatschappij lijkt totaal niet 
meer op die van 45 jaar geleden. De 
kracht van Humanitas zou er juist in 
moeten liggen om de humanistische ge-
dachtengang open en frank en vrij in de 
samenleving op te stellen. Humanitas 
zou samen met de doelgroep regelmatig 
voor een spiegel moeten gaan staan en  

kijken en luisteren naar datgene wat 
men zegt. Zo kun je dienen als toevlucht-
soord voor con groot aantal mensen die 
met veel verschillende noden zitten. Ik 
geloof dat Humanitas veel duidelijker 
voor het voetlicht moet treden en haar 
public relations in duidelijke en zelfs 
agressieve wijze aan de steel moet ste-
ken. Kortom, ze moet aan de maatschap-
pij duidelijk laten zien wie ze is, wat haar 
vertrekpunten zijn en wat zij allemaal 
doet en gedaan heeft." 
De filosoof Harry Kunneman meent dat 
mensen altijd zullen blijven zoeken naar 
een ideologie, omdat die doelen stelt. 
Een ideologie stelt mensen in staat hun 
kracht en persoonlijkheid te ontwikke-
len. Hij waarschuwt echter dat je na 
tientallen jaren een afgedane ideologie 
niet zomaar aan de kant kan schuiven 
voor con andere. Eerst zul je de ach-
terliggende periode moeten afsluiten. 
Pas daarna kun je je oriënteren op iets 
nieuws. „We moeten een rouwproces 
doormaken", zegt Kunneman. „Dat bete-
kent dat je de emotionele energie die je 
hebt geïnvesteerd in een object buiten je 
- het socialisme, de kerk, het humanisme 
of je carrière - terugneemt tot jezelf. Die 

VISIE OP VIDEO 
Al enkele jaren is binnen Humanitas een discussie 

gaande over grondslag en werkwijze van de Vereniging. 
Een extra aanleiding daartoe vormt het ledenverlies, dat 

Humanitas sinds de top in de zeventiger jaren met ca 
37.000 leden terugbracht tot nu ca 24.000. 

Dit voorjaar voerde politicoloog en organisatie-adviseur 
Marius Ernsting op verzoek van het Hoofdbestuur een 

analyse uit, waarvan de resultaten werden neergelegd in 
de nota „Humanitas 45 jaar na dato: bron van ver- 

nieuwing of sta-in-de-weg". Een van zijn conclusies 
luidde, dat in de 45 jaar na de oprichting van Humanitas 
de samenleving drastisch van aanzien is veranderd. Bin- 
nen deze veranderde maatschappij zou Humanitas haar 

positie moeten herzien. Hoe dat moet - daar is veel over te 
zeggen. Daar moet over worden gediscussieerd. Drie 

groepen genodigden uit alle geledingen van de Vereni- 
ging zijn voor die discussie in september en oktober bij- 
eengeroepen. Als discussiemateriaal kregen de deelne- 
mers de nota-Ernsting te lezen en daarnaast een video te 
zien. In die video geven vijf deskundigen hun mening: 
topambtenaar Van der Kooy, gezinssociologe Weeda, 
hoogleraar emancipatievraagstukken Langeveld, filo- 

soof Kunneman en Humanitas-bestuurder Van den Barg. 
De samenvatting van hun visie, zoals op video vastge- 

legd, vindt u in dit artikel. 



leve de VARA. 
Dan kunnen we nog vaak 

nuttig samenwerken 
ten behoeve van de 
maatschappelijke 

hulp- en dienstverlening 
in Nederland. 
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giro 200.100 
SPONSORLOTERIJ 

giro 38899 

Veranderde maatschappij: samen ot alleen? 
Foto: Paul Babeliowsky/HH 

SAMENLEVING 

energie is niet veel, maar dat had dat 
object buiten je net nodig om in stand te 
blijven. Rouwen betekent ook klaar we-
ten te komen met de beperkingen en de 
grenzen van dat object. - 

EERSTE STAP 
„Ik ga er van uit", zegt Eli van der Kooi 
van het Ministerie van WVC, „dat men-
sen weten dat het zin heeft als zij een 
eerste stap zetten om iets nieuws te reali-
seren. Dat besef zou veel duidelijker 
moeten doorklinken dan het nu doet. Ik 
heb het gevoel dat je eerst ideeën moet 
hebben van wat je wil en dat je pas daar-
na voor een levensbeschouwing kiest 
die dat kan motiveren." Zonder duidelij-
ke resultaten slaagt geen ideologie meer 
tegenwoordig. „Dus", zo redeneert de fi-
losoof Kunneman, „staan wij voor de 
noodzaak om nieuwe bronnen van en-
gagement aan te boren of anders met 
bestaande bronnen om te gaan. Elk doel 
dat je je stelt heeft hele concrete conse-
quenties voor je functioneren. Een eerste 
stap voor een goede omgang met je 
cliëntele is om de verhullende verhalen 
om je eigen functioneren af te bouwen. 
Je moet je potentiële leden uitnodigen 
om hun behoeftes zo duidelijk te formule-
ren dat ze lekker makkelijk jou apparaat 
binnen gaan. Je moet als organisatie 
proberen uit te vinden waar onze moge-
lijkheden liggen om optimaal met die be-
hoeftes om te gaan. - 
„Ik geloof dat een vereniging als Huma-
nitas zich op de gewijzigde maatschap-
pij moet richten en zich af moet vragen 
wat voor haar valt te doen", meent Ab 
van den Barg. „Dat zou je goed in kaart 
moeten brengen en daarin goede afwe-
gingen moeten maken. Zijn er financiële 
bronnen om die activiteiten te financie- 

ren, niet alleen tijdens de start, maar ook 
om te prolongeren. Dus niet alleen doen 
wat nuttig is, maar tegelijk proberen dui-
delijk zicht te krijgen op de kans van sla-
gen op lange termijn." 
„Als ik kijk naar de plaatselijke afdelin-
gen dan zie ik daar een belangrijke sig-
nalementsfunctie", zegt Eli van der Kooi. 
„De afdelingen kunnen proberen witte 
plekken op de kaart te spotten. Ze kun-
nen met andere organisaties ter plaatse 
overleggen hoe er op bepaalde zeken 
moet worden ingesprongen. Ik denk dat 
plaatselijke afdelingen iets meer politiek 
kunnen bedrijven. Met andere woorden: 
hun stem laten horen in het lokale poli-
tieke debat over allerlei zaken rond wel-
zijn." 

KWETSBAAR 
„Op deze en andere manieren zou je als 
organisatie een begin kunnen maken 
met proberen om je los te maken van de 
vorm waarin je door omstandigheden 
vastzit", zegt Harry Kunneman. „Dat 
maakt je als organisatie kwetsbaar. Mis-
schien handhaaf je je niet, misschien 
wordt je minder efficiënt of misschien ga 
je geld over de balk smijten. Maar het 
maakt je ook kwetsbaar naar je klanten 
toe, want misschien hoeven ze je dan 
niet meer. Als je nog iets vast wil houden 
van die inspiratie van waaruit je zegt te 
werk te gaan en niet als een commer-
ciële organisatie wil werken, en dat je 
het meent dat bepaalde maatschappelij-
ke processen je aan het hart gaan, dan is 
er geen andere weg dan als organisatie 
risico's aangaan. Je moet de culturele 
mallen, waarin je vastzit, verbreken en 
experimenteren in de richting vanwaar 
je denkt dat het om gaat." 
HENK VLAMING 
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Humunitas: steunpunt 
voor zelfliulpgroepen 

Zelfhulp: Lotgenoten lossen samen hun problemen op. 
Foto: Michiel Wijnbergh/HH 

.2, rir'IHIlL11"1-1.- 

Zelfhulpgroepen belichamen 
waarden als zelfbeschikking, 
zelfontplooiing en zelfwerk-
zaamheid en vormen een ac-
tualisering van de humanisti-
sche traditie die ons land 
kent. De zeventiger jaren heb-
ben een explosieve groei van 
het aantal zelfhulpgroepen te 
zien gegeven. De zelfhulpbe-
weging ontbeert echter struc-
turele steun en een goede in-
frastructuur. Het oprichten 
van steunpunten lijkt een ant-
woord op dit probleem en een 
uitdaging voor een humanis-
tische orgcmisalle. 

Een zelfhulpgroep is een groep lotgeno-
ten die gezamenlijk trachten een ge-
meenschappelijk probleem op te lossen, 
of hiermee te leren omgaan. 
Het probleem dat in een zelfhulpgroep 
centraal staat, is vaak zeer specifiek. Zo 
zijn er geen groepen voor kankerpa-
tiënten, maar wel voor borstkankerpa-
tiënten. Er zijn groepen voor ouders van 
een overleden kind: er zijn echter aparte 
groepen voor ouders van kinderen die 
door suïcide om het leven zijn gekomen. 
De groep wordt geleid door leden, en 
niet door mensen die geen ervaring met 
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de problematiek hebben, zoals vrijwilli-
gers of professionals. De leden brengen 
hun ervaringskennis en ervaringsdes-
kundigheid in de groep. Met ervarings-
deskundigheid wordt bedoeld de vaar-
digheid op basis van eigen ervaring om 
anderen met een probleem te leren om-
gaan. Dit mondt na enige tijd vaak uit in 
een hulpverleningsmodel, zoals bijvoor-
beeld het 'twaalf stappen plan' van de 
Anonieme Alcoholisten. 
De aard van de nood is overwegend psy-
cho-sociaal. Hoewel veel zelfhulpgroe-
pen bestaan uit leden met een lichame-
lijke ziekte of handicap, ligt bij deze groe-
pen de nadruk altijd op de eenzaam-
heid, stigmatisering en onbegrip die een 
ziekte met zich mee kan brengen. 
Wanneer we de geschiedenis van het 
helpen in onze eeuw bezien, kunnen we 
verschillende fasen onderscheiden: de 
liberale rechtsstaat, de verzorgingsstaat 
eerste fase en de verzorgingsstaat twee-
de fase. Zelfhulp vindt zijn plaats in de 
verzorgingsstaat tweede fase. 
In de liberale rechtsstaat werd een zo 
groot mogelijke vrijheid voor het indivi-
du gepropageerd. Iedereen werd ge-
acht zoveel mogelijk zijn eigen belangen 
na te streven. De overheid greep alleen 

. in waar dit strikt noodzakelijk was: ze 
was de bewaker van de individuele vrij-
heden van de burger en moest optreden 
wanneer belangen met elkaar in botsing 
kwamen. 
Ook de hulpverlening wordt in deze tijd 
(tot ongeveer 1930) gekenmerkt door het 
liberale gedachtegoed: zichzelf kunnen  

redden was het uitgangspunt. Het nood-
lijdende individu was verplicht zijn lot in 
eigen hand te nemen, voor zover de par-
ticuliere liefdadigheid hem niet op een 
weinig samenhangende en inefficiënte 
wijze materiële steun verleende. Het ein-
de van de liberale rechtsstaat werd inge-
luid door de crisis van 1929. 

IDEOLOGISCHE GRONDSLAG 
Tussen de twee oorlogen werd de ideolo-
gische grondslag gelegd voor de verzor-
gingsstaat en na de oorlog werd deze ten 
uitvoer gelegd. Deze maatschappijvorm 
wordt gekenmerkt door een kapitalis-
tisch productiesysteem en een stelsel 
van sociale voorzieningen dat het collec-
tieve welzijn van al haar onderdanen 
garant stelt. De overheid heeft tot taak 
voor een minimaal welvaartspeil, deug-
delijk onderwijs en gezondheidszorg te 
zorgen, beschikbaar voor alle burgers. 
De traditionele verzorging was niet meer 
de exclusieve taak van familie, buurt of 
kerk. Verzorging werd een burgerlijke 
recht, waar de staat in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor was. De traditio-
nele zingevende kaders zoals godsdienst 
en kerk boetten sterk aan betekenis in. 
De samenleving werd steeds zakelijker 
en traditionele sociale verbanden wer-
den steeds minder bepalend. 
De zachte sector werd de hoeksteen van 
deze verzorgingsstaat. De professionali-
sering werd enorm gestimuleerd. De 
mogelijkheden van deze vorm van hulp-
verlening leken grenzeloos. Alles wat 
met charitas, de herkomst van het wel-
zij nswerk te maken had, werd met een 
zekere mate van minachting bekeken. 
Niet geprofessionaliseerde vormen van 
hulpverlening zoals burenhulp, fami-
liehulp en vrijwilligerswerk werden 
slechts als een marginaal verschijnsel 
getolereerd. 
In de zestiger jaren kreeg deze maat-
schappijvorm echter steeds meer kritiek 
te verduren. Ze werd ervan beschuldigd 
alleen oog te hebben voor materiële za-
ken. Het welzijn van burgers werd ver-
geten. De waarden en normen die in die 
tijd het leven bepaalden werden in twij-
fel getrokken. Bovendien kwamen er 
twijfels over de betaalbaarheid door het 
steeds grotere aanbod en gebruik van 
voorzieningen. 
Ook de hulpverlening bleef kritiek niet 
gespaard. Hulpverlening werd gebruikt 
voor sociale controle en aanpassing aan 
de bestaande maatschappelijke orde. 
Hulpverlening was eenzijdig en verhin-
derde bovendien de werkelijke oplos-
sing van problemen doordat zij de 
cliënten afhankelijk en onmondig maak-
te. De relatie tussen hulpgever en hulp-
vrager was hiërarchisch; men had de 
neiging te beslissen en te beschikken 
over cliënten, hetgeen een werkelijke 
emancipatie in de weg stond. Zelfont-
plooiing, zelfwerkzaamheid en een ho-
lisme (een benadering van de mens in al 
zijn facetten en niet alleen van het pro-
bleem of gebrek) werden de sleutelbe-
grippen die pasten bij het nieuwe mens- 
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beeld dat zich in de zeventiger jaren ont-
wikkelde.. Dit sluit naadloos aan bij de 
humanistische traditie die onze samen-
leving rijk is. In de hulp-verlening kwam 
dit naast de grote groei van alternatieve 
geneeswijzen, de bloei van emancipa-
tiebewegingen, de belangstelling voor 
yoga tot uitdrukking in de snelle opkomst 
van veel zelfhulpgroepen. 
De hulpverleningsmethode in een zelf-
hulpgroep bestaat uit elkaar steun verle-
nen. informatie geven, emoties en erva-
ringen uitwisselen. Hulpverlening vindt 
niet alleen tijdens het groepsgebeuren 
plaats. Gewoonlijk zorgen groepen er-
voor permanent bereikbaar te zijn voor 
hun leden. Dit geschiedt door het uitwis-
selen van telefoonnummers. Het is ge-
bmikelijk dat er veel informele contacten 
ontstaan tussen leden van de groep. 
Zelfhulpgroepen zijn zeer heterogeen 
wat betreft hun problematiek. Naast 
groepen die zich formeren rond een pro-
bleem of handicap (mals After Carevoor 
borstkankerpatiënten of Woordblind) 
zijn er veel groepen voor verslaafden. 
Anonieme Alcoholisten is wel de groot-
ste (ongeveer 25.000 groepen over de he-
le wereld) en de bekendste. 

Manke ~oren is tijdelijk mede-
werhaler vwo de afdeling 'War-
matte oalldviers op het Centraal 
Burewavenallaintenitas. Zij is 
weizij11111111100111111011" en heeft zich 
ais ahrbaderseprojekt verdiept in 
de zelfhulpgroepen. In bijgaand 
artikel waagt zij aandacht voor 
dame vorm van onderlinge hulp-
vemioaing en betrekt daarbij de 
reimielijkheden tot integratie in 
bot werk van Humanitas. 

In navolging van de A.A. zijn bijvoor-
beeld de Anonieme Gokkers. Anonieme 
Overeters, Anonieme Drugsverslaafden 
en Pcrrents Anonymous (voor ouders die 
te hardhandig tegen hun kinderen optre-
den) gevormd. Voor verslaving acm me-
dicijnen is er Vrouw en Medicijngebruik. 
Er zijn ook groepen voor niet-probleem-
dragers. zoals: Ouders van Drugsver-
slaafden. Al Anon voor partners van al-
coholisten. Yosilon voor ouders en fami-
lieleden van psychotische of schizofrene 
mensen. Verder bestaan er zelfhulp-
groepen voor de meest uiteenlopende 
problemen. Te denken valt acm groepen 
voor verlegen mensen, een fobie-zelf-
hulpgroep, groepen tegen sexuele kin-
dermishandeling binnen het gezin, 
groepen voor rouwverwerking en voor 
vrouwen in post natale depressie. 

HET HELPER-PRINCIPE 
Een mechanisme dat een belangrijkdeel 
van de effectiviteit van een zelfhulp-
groep bepaalt. is het helper-principP  In 
het verleden is er te weinig aandacht 
geweest voor de invloed van het hulp- 

verleningsproces op degene die de hulp 
verleent. In het algemeen is de hulpge-
ver degene die veel baat vindt bij de 
hulpverlening. 
Door de horizontale relaties in een 7/Af-
hulpgroep krijgen alle leden de moge-
lijkheid de rol van hulpgever op zich te 
nemen. Dat geeft de leden het gevoel 
niet alleen te hoeven nemen, maar ook 
eens te kunnen geven en op deze wijze 
een nuttige bijdrage te kunnen leveren. 
Dit vermindert het gevoel van afhanke-
lijkheid en verhoogt het gevoel-van 
eigenwaarde. De zelfwaardering neemt 
toe als men zich door de geholpene ge-
waardeerd weet. Bovendien dwingt het 
bieden van hulp de hulpgever zich loste 
maken van zijn eigen probleem en zich 
te verdiepen in dat van een ander. 
Er zijn groepen die de werking van dit 
mechanisme expliciet onderkennen en 
deze rolwisseling in hulpverleningsmo-
del hehtlini aangenomen, De werking 
van dit mechanisme kan echter gemak-
kelijk verstoord worden door factoren 
binnen de groep, die de rolwisseling 
kunnen belemmeren. De aanwezigheid 
van een buitenstaander, vrijwilliger of 
professional, is er één van. 

DE ROL VAN DE PROFESSIONAL 
De werking van de zelfhulpgroep kan 
worden verstoord door de aanwezigheid 
van een professional. Niet alleen belem-
mert zijn aanwezigheid de werking van 
het helper-principe, ook kunnen zijn ken-
nis en deskundigheid haaks staan op de 
ervaringskennis en deskundigheid van 
de groepsleden. 
Het is voor veel leden een verademing in 
een groep te zitten met lotgenoten en vrij-
uit te kunnen spreken tegen mensen die 
hetzelfde ervaren als zijzelf. Zij kunnen 
zich met elkaar identificeren. De aanwe-
zigheid van een niet-lotgenoot kan dit 
alles verstoren. Het is daarom niet wen- 

selijk dat een niet-lotgenoot permanent 
aanwezig is bij het groepsgebeuren. 
Er is echter wel degelijkeen nuttige rol 
voor een niet-lotgenoot weggelegd op 
het gebied van de zelfhulp. Veel zelf-
hulpgroepen draaien op de grote toewij-
ding van enkele leden. Wanneer deze 
leden om welke reden dan ook netmeer 
beschikbaarzijn, komt de continuiteit 
ernstig in gevaar en moeten zelfhulp-
groepen steeds opnieuw het wiel uit-
vinden. 
Vanuit de zelfhulpbeweging en ook van-
uit de professionele zorg wordt dit pro-
bleem onderkend en zijn pogingen ge-
daan hier aan tegemoet te komen. Op 
enkele plaatsen in het land zijn steun-
punten opgericht. Dezerichten zich op 
de organisatorische ondersteuning van 
de zelfhulpgroepen. Daarbij wordt hulp 
geboden bij het opzetten van zelfhulp-
groepen. De opsporing en werving van 
lotgenoten, het contact leggen tussen de 
groepen onderling, het verlenen van fa-
ciliteiten, zoals gebruik van ruimten en 
administratief werk. Deze steunpunten 
draaien op de enthousiaste inzet van 
vrijwilligers of hebben een hP,roeps-
kracht tot hun beschikking. 
Hulpverlening op deze wijze heeft een 
groot bereik met weinig middelen en 
doet recht aan de bij deze tijd passende 
normen van zelfwerimaamheid en zelf-
ontplooiing. Voor debetrokkenvrijwilli-
gers en professionals is het een uitda-
ging: het vraagt hen een andere hou-
ding aan te nemen en een stap terug te 
doen: zij zijn niet langer direct bij het 
hulpverleningsproces betrokken, maar 
verrichten activiteiten in de voorwaar-
denscheppende sfeer_ 
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HUISHOUDELIJK 

Onlangs is een rapport uitgebracht 
waaruit blijkt dat gezinsverzorgsters en 
-helpsters stelselmatig zijn onderge-
waardeerd. Dat ligt dan aan de manier 
waarop wij blijkbaar gewend zijn naar 
huishoudelijk werk te kijken: met een ze-
kere geringschatting. De Vereniging van 
ondernemingen in de gepremieerde en 
gesubsidieerde sector (VOG) heeft een 
functiewaarderingsonderzoek laten 
doen waaruit blijkt dat de aan gezinshel-
pende betaalde salarissen bijna twintig 
procent achter blijven bij de ontwikke-
lingen in vergelijkbaar sectoren, zoals 
het kruiswerk. 
In de gezinsverzorging werken ongeveer 
honderdduizend mensen. Er zijn dertig-
duizend vacatures die niet of nauwelijks 
te vervullen zijn. Volgens het VOG is dat 
te wijten aan de lage salariqs,..n. Een ge-
zinshulp verdient maximaal f 2.400,-
per maand bruto. Vergelijkbare functies 
in het bejaardenwerk en het kruiswerk 
leveren vijfhonderd gulden per maand 
meer op. Voor het gelijktrekken van belo-
ningen is 250 miljoen gulden extra 
nodig. 
Dat geld is er Waarschijnlijk niet. De oor-
zaak daarvan moet eerder gezocht wor-
den in de fundamentele onderwaarde- 

ring van huishoudelijk werk dan in an-
dere factoren. Dat zal dan moeten veran-
deren. Want ondanks alle hartekreten 
van de vroegere minister van WVC, de 
heer Brinkman, die in het kader van de 
zorgzame samenleving graag gezin en 
familie weer een grotere rol wil geven, is 
de maatschappelijke tendens een ande-
re. Namelijk naar een steeds verder-
gaande individualisering. Daardoor 
worden de maatschappelijke voor-
zieningen, waarop men een beroep kan 
doen, zoals gezinsverzorging, relatief 
belangrijker dan het beroep op familie-
leden en vrienden. 
Dan is er nog de zwaarte van het werk in 
de gezinsverzorging. Ook dat wordt stel-
selmatig onderschat. Soms zelfs door di-
recties van gezinsverzorgingsinstellin-
gen zelf, omdat ook zij nooit aan den lijve 
ervaren wat het betekent om dag in dag 
uit ramen te zemen op soms wankele 
trappetjes of op een stoel. Of om dag in 
dag uit met nat wasgoed te zeulen en te 
werken met wasmachines die te laag 
zijn opgesteld en waarvoor moet worden 
gebukt. En wat het psychisch betekent 
om steeds in een omgeving te werken 
waar mensen ziek zijn, of in een termina-
le fase verkeren. We dienen te beseffen 
dat de arbeidsomstandigheden van ge-
zinsverzorgsters verre van optimaal zijn, 
dat ze met slecht materiaal moeten wer-
ken, veel zwaar lichamelijke arbeid 
moeten verrichten onder psychisch be-
lastende omstandigheden. In werk-
plaats of fabriek zou de arbeidsinspectie 
er al snel een stokje voor steken. 
Het huishoudelijk werk van de gezins-
verzorging moet daarom weer op waar-
de worden geschat. De onderwaarde-
ring van huishoudelijk werk moet een 
halt worden toegeroepen - en niet alleen 
in de gezinsverzorging. 

JACQUELINE SPA. 

Gezinsverwaarlozing 

Aardappels schillen, koken, afwassen, het zijn activiteiten 
waaraan niemand serieus aandacht besteedt, omdat ze 
normaal gesproken geen geld in het laatje brengen. Dat ze 
toch fundamenteel zijn voor ons welbevinden ontgaat velen. 
Pas op het moment dat er niemand meer is die als 
vanzelfsprekend voor het natje en het droogje zorgt, ervaren 
we hoe waardevol het is als er iemand is die zorgend en 
dienend rondgaat. 

BANANEN 
Een Portugese monnik en rei-
ziger, Thomas de Berlanga, 
kwam bananen tegen op de 
Canarische eilanden voor de 
kust van Noordwest-Afrika. 
Hij raakte onder de indruk 
van de gemakkelijke groei, 
de hoge voedingswaarde en 
de vele mogelijkheden in de 
keuken. Vervolgens bedacht 
hij dat bananen een goede 
aanvulling zouden kunnen 
zijn voor het menu van de 
vaak hongerende bevolking 
van Latijns-Amerika. Hij 
bracht een schip vol bana-
nenwortels naar de Domini-
caanse Republiek en van-
daaruit veroverden de bana-
nen het hele kontinent. En-
via de handel- ook de rest 
van de wereld. 
Het woord bananen komt 

waarschijnlijk uit het Ara-
bisch, waar loancrn' vinger 
betekent. 
Onze bananen hebben, hoe-
wel ze lekker zijn, meestal een 
naar bijsmaakje. Van elke 
gulden die er wordt verdiend 
in de bananenhandel, blijft 
maar 12 cent in het land van 
herkomst. Een deel van die 
twaalf cent is nog voor de tus-
senhandel of de grootgrond-
bezitters, zodat de boeren en 
landarbeiders, die er het 
hardst voor moeten werken, 
praktisch niets verdienen. Het 
trieste verhaal dat bij zoveel 
produkten kan worden ver-
teld. 
Maar gelukkig is dat niet het 
enige verhaal, getuige on-
derstaand recept voor een 
feestelijke bananencake, die 
een zwaar leven een beetje 
kan verzoeten. 

BANANENCAKE 
200 gram zachte boter 
200 gram suiker 
3-4 eieren 
200 gram bloem 
snufje zout 
vanillepoeder en/al 
gemalen kaneel 
250 gram bananen 

Roer de boter met de suiker 
door tot room. Voeg een voor 
een de eieren toe en klop na 
elk ei stevig door. Doe het 
zout, de vanille en/of kaneel 
erbij en blijf roeren. Dan bee-
tje bij beetje de bloem toevoe-
gen en net zo lang roeren (of 
mixen) tot een heel luchtige 
massa ontstaat. Vooral bij ba-
nanencake is dat belangrijk, 
omdat die altijd wat zwaar- 

der en vochtiger is. De bana-
nen prakken en door het deeg 
roeren. Beboter een cake-
vorm en doe het deeg erin. 
Bak de cake in het midden 
van een voorverwarmde, 
matig hete oven (stand 3-4) in 
ongeveer 1%2 uur gaar. Laat 
hem nog 5 minuten staan, 
maak dan de randen los en 
laat de cake op een rooster 
afkoelen. 
Je kunt ook de eieren splitsen, 
de eiwitten stijlslaan en die er 
net voor de cake de over in-
gaat doorheen scheppen. 

Het bovenstaande komt uit 
Verder Lezen, een boekje met 
Hondurese volksverhalen. 
Het is uitgegeven door Hivos, 
samen met onder andere de 
landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels. 
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Een aangepaste woning biedt meer mogelijkheden 

Een gouden oude 
in een aangepaste woning 

In veel plaatsen werkt een Vrouwen adviescommissie voor de 
woningbouw (V AC), die de gemeente adviseert hoe zij huizen 
moet bouwen die ook geschikt zijn voor ouderen. Maar de kans 
is groot dat u nog niet in zo'n huis woont en dat u dus zelf uw 
huis aan moet passen. Voordat u dat doet is het goed om er 
eens bij stil te staan waar u moeite mee heeft of waar u zich 
vaak aan ergert. 

HUISHOUDELIJK 

Henriëtte staat op. 't Ziet er fris uit buiten. 
„Best handig, die ventilatiestrookjes in 
het raam", denkt ze, „het zou te koud 
geweest zijn om de ramen open te zet-
ten". De kamer is lekker op temperatuur, 
de thermostaatImoppen werken goed. 
Ze stapt onder de douche, schuift de dou-
cheknop op de juiste hoogte en draait de 
kraan open. De thermostaat staat afge-
steld op 60 graden. Het water is dus min-
der heet dan normaal, maar je moet wel 
wat koud water toevoegen voor een aan-
gename temperatuur. Lager dan 60 gra-
den mag niet hebben ze haar verteld, 
want dan kan je de veteranenziekte op-
lopen. De vloer is lekker stroef en op één 
been staan is ook geen probleem met de 
steunen aan de kant. Terug in de slaap-
kamer trekt ze even haar dekbed recht. 

Tringgg! „Hé, wie zou daar nu zijn?" 
Henriëtte loopt naar de deur: de postbo-
de met een aangetekend stuk. Ze maken 
even een praatje. Hij vertelt dat hij bij 
ouderen meestal verscheidene keren 
moet bellen, omdat ze nog zo'n gewone 
bel hebben en niet zo'n hard afstelbare 
als Henriëtte, die je ook in de slaapkamer 
of tuin kan horen. Ze gaat het ontbijt 
klaarmaken. Ze mompelt: „Die keuken-
kastjes zouden eigenlijk wat lager moe-
ten, ik zal eens gaan informeren hoeveel 
zoiets kost". Alles wat voor het ontbijt 
nodig is ligt in het doorgeefluik. Henriëtte 
loopt naar de kamer en haalt het eruit. 
Als de tafel gedekt is, pakt ze de krant, 
schuilt de lamp boven haar zitplaats en 
begint te lezen: „Hé wat staat daar? Men-
sen boven de 60 hebben gemiddeld tien  

maal zoveel licht nodig als jeugdigen. 
Dat bespaart me weer een ritje naar de 
oogarts: gewoon fellere lampen kopen 
dus. „Maar ga nu maar eten Henriëtte". 

BOUWEN EN INRICHTEN 
Er zijn maar weinig Inli7en  met zoveel 
aanpassingen als dat van Henriëtte. 
Misschien ziet u er tegenop uw bed op te 
maken. Een hoger bed, voorzien van 
hoeslaken en dekbed, maakt die taak 
heel wat lichter. Zo'n dekbed staat nog 
vrolijk ook. En als u toch een nieuw bed 
koopt is het een kleine moeite om er een 
met afgeronde hoeken te kopen. Heeft u 
trouwens al telefoon bij uw bed? En een 
extra tv-aansluiting, zodat u vanuit uw 
bed televisie kunt kijken als u ziek bent. 
Ook een lichtschakelaar met een koordje 
boven het bed is een oud maar goed 
idee. Zorg voor een tweede toilet op de 
bovenverdieping, als u nog boven 
slaapt. Dergelijke aanpassingen bespa-
ren u veel loopwerk. 
De steunen die Henriëtte in de badkamer 
had zijn ook mogelijk bij het toilet, maar 
bevestig ze wel stevig. Op gipsmuren is 
het verstandig tussen steunen en muur 
een plank te bevestigen. Ook al heeft u 
steunen naast het toilet, u moet toch door 
uw knieën. Dat voorkomt u met een ho-
gere toiletpot. Zo'n hogere pot is overi-
gens niet voor iedereen geschikt. Over-
leg eerst met uw arts. 
Als u graag wat langer wil douchen 
maar het staan geeft problemen, dan is 
een douchezitje een mogelijke oplos-
sing. 

IN DE KEUREN 
In de keuken wordt het meest gebukt en 
gerekt. U kunt net als Henriëtte eens 
overwegen de bovenste aanrechtkastjes 
lager te hangen. De koelkast zou op een 
sokkel gezet kunnen worden. Als de 
hoogte van gasfornuis en aanrecht gelijk 
is, kunt u uw pan zó vanaf het fornuis op 
het aanrecht schuiven. Last van open 
vuur heeft u bij een elektrische kookplaat 
niet. Er bestaan zelfs elektrische kookpla-
ten die uit gaan zodra je de pan eraf 
haalt. Deze zijn wel duur. Heeft u een 
hekel aan staan tijdens de afwas? Neem 
een stoel. Zit het kastje onder het aan-
recht in de weg? Vervang het door een 
gordijntje. Dat fleurt de keuken op en u 
kunt het opzij schuiven als u zittend wilt 
afwas-'n.  Heeft u moeite om de kraan 
open te draaien? U voorkomt dat een 
kennis, vriend of echtgenoot de kraan te 
vast draait door een hendelkraan te ko-
pen. Een hendelkraan geeft warm of 
koud water als u de hendel naar links of 
rechts schuift. 
Sommige aanpassingen zijn op meer 
dan één plaats in huis zinvol, bijvoor-
beeld ventilatiestrookjes in het raam. Ze 
veroorzaken geen tocht en zijn inbraak-
veiliger dan de bekende boven-
raampjes. Als u die al heeft brengt een 
beugel opzij van het raam minder risi-
co's met zich mee dan een stoel, waar u 
op moet klimmen om bij een raampje te 
komen. Drempels zijn alleen noodzake- 
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• afgezien van de prijzen die u kunt 
winnen. 

lies  Eigen geld terug kan ook 
U kunt uw inzet ook 5 jaar laten staan. 
Dan loot u vijf jaar mee voor de 

Volgend jaar kans vanaf 
1 50,— 
NIEUW: voortaan kunt u al meedoen 
voor het miljoen met een inzet van één 
keer 	U loot dan een jaar lang 
mee voor de maandprijzen èn voor het 
miljoen. De netto opbrengst komt ook 
in dit geval ten goede aan de instelling 
die u aangeeft (Humanitas uiteraard). 
Alleen: u krijgt uw inzet dan niet terug, 

0 
"vonstor 

oterj® 
Zou u het doen 
voor een miljoen? 
Dinsdagavond 18 december presenteert VARA-TV op Nederland 1 
de eerste trekking van Het Miljoen — de jaarlijkse hoofdprijs in de 
Sponsorloterij. Dat miljoen krijgt u — als u dit jaar hebt meegedaan 
met een inzet van ten minste f 1000,—en het winnende nummer 
staat op uw deelnemerscertificaat. Of een van uw kinderen kan het 
winnen, als u het certificaat op hun naam hebt gezet. 
Of . . 

Een spannende avond wordt het in elk geval, want er zijn nog veel 
meer prijzen. En ook de organisaties, waarvoor de Sponsorloterij 
wordt georganiseerd (zoals Humanitas) komen die avond zeker 
aan bod. 

maandprijzen en kunt u daarna uw 
eigen inzet weer compleet terugkrij-
gen. Alleen als u tenminste vijf jaar met 
tenminste f 1000,— meedoet loot u ook 
5 x mee voor het miljoen! 

Uw prijs automatisch uitbe-
taald 
U hoeft niet eens naar de maandelijkse 
bekendmaking van de trekking op de 
VARA-TV te kijken. Alle prijzen wor-
den automatisch overgemaakt op de 
bank- of girorekening die u voor het 
storten van uw deelname hebt gebruikt 
of op een andere, door u daarbij aan-
gegeven rekening. 

Wilt u er meer van weten? Voor een 
tientje krijgt u het volledige informa-
tiepakket thuisgestuurd. Wilt u meteen 
meedoen? Stort dan f 50,— voor één 
jaar (zonder terugbetaling van de in-
leg) of f 1000,— of meer (met volledige 
terugbetaling na ten minster 5 jaar') op 
postgiro 38899 tn.v. Sponsorloterij 
voor Humanitas, Rotterdam. 

* Als u uw eigen geld eerder terug wilt heb-
ben kan dat ook, maar dan geldt een Storting 
van 6-30%, afhankelijk van de tijd 

leven hng prijzen! 



Foto: Stan Coudron 
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lijk bij buitendeuren. Denkt u nu: "Zon-
der drempels krijg ik tocht", dan kunt u 
onderaan uw deur tochtborstels aan-
brengen. Als u het toch nog te koud 
vindt, is het mogelijk dat de radiatoren of 
de verwarmingsketel te klein zijn, omdat 
men bij de nieuwbouw rekening houdt 
met standaard-temperaturen. Zij kun-
nen vervangen worden door grotere. Als 
u voordeliger wilt stoken kunt u dan me-
teen overwegen een hoog-rendements-
ketel aan te schaffen. Die ketel is in aan-
schaf duurder dan een gewone, maar 
verbruikt minder energie. U kunt hierop 
een 'energiebesparings-subsidie' aan-
vragen, maar die valt onder een andere 
regeling dan de subsidie voor de andere 
aanpassingen. 
Tenslotte aanpassingen bij de voordeur: 
Een slot boven de deurknop (een Nemef-
slot), scheelt heel wat keren bukken. En 
met een bankje naast de deur voor de 
boodschappentas kunt u de sleutel ge-
makkelijker uit uw tas pakken. Voor rol-
stoelgebruikers of mensen met een spe-
cifieke handicap zijn er nog veel meer 
aanpassingen, zoals een stoeltjeslift of 
een dovenbel, die werkt door middel van 
een lampje. 

VEILIGHEID 
Uw huis is ook aan te passen met betrek-
king tot veiligheid. Zo kunt u door een 
'spion' zien, wie er bij u op de stoep staat. 
Zo'n lens is eenvoudig in de voordeur 
aan te brengen. Stel: u vertrouwt het nog 
niet helemaal, maar u wilt de persoon 
wel even te woord staan. Door een ket-
tinkje aan de deur kunt u de deur op een  

kier houden, terwijl de persoon buiten 
hem niet verder open kan duwen. Pas 
als u het kettinkje eraf gehaald hebt, kan 
er iemand naar binnen. Een lamp voor 
de deur schrikt ongewenste personen af 
en u kunt het sleutelgat beter vinden. 
Verder zijn er vele inbraakveilige sloten, 
raamsluitingen en dergelijke in de han-
del. Binnenshuis is een alarmsysteem 
mogelijk. Een heel ander alarmsysteem 
is meer bedoeld voor uzelf dan voor in-
brekers. Door op het knopje van een zen-
dertje om uw pols te drukken of aan het 
touwtje van een schakelaar te trekken 
waarschuwt u familie of medische hulp-
verleners. Dat touwtje moet tot op de 
grond reiken, zodat u ook alarm kunt 
slaan als u bijvoorbeeld door een onge-
val op de grond ligt en niet op kunt staan. 

SUBSIDIE 
Op sommige van deze aanpassingen 
kunt u subsidie krijgen. U beroept zich in 
dat geval op de 'Regeling geldelijke 
steun huisvesting gehandicapten'. De 
kosten moeten tussen f 250,- en 
f 45.000,- liggen. Bovendien moet u in 
een zelfstandige of aanleunwoning wo- 
nen en moet de aanpassing voor u nood-
zakelijk zijn. Bij aanpassingen boven de 
f 2.000,- heeft u een medische indicatie 
nodig. Daarnaast krijgt u bezoek van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(GMD). Zij adviseren over technische 
zaken. 
Eerst kunt u het beste contact opnemen 
met uw huisbaas. Hij neemt mogelijk de 
procedure over. Zo werkt de Humanisti-
sche Stichting voor Huisvesting van Be- 

jaarden (HSHB) ook. Anders vraagt u bij 
de gemeente het formulier 'Huisvesting 
gehandicapten' aan. Dat vult u in en 
stuurt u terug aan de gemeente. De ge-
meente neemt daarna contact met u op. 
Nu kunt u of de verhuurder een offerte 
aanvragen. Na goedkeuring door de ge-
meente, kunt u het werk laten uitvoeren, 
de rekening controleren en naar de ge-
meente opsturen. Als alles in orde is 
keert zij u de subsidies uit. Als het bedrag 
hoger is dan f 15.000,- moet u het zelf 
voorschieten en krijgt u het verdeeld 
over 20 jaar terug. De HSHB schiet voor 
bewoners van haar huizen dit geld voor. 
Zo'n subsidieaanvraag duurt bij een re-
delijk snelle gemeente 4 á 5 maanden. 
Voor meer informatie kan ik u de vol-
gende boekjes en brochures aanraden: 

' Thuisblijvers, uitgave van de Neder-
landse Federatie voor Bejaardenbeleid 
en de Stichting Economisch en Huishou-
delijk Beheer (niet meer in de handel 
maar misschien wel in de bibliotheek) 

Uitdagingen op weg naar de 3e levens-
fase, uitgave WVC, januari 1990. Aan te 
vragen bij het Informatiecentrum Com-
municatiediensten, tel. 070-37 89 659 of 
postbus 20014 2500 EA Den Haag 

* Informatiemap over woonvormen voor 
ouderen, verkrijgbaar bij het Centraal 
Bureau Humanitas, Amsterdam (f 3,-
overschrij ven op postgiro 582 000 o.v.v. 
'OWOG informatiemap 2'). 

HANNEKE VAN DER LAAN 

Veel foto's - weinig wedstrijd 
Dit voorjaar kondigde Humanitas "de 
gevoeligste wedstrijd van 1990" aan. 
Een uitdaging aan amateur-fotografen 
om vier voor Humanitas belangrijke on-
derwerpen in kleur of zwart/wit vast te 
leggen: Nederland vergrijst, Nederland 
verkleurt, Nederland vereenzaamt en 
Nederland helpt. 
Het aantal inzendingen is helaas be-
droevend laag gebleven. Een echte 
wedstrijd kon het dus niet worden. Geen 
prijswinnaars, geen bekroningen. Maar 
wel een ander, positief resultaat: een 
Belgisch amateur-fotograaf, Stan Cou-
dron uit Mechelen, was zo enthousiast 
over doel en streven van Humanitas, dat 
hij ons een geheel archief ter beschik-
king stelde. Zijn naam en die van enkele 
andere inzenders komt u de komende 
jaren zeker zo nu en dan in Van Mens tot 
Mens tegen. 
Overigens blijft de redactie van dit blad 
zich aanbevolen houden voor fotomate-
riaal, dat het werk van Humanitas illus-
treert en dat vrij van rechten mag wor-
den gebruikt. 
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Nu de winter gaat aanbre-
ken, gaan de zomerkleren c 
kast in en komt de warme kl 
ding er weer uit. Dat beteke 
voor mij vaak de onaangen 
me ontdekking van de onge 
wenste activiteiten van mot-
ten. Ik zou daar heel graag 
iets tegen willen doen, maa, 
ik heb geen zin in milieu-on-
vriendelijke maatregelen. 
Kan het ook anders? 

Motten kunnen het de mens 
inderdaad knap lastig ma-
ken. Maar ook al heeft men 
oog voor het milieu, dan nog 
is het niet nodig om de mot 
straffeloos zijn gang te laten 
gaan. 
Om te beginnen heeft de mot 
een hekel aan onrust. Door de 
kledig regelmatig een keer uit 
de kast te halen en te kloppen 
voorkomt u al heel wat pro-
blemen. Extra moeilijk maakt 
u het de mot door bij die gele-
genheid de kast nog eens 
schoon te merken met water 
en gewone zeep. 
Wilt u de strijd met de mot nog 
structureler aanpakken, dan 
kunt u gebruik maken van het 
feit dat de mot niet goed te 
gen drukinkt kan. Oude kran-
ten op strategische plaatsen 
in de kast (dus zodanig dat de 
drukinkt niet op de kleding 
kan afgeven) moet, samen 
met de andere maatregelen, 
afdoende zijn. 
Het voorkomen van motten in 
huis door het gebruik van 
horren en door het tijdig ver-
wijderen van oude vogelnes-
ten rondom de woning, is de 
allerbeste methode van be-
strijding van mottenoverlast. 

Iedereen praat tegenwoordig 
over scheiding van afval. Ik 
vraag me steeds meer af wat 
nog wel en wat niet meer in 
de vuilnisbakken. 

Het scheiden van huishoude-
lijk (en uiteraard ook bedrijfs)-
afval moet er uiteindelijk toe 
leiden dat er zo min mogelijk 
in vuilniszak of -bak terecht 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 1000 AB 

Amsterdam. Zet op de 
enveloppe: '0 zit dat zo'. 

komt. Ten slotte moet al dat 
ongescheiden afval gestort of 
verbrand worden. Behalve 
de hoge kosten die dat met 
zich meebrengt voor de ge-
meenschap, kleven er heel 
wat milieubezwaren aan ver-
branden en nog meer aan 
storten. De vuilnisbak krijgt 
dus de restcategorie nadat al-
les wat gescheiden kan wor-
den, uit het huisvuil is ge-
haald. 
De meeste mensen houden al 
jarenlang hun statiegeldvrije 
glas apart. Vrijwel alle ge-
meenten kennen dan ook een 
aparte inzameling van glas, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
glasbakken. Ook steeds alge-
mener wordt het apart inza-
melen van oud papier en kar-
ton. Soms staan er papiercon-
tainers in een gemeente, 
maar ook heel vaak wordt het 
oud papier opgehaald door 
clubs of verenigingen. (Om-
dat de oud-papier-prijs zo 
laag ligt geven de meeste ge-
meenten ofwel subsidie, of-
wel een garantieprijs voor het 
ophalen van oud papier). Het 
is goed eraan te denken dat 
niet alleen oude kranten inte-
ressant zijn om apart te hou-
den, maar dat ook alle papie-
ren en kartonnen verpakkin-
gen in aanmerking komen 
om gescheiden  te worden 
aangeleverd.  

Minder algemeen is de apar-
te inzameling van blik, textiel 
en kunststof. Verschillende 
gemeenten experimenteren 
met containers of andere in-
zamelpunten voor dit mate-
riaal. Maar de verwerking is 
nog niet altijd even simpel. 
Het apart inzamelen van 
groenten-, fruit- en tuinafval 
komt in steeds meer gemeen-
ten op gang, omdat het dui-
delijk is dat dit materiaal een 
erg groot deel van ons huis-
vuil uitmaakt en omdat de 
verwerking ervan (tot com-
post) vrij simpel is. Er is de 
overheid veel aan gelegen 
om met name deze compo-
nenten uit het andere huisvuil 
te houden, omdat de stort-
plaatsen toch al overvol zijn 
en omdat deze natte compo-
nent het werk van de ver-
brandingsovens ernstig be-
lemmert. 
Dan is er natuurlijk het klein 
chemisch afval. Het woord 
klein slaat in in verband niet 
op de afmetingen van het ma-
teriaal, maar op de relatief 
kleine hoeveelheden, waarin 
het per huishouden wordt 
aangeleverd, in tegenstelling 
tot de stroom die uit de bedrij-
ven komt. 
Het chemisch afval bezorgt 
het milieu de grootste proble-
men en dient daarom zeer 
zorgvuldig te worden ver-
voerd en verwerkt. Bij alle ge-
meenten kan men chemisch 
afval apart aanbieden. Ech-
ter: het gaat niet overal even 
eenvoudig. 
De voor de consument ge-
makkelijkste manier is na-
tuurlijk het huis aan huis op-
halen. Dat is nog maar bij 
weinig gemeenten mogelijk. 
Wel zijn er al veel gemeenten 
met verzamelpunten per wijk, 
of met halteplaatsen van een 
chemokar, waar men het ma-
teriaal kan brengen. Tenslot-
te zijn er gemeenten waarbij 
de consument het materiaal 
slechts op één plaats kan 
aanbieden. Gewoonlijk is dat 
dan de gemeentewerf. Overi-
gens nemen ook vele winkels 
het gebruikte chemisch mate-
riaal terug. 
Grote, overcomplete huis-
raad kunt u vaak op afroep 
laten ophalen door de ge-
meenten of een door de ge- 

meenten gesubsidieerde 
kringloopwinkel. Het mate-
riaal kan dan zorgvuldig ver-
wijderd of hergebruikt 
worden. 
Welke voorzieningen uw ge-
meente heeft voor het ge-
scheiden inzamelen van 
huisvuil, kunt u navragen bij 
de afdeling voorlichting of ge-
meentereiniging van uw stad 
of dorp. 

Chemisch 

Hoe kan ik weten welke zaken 
wel of niet tot het chemisch 
afval behoren? 

Er zijn heel wat materialen 
die in de huishouding ge-
bruikt worden en die na af-
danking als chemisch afval 
beschouwd dienen te 
worden. 
Om te beginnen gaat het dan 
om alles wat met verfwerk-
zaamheden te maken heeft. 
Medicijnen en cosmetica be-
horen er ook toe. Schoon-
maakmiddelen, afgewerkte 
olie, fotochemicaliën, zuren 
en petroleum hebben ook de 
twijfelachtige eer in die rij 
thuis te horen. 
Van batterijen is het intussen 
wel algemeen bekend. Maar 
ook kapotte kwikthermome-
ters, schrijfmachinelinten en 
correctievloeistof horen bij 
het chemisch afval. 
TL- en SI-lampen dienen ook 
als zodanig te worden aange-
boden. Bovenstaande lijst is 
niet compleet, maar u krijgt zo 
wellicht een beeld van de 
grote hoeveelheden en de 
enorme verspreiding van ge-
vaarlijke stoffen in onze direc-
te omgeving. 
Behalve zorgvuldige verwer-
king of verwijdering, geldt 
hier uiteraard ook: voorko-
men is beter . . 
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ZORG DAT JE ER BIJ KOMT 
ofwel: zorgcentrum Nederland 

Al weer jaren geleden riepen 
wij als Jong Oud Trust: "Men-
sen horen niet in Instituten". 
We keerden ons tegen het sti-
laan groeiende automatisme 
om ouderen met zorgproble-
men uit de nood te helpen via 
zorginstellingen. Ze er letter-
lijk in op te vangen. 

En nog altijd vinden wij het verzorgings-
huis een in principe "slechte" oplossing. 
Dit laatste wil overigens niet zeggen, dat 
het tehuis "in gegeven omstandighe-
den" geen oplossing in de nood kan zijn. 
Maar in het algemeen lijkt ons het con-
centreren van ouderen met zorgproble-
men en de toevoeging van een stan-
daardpakket zorg, niet de meest ge-
slaagde weg. Wellicht is het wel een "be-
trekkelijk goedkope" oplossing. Want in-
middels is al enige tijd duidelijk dat, zo-
dra er sprake is van intensieve zorg, de 
zogenaamde "thuisverzorging" duur uit-
pakt. Tenminste als we geen prijs bere-
kenen voor de bij nagenoeg iedereen 
levende wens om op zichzelf te blijven 
wonen. 
In de afgelopen jaren, de jaren na het 
10T-manifest tegen de verzorgingstehui-
zen, is er zonder meer veel veranderd. Er 
is niet alleen veel meer nagedacht, maar 
er wordt ook veel meer nagdacht over 
"welke zorg en hulp het moest gewenst 
is". Dat wil zeggen welke hulp zo opti-
maal mogelijk tegemoet komt aan de be-
hoeften en wensen van betrokkenen. En 
natuurlijk blijft het altijd schipperen tus-
sen wensen en mogelijkheden om deze 
te vervullen. Tussen dat wat idealiter no-
dig zou zijn en dat wat er feitelijk kan. 
Essentieel hierbij is dat wie wil ver-
nieuwen er van doordrongen moet zijn 
dat er altijd wel een club mensen klaar-
staat, die bijna op voorhand roept dat 
wat men wil en nodig acht weliswaar  

sympathiek overkomt, maar weinig rea-
listisch is en voorbij gaat aan tachtigdui-
zend mitsen en maren. Gezien de a tot en 
met z belemmeringen, zaken die over het 
hoofd gezien zijn dan wel gebagatelli-
seerd worden is er in hun visie altijd 
sprake van onderschatting wat rcécl 
kan. Zij zien zoveel leeuwen en beren in 
het bos, dat alleen koppige volhouders 
de moed tot verandering niet onmiddel-
lijk in de schoenen zinkt. 
Maar nogmaals, desondanks is er veel 
veranderd. Is het denken over alterna-
tieven, het denken over een gedifferenti-
eerd zorgaanbod, toch meer regel dan 
uitzondering geworden. Willen velen 
best experimenteren en ligt het experi-
ment of de proefopzet goed in de markt. 
Prima, prima natuurlijk, maar juist dan is 
het oppassen geblcriPn. Is het oppassen 
voor de handige gebruikers van het po-
pulaire jargon. De gebruikers van posi-
tief klinkende bedoelingen, die goed be-
schouwd toch niet anders doen dan ou-
de waren uit hun winkel oppoetsen en 
van een nieuwe naam voorzien. Terug 
naar het tehuis dan. In de optiek van de 
Nederlandse Vereniging van Bejaar-
dentehuizen (VNB) moeten verzorging-
stehuizen in het vervolg in het centrum 
van het zorgaanbod komen te staan. 
Uiteraard tot meer eer en glorie ven de 
kliëntele, de ouderen in en om het tehuis. 
Want alles is in het belang van die oude-
ren gedacht. Zij moeten "een sa menhcm-
gend zorgpakket binnen hun bereik 
krijgen." 
Om dit te bewerkstelligen zouden verzor-
gingstehuizen alom in den lande als 
Centrum van de zorg kunnen gaan ope-
reren, als spinnen in het web van het 
zorgaanbod. 
Maar is dit nu wel echt in het belang van 
ouderen die zorg nodig hebben? Gaat 
het niet veel meer om het belang van 
tehuizen en tehuis-organisaties? Organi-
saties die ook moeten zien te overleven in 
een wereld waarin geinstitutionaliseer-
de zorg duidelijk aan populariteit heeft 
ingeboet? 

Hier en daar wordt hardop getwijfeld 
aan de oprechte bedoelingen van het 
tehuiswezen. Van Mens Tot Mens van 
jongstleden april vermeldde bijvoor-
beeld niet geringe twijfel vanuit de be-
stuurscommissie "Humanitas welzijn ou-
deren". COSBO-voorzitter Theo Weh-
kamp plaatste in het blad van de Neder-
landse Vereniging van Bejaardentehui-
zen (juli/augustusnummer) vergelijkba-
re vraagtekens. 
Maar de VNB blijft in haar blad 

,"Zorgen 
Ondernemen" onversaagd enthousiast 
over de nieuwe "markt-ontwikkelingen" 
en de kansen voor het produkt zorg! 
Zeker als de "ondernemingen'.  verzor-
gingstehui7en om te vormen zijn tot 
„zorgcentra". "Als de vos de passie 
preekt, boer pas op je kippen", een oud 
Hollandse zegswijze die gemakkelijk in 
je opkomt. Terecht of ten onrechte zal de 
toekomst uitwijzen. Maar een gewaar-
schuwd mens telt voor twee. 
En onmiddellijk schiet er nog een zegs-
wijze in het geheugen naar voren: "Al 
draagt een aap een gouden ring, het is 
en blijft een lelijk ding." Zorgcentrum 
zegt u, wellicht toch een knol voor een 
citroen. 

MICHAEL. KERKHOF 
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GEZOCHT 
Het projekt Pleegzorg voor 
Vluchtelingen zoekt opvang-
adressen voor minderjarige 
vluchtelingen. Het gaat om 
kinderen van 12 -14 jaar, die 
in sommige gevallen geen 
ouders meer hebben. Geld 
en begeleiding zijn geregeld. 
Wie nadere inlichtingen wil 
kan zich wenden tot het adres 
Jansweg 52, 2011 KN Haar-
lem, telefoon 023-34 0595. 

VERSCHIL = WELZIJN 
Het Sr-iaal Cultureel Planbu-
reau heeft uitgerekend dat 
het aantal mensen in Neder-
land, waarmee het heel goed 
gaat. is verdubbeld (en zelfs 
meer dan dat). Daar staat te-
genover, dat de afstand tus-
sen mensen die het goed gaat 
en hen, die het slecht gaat, 
daarmee ook drastisch is ver-
groot. De tweedeling in de 
maatschappij is daarmee 
duidelijk aangetoond. 
Positief is weer, dat het aan-
deel van de minstbedeelden 
in de totale bevolking is ge-
daald van 24% in 1974 tot 14% 
in 1989. Er zijn dus zowel ab-
soluut als in verhouding min-
der minstbedeelden. 
Tot de groep, die het minst be-
deeld is behoren veel oude-
ren boven de 75 jaar. De best 
bedeelden zijn te vinden in de 
groep hoger opgeleiden en 
dan in het bijzonder de veerti-
gers onder hen. 
Aan de onderste trede van de 
welzijnsladder hangen, zoals 
viel te verwachten, de uitke-
ringstrekkers. Zo is weten-
schappelijk uitgezocht, wat 
ieder normaal mens met 
eigen ogen kan constateren. 
De vraag is. of de grotere wel-
vaart van sommigen wellicht 
mede mogelijk wordt ge-
maakt door de geringe wel-
vaart voor anderen. Anders 
gezegd: of het een ten koste 
gaat van het ander. 
E.S. 

ZWEMMER 
Vrijwilligers en dak- en thuis-
lozen hebben een "eigen" 
krant gekregen, uitgegeven 
door het VPC (Vrijzinnig pro  
testants Centrum). De "Zwerf-
courant"" moet ambtenaren 
en vooral vrijwilligers in zelf-
hulp-groepen stimuleren bij 
hun plaatselijke activiteiten. 
De Algemene Zwerfcourant 
wil hen - en andere geinteres-
seerden - daarom vraagge-
sprekken bieden met parle- 

KORT 
VAN 
STOF 

mentariërs en ambtenaren, 
praktijkgevallen bespreken 
en commentaar leveren. 
Het VPC is bereikbaar in 
Utrecht, Nieuwegracht 27, 
postcode 3512 LC. telefoon 
030-33.15.49 of 31.14.63. 

KINDEROPVANG 
De Vereniging van Neder-
landr•P. Gemeenten heeft een 
modelverordening Kinderop-
vang gepubliceerd. Daar-
mee wordt de trend doorge-
trokken, dat Kinderopvang en 

Meer en meer worden Neder-
landers zich er van bewust, 
dat de Derde Wereld in feite 
niet ver weg is maar dichtbij. 
Ook leden en vrijwilligers 
van Humanitas. De Vereni-
ging wil dat gevoel ook graag 
aan steeds meer mensen 
overbrengen. Een mogelijk-
heid daartoe is de verkoop 
van artikelen uit de Derde 
Wereld ten behoeve van pro-
jecten in de Derde Wereld. 
Ook dit jaar zal dat weer het 
geval zijn. 13 oktober j.1. was 
ter voorbereiding een geïnte-
resseerd gezelschap in 
Amersfoort bijeen. Gespro-
ken werd over het belang via 
Humanitas méér mensen bij 
het ontwikkelingswerk te be-
trekken, over de te ondersteu-
nen projecten, de wijze van 
Presenteren en een aantal 
technische details. Aan de or-
de kwam ook de naam, waar-
onder deze verkopen worden 
georganiseerd. De oude 
naam "ABAL" mag niet meer  

worden gebruikt. Daarvoor in 
de plaats gekomen is "Glo-
baal", met een toepasselijke 
wereldbol in de "0". 
Afdelingen van Humanitas, 
die dit jaar door middel van 
""Globaal""-verkopen aan-
dacht willen vestigen op de 
Derde Wereld-problematiek 
kunnen kiezen uit twee pro-
jekten. die directe financiële 
steun verdienen: één in Hon-
duras en één in Indonesië. 
Het projekt in Honduras richt 
zich op de ontwikkelingsorga-
nisatie CEPROD. Dit particu-
liere instituut zonder winst-
oogmerk legt zich toe op on-
derzoek naar de sociaal-eco-
nomische levensomstandig-
heden van basisgroepen in 
de Hondurese samenleving.  

opvang een "onderonsje" 
dreigt te worden van hen, die 
zich er plaatselijk voor inzet-
ten. Dit zou de Kinderopvang 
ontoegankelijk kunnen ma-
ken voor nieuwe ideeën en 
initiatieven van buiten. 
Dr. Kooistra pleit voor de op-
richting van een Forum Kin-
deropvang, met als taak de 
verschillende mogelijkheden 
en gedaanten van de kinder-
opvang onder de aandacht te 
brengen en de snelle uitgroei 
van deze voorzieningen kri-
tisch te volgen, te begeleiden 
en eventueel te helpen 
sturen. 

Ook houdt CEPRO zich bezig 
met technische en admini-
stratieve kennisoverdracht bij 
het uitvoeren van projekten, 
waarbij zij er naar streeft de 
zelfstandigheid van de groe-
pen zoveel en zo snel moge-
lijk te bevorderen. 
Een belangrijk programma 
van CEPROD is een alfabeti-
seringsprojekt in het gebied 
Yoro-Atlantida. Een deel van 
de gelden, die Humanitas-
vrijwilligers met de verkopen 
verdienen, is voor dit projekt 
bestemd. Het andere projekt, 
dat op deze wijze wordt on-
dersteund, is er op gericht de 
bevolking van een deel van 
de regio Medan op Noord-Su-
matra minder afhankelijk te 
maken van de houtkap in de 
tropische wouden. Beide pro-
jekten worden vanuit Neder-
land ondersteund via HIVOS, 
het Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamen-
werking. 

de daaraan te stellen eisen 
onder toezicht komen van de 
Gemeentelijke overheid. Aan 
de ene kant wordt daarmee 
de Kinderopvang dichter bij 
de gebruikers gebracht. Aan 
de andere kant ontstaat, bij 
gebrek aan landelijk gelden-
de minimum-voorwaarden 
alle ruimte voor wildgroei en 
voor het afstemmen van de te 

 	stellen eisen op de inzichten 
 	van plaatselijke organisaties. 

Dr J. Kooistra, verbonden aan 
 	de vakgroep Ontwikkeling en 
 	Socialisatie van de Rijksuni- 
 	versiteit in Utrecht constateert 
 	dan ook in Trouw, dat Kinder- 

"Globaal": nieuwe name voor derde 
wereld-verkopen Humunittis 
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Huisbezoek 
Met de groei van het aantal 
alleenwonenden blijkt ook de 
belangstelling voor het 
Vriendschappelijk Huisbe-
zoek toe te nemen. 
Meer dan twintig Afdelingen 
van Humanitas houden zich 
momenteel bezig met deze 
vorm van maatschappelijke 
dienstverlening. Vrijwilligers 
van deze Afdelingen gaan re-
gelmatig op bezoek bij men-
sen, die daarom hebben ge-
vraagd. Zij geven mensen de 
gelegenheid eens samen een 
kopje koffie te drinken in-
plaats van alleen, een uurtje 
te praten met iemand die be-
reid is te luisteren. 
Nieuwe plaatcaQlijke groepen 
Vrijwillig Huisbezoek zijn o.a. 
recent gevormd in de afdelin-
gen Ilmond en Amsterdam. In 
dat laatste geval is het werk 
voorlopig speciaal gericht op 
bewoners van een tweetal 
HSHB-tehuizen. 

Hmanniins-hoorn 
In het vredeswoud in Israël 
komt een boom opnam van 
"Humanitas Ainsterdcan va-
kantieweken". Die boom is 
een geschenk van twee deel-
nemers aan de vakantieweek 
van de Afdeling Amsterdam 
van 16 t/m 23 juli j.L. Jeanne 
en Bram Mug, trouwe deelne-
mers aan deze vakantiewe-
ken, wilden hun damkaan de 
organisatoren nu eens op an-
dere wijze tot uitdrukking 
brengen dan met een enve-
loppe rnet inhoud en bloemen 
voor de begeleid(s0ers. 
Het bij de schenking behoren-
de certificaat is inmiddels 
aangeboden aan het bestuur 
van de Afdeling Amsterdam. 

Tentoongesteld 
Voorde ~ede maal in korte 
tijd 1 is Hurncmitas ten toon ge-
steld ineen Noard-Hollandse 
bibliotheek Ditmaal in Man-
nickendam. De expositie om-
vatte een aantal brochures en 
vewijzingen naar de diverse 
activiteiten van Humanitas in 
het algemeen en in Monnic-
kendam in het bijzonder. 
Oud-wethouderDe Zeeuw 
toonde zich bij de opening 
niet alleen zeer lovend over 
Humcmitas als vrijwilligers-
organisatie in het welyjns-
veld maar ook zeer geïnteres-
seerd in de activiteiten. 
Opvallend was de grote be-
langstelling van een aantal 
plaatselijke organisaties, 
waarin Humcmitas be-
stuurlijk vertegenwoordigd is 
of waarmee de Afdeling sa-
menwerkt. 

•1 

Werketvaring 
Soms lijkt het of de mcrat-
schappij dubbele straffen op-
legtaan mensen die in aan-
raking zijn geweest met de 
justitie. Aan de ene kant wor-
den ze formeel gestraft met 
boete, gevangenis of (in het 
gunstigste geval)dienstverle-
ning. Aan de andere kant 
worden ze door de maat-
schappij nog eens bestraft 
door verlies van contacten, 
wantrouwen ten opzichte van 
toekomstig "gedrag" en uit-
sluiting van werk. "Eens een 
dief-altijd een dier is zo geen 
constatering meer maar een 
zich elf waarmakende voor- 

spelling. 
Allerlei vooroordelen hebben 
dan als resultaat dat de weg 
naar een betaalde baan vrij-
wel afgesloten wordt. 
De Stichting SKA tracht hier 
in Amsterdam iets aan te 
doen door het aanbieden van 
werkenraringsprojek-ten. 
SKA staat voor

, 
 Stichting Ket-

tingwerk Amsterdam, Huma-
nitas Amsterdam is vertegen-
woordigd in het Stichtings-
bestuur. 
Eerder was Hurricmitas ook al 
betrokken bij het (succesvolle) 
40 banen-projekt, gericht op 
de terugkeer van ex-drugs-
verslaafden inde normale 
werksituatie. 

Fennuberenhulp 
Humanitas Zuid Drenthe 
heeft als eerste de gedachte 
opgepikt om vanuit Humcmi-
tas hulp aan te bieden bij het 
invullen van allerhande for-
mulieren. Darbij moet niet in 
de eerste plaats worden ge-
dacht aan de belastingen. 
Voor het invullen van aangif-
tebiljetten is al volop aanbod 
van hulp beschikbaar. Maar 
er zijn veel meer forrnulienan, 
waar mensen het moeilijk 
meehebben. 
Om een begin te maken heeft 
Zuid Drenthe nu leden opge-
roepen, die deze taak op zich 
willen nemen en daartoe 
plaatseladeskundigheid 
willen opbouwen. De Afde-
ling Informatie en Advies van 
het Centraal Bureau (v/h 
VARAhulp) kan daarbij on-
dersteumb g bieden. 
Ookin het Gewest Overijssel 
wordt momenteel gewerkt 
aan de opzet van een af meer 
werkgroepen, die zich met 
deze vorm van maatschappe-
lijke dienstverlening gaan 
bezighouden. 
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Keuzevrijheid 

Algemeen wordt door ouderen gepropa-
geerd, en ik denk ook wel onderschre-
ven, dat men liever in de vertrouwde 
omgeving blijft leven, in plaats van te 
verhuizen naar een verzorgingshuis. 
Ik ben een groot voorstander van thuis 
blijven wonen. Maar er zijn overwe-
gingen die zwaarder tellen. De laatste 
jaren is er nogal wat te doen geweest 
over de betaalbaarheid van de sociale 
voorzieningen. Met name over die ten 
behoeve van ouderen, omdat het aantal 
ouderen steeds groter wordt. En ook 
vooral de leeftijd van die ouderen, die 
steeds toeneemt. Dat brengt met zich 
mee dat ook de vraag naar zorg voor 
deze ouderen steeds verder zal stijgen. 
Nu is gepropageerd dat ouderen langer 
thuis zouden kunnen blijven, indien de 
thuiszorg de kans zou krijgen de hulpver-
lening verder in te vullen. Zoals ik al heb 
aangegeven ben ik daar een groot voor-
stander van, mits het gaat met inachtne-
ming van het belang van de oudere. 
Als er namelijk veel zorg van verschil-
lende aard moet worden gegeven, bete-
kent dat, dat verschillende mensen op 
een dag bij de oudere aan huis zullen 
komen. Die wordt daardoor zeer gebon-
den, omdat de organisatie bepaalt wan-
neer iemand uit de eerste-lijnszorg be-
schikbaar is voor het werk. 
Daarnaast is er nog iets anders aan de 
hand. Als een oudere steeds meer be-
hoefte krijgt aan ondersteuning, bete-
kent dat veelal dat de mobiliteit van de 
betrokkene minder wordt. Dat kan bete-
kenen dat "burenhulp" beter kan inspe-
len op de stijgende behoefte aan contact. 
Als dat het geval is, is het zeer belangrijk 
dat de betrokken oudere in die omgeving 
blijft, omdat zij of hij niet opnieuw in een 
andere omgeving moet proberen thuis te 
raken. 
Er zijn echter legio voorbeelden dat ou-
deren in een buurt heel snel hun nog 

aanwezige contacten kwijt raken, juist 
omdat zij zelf geen initiatieven meer kun-
nen nemen. Dan kan men vanuit de eer-
ste lijn alle hulp bieden, maar dat is niet 
te vergelijken met hulp in een intramura-
le situatie. Vooral als zij of hij de situering 
daarvan zelf heeft kunnen kiezen. 
Ik pleit er dan ook voor om heel zorgvul-
dig te bekijken wat de omstandigheden 
zijn waarin de oudere zich bevindt. Om 
daarna in goed overleg en met een vrij-
heid van keuze voor de oudere te laten 
bepalen hoe zij of hij de verdere hulpver-
lening zou willen ontvangen. 
Er zijn op dit moment een aantal experi-
menten aan de gang die bij voorbaat 
uitgaan van de wil van de oudere om 
langer in de eigen woonomgeving te 
blijven, zonder de eigen mening van de 
oudere voldoende kans te geven. Men 
werkt dan met een professionele onder-
steuning die de hulpverlening moet be-
werkstelligen, zodat de oudere de meest 
adequate hulp krijgt. Wordt daarbij de 
wens van de oudere als uitgangspunt 
gekozen dan heb ik daar niets op tegen. 
Als het credo luidt: „Laat ouderen thuis", 
dan heb ik daar ernstige bezwaren te-
gen. Ik ben van mening dat Humanitas 
als organisatie daar ook alert op zou 
moeten zijn vanwege ons uitgangspunt, 
het zelfbeschikkingsrecht van ieder 
mens. 
Deze ontboezeming staat geheel los van 
de financiën, omdat ik van mening ben 
dat de visie „houdt ouderen langer thuis" 
zeker veel geld zal kosten, indien het 
goed wordt ingevuld. Ik vraag mij af of 
de beleidsmensen hier voldoende aan-
dacht voor hebben en ook bereid zullen 
zijn de consequenties te aanvaarden. 

JAAP VAN DER MEULEN 
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