
• 
• 

4 , 

ENS T 
41••••, 	..•••••••••1111...• ••••••••-••-e-•••••• •••••••••.. • 

larD 
EREN WERK WEG 

UMA 

ni09[C, 	ggffl 

Ledenorgaan Humanitas 39ste jaargang december 1991 nr. 6 



Op deze pagina ruimen wij 
graag ruimte in voor de 

mening van onze lezers. Dat 
betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. De 

inhoud van de brieven waar- 
van wij ons het recht voorbe- 
houden die in te korten - blijft 
geheel voor rekening van de 

inzenders. 
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Techniek 
Jeannet van Ganzewinkel 
schreef onder de titel `De 
techniek staat voor niets' in 
het vorige nummer van 
VMTM een verhaal over 
ouderen en de moderne 
technische gereedschappen. 
Zoals de televisie met haar 
vele mogelijkheden of hifi-
apparatuur. Hoewel de weer-
gave van de verhouding van 
veel mensen tot moderne 
techniek waarheidsgetrouow 
is, heb ik daar toch een beet-
je moeite mee. Inhet artikel 
komt iets van medelijden 
naar voren met de mensheid, 
die wordt opgescheept met 
knopjes die allerlei andere 
dingen doen dan je verwacht. 
Inderdaad zijn veel van deze 
apparaten niet zonder hand-
leiding te gebruiken. En zelfs 
als je die goed leest, blijken 
ze je niet al te duidelijk weg-
wijs te maken. Anderzijds 
geloof ik dat de gefrustreer-
de gebruikers zich te weinig 
moeite getroosten om de 
kneepjes van het gebruik van 
de apparatuur eigen te 
maken. Ik zie afstandsbedie-
ning, toetsenbord, knopjes 
en handels niet anders dan 
als gereedschap. Wij moeten 
heel wat moeite getroosten 
voor we een hamer, beitel, 
zaag of schroevedraaier 
goed kunnen gebruiken. 
Waarom verwachten wij wel 
dat wij de moderne techniek 
wel ineens de baas kunnen? 
Als wij de technische verwor-
venheden minder bevoor-
oordeeld tegemoet treden, 
zouden wij onszelf een hoop 
plezier en gemak kunnen 
verschaffen. 
Herman Sternheim 

Oud en volwaardig 
In het vorige nummer stond 
op de JOT-pagina het artikel 
'Oud is geen schande' met 
onder andere aandacht voor 
de ANBO-Amsterdam cam-
pagne tegen leeftijdsdiscri-
minatie en een dagbladinter-
view daarover met onderge-
tekende. Met name mijn ont-
wijkende antwoorden op de 
vraag hoe oud ik was werden 
door de schrijver uit het dag-
bladinterview aangehaald. 
Maar ik sprak als lid van het 
ANBO-Gewestbestuur en de 
commissie leeftijdsdiscrimi-
natie. Mijn persoonlijke 
instelling daarbij achtte ik 
irrelevant. Bij onze ouderen-
bond-actie gaat het om het 
bestrijden van uitsluiting op 
basis van leeftijd. Ten 
onrechte worden de kennis 
en capaciteiten waarover 
ouderen beschikken buiten 
beschouwing gelaten. 
Uit de mediabelangstelling 
en vooral ook de vele mel-
dingen blijkt dat leeftijdsdis-
criminatie veel voorkomt. Bij 
het vervullen van vacatures 
worden bijna overal aan leef-
tijd verbonden beperkende 
voorwaarden gehanteerd. 
Inmiddels heeft onze actie 
eerste successen opgele-
verd. Zo verstrekt de 
gemeente Amsterdam geen 
subsidie meer aan verenigin-
gen en stichtingen die een 
leeftijdsgrens bij het 
bestuurslidmaatschap hante-
ren. Het verzekeringsbedrijf 
gemeente Amsterdam moet 
zijn leeftijdsgrens bij 
WA/ongevallenverzekering 
voor vrijwilligers schrappen. 
Het doel van onze actie is te 
onderstrepen, dat wie oud is 
een volwaardig lid van de 
samenleving wil zijn en blij-
ven. Mijns inziens is die 
intentie op de JOTpagina niet 
goed uit de verf gekomen. 

Mevr. J. Lansink 
ANBO Amsterdam 

Gelijke rechten 
Als de overheid van een land 
religieuze organisaties in dat 
land financieel ondersteunt 
moet die overheid organisa-
ties van niet-gelovigen in dat 
land op gelijke wijze behan-
delen. Aldus het bestuur van 
de International Humanist 
and Ethical Union (IHEU), 
waarin ook Humanitas verte-
genwoordigd is. 
De wijze waarop de gelijke 
behandeling in landen als 
Noorwegen en Nederland 
werkt werd daarbij als voor-
beeld genoemd. In Neder-
land gaat het dan om b.v. de 
financiering van Humanisti-
sche Raadslieden in zieken-
huizen, gevangenissen en bij 
de krijgsmacht de medefi-
nanciering van het maat-
schappelijk activeringswerk 
en de gelijkstelling in finan-
cieel opzicht van het onder-
wijs. 
Gelijke rechten voor kerke-
lijke en niet-kerkelijke orga-
nisaties dus bij de ontwikke-
ling en overdracht van more-
le waarden. 

Ongekort tolerant 
Er was een dreigement met 
intrekking van subsidie (30 
duizend gulden per jaar) 
nodig, voor het ministerie 
van WVC de Karate Do bond 
wist te bewegen karateka's 
zonder Nederlands paspoort 
(allochtonen) tot de Neder-
landse karate kampioen-
schappen toe te laten. Overi-
gens lag niet het bestuur van 
de bond dwars, maar de 
algemene ledenvergadering. 
Het bestuur van de Karate Do 
bond deelde allang de opvat-
ting van de minister. Maar de 
achterban, die curieus 
genoeg voor een groot deel 
uit tweede generatie buiten-
landse werknemers bestaat, 
wilde er niet van weten. Met 
de financiële WVC-stok ach-
ter de deur ging men alsnog 
door de bocht. 
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Terwijl de bestuurlijke reor-
ganisatie van Humanitas de 

lastigste klippen heeft 
omzeild, doemen nieuwe pro-

blemen op. Verdwijnt het 
ouderenwerk, hoeksteen van 

Humanitas, uit het bouwwerk 
van de vereniging? De over-

heid beëindigt de subsidie 
aan Humanitas voor dit 

werkgebied, waardoor twee 
werknemers ontslagen drei-

gen te worden. Neemt de ver-
eniging hun salarissen voor-
lopig voor eigen rekening of 
moeten andere oplossingen 

worden gezocht? Duidelijk is, 
dat de vereniging een nieu-
we koers moet uitzetten. De 
verdeeldheid over dat toe-

komstige beleid hield de 
afgevaardigden op de AVA'91 

in haar greep. 
Ouderen werkers volgen met gebogen hoofd de discussie over ouderenwerk. 	Foto: Ab Koers 

Storm op de AVA: 

Ouderenwerk houdt Humanitas 
in de greep 

De Jaarvergadering van Humanitas op 1 
en 2 november boog zich voornamelijk 
over de bestuurskundige reorganisatie 
van Humanitas. Daar is jaren over gedis-
cussieerd. De meningen lagen soms 
mijlenver uit elkaar. Dit jaar leek het 
eind van de discussies echter in zicht. 
Een stukje verleden kon worden afge-
sloten en een nieuwe bladzijde voor 
Humanitas opgeslagen. 
Het venijn zat echter in de staart van de 
vergadering, toen het ouderenwerk ter 
sprake kwam. Traditioneel is dat een 
zeer belangrijk werkgebied van de ver-
eniging. Dat werkgebied komt nu in 
gevaar, omdat het Ministerie van WVC 
aan de geldkraan morrelt. De overheid 
beëindigt haar subsidie voor twee 
ouderenwerkers, Michael Kerkhof en 
Ben Droste en hun administratieve assis-
tentie. Humanitas staat voor de keuze 
om hen voortaan uit eigen zak te beko-
stigen of te ontslaan. 
Het in dienst houden van personeel voor 
eigen rekening gaat de vereniging hon-
derdduizenden guldens per jaar kosten, 
verzekerde penningmeester Pieter van 
de Kerkhoff. Worden beide medewer-
kers nu ontslagen, dan behoudt Humani-
tas het recht op bekostiging van hun 
wachtgeld door de overheid. Worden 
de twee niet nu maar pas later ontsla-
gen, dan komt de hele afvloeiingsrege- 

ling op conto van de vereniging. Dat 
kunnen wij ons financieel niet permitte-
ren, legde Van de Kerkhoff uit. Hij schat-
te de kosten op een niet nader gespeci-
ficeerd bedrag tussen één en zeven ton 
per jaar. 
Het hoofdbestuur had echter nog een 
ander alternatief voor ogen. Stel de 
wachtgelden veilig door een ontslag-
vergunning voor de twee ouderenwer-
kers aan te vragen en onderhandel ver-
volgens met het Ministerie van WVC 
welke mogelijkheden er zijn om voor 
het ouderenwerk subsidie op projectba-
sis te verwerven. Dat past bij de nieuwe 
aanpak van de overheid. Het Rijk finan-
ciert niet langer structureel aandachts-
gebieden, maar subsidieert concrete 
projecten, die een omschreven begin 
en eind hebben. Op die manier denkt 
het Rijk goedkoper uit te zijn en meer 
greep te houden op de uitgaven. 
Herman Tjeenk Willink, die in verband 
met zijn benoeming tot voorzitter van de 
Eerste Kamer voor het laatst de voorzit-
tershamer bij Humanitas hanteerde, liet 
doorschemeren dat dit alternatief een 
redelijke kans van slagen heeft. 

Motie Gelderland 
Gewest Gelderland had over deze 
kwestie een motie ingediend, die 
opriep tot behoud van het ouderenwerk 
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StOrM op de AVA. 	 Foto: Ab Koers 

voor de vereniging en opschorting van 
het ontslag van de twee ouderenwer-
kers tot de volgende AVA. Het ouderen-
werk, zo betoogde de motie Gelder-
land, dient een kerntaak van Humanitas 
te blijven. Uitstel geeft de afgevaardig-
den tijd om deze moeilijke materie te 
bestuderen en een zuiver oordeel te 
vormen. 
Niemand trok dat in twijfel. Het hoofd-
bestuur onderschreef dan ook het eer-
ste deel van de motie, waarin het belang 
van het ouderenwerk tot uitdrukking 
werd gebracht. De ontslagaanvraag kon 
echter naar de mening van het hoofdbe-
stuur geen uitstel verdragen, met het 
oog op de financiële gevolgen. 
Dat betekende het einde van een kalme 
zaterdag. De sprekers verdrongen zich 
voor de interruptiemicrofoon, waarbij 
de emoties oplaaiden. Verschillende 
keren schorste Tjeenk Willink de verga-
dering om de afgevaardigden de kans 
te geven hun posities nader te bepalen. 
Zo kreeg de conferentiezaal van Hotel 
Amersfoort een aanblik, die meer weg-
had van een heftig debat in de Tweede 
Kamer dan van een jaarvergadering van 
Humanitas. In en buiten de zaal groep-
ten mensen samen om zich te beraden. 
De discussie had onvermijdelijk tot 
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gevolg dat een rechtstreeks verband 
werd gelegd tussen het dreigende ont-
slag van de twee landelijke ouderen-
werkers en het voortbestaan van het 
ouderenwerk van Humanitas. De centra-
le vraag was dan ook niet wat er ging 
gebeuren met het ouderenwerk, maar 

In Amersfoort leek de 
toekomst van Humani- 
tas te scharnieren om 
het aanblijven van 

twee ouderenwerkers 

met Michael Kerkhof en Ben Droste. 
Daarmee liep de AVA een flink stuk 
vooruit op de gebeurtenissen. Het 
hoofdbestuur is nog volop met het 
Ministerie van VVVC in onderhandeling 
over de manier waarop Humanitas het 
ouderenwerk toch kan voortzetten. 
Maar in Amersfoort leek het alsof de toe-
komst van Humanitas scharnierde om 
het al dan niet aanblijven van de beide 
ouderenwerkers. 
Ben Droste en Michael Kerkhof werden  

de verpersoonlijking van jarenlange 
onzekerheid binnen de vereniging over 
de bezuinigingen op het welzijnswerk 
en de gevolgen daarvan voor Humani-
tas. Deze veranderingen, die als een 
zwaard van Damocles boven Humanitas 
hangen, drukten zwaar op de mentale 
weerstand van menige afgevaardigde. 
De dreiging van zoveel veranderingen 
tegelijk kreeg die novemberdag gestal-
te in twee vertrouwde medewerkers die 
op de keien dreigden te geraken. Of 
deze voorstelling van zaken terecht was 
of niet: het dilemma lag op tafel. 
'Als Humanitas niet laat blijken bereid te 
zijn zelf in het ouderenwerk te investe-
ren zullen Rijk en provincies zeker niet 
bij willen springen' betoogde de ene 
spreker. Anderen pleitten voor een 
humaan gebaar door de twee ouderen-
werkers voorlopig op de loonlijst te 
houden. 
De penningmeester vroeg zich af of de 
afdelingen bereid zouden zijn een deel 
van hun geld af te staan ten behoeve van 
het ouderenwerk, zodat de twee werk-
nemers niet ten volle op de begroting 
van het Centraal Bureau zouden druk-
ken. De meeste afgevaardigden weiger-
den echter om hun afdeling op de finan-
ciële offerbank te leggen. 



Kreten van bijval en afkeuring begeleid-
den de betogen. 

Scenarioschrijver 
Die zaterdagmiddag voltrok zich de dis-
cussie op een wijze die geen scenario-
schrijver beter had kunnen bedenken. 
Ben Droste en Michael Kerkhof onder-
gingen lijdzaam en zwijgend het rond 
hun persoon geconcentreerde geschil. 
Elk besluit zou doorslaggevend worden 
voor hun persoonlijk leven. 
Toen duidelijk werd dat de standpunten 
geen meter tot elkaar kwamen, steeg de 
spanning. Bij een stemming zou een 
groot deel van de aanwezigen moeten 
leven met een besluit dat nauwelijks als 
aanvaardbaar werd ervaren. Of het als 
heilig ervaren ouderenwerk kwam op 
de helling, met al het menselijk leed 
daarbij, of Humanitas zou afstevenen op 
een bankroet. Dat leken de keuzen. 
Tot het laatst bleef in het ongewisse hoe 
de verhoudingen onder de afgevaardig- 

Het dobberende boot- 
je bereikt de haven, 

maar de laatste storm 
heeft nog niet gewoed 

den lagen. Maar de motie Gelderland 
haalde het niet. Zij werd verworpen met 
72 voor en negentig tegen. 
Hoewel het hoofdbestuur uitsprak zich 
tot het uiterste in te zullen zetten voor 
het behoud van het ouderenwerk, toon-
de de stemverhouding de barst die door 
Humanitas loopt. Bezuinigingen van de 
overheid zetten de vereniging onder 
druk om beslissingen te nemen die 
altijd onbevredigend zijn. Onmiddellijk 
na de uitslag verliet een zwaar teleurge- 

stelde Ben Droste de zaal. Het voltallige 
bestuur van de BHWO besloot inmid-
dels zijn werkzaamheden op te schorten 
uit protest tegen het fiat voor het ontslag 
van twee ouderenwerkers. Dat werd 
opgevat als het niet langer handhaven 
van het ouderenwerk. 
Terwijl de Humanitas alle zeilen bij heeft 
gezet om de bestuurlijke reorganisatie 
van de vereniging te laten slagen, wordt 
het duidelijk dat deze operatie lang niet 
de laatste beproeving is voor Humani-
tas. De terugtredende overheid heeft 
duidelijk gemaakt dat subsidiegevoeli-
ge welzijnsorganisaties niet worden ont-
zien bij het saneren van het begrotings-
tekort. Het dobberende bootje dat 
Humanitas heet, bereikte deze keer de 
haven nog, zij het met gescheurde zei-
len. Maar de laatste storm heeft nog niet 
gewoed. 

HENK VLAMING 

Samenstelling 
hoofdbestuur 

Twee dames en één heer zijn op 
2 november nieuw gekozen als 
lid van het hoofdbestuur van 
Humanitas: mevr. K.H. van den 
Berg-Veenhuizen uit Arnhem, 
mevr. E. Claes uit Amstelveen 
(velen meer bekend als Lies 
Oterdoom uit Haren, zoals zij 
zelf aangaf) en de drs C.M. Bolle 
uit Haren (Gr). Herkozen voor 
een nieuwe termijn van vier jaar 
werden drs P.G.A. v.d. Kerkhoff 
als penningmeester, J.G.H. van 
Amerongen en prof. dr W.T.M. 
Molle. Het voorzitterschap zal 
voorlopig worden waargeno-
men door mevr. W.H.J. Bloe-
mendaal-Lindhout, tot dusver 
vice-voorzitter van het hoofdbe-
stuur. De overige leden van het 
hoofdbestuur zijn drs A. van 
Oosten (secretaris), P. van 
Agteren, drs C.H. Boer, mevr. 
drs M.T.A. Duijm, mevr. drs 
L.E.J. Engering-Aarts, R.A. Pijl-
man en J. Renken. In de vacatu-
re voor het voorzitterschap zal 
naar verwachting tijdens de 
eerstvolgende AVA (mei 1992) 
worden voorzien. 

Beleidsmakers praten. Ouderen blijven alleen 
< achter. 

Foto's: Marion v. d. Voort 
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Eerste stappen naar 
versterking Humanitas gezet 

'De kern van de vereniging 
zijn de afdelingen. Zij bepa-
len zelfstandig welk werk in 

het kader van Humanitas 
plaatselijk van belang is. 

Daaraan verandert niets.' Dat 
is uitgangspunt nummer één 

van het hoofdbestuur van 
Humanitas bij het streven 

naar versterking van de ver-
eniging. 'Deelorganen moe-

ten zelfstandig kunnen func-
tioneren, met duidelijke 

eigen bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden.' Dat is 

uitgangspunt nummer twee. 
'De professionele ondersteu-

ning van het vrijwilligers-
werk moet efficiënter georga-

niseerd worden.' Dat is een 
derde punt. 'De vereniging 
moet meer naar buiten tre-

den, meer bekendheid geven 
aan zijn visies op welzijnsge-

bied.' Dat is punt vier. 

Hoek blij 
`Het heeft lang geduurd voordat het 
hoofdbestuur heeft begrepen dat de 
districtsvorming door de Afdelingen 
zelf moet worden uitgevoerd' zegt 
Wil Hoek, de gewestelijk functiona-
ris van Humanitas in Groningen. Tij-
dens de AVA'91 liep zij zichtbaar 
ontspannen door de wandelgangen 
van Hotel Amersfoort, waar sinds 
jaar en dag de algemene vergade-
ring wordt gehouden. Twee jaar ge-
leden zette het hoofdbestuur po-
gingen in gang om drie noordelijke 
gewesten om te vormen tot één dis-
trict. Sindsdien leek Wil Hoek de 
motor van het noordelijk verzet 
tegen invoering van het districten-
stelsel:Wij zijn nooit tegen een dis-
trictenstelsel geweest', vervolgt zij. 
`Twee jaar geleden is daar op de 
algemene vergadering een principe-
besluit over genomen. Daar is het 
hoofdbestuur mee aan het werk ge-
gaan. Maar over de uitwerking van 
het besluit waren wij furieus. Een dis-
trict kreeg in die opzet één centraal 
kantoor met één ondersteunend 
apparaat. Wij willen echter een de-
centraal model, met in elke afdeling 
een kantoor. De filosofie daarachter 
is dat Humanitas dicht bij de mensen 
moet staan die zij helpt. Wij hebben 
daarom een alternatief model ont-
worpen. Dat wordt uitgevoerd.' 
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Het hoofdbestuur van Humanitas praat al 
enkele jaren over de manier, waarop 
Hurnanitas in elkaar zit. Daar is dan ook 
voldoende aanleiding toe. Het aantal 
leden is sinds 1973 gedaald van ca 
37.000 tot bijna 24.000. Het aantal afde-
lingen blijft stabiel, maar veel daarvan 
hebben een beperkt werkpakket, 
ondervinden grote problemen bij het 
vinden van nieuwe bestuurders en vra-
gen meer en gerichter ondersteuning 
voor hun vrijwilligerswerk. 
Ook bij het werk, dat onder de vleugels 
van de vereniging beroepsmatig wordt 
uitgevoerd staan de ontwikkelingen niet 
stil. De jeugdhulpverlening is terugge-
drongen tot enkele arrondissementen 
en staat onder grote druk om op te gaan 
in grotere, `algemene' instellingen. 
Daarnaast zijn een aantal werkterreinen 
zo goed als geheel uit de vereniging 
verdwenen: maatschappelijk werk en 
gezinsverzorging zijn vrijwel overal in 
grotere verbanden opgegaan. De bin-
ding met Hurnanitas bestaat in hoofd-
zaak nog uit enkele bestuurszetels. 
Binnen de vereniging hebben zich ech-
ter nieuwe werkterreinen ontwikkeld: 
verstandelijk gehanclicaptenzorg en 
kinderdagopvang. 
Oorspronkelijk was het professionele 
werk ondergebracht in secties, waarvan 
de besturen geleid werden door een lid 
van het hoofdbestuur. Momenteel kent 
Humanitas voor landelijk georganiseerd 
werk bestuurscommissies en stichtin-
gen, waarin het hoofdbestuur met 
meestal één lid vertegenwoordigd is. 
Maar de verantwoordelijkheden van 
bestuurscommissies en stichtingsbestu-
ren in verhouding tot het hoofdbestuur 
en tot de directie van het Centraal 
Bureau zijn niet altijd duidelijk. Wil 
Humanitas sterker op eigen benen blij-
ven staan, dan zijn nieuwe regels en 
normen noodzakelijk. 

Vrijwilligersbeleid 
In de loop van de jaren is een wijze van 
werken met vrijwilligers gegroeid, die 
meer berust op traditie dan op welover-
wogen beleid. Het hoofdbestuur wil 
daar langs drie wegen verandering in 
brengen. In de eerste plaats door meer 
communicatie. Door elkaar vaker te 
spreken, in het land, met de vrijheid van 
iedere vrijwilliger aan de orde te stellen 
wat hij of zij belangrijk vindt. 
In de tweede plaats door te zorgen voor 
meer inzicht in de taken die vrijwilligers 
in de afdelingen op zich hebben geno-
men, in het aantal vrijwilligers dat daar-
bij betrokken is, de tijd die zij er aan 
besteden en het aantal mensen dat zij er 
mee bereiken: de registratie van het 
vrijwilligerswerk. 
In de derde plaats door op een rijtje te 
zetten wat wij binnen Humanitas onder 
een vrijwilligersbeleid verstaan en hoe 
wij dat tot uitvoering willen brengen. 
Hoe en waarvoor werven wij vrijwilli- 

gers. Wat hebben wij vrijwilligers te 
bieden. Wie zorgt daarvoor. 

Verantwoordelijkheid 
Wat kan een bestuur besluiten, zonder 
dat het hoofdbestuur er aan te pas hoeft 
te komen? Wat is precies de taak van 
een werkorganisatie binnen Humanitas, 
hoe zit het financieel beheer in elkaar, 
wie mag namens Humanitas naar buiten 
treden en waarover dan wel? Eigen ver-
antwoordelijkheid voor het eigen werk 
is een belangrijk humanistisch uitgangs-
punt. Daar wil Humanitas nu méér 
inhoud aan geven. Het Centraal Bureau 
wordt teruggebracht tot secretariaat en 
stafbureau van het hoofdbestuur, zonder 
eigen verantwoordelijkheid voor wat 
zich in de vereniging afspeelt. Werkor-
ganisaties wordt gevraagd in doelstel-
lingennota en beleidsplan vast te leg-
gen wat zij willen en hoe zij dat denken 
te bereiken. Werkplan en begroting 
geven daar nadere uitwerking aan voor 
de korte termijn. Binnen de op deze 
wijze vastgelegde afspraken kan een 
werkorganisatie zelf de verantwoorde-
lijkheid dragen voor de inhoud van het 
werk, de wijze van uitvoering, het 
beheer van de begroting. Binnen de 
vastgelegde doelstellingen en het afge-
sproken beleid draagt een werkorgani-
satie voortaan ook de verantwoordelijk-
heid voor het naar buiten brengen van 
ideeën, meningen en visies op het eigen 
werkterrein namens Humanitas. 
De maatschappij verandert en stelt dus 
ook Humanitas telkens voor nieuwe pro-
blemen, nieuwe vragen, nieuwe uitda-
gingen. De interne signalering is 
belangrijk: afdelingen kunnen het 
hoofdbestuur attent maken op ontwikke-
lingen, waarin de vereniging een rol zou 
kunnen spelen. Die signalen kunnen 
echter ook van buiten komen: uit rap-
porten van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid bijvoorbeeld 
of van het Sociaal Cultureel Planbureau. 
Het is aan het hoofdbestuur die signalen 
te beoordelen en om te (laten) zetten in 
concreet beleid. Soms zal het noodza-
kelijk zijn voor nieuw werk nieuwe 
werkwijzen te ontwikkelen. Soms zal het 
er op aankomen dat Humanitas zich tot 
de samenleving richt om van zijn 
mening blijk te geven en te proberen 
langs die weg invloed uit te oefenen op 
meningsvorming en (overheids)beleid . 

Communicatie 
Daar is onmiskenbaar een meer zelfbe-
wuste mentaliteit voor nodig. Wegen 
moeten worden gezocht om 'wat Huma-
nitas er van vindt' ook duidelijk naar 
buiten te brengen. Nieuwe publikaties? 
Aanhalen van de relaties met de pers? 
Een communicatieplan moet daar ant-
woord op geven. In elk geval zal wor-
den onderzocht of de bestaande publi-
katies (Van Mens tot Mens, Ouderen-
WerKrant, KaderKringloopKrant, bro- 



De uitdaging 
'Ik vind het voorzitterschap van 
Humanitas een uitdaging', zegt 
Mieke Bloemendaal. Tot de algeme-
ne vergadering van afgevaardigden 
volgend jaar een nieuwe voorzitter 
kiest, neemt zij het voorzitterschap 
van Humanitas waar. Zij neemt daar-
mee tijdelijk de voorzittershamer 
over van de afgetreden voorzitter 
Herman Tjeenk Willink. De burge-
meester van Culemborg was zij tot 
november vice-voorzitter van de 
vereniging. Het zal voor haar geen 
makkelijke periode worden, want 
Humanitas staat een aantal moeilijke 
beslissingen te wachten. De bestuur-
lijke decentralisatie moet vorm wor-
den gegeven. 'Ik zal proberen daar 
een eerste aanzet toe te geven', zegt 
Mieke. 'De leden van Humanitas zul-
len mij tijdens de regionale bijeen-
komsten zeker te zien krijgen. Ik ben 
met hart en ziel aan Humanitas ver-
knocht. Toch vind ik het voorzitter-
schap een moeilijke klus. Ik kan wel 
wat support gebruiken.' Op de foto is 
te zien dat Herman Tjeenk Willink 
bereid is om die te geven.  

chures, jaarverslag) hun doel bereiken 
en of het beter kan. 
Ook de interne communicatie is daar-
mee aan de orde gesteld: houden wij 
elkaar goed op de hoogte van wat bin-
nen de vereniging belangrijk is? Weten 
afdelingen voldoende van elkaar, kun-
nen bestuurders en andere vrijwilligers 
voldoende profiteren van elkaars kennis 
en ervaring? 
Een aparte vraag moet worden gesteld 
naar de waarde van het vignet en ande-
re onderdelen van een huisstijl. Drukt 
'het handje' voldoende juist en duidelijk 
uit wat Humanitas is en wil zijn? Ook 
daar zal onderzoek naar worden ver-
richt. Zonodig zullen nieuwe voorstellen 
aan het hoofdbestuur worden voorge-
legd. En dan niet over zeven jaar, maar 
in de eerste helft van 1992. 
Tijdens de eind 1990 en begin 1991 
gevoerde discussies is gebleken, dat 
allerwegen behoefte bestaat aan ver-
sterking van de ondersteuning, die 
Humanitas aan haar vrijwilligers kan 
bieden. De verantwoordelijkheid voor 
de landelijke ondersteuning berust nu 
rechtstreeks bij het hoofdbestuur. Dat 
gaat veranderen. Er komt een aparte 
hoofdbestuurscommissie, die in hoofd-
zaak vanuit afdelingen en gewesten 
wordt samengesteld. Deze nieuwe 
hoofdbestuurscommissie wordt belast 
met de landelijke aansturing van de 
ondersteuning van het vrijwilligers-
werk. Zij krijgt daarbij de beschikking 
over enkele professionele medewer-
kers. Tot de taken van de commissie 
behoren onder andere coordinatie, pri-
oriteitsstelling bij het ontwikkelen en 
beschikbaar stellen van werkmateriaal 
(cursussen, draaiboeken, stappenplan-
nen etc) en signalering van nieuwe 
taken voor het vrijwilligerswerk. Zoals 
alle hoofdbestuurscommissies zal ook 
deze werken op basis van door de AVA 
goed te keuren doelstellingen, uitge-
werkt in een beleidsplan, werkplan en 
eigen begroting. 
Daarmee is nog niets gezegd over de 
inhoud van de ondersteuning. Een aan-
zet daartoe werd echter op de AVA  

gegeven door Gewest Zeeland. 
De hier geschetste plannen leiden ook 
tot een nieuwe opzet van het Centraal 
Bureau, dat meer gaat functioneren als 
landelijk secretariaat dan als 'hoofdkan-
toor', zoals velen het nu zien. Duidelij-
ker dan voorheen is vastgelegd dat het 
Centraal Bureau geen 'baas' is over 
andere werkorganisaties, maar een 
toetsende taak heeft ten behoeve van 
het hoofdbestuur. Daarnaast kent het 
CB-nieuwe stijl uiteraard een aantal uit-
voerende taken als verenigingssecreta-
riaat en levert het diensten aan andere 
werkorganisaties binnen de vereniging. 
Ook signalering van nieuwe ontwikke-
lingen en onderzoek blijven taken, 
waarin het CB het hoofdbestuur onder-
steunt. 
Nu de AVA akkoord is gegaan met de 
nota 'Naar een sterker Humanitas' wil 
het hoofdbestuur de daarin aangekon-
digde vernieuwingen ook in hoog 
tempo uitvoeren. De eerste uitvoerings-
besluiten komen wellicht al in mei 1992 
in de extra algemene vergadering, die 
dan toch noodzakelijk is in verband met 
de structuurwijzigingen die de HSHB 
(Humanistische Stichting Huisvesting 
Bejaarden) aan de orde heeft gesteld en 
die instemming van Humanitas vereisen. 
Een aantal noodzakelijke wijzigingen en 
aanvullingen op statuten en huishoude-
lijk regelement van de vereniging kun-
nen dan op 6 en 7 november 1992 op de 
'gewone' AVA worden behandeld. 
Humanitas wil niet alleen sterker wor-
den - maar wil dat ook snel. 

ERIK STIBBE 
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Hoe kom je aan je 

Mannen die zeker weten 
geboren te zijn als vrouw, 

maar geplaatst in een ver-
keerd gevormd lichaam. 

Vrouwen die zich in alles 
man weten, behalve in hun 
lichamelijke verschijnings-
vorm. De diepste innerlijke 

overtuiging van mensen, die 
weten dat hun geest en hun 

lichaam tot verschillende 
sexen behoren. Het gaat over 

transsexuelen. Humanitas 
biedt hen maatschappelijke 
en sociale begeleiding in de 
moeilijkste periode van hun 
leven: de periode waarin zij 

geest en lichaam met elkaar 
in overeenstemming probe-
ren te brengen. De uiterlijke 

kenmerken kunnen operatief 
en met behulp van medicij-

nen worden herzien. De psy-
cho-sociale aanpassing is 

een bijna even grote opgave. 

Sommigen voelen 
zich vreemd in hun 

lichaam. 
Foto: Delano van 

Diest 
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Zelfhulp speelt in de problematiek rond 
transsexualiteit een belangrijke rol. 
Vrijwilligers staan lotgenoten bij. Soms 
haakt een vrijwilliger af. De vervanger 
komt dan als regel uit dezelfde groep en 
heeft dus eveneens het transsexuele 
proces (de verandering van geslacht) 
zelf doorgemaakt. Die vrijwilliger moet 
dan zelf zo ver gevorderd zijn dat hij of 
zij in staat is de noodzakelijke hulp te 
verlenen. Daar gaat soms tijd overheen. 
In 1990 was het verloop groter dan nor-
maal. Vervanging was niet steeds direct 
beschikbaar. Inmiddels zijn de acht 
hulpposten van Humanitas weer bezet. 
In Limburg en in de regio Arnhem moe-
ten er nog twee bij. Want het aantal 
transsexuelen blijft in grote lijnen con-
stant en de behoefte aan begeleiding 
eveneens. In Groningen en Friesland 
loopt de zaak daarentegen als een trein, 
onder de actieve begeleiding van maat-
schappelijk werkster Harma Buirs. Ook 
vanuit Groningen functioneert nu een 
telefoonpost. De zelfhulpgroep komt 
maandelijks bijeen en er zijn regelmati-
ge themabijeenkomsten. 

M/V en V/M 
Alle transsexuele mannen en vrouwen, 
ongeacht of zij al of niet operatief zijn 
geholpen, kunnen bij Humanitas te rade 
gaan. Naast Humanitas en de 'T & T-
groepen' van de NVSH (Travestie en  

Transsexualiteit) is ook nog de Stichting 
Edegroep actief, die zich vooral richt op 
de vrouw/man-transsexuelen. De pro-
blemen voor de transsexueel zijn legio 
en afhankelijk van de leeftijd waarop de 
overgang van het ene geslacht naar het 
andere wordt gerealiseerd. Denk aan 
de gewenning in de sociale omgeving: 
school, werk, gezin, familie. De trans-
sexueel moet leren omgaan met andere 
kleding, haardracht, spraak, met de 
effecten van het levenslang noodzakelij-
ke gebruik van extra hormonen, die het 
lichaam niet zelf aanmaakt. Belangrijk is 
te ontdekken hoe je geworden bent die 
je bent. Jezelf leren aanvaarden in je 
nieuwe, door jezelf gewenste situatie, 
met alles wat daarbij hoort. 
Ook relaties van een transsexueel moe-
ten begrip hebben van wat een trans-
sexueel beweegt. Daaraan werkt onder 
de paraplu van Humanitas de groep 
(H)erkenning. De belangstelling voor 
de bijeenkomsten van deze groep is de 
laatste jaren sterk gegroeid. Tussen de 
dertig en veertig mensen, familie, ver-
wanten, naaste bekenden, treffen elkaar 
eens in de zes weken in Utrecht. Deze 
bijeenkomsten hebben ook duidelijk 
resultaat: de deelname leidt in veel 
gevallen al in drie tot vier bijeenkom-
sten voldoende resultaat om verder te 
kunnen, zonder de knellende vragen 
die het verschijnsel transsexualiteit toch 
meestal oproept bij degenen die er in 
hun naaste omgeving mee te maken 
krijgen. De kern van het succes van 
deze groep is als zo vaak de bewonde-
renswaardige inzet van de cordinatoren, 
zelf oorspronkelijk afkomstig uit de 
groep voor wie ze nu actief zijn. Plannen 
bestaan om ook in Groningen tot een 
soortgelijke reeks bijeenkomsten voor 
familie en verwanten van transsexuelen 
te komen. 

Samenwerking 
Bij de aanpassing van de uiterlijke 
geslachtskenmerken aan het innerlijke 
gevoel gaat het zowel om een medische 
ingreep als om een psycho-sociale aan-
passing. De medische kant is uiteraard 
geen zaak voor Humanitas. Het meest 
bekende behandelteam in Nederland is 
dat van de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Daar werkt Humanitas al jaren mee 
samen. Die samenwerking is recent uit-
gebreid met het behandelteam in Arn-
hem en met de Groningse universiteit. 
Veel mensen weten nog niet zo goed 
raad met het 'verschijnsel' transsexuali-
teit. Juist vanuit een humanistische 
invalshoek is het echter volstrekt terecht 
dat mensen, die zich in het verkeerde 
lichaam geboren voelen, er voor kiezen 
daar iets aan te doen. Humanitas helpt 
daarbij naar vermogen. 

ERIK STIBBE 



Humanisme en ontwikkelings-
samenwerking 

`Humanistische ontwikkelings-
samenwerking: hoe bestaat 
het?' is de op verschillende 
manieren te begrijpen en dus 
prikkelende titel van een stu-
diedag van het Humanistisch 
Studiecentrum Nederland, 
zaterdag 18 januari a.s. in 
Amersfoort. De rij inleiders is 
inmiddels even interessant als 
het thema. Voor nadere inlich-
tingen: HSN, postbus 797, 3500 
AT Utrecht of telefoon 030-
36.74.37. 

Mw. Hamalata 

Ten behoeve van van de komende stu-
diedag van het HSN onder de titel 
'Humanistische ontwikkelingssamen-
werking; hoe bestaat het' op 18 januari 
is het hele gesprek op video vastge-
legd, zodat meer mensen er kennis van 
kunnen nemen. Want wat voor beide 
Lavanams van grote betekenis is: het 
bouwen van bruggen tussen alle men-
sen over de gehele wereld, om samen 
één hechte wereldgemeenschap te vor-
men. 
INGE VAN DER STADT 

SAMb:1 R: opkomen 
voos e s-:,achtoffers van 
het :ogfini-systeem. 

De Jogins, waarvan er onge-
veer 1250 bekend zijn in de 
regio Nizamabad in India, 
zijn een kwetsbare groep 

vrouwen uit de allerlaagste 
kaste. Zij lijden onder extre-
me armoede en analfabetis-

me. Bovendien worden zij 
seksueel geëxploiteerd onder 

het mom van religie en door 
het heersend bijgeloof. Op 

tienjarige leeftijd worden de 
meisjes opgedragen aan 

lokale goden, wat feitelijk 
betekent dat het kind het 

publieke seksuele eigendom 
wordt van haar gemeen-

schap en seksueel aange-
rand en vernederd mag wor-

den. De peetvader, de voor-
man van het dorp, heeft het 

eerste recht op haar 
onschuld. 

Om dit sociale kwaad tegen te gaan 
heeft de Stichting Samskar in India een 
bewustwordings- en onderwijsprogram-
ma onder deze vrouwen gestart. Doel is 
de Jogins beter bewust te maken van 
hun rechten en hen waar mogelijk bij-
stand te bieden, mede op welzijnsge-
bied. Ook wordt gestimuleerd dat hun 
kinderen naar school gaan door de 
moeders van de noodzaak van onder-
wijs te overtuigen en door de schooluni-
formen te betalen. Eén van de belang-
rijkste aspecten van het werk is het 
geven van juridisch advies dat de onge-
schoolde en analfabetische jonge vrou-
wen moet aanmoedigen de bescher-
ming van de wet in te roepen tegen de 
misbruiken van het Jogini-systeem. 
Vanuit een humanistische visie is dit 
Jogini-systeem zo onaanvaardbaar, dat 
de IHEU (International Humanist and 
Ethical Union) het project Samskar (de 
stichting voor de rehabilitatie van ver-
stotenen) heeft geadopteerd binnen het 
Human Rights & Development Program, 
dat een aantal projecten in diverse ont-
wikkelingslanden behelst. Dit program-
ma is door een subsidie van HIVOS 
mogelijk gemaakt. 
Op de terugreis van een werkbezoek 
aan Amerika was Hamalata, die het 
SAIVIKAR-project leidt, een paar dagen 
in Nederland, samen met haar man 
Lavanam. Uitvoerig vertelde Hamalata 
hoe Samskar in concreto te werk gaat. 

Terug in het 
verdreven dorp 
Mogopa in Zuid-Afrika heeft een nieu-
we school. De vorige is door de bull-
dozers van de staat platgewalst. Nu 
mocht er van de regering een nieuwe 
worden gebouwd. Die ziet er van bin-
nen uit als een loods, die door tussen-
schotten in vieren is gedeeld. De 
directeur is de koning te rijk met zijn 
nieuwe, schone onderkomen. Maar 
tegelijkertijd weet hij dat hij te wei-
nig personeel heeft: vier leerkrachten 
op 210 kinderen. En het meubilair 
heeft slechts één maat. Voor volwas-
senen. 

Tijdens een bezoek van Hivos-mede-
werkers Jannie en Sibert Meurs en Jaap 
en Gé van der Meulen aan dit gebied, 
wordt juist het waterreservoir van de 
school gevuld. Een platte wagen, 
getrokken door acht ezels, voert vaten 
water aan, die in het reservoir worden 
geleegd. De kinderen zingen voor de 
bezoekers van Hivos een lied over 
Mozes die door de woestijn trok. 
Mogopa is een zwarte gemeenschap 
die bestaat vanaf het begin van de jaren 
dertig. Eind jaren zeventig werd het 
land onteigend en de bevolking verdre-
ven naar 'thuislanden'. Direct na de 
deportatie maakten bulldozers de 
nederzetting met de grond gelijk. De 
verdreven bevolking heeft sindsdien 
gestreden voor terugkeer naar haar 
land en wederopbouw van de gemeen-
schap. Na lange onderhandelingen met 
de autoriteiten kreeg zij toestemming 
om naar Mogopa terug te keren om de 
graven van overleden voorouders te 
verzorgen. Zes jaar lang werd vervol-
gens geprocedeerd over de vraag of tot 
ontruiming moest worden overgegaan. 
Begin dit jaar oordeelde het Zuid-Afri-
kaanse hooggerechtshof dat de 
gemeenschap op de eigen grond mocht 
blijven wonen. Op voorwaarde dat er 
voor de kinderen een school moest 
komen. 
De wederopbouw van Mogopa wordt 
mogelijk gemaakt door Trac (Transvaal 
Rural Action Committee), de zusterorga-
nisatie van Hivos in Transvaal. Deze 
kleine ontwikkelingsorganisatie helpt 
onder andere met het opzetten van 
onderwijs, de bouwen van een kliniek 
en een steenfabriek en de aanleg van de 
drinkwatervoorziening. Humanitas 
steunt met name het opzetten van basis-
onderwijs en technische scholing in 
Mogopa, waarbij leermiddelen essen-
tieel zijn. Diverse Afdelingen besteden 
de opbrengst van de verkoop van 
Derde Wereldprodukten van Humanitas 
Globaal dit seizoen aan dit doel. 

Meer informatie over het project Mogopa 
bij Hivos, Raamweg 16, 2596 HL Den 
Haag. telefoon 070-3636907. Meer infor-
matie over de fondsenwerving via de ver-
koopacties bij het Centraal Bureau Huma-
nitas, telefoon 020-62.62.445, Ad Laagho-
ven of Erik Stibbe. 
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Een 
helpend 

oor 

Per jaar wordt in Nederland 
vele duizenden malen de 

telefoon opgenomen door een 
vrijwilliger. 

De hulpverlening per tele-
foon is een begrip geworden 

dat steeds bekender wordt 
en waarvan een toenemend 

aantal mensen gebruik 
maakt. 

helpers zonder winstoogmerk die het 
medium telefoon gemeenschappelijk 
hebben. 
De commerciële hulp (die ik hier verder 
buiten beschouwing zal laten) is meestal 
te bereiken via 06-nummers. Niet-com-
merciële telefoonlijnen zijn er voor 
allerlei verschillende bellers met de 
meest uiteenlopende hulpvragen. 

Categoriaal 
Soms richt een telefoonteam zich op een 
bepaalde categorie vragen. Categoriale 
lijnen zijn bijvoorbeeld de hart-infolijn 
en de diabetentelefoon. Of de lijn voor 
ouders van couveusekinderen en de 
zwangerschapstelefoon. 
Vaak ook is een telefonische hulpdienst 
algemeen van aard; met allerlei soorten 
problemen en vragen kan men er 
terecht. Alle bij de Federatie SOS/THD 
(=Telefonische Hulp Dienst) aangeslo-
ten hulpdiensten zijn algemeen. En ook 
de kindertelefoons bieden kinderen 
hulp bij allerlei soorten vragen. De 
Praatlijn voor Ouderen van Humanitas 
stelt zich ook open voor de meest uit-
eenlopende vragen evenals bijvoor-
beeld de pastorale telefoonlijnen. 

Doelgroepen 
De ene telefonische hulpdienst is er 
voor iedereen, terwijl de andere zich 
speciaal richt op een bepaalde doel-
groep. De lijn Ouders van sekteleden is 
duidelijk voor een bepaalde groep 
mensen bedoeld en hetzelfde geldt voor 
bijvoorbeeld de kindertelefoon, de tele-
foonlijn voor oorlogsgetroffenen, de 

Op elk tijdstip van de dag of nacht is het 
mogelijk, via een telefoonlijn, de een-
zaamheid te doorbreken of om hulp te 
vragen. 
Ook binnen de kringen van Humanitas 
bieden heel wat vrijwilligers/sters hulp 
met de telefoonhoorn in de hand. Samen 
met hun teamleden staan zij klaar met 
als enig gereedschap hun hoofd en hart 
en natuurlijk: de telefoon. 

Kennelijk komt het erg vaak voor dat 
mensen die op een of andere manier in 
de problemen zitten, niemand in hun 
directe omgeving hebben waarmee ze 
over hun problemen kunnen of durven 
praten. Of ze leven zo eenzaam dat niet 
kunnen praten juist het probleem is. 
Gelukkig is het dan mogelijk om via de 
telefoonhoorn contact te maken met 
iemand die daar begrip voor heeft en er 
zelfs speciaal voor zit om het beste uit 
dat contact te halen. 
We kunnen blij zijn met de inzet van elk 
van deze telefonisten. Maar feit is wel 
dat een maatschappij waarin mensen 
aandacht hebben voor elkaar, óók op 
momenten dat het succes en het geluk 
achterwege blijven, waarschijnlijk een 
aanzienlijk minder rijk gesorteerd arse-
naal aan telefonische hulpdiensten zou 
opleveren. 

Het aanbod 
Op zoek naar het aanbod aan telefoni-
sche hulpverlening stuitte ik op een 
grote diversiteit aan hulplijnen. Behalve 
de commerciële hulp per telefoon, is er 
een ongelooflijke verscheidenheid aan 
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Praatlijn voor Ouderen of de lijn Vrou-
wen bellen Vrouwen. 

Wie neemt de telefoon aan? 
De hoorn wordt in de meeste gevallen 
opgenomen door vrijwilligers. Dat kun-
nen vrijwilligers zijn die speciaal op een 
bepaald terrein deskundig zijn. Het kun-
nen ook mensen zijn die een algemene 
training hebben gehad. En soms gaat 
het om ervaringsdeskundige mensen 
(mensen die deskundig zijn op een 
bepaald gebied omdat ze zelf een erva-
ring hebben doorgemaakt op het ter-
rein waarvoor de lijn openstaat). 
Ervaringsdeskundige mensen zitten bij-
voorbeeld bij de lijn Vrouwen tegen 
verkrachting en bij de telefoonlijn voor 
oorlogsgetroffenen. Soms is het deelne-
men als ervaringsdeskundige telefonist 
aan een telefoonlijn vergelijkbaar met 
het deelnemen aan zelfhulpgroepen. 
Slechts in een enkel geval nemen 
beroepskrachten de telefoon aan, bij-
voorbeeld bij de Stichting Korrelatie. 

Bereikbaarheid 
Behalve de verschillen in besproken 
onderwerpen en in doelgroepen, zijn er 
ook grote verschillen in de bereikbaar-
heid van de lijn. 
De algemene SOS/THD's zijn 24 uur per 
dag bereikbaar en fungeren daardoor 
vaak als vangnet voor de reguliere hulp-
verlening. Het komt ook voor dat cate-
goriale lijnen of bijvoorbeeld instituten 
voor maatschappelijk werk buiten hun 
eigen bereikbaarsheidsuren via het ant-
woordapparaat naar de SOS/THD's ver-
wijzen. 
Sommige lijnen staan open op die 
momenten waarop de meeste behoefte 
is aan een luisterend oor. Korrelatie bij-
voorbeeld neemt plaats achter de toe-
stellen na afloop van televisieprogram-
ma's waarvan men weet dat er emoties 
bij loskomen. De Praatlijn voor Ouderen 
heeft gekozen voor de late avond en 
vroege nachturen om aldus bereikbaar 
te zijn voor ouderen die juist in die uur-
tjes behoefte hebben aan een hart 
onder de riem. De kindertelefoon houdt 
veelal wacht in de middag- en vroege 
avonduren. 
Veel lijnen kampen met chronische 
onderbezetting en hebben de bereik-
baarheidstijden aangepast aan de 
mogelijkheden die de bezetting biedt. 

Waarom telefonische hulpverle-
ning? 
Bijna iedereen die bij telefonische hulp-
verlening betrokken is, gaf dezelfde 
antwoorden op de vraag: "waarom 
wendt iemand zich tot een telefonische 
hulpverlener?" De telefonist zowel als 
de beller is anoniem en daardoor is de 
drempel laag. Bovendien zijn er geen 
toegangsprocedures, zoals bijvoor-
beeld intake-gesprekken. De beller is 
onzichtbaar voor de telefonist en kan op 
elk door hem/haar gewenst moment het 
contact verbreken. Bovendien zijn de 
telefoondiensten beschikbaar op 
momenten dat de beller in acute nood of 
hevig geëmotioneerd is. Bij de telefoon-
lijnen is ook geen sprake van wachtlijs-
ten, zoals bij sommige RIAGGS bijvoor-
beeld het geval is. 
Ook wordt als reden aangegeven dat  

sommige problemen door de publiciteit 
erover, bespreekbaar zijn geworden, 
maar nog niet met iedereen bespreek-
baar; een voorbeeld van zo'n probleem 
is incest. 
Behalve de directe hulp die men de bel-
lers biedt door te luisteren en soms door 
samen met de beller af te tasten wat het 
best gedaan kan worden in een bepaal-
de probleem-situatie, verwijzen de tele-
fonisten ook naar andere organisaties, 
die speciaal zijn toegerust voor de aan-
pak van bepaalde problemen. Daartoe 
is het nodig dat de telefonische hulp-
dienst beschikt over een zo uitgebreid 
mogelijke en up-to-date zijnde sociale 
kaart. 
Ook hebben veel telefonische hulplij-
nen een meer structurele aanpak. Zij 
bundelen veelvoorkomende proble-
men, analyseren die en doen beleids-
aanbevelingen op grond van die analy-
se of verspreiden publikaties om men-
sen met soortgelijke problemen te hel-
pen hun moeilijkheden aan te pakken. 
Veel telefonische hulpverleners zijn van 
mening dat deze vorm van hulp bij veel 
mensen de druk van de ketel kan halen 
op het moment dat ze in moeilijkheden 
verkeren. Daarvan zou wel eens een 
preventieve werking kunnen uitgaan, 
zodat ingrijpender (lees: duurdere) 
hulp wellicht voorkomen kan worden. 

Bekendheid van de diensten 
Regelmatig doen de diensten onder-
zoek naar de bekendheid van hun tele-
foonlijnen onder de doelgroepen waar-
op men zich richt. 
Toen bijvoorbeeld uit onderzoek bleek 
dat de kindertelefoon bij allochtone kin-
deren niet zo bekend was, is men de 
publiciteit speciaal op die groep kinde-
ren en jongeren gaan richten. De 
bekendheid van het nummer en de 
daarachter schuil gaande mogelijkhe-
den zijn niet de enige factoren die een 
beller ertoe brengen de telefoon te pak-
ken. De naam moet ook uitnodigen om 
er gebruik van te maken. De Bejaarden-
praatlijn zal bijvoorbeeld niet voor Mets 
zijn naam gewijzigd hebben in Praatlijn 
voor Ouderen. 

Werkwijze 
Bij de diverse telefoondiensten wordt op 
nogal wat verschillende manieren 
gewerkt. Soms worden die verschillen 
veroorzaakt door praktische zaken of 
door de diversiteit in doelgroep, maar 
ook kunnen er ideologische verschillen 
aan ten grondslag liggen. 
Duidelijk zal zijn dat bij telefoondien-
sten met op een bepaald terrein des-
kundige telefonisten de aanpak anders 
zal zijn, dan bij een luisterlijn. De eerste 
zal zich meer toeleggen op de diagnos-
tiek, het inzicht geven in de problema-
tiek en het hanteren van crisissituaties. 
Bij de luisterlijn zal men meer gericht 
zijn op het belang van een luisterend 
oor. 
De ervaringsdeskundige zal vooral 
moeten omgaan met emoties en probe-
ren structuur te brengen in het gesprek. 
Het zal daarbij ook noodzakelijk zijn de 
eigen emotionele grenzen goed in de 
gaten te houden. 
Vrijwel alle telefoonlijnen hebben te 
maken met "veelbellers" ( mensen die  

zeer frequent gebruik maken van de 
telefoonlijn), met grapjassen en 'silent 
calls' (mensen die zonder iets te zeggen 
weer ophangen) en tenslotte met sex-
bellers of masturbanten. Het omgaan 
met deze bijzondere groepen bellers 
vereist een bijzondere aanpak. 
De silent calls worden veelal opgevat 
als 'oefentelefoontjes' van mensen die 
van plan zijn om te bellen, maar er nog 
niet helemaal aan toe zijn. Bijvoorbeeld 
de kindertelefoon kent deze telefoon-
tjes. Ook telefoontjes van kinderen die 
zich lacherig melden, worden serieus 
genomen omdat ze de ingang kunnen 
zijn tot een goed gesprek. 
Om bij de bellers te grote afhankelijk-
heid van de telefonisten te vermijden 
gebruikt men bijvoorbeeld bij de 
SOS/THD in Hilversum de methode van 
de Transactionele Analyse; een manier 
om in een vroeg stadium in kaart te 
brengen welke beperkingen de beller 
heeft om verandering in zijn/haar eigen 
situatie te brengen. Bovendien komen 
op die manier de verwachtingen die de 
beller heeft van de telefonist meteen in 
zicht. 
Andere diensten zijn van mening dat 
een dergelijke aanpak dezelfde nadelen 
heeft als vele andere vormen van hulp-
verlening waardoor de vangnetfunctie 
in gevaar komt. Deze diensten vinden 
dat je er gewoon moet zijn voor de bel-
ler, ongeacht diens motivatie en beige-
drag. Er wordt ook verschillend gedacht 
over de vraag of een aanpak als die van 
de Transactionele Analyse niet eerder 
thuishoort bij beroepskrachten. Tussen-
vormen komen ook voor door het in de 
gaten houden van het veelbellen en het 
in sommige gevallen opleggen van een 
''telverbod". 

Wie zijn de bellers? 
Iedereen kan in een situatie komen 
waarin hij/zij behoefte heeft aan een 
intiem gesprek met een onbekende via 
de telefoon. 
Uit tellingen is wel gebleken dat er 
meer door vrouwen en meisjes van de 
telefonische hulplijnen gebruik 
gemaakt wordt dan door mannen en jon-
gens. Bij de SOS/THD blijken de manne-
lijke bellers veelal jonger te zijn dan de 
vrouwen die bellen. De alleenstaande 
die belt is daar vaak een stuk ouder dan 
de gemiddelde niet-alleenstaande bel-
ler. Die alleenstaande neemt bij die 
dienst overigens het leeuwedeel van de 
telefoongesprekken voor haar/zijn 
rekening. 
Het feit dat bij de SOS/THD de oudere 
alleenstaande in de meerderheid is, zou 
wel eens het succes van de Praatlijn 
voor Ouderen kunnen verklaren.Kenne-
lijk is in die bevolkingsgroep grote 
vraag naar deze hulp. 
Binnen de grote hoeveelheid vragen-
categorieën scoort de categorie "een-
zaamheid" bij alle algemene diensten 
erg hoog. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Basisverzekering ziekte-
kosten? 

Waarom? 
Nog een paar jaar - volgens 
plan in 1995 - en we zitten 
met zijn allen in een volks-
verzekering tegen ziektekos-
ten. 
't Onderscheid tussen fonds-
verzekerden, apart verzeker-
de ambtenaren en particulier 
verzekerden zou dan echt uit 
de wereld moeten zijn. Voor 
iedereen is er dan de ver-
plichte basisverzekering die 
in de plaats komt van het ver-
brokkelde stelsel in de 
gezondheidszorg. U krijgt 
dan met één loket te maken. 
Want gaat u maar na, hoe de 
situatie nu is : bij ziekte 
betaalt het loket ziekenfonds 
of dat van de particuliere 
ziektekostenverzekeraar de 
huisarts, de apotheek, het 
ziekenhuis en de specialist. 
Loket AWBZ bekostigt de 
gezinszorg, de revalidatie, 
het ziekenhuis als u daar lan-
ger ligt dan een jaar, de ver-
pleeginrichting en allerlei 
hulpmiddelen. Soms betaalt 
ook het loket van de AAW 
(de bedrijfsvereniging) 
bepaalde voorzieningen 
zoals gezinshulp en extra 
dieetkosten. En als er aan-
passingen aan uw woning 
moeten komen, krijgt u te 
maken met het loket bij 
gemeente of ministerie van 
de Regeling Geldelijke Steun 
Huisvesting Gehandicapten. 
Daardoor schuiven instanties 
verantwoordelijkheden op 
elkaar af, werken niet samen 
om zorg op maat te bieden en 
krijgt u uiteindelijk niet de 
juiste hulp. Of een verbrok-
kelde hulp. Daar moet de 
basisverzekering een einde 
aan maken. Een andere 
reden voor die nieuwe verze-
kering vormen de grote pre-
mieverschillen tussen fonds- 
verzekerden en particulier 
verzekerden. Vooral ouderen 
hebben daarmee te maken 
als zij gedwongen zijn zich 
particulier te verzekeren. De 
verschillen kunnen voor een 
echtpaar oplopen tot twee- 
honderd gulden per maand. 
Verder moet de basisverze- 
kering meer keuzevrijheid 
gaan bieden bij de vraag bij 
wie u zich wilt verzekeren. 
Die vrijheid bestaat voor par- 
ticulier verzekerden nu ook 
al, maar in de praktijk kun- 
nen zich heel wat obstakels 
voordoen. 
Tot slot de belangrijkste 

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' 

tnv: Jeannet van Ganze- 
winkel, Ton van den 
Brink of Harrie Gen 

reden voor invoering van een 
basisverzekering: het kabi-
net verwacht daarmee een 
halt toe te kunnen roepen aan 
de stijgende kosten van de 
gezondheidszorg. 

Welke voorzieningen? 
Het nieuwe ziektekostenstel-
sel wordt stapsgewijze inge-
voerd. Langzaam maar zeker 
wordt de AWBZ opgevuld 
met voorzieningen die nu 
nog in het ziekenfondspakket 
zitten. Enkele wijzigingen 
zijn er al: de AWBZ is nog niet 
zo lang geleden uitgebreid 
met hulpmiddelen zoals bril-
len, incontinentiemateriaal  

en met psychiatrische hulp-
verlening. Per 1 januari 1992 
komen daar de geneesmid-
delen, het erfelijkheidson-
derzoek, revalidatie en 
audiologische hulp bij. 
Die voorzieningen worden 
dan overgeheveld van parti-
culiere en ziekenfondsverze-
keringen naar de AWBZ. En 
volgens plan volgen dan per 
1 januari 1993 huisartsenhulp 
en kraamzorg en nog later de 
overige verstrekkingen uit 
het ziekenfondspakket. 

De kosten 
De premie die u voor de 
nieuwe ziektekostenverzeke-
ring zult moeten betalen, 
gaat geleidelijk omhoog via 
de premiebetaling voor de 
AWBZ. Want hoe meer voor-
zieningen er onder de AWBZ 
komen te vallen, hoe hoger 
de AWBZ-premie wordt. 
Daarentegen gaat de zieken-
fondspremie gelijktijdig 
steeds verder omlaag. Dat 
moet ook gelden voor de 
premie van de particuliere 
ziektekostenverzekering. 
De procentuele premie voor 
het ziekenfonds daalt daarom 
per 1 januari a.s. met 1,8 pro-
cent; het vaste premiebedrag 
(nominale premie) da 't met 
50 gulden per jaar. De parti-
culiere verzekeraars, die zelf 
over de daling van premies 
kunnen beslissen, zijn echter 
niet van plan hun premies te 
verlagen. Hun argument is 
dat de ziektekosten in 1991 
veel hoger zijn uitgevallen 
dan werd begroot. De pre-
mie van volgend jaar moet 
die schade compenseren. De 
particuliere premie zou daar-
om hoogstens gelijk kunnen 
blijven met die van dit jaar. 
De AWBZ-premie stijgt voor 
iedereen met 1,4 procent. 
Deze premie wordt geïnd via 
de belastingen. Daarnaast 
wordt dan ook voor het eerst 
voor de AWBZ een nominale 
premie geheven van onge-
veer 125 gulden. Deze pre-
mie wordt geïnd door de 
eigen verzekeraar, het zie-
kenfonds en de particuliere 
verzekering. 
Zodra het gehele stelsel is 
ingevoerd -naar verwachting 
in 1995- en de basisverzeke-
ring een feit is, zal de totale 
premie voor de nieuwe zorg-
verzekering tien à elf procent 
bedragen. De premiebet-
aling voor ziekenfonds en 
AWBZ zijn dan afgeschaft. 
Wat de werkgever nu bij-
draagt aan de premie, krijgt  

u vanaf dat moment in uw 
salaris of uitkering verwerkt. 
Bovenop de procentuele pre-
mie komt dan echter nog wel 
de nominale premie van 500 
gulden (kinderen 250 gul-
den). 

Welke veranderingen 
De gevolgen van de overhe-
veling van geneesmiddelen-
hulp naar de AWBZ per 1 
januari a.s. zullen in prakti-
sche zin beperkt zijn. Voor 
ziekenfondsverzekerden en 
mensen met een standaard-
pakketpolis is sinds 1 juli het 
Geneesmiddel Vergoeding 
Systeem (GVS) al in werking 
getreden. 
In het GVS zijn geneesmidde-
len ingedeeld in groepen 
met een vergelijkbare wer-
king. Voor elke groep is een 
richtbedrag vastgesteld. 
Geneesmiddelen die minder 
kosten worden volledig ver-
goed. Voor dure geneesmid-
delen moet de patiënt bijbe-
talen. Datzelfde systeem gaat 
nu ook voor particulier verze-
kerden gelden. Voor de 
wijze van betalen zijn nu twee 
systemen: het naturasysteem, 
waarbij de rekening direct 
door de apotheker naar de 
verzekeraar wordt gestuurd: 
en het restitutiesysteem, 
waarin de kosten eerst door 
de patiënt worden betaald en 
daarna bij zijn verzekeraar 
wordt gedeclareerd. 
Verwacht wordt dat de zie-
kenfondsen en de verzeke-
raars voorlopig beide hun 
traditionele betalingssyste-
men handhaven. Mogelijk 
zijn particulier verzekerden 
toch duurder uit volgend 
jaar. Ook is nog weinig 
bekend over de gevolgen 
van de vormfout van Simons, 
die vergat een handtekening 
bij het Koninklijk Besluit over 
de stelselherziening te plaat-
sen. Maar volgt u de publica-
ties in dag- en weekbladen 
om op de hoogte te blijven 
van de laatste veranderingen 
in de wijze van vergoeden 
van uw medicijnen. Als u par-
ticulier verzekerd bent krijgt 
u daarvan afzonderlijk 
bericht. 
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Weg ouderenwerk; 
leve het ouderenwerk! 

Uit de redactie van Van Mens tot Mens 
kwam al diverse keren de suggestie om 
een eind te maken aan de pagina van de 
Jong Oud Trust. Waarom steeds die 
extra aandacht voor ouderenemancipa-
tie en ouderenwerk? Is de Jong Oud 
Trust als onafhankelijke, door Humani-
tas ingestelde denk- en actiegroep ter 
bevordering van de ononderbroken 
levensloop niet traag en sleets geraakt 
en in zichzelf gekeerd? Vooral nu oude-
ren georganiseerd voor zichzelf blijken 
op te komen. Nou, als die vragen regel-
matig worden gesteld en als ook binnen 
de JOT het idee postvat dat het vernieu-
wende eigen geluid zwak is geworden, 
dan is het wellicht tijd voor iets anders. 
Binnen het JOT leidde het denken over 
een nieuw spoor het afgelopen jaar tot 
het zoeken naar concrete voorbeelden 
van de inzet van kennis en vaardighe-
den waarover ouderen beschikken. Dit 
met de bedoeling om de samenleving 
duidelijk te maken dat die de inzet en 
kwaliteiten van ouderen node kan mis-
sen. Deze speurtocht van de JOT lever-
de sprekende voorbeelden op. Maar 
die werden uiteindelijk gezien als te bij-
zonder om er een positieve opstelling 
tegenover de derde levensfase mee te 
kunnen bewerkstelligen. 
Die constatering betekende het einde 
van de plannenmakerij. Samen met de 
Bestuurscommissie Humanitas Welzijn 
Ouderen (BHWO) heeft de JOT energie 
gestoken in het voortbestaan van het 
ontwikkelings- en ondersteuningswerk 
welzijn ouderen binnen Humanitas. Dat 
was nadat de overheid in juli had aan-
gekondigd om honderd procent te 
bezuinigen op de steun/adviesfunctie 
ouderenwerk bij maatschappelijke acti- 

veringswerk voor het ouderenwerk. Dat 
besluit heeft het zoeken naar toekomst-
activiteiten naar de achtergrond 
gedrongen. Alle aandacht werd gericht 
op het voortbestaan van een landelijke 
werkplaats voor ouderenwerk. In dat 
opzicht is het niet onlogisch om de JOT-
pagina te beëindigen. 
Het zou mooi zijn als dit einde samen 
had kunnen vallen met de boodschap 
dat alle activiteiten van de laatste jaren 
een volledige acceptatie van ouderen in 
de samenleving had bewerkstelligd. 
Maar dat is helaas niet het geval. Dat 
zo'n situatie in de toekomst ontstaat is 
onwaarschijnlijk, doordat achter over-
heidsburelen een verband is gelegd 
tussen hoge kosten en ouderen. Meer 
ouderen en minder jongeren beteke-
nen minder werkenden. Dit betekent 
zwaardere lasten op minder schouders. 
Als die ouderen ook nog een keer 
steeds meer willen, tja, dan overvragen 
zij. Zo redeneert de overheid! Geluiden 
over het verlagen van de AOW herhalen 
zich regelmatig. Spijkerharde garanties 
over het op niveau houden ervan geven 
de dames en heren politici nauwelijks 
meer. Als het welvaartstij keert, is nie-
mand meer zeker. Achterstanden wor-
den dan geaccepteerd en het wegwer-
ken ervan wordt al gauw helemaal ver-
geten. 
Ook Humanitas neigt tot het afbreken 
van haar landelijke werkplaats ouderen-
werk. De tijd leert of dit allernoodzake-
lijkst is. Die noodzaak is twijfelachtig. In 
1981 verscheen bij Humanitas in de 
serie 'Van Mens tot Mens, aanzetten tot 
humaan handelen' het dubbelboek 
'Sporen van de toekomst/Bizar en boos'. 
Daarin staat: 'Het is in de welzijnssector  

al net als met de commercie. In tijden 
dat het slechter gaat, neigt men ertoe te 
bezuinigen op juist die activiteiten die 
betere tijden mogelijk moeten maken'. 
Ouderen zullen aandacht blijven vra-
gen, ook van Humanitas. Ouderen heb-
ben nog heel wat te doen. Niet voor 
niets heeft de Europese Gemeenschap 
1993 aangewezen als het jaar van de 
ouderen. Juist omdat ouderen op forse 
achterstand staan. Misschien dwingt de 
maatschappelijke werkelijkheid spoe-
dig tot herontdekking van ouderen als 
mensen die onder het regime van koele 
rekenmeesters het meest de dupe drei-
gen te worden. 

MICHAEL KERKHOF 

Dit is de laatste aflevering van de 
JOT-pagina. Eerder dit jaar besloot 
de redactie een andere bestemming 
aan deze pagina te geven. 
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f 	 	 (Ti DE DOOD 

op z'n 

MEN Vill DE G2INKIHST , 	SLECHTS ti. \'  f 4,50! __ 

,... ‘ 

Iedereen rouwt op z'n eigen manier, in z'n eigen tempo 

Dood in de muziek is teken van leven 

Troost bestaat alleen als degene die lijdt het zo ervaart 

De Buddie: je vecht niet meer tegen het doodvonnis 

L_FL. 

SPECIAAL WINTERIVEr 

7C Pg-\, 	©VER: 

Gezond weer op: Over de waardevastheid van het doodstaboe 

maar probeert 

En de mensen 

Cremeren 

alleen zoveel mogelijk te 

leefden nog lang en stierven 

of begraven? 

verzachten 

gelukkig. Ee:jj/ sprookje 

".°9 
De slag is nog niet gestreden I. 

dp 
humanistisch: 'Er is zoveel goeds om op terug te kijken' 

Met weer vele columns, cartoons, gedichten en foto's 
Haal nu dit dubbeldikke winternummer in huis door f 4,50 over te maken 

op giro 58 van de Humanistische Pers te Utrecht onder vermelding van "Winternummer" 
Ook in de boekhandel verkrijgbaar. 

Uitvaart 

Vrouwonvriendelijk 
'De Nederlandse maatschap-
pij is vrouwonvriendelijk', 
aldus volgens verschillende 
kranteverslagen minister 
d'Ancona tijdens een debat 
in Leiden. Het blijkt dan voor-
al te gaan om de toegang tot 
de arbeidsmarkt: vrouwen 
werken vooral part-time en in 
lager betaalde functies. Het is 
nog steeds uitzondering als 
vrouwen doordringen tot de 
hogere functies (minister 
b.v.,ES). 
Haar opponent, directeur 
J.Mulder van het wetenschap-
pelijk bureau van de Staat-
kundig Gereformeerde Partij 
vond echter juist, dat Neder-
land zéér vrouw-vriendelijk 
is. 'De meeste vrouwen zijn 
tevreden met hun situatie: zij 
zorgen voor de kinderen en 
hebben daarnaast een leuke 
hobby. De man brengt het 
geld in en de vrouw geeft het 
uit'. Studente Sacha Tempel-
man haalde echter beide 
inleiders grondig onderuit 
met haar stelling, dat de 
maatschappij vooral discri-
minerende trekken vertoont: 
'Bovenaan in de maatschap-
pij staan eigenschappen als 
mannelijk, wit, westers, 
gezond, werkend, hetero, 
monogaam, produceert kin-
deren. Onderaan die ladder 
vrouwelijk, zwart, ziek, kin-
derloos, polygaam, homo, 
niet werkend. Zowel mannen 
als vrouwen lijden onder die 
hiërarchie van normen.' De 
zaal was het in grote meer-
derheid eens met mevrouw 
d'Ancona. Nederland is ten 
minste vrouwvriendelijk. 

Zwerfkinderen 
Volgens de stichting Zwerf-
kinderen Nederland telt ons 
land momenteel ongeveer 
zevenduizend zwerfkinde- 

ren. Hun bestaan wordt maar 
nauwelijks erkend. Om daar 
wat aan te doen en om vooral 
wat te doen aan de nood van 
zwerfkinderen, startte de 
stichting in oktober een tele-
visie-actie onder het motto 
'Geef zwerfkinderen een 
thuis.' Via deze actie hoopt 
men een begin te hebben 
gemaakt met het binnenha-
len van miljoenen. Men stelt 
dat er 20 miljoen moet komen 
voor de bouw van veertien  

opvangpensions en rekent 
op het verwerven van 14 mil-
joen uit eigen acties. De res-
terende 6 miljoen zou dan 
van de overheid moeten 
komen. Vorig jaar opende de 
Stichting in Amsterdam een 
eerste opvanggelegenheid: 
pension Zeezicht, met 60 
plaatsen. Maar er zijn alleen 
in Amsterdam al zo'n 1300 
zwerfjongeren. Pension Zee-
zicht is dus een druppel op 
een gloeiende plaat. De 
beoogde opvang van de 
Stichting Zwerfkinderen 
Nederland gaat uit van het 
bieden van bed, bad en 
brood. Het concept van 'pen-
sion Zeezicht' gaat verder. 
Daar hanteert men de formu-
le wonen-leren-werken. De 
opgevangen zwerfjeugd 
moet via banenpools en 
werkervaringsplaatsen een 
reële kans op toekomst wor-
den geboden. 

Burgerslachtoffers 
De Wet Uitkeringen Burger-
oorlogsslachtoffers (WUBO) 
geeft mensen die in WO-II of 
tijdens de bezetting van 
Nederlands Indië lichamelijk 
of psychisch letsel hebben 
opgelopen recht op een uit-
kering. Erkende slachtoffers 
kunnen aanspraak maken op 
een toeslag van f 125.- tot 
f 250.- per maand. Wie door  

letsel minder is gaan werken 
kan het verschil in inkomen 
tot een bepaald maximum 
vergoed krijgen. Maar om 
een beroep op de VVUBO te 
kunnen doen moet men wel 
van het bestaan weten. En 
daar schort het in veel geval-
len aan. Duizenden burger-
slachtoffers uit de oorlogsja-
ren wéten niet, dat ze aan-
spraak kunnen maken op een 
invaliditeitsuitkering. Uit 
angst voor een stroom van 
aanvragen weigert het minis-
terie van WVC echter om 
veel bekendheid aan te 
VVUBO te geven, aldus meldt 
Trouw. De Stichting Burger 
Oorlogsgetroffenen (SBO) uit 
Apeldoorn vraagt naar eigen 
zeggen al jaren bij het minis-
terie van WVC om een goede 
voorlichtingscampagne. 
Maar men krijgt nul op het 
rekest. Zonder dit overigens 
'hard' te kunnen maken 
spreekt de Stichting het ver-
moeden uit, dat de overheid 
gewoon niet méér uitkerin-
gen wil. 
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Tentoonstelling 
'over humanisme' 

'Zie je wat je ziet' is de titel 
van een splinternieuwe ten-
toonstellingsset, die de 

OUDERENLOKET 
In Deventer streeft een aantal 
organisaties, waaronder 
Humanitas, naar het opzetten 
van een informatiewinkel voor 
ouderen. Dat moet een plek 
worden waar ouderen terecht 
kunnen voor al hun vragen 
over allerlei zaken - van huur-
subsidie tot sportvoorzienin-
gen. Ouderen hadden eerder 
tijdens een wijkbijeenkomst 
over sociale vernieuwing hun 
beklag gedaan over de ontoe-
gankelijkheid van informatie. 
Voor bijna elke vraag moetsen 
zij zich bij een ander loket ver-
voegen. Nu al werken sociaal 
raadslieden samen met de 
plaatselijke Stichting Oude-
renwerk Deventer om oude-
ren zoveel te helpen aan de 
benodigde informatie. Deze 
twee instanties zijn vooral juri-
disch onderlegd en weten aar-
dig de weg in wet- en regel-
geving. Maar zij hebben 
onvoldoende kennis in huis 
om op alle voorkomende vra-
gen antwoord te geven. Over 
hulp, zorg, vrijetijdsbesteding 
en educatie bijvoorbeeld heb-
ben zij te weinig kennis. 
Een commissie, met daarin 
onder andere vertegenwoor-
digers van Humanitas, is al 
aan het werk getogen om te 
komen tot één loket waar 
ouderen op elke vraag een 
antwoord kunnen krijgen. 

SUBSIDIE 
Het Gewest Gelderland krijgt 
in 1992 f" 50.000.- meersubsi-
die, als het aan Gedeputeerde 
Staten ligt. De Provincie wil 
met dit bedrag een beschei-
den personeelsuitbreiding 
mogelijk maken. Het Gewest 
Gelderland beschikt tot dus-
ver over één half-time consu-
lent, mevr. Anne Lenders. 

GLOBAAL IN BREDA 
Het verkoopseizoen voor derde wereld-artikelen is weer 
begonnen. De eerste foto kwam binnen uit Breda, waar Humani-
tas Globaal deelnam aan een braderie in wooncentrum De Ijpe-
laar. Bewoonster mevr. Van Dongen-Clement (links op de foto) 
hielp enthousiast mee. Nooit te oud voor vrijwilligerswerk dus! 
De opbrengst van de Globaal-verkopen van dit jaar gaat dit sei-
zoen in principe via HIVOS naar een school in een zwarte 
gemeenschap in Zuid-Afrika. 

komende twee jaar langs een 
flink aantal bibliotheken gaat 
rondreizen. De eerste, korte 
vertoning was op de zaterdag-
middag van de AVA'91. 
Meteen daarna ging de set 
naar de bibliotheek in Amers-
foort. Doel van de tentoonstel-
ling is mensen aan het denken 
te zetten, stereotiepen te 
bestrijden en vooroordelen 
boven water te halen. Enkele 
teksten en de bijbehorende 
folder verwijzen belangstel-
lenden naar een uitgebreide 
reeks humanistische organisa-
ties, waaronder Humanitas. De 
tentoonstellingsset is ontwik-
keld in samenwerking tussen 
de publiciteitsmedewerkers 
van deze organisaties. 
Voor nadere informatie: 
Erik Stibbe op het Centraal 
Bureau, 020-6262445. 

LEER-WERKPROJECT 
HOORN 
De Noord-Hollandse Gedepu-
teerde Els Berman opende 8 
november een nieuw project 
voor verstandelijk gehandi-
capten, waar Humanitas nauw 
bij betrokken is: het leer-
werkproject voor verstandelijk 
gehandicapten in Hoorn. Doel 
van het prokjec is verstande-
lijk gehandicapten te assiste-
ren bij hun gang naar de 
arbeidsmarkt door hen scho-
ling, vorming, training, beroe-
penoriëntatie en werkervaring 
te bieden. Uiteindelijk moet 
dit leiden tot plaatsing in het 
arbeidsproces. Kandidaten 
leren werk dat hen het meest 
aanspreekt. Het vormingsge-
deelte van het project omvat 
één dag per week en richt zich 
op persoonlijke en maat-
schappelijke vorming. Een 
tweede dag is bestemd voor 
beroepenorintatie. De rest van 
de week wordt benut voor 
bedrijfsgerichte training. Zo 
leren deelnemers omgaan 
met gereedschappen, mate-
rialen en technieken. Bij het 
opdoen van werkervaring 
dient de werkgever te zorgen 
voor begeleiding op de werk-
plek. Voor het in dienst nemen 
van kandidaten van het leer-
werkproject bestaat een sub-
sidieregeling. Het project is 
opgezet door Humanitas in 
samenwerking met het Colle-
ge voor beroepsonderwijs en 
de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst in Alkmaar. 
Meer informatie bij Bert Rein-
tjes, Johan Poststraat 2 1624 
CC Hoorn. Tel: 02290-10595 of 
de GMD, postbus 71, 1800 BD 
Alkmaar (contactpersoon 
Marion Snip). Tel: 072-493622. 
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Ilotteloseet  

`Het recht op het uiten van onze 
mening is een van de belangrijkste 
hoekstenen van de Nederlandse 
samenleving. Minstens 15 miljoen 
mensen op deze wereld nemen dit 
recht op diverse manieren in eigen 
hand en worden daarom vervolgd 
door de autoriteiten van hun land. Die 
vervolging is veelal levensbedrei-
gend en zo worden zij gedwongen om 
hun geboorteland en familie te verla-
ten om een onzekere toekomst tege-
moet te gaan. De grootste groep men-
sen die hun land ontvluchten, gaan 
naar buurlanden en wacht onder vaak 
bizarre omstandigheden op herstel 
van de situatie in eigen land. Een heel 
kleine groep vluchtelingen beschikt 
over de financiële middelen om te 
vluchten naar verre, democratische 
landen. 
Zo'n land is bijvoorbeeld Duitsland. 
Een land dat binnen de Europese 
Gemeenschap, percentueel gezien, 
zeer veel vluchtelingen met open 
armen heeft ontvangen. Maar nu de 
eenwording van de twee Duitslanden 
een feit is geworden, is een probleem 
ontstaan. Een evenredige verdeling 
van arbeid en geld voor de inwoners 
van beide Duitslanden laat op zich 
wachten. Vooral jonge mensen met 
geringe kansen voor een goede oplei-
ding en betaald werk raken verbitterd 
en teleurgesteld. Over de manier 
waarop deze brede laag van gefrus-
treerde jongeren zijn ongenoegen uit, 
heeft de Praagse sociologe Jirina Sik-
lova (Volkskrant, 2 november 1991) 
een duidelijke mening: 

`Geheel in de geest waarin zij zijn 
opgevoed willen zij ook nu zo snel 
mogelijk een schuldige kunnen aanwij-
zen, waardoor zij hun eigen aandeel in 
de schuld niet onder ogen hoeven zien. 
En vanzelfsprekend is de schuldige de 
ander. Wanneer deze ander in huids-
kleur of taal van ons verschilt, des te 
beter. Dat maakt alleen maar "duidelij-
ker" dat hij niet een van ons is'. 

De kern van dit citaat is een drijfveer 
voor ons werk bij de opvang van 

asielzoekers binnen Humanitas. In de 
relatie naar de vluchteling staan wij als 
hulpverleners niet als wij of zij, maar als 
van mens tot mens. 
De afgelopen weken heeft Humanitas 
Opvang Asielzoekers (HOA) in Gronin-
gen heel wat verontruste telefoontjes 
gekregen. Telkens weer werd de vraag 
gesteld of de problemen, die zich in 
Duitsland voordoen, ook in Nederland 
kunnen ontstaan of al plaatsvinden. We 
kunnen de vraagsteller niet geruststel-
len door kortweg nee te antwoorden. 
Met evenveel gemak kan de vraag ook 
bevestigend worden beantwoord. De 
kwestie is zo ingewikkeld, dat het 
gevaar van gelatenheid op de loer ligt. 
Een belangrijk aspect dat naar voren 
komt bij de analyse van de mensonte-
rende escalatie ten aanzien van vluchte-
lingen in Duitsland is de wijze van 
opvang. De opvang van vluchtelingen in 
Duitsland is voornamelijk in handen van 
professionele instellingen. Een belang-
rijke consequentie van deze wijze van 
werken is het isolement, waarin hulp-
vragers en hulpverleners ten opzichte 
van de samenleving verkeren. Door dit 
isolement is er geen sprake van een 
breed draagvlak in de samenleving 
voor de acceptatie van vluchtelingen. 
Hoe nu, is het hiermee in Nederland 
gesteld? De invoering van de Regeling 

Opvang Asielzoekers in 1987 heeft 
geleid tot decentralisatie van de hulp-
verlening voor vluchtelingen in 
Nederland. Het Ministerie van WVC 
en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten hebben een opvang 
bewerkstelligd, waarbij de meeste 
gemeenten in Nederland toezegden 
asielzoekers te huisvesten. De lande-
lijke Vereniging VluchtelingenWerk 
is ingeschakeld om in alle gemeenten 
vrijwilligersgroepen op te richten die 
zich met de opvang van asielzoekers 
bezig houden. 
Naast Vluchtelingenwerk, en vaak in 
samenwerking, houdt Humanitas zich 
bezig met het opzetten en begeleiden 
van vrijwilligersgroepen. De relatieve 
autonomie van de gemeenten heeft 
geleid tot een grote variatie in de 
wijze van opvang van asielzoekers. 
Ik wil een ieder oproepen zichzelf de 
opdracht te geven een asielzoeker of 
vluchteling te benaderen als van 
'mens tot mens'. En zich niet te laten 
misleiden door oneigenlijke redenen, 
zoals ras, huidskleur of taal. Dit om de 
asielzoeker een veilig en menswaar-
dig asiel te bieden.' 

Margriet van der Kleij 
coordinator Humanitas Opvang Asiel- 
zoekers 
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