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. 	"- AAD VAN OOSTEN 
25 JAAR Bq HUMANITAS 

Internationale 
contacten 

Tijdens het congres 
van de Internationale 
Humanist and Ethical 
Union te Buffalo 
(U.S.A.) op 30 juli t/m 4 
augustus '88 is Aad 
van Oosten, secretaris 
van het Hoofdbestuur 
van Humanitas, toege-
treden als bestuurslid 
van de I.H.E. U. 

riëntatie t.a.v. de taken en 
activiteiten van de vereni-
ging, waarbij het zwaarte-
punt bij de ontwikkeling van 

Op 15 juli 1963 trad Aad van Oosten bij Huma-
nitas in dienst als maatschappelijk werkadvi-
seur voor de gewesten Noord-Brabant en Zee-
land. Na bijna tien jaar die funktie bekleed te 
hebben werd hij per 1 januari 1973 benoemd 
tot directeur van het centraal bureau van de 
vereniging. Deze benoeming werd in oktober 
van dat zelfde jaar uitgebreid met de benoe-
ming tot secretaris van het hoofdbestuur. 

De eerste tien jaren werken 
bij Humanitas kenmerkten 
zich door Aad's grote inzet bij 
de bevordering van de groei 
van het professionele werk 
binnen de afdelingen in Bra-
bant en Zeeland (gezinsver-
zorging, algemeen maat-
schappelijk werk, bejaar-
denhuisvesting), alsmede 
door zijn niet aflatende steun 
bij de opbouw en versterking 
van het betrokken vereni-
gingskader. 

Zwaartepunt 
De overstap van de "een-
manspost" in het zuiden 
naar de leidinggevende 
functie van het centraal bu-
reau met een veertigtal me-
dewerkers was groot. Als bij-
zondere verzwaring kwam 
daarbij de koppeling met de 
bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid als secretaris van 
het hoofdbestuur. Waar lag 
het zwaartepunt: was hij di-
recteur/secretaris of secre-
taris/directeur? 
Daarnaast bleek bij zijn aan-
treden in deze functie, dat de 
vereniging ingrijpend aan 
het veranderen was. Veel 
van het uitvoerende profes-
sionele werk van de vereni-
ging was als gevolg van een 

anderend subsidiebeleid 
:n de overheid, afgestoten 
naar nieuwe grote algemene 
instellingen (ontzuiling). 
Dat betekende een hero- 
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het vrijwilligerswerk kwam 
te liggen. 
Aad is er in geslaagd om op 
een initiërende en stimule-
rende wijze vele mensen te 
betrekken bij de ontwikke-
ling en totstandbrenging 
van vele nieuwe activiteiten 
en projecten binnen de vere-
niging (denk aan de vele ac-
tiviteiten op het terrein van 
de bejaardenhuisvesting, de 
jeugdhulpverlening, de ver-
standelijk gehandicapten-

zorg, de kinderdagopvang,  
maar ook de bijzondere pro-
jecten zoals de hulpverle-
ning aan transsexuelen en 
hun omgeving, opvang isla-
mitische meisjes etc). 
Dat Aad in staat was om zo-
veel mensen om zich heen bij 
het werk van de vereniging 
te betrekken komt ons in-
ziens mede voort uit zijn in-
stelling dat elk mens in staat 
gesteld moet worden om zich 
in te zetten voor de ander. Hij 
gelooft in de mogelijkheden 
van mensen en daarmee in 
een vereniging als Huma-
nitas. 

Waardering 

Wij zijn Aad van Oosten 
dankbaar voor het vele werk 
dat hij ten behoeve van de 
vereniging verricht heeft en 
wij weten dat velen in de ver-
eniging dit met ons eens zijn. 
Om een ieder in de gelegen-
heid te stellen blijk te geven 
van de waardering voor het 
werk van Aad in de afgelo-
pen 25 jaar, zal het hoofdbe-
stuur hem voorafgaande aan 
de Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden een re-
ceptie aanbieden en wel op 
28 oktober a. s. in De Een-
hoorn te Amersfoort (tegeno-
ver het station). Een ieder is 
welkom! 

Wilko Post 
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Voor het eerst in de geschiedenis van 
Humanitas zijn in september zeven van 
de tien gewesten op eigen initiatief bij 
elkaar gekomen, op uitnodiging van 
gewest Zuid-Holland. Reden was hun 
bezorgdheid rond de voorstellen van 
het Hoofdbestuur, die komende AVA ter 
tafel zullen komen. Als het aan Arno 
Groenendijk, secretaris van gewest 
Zuid-Holland, ligt, komen er meer in-
houdelijke zaken aan de orde eind okto-
ber en zal er niet slechts over de vorm 
worden gepraat. 

Groenendijk: „Het plan, dat de commis-
sie Pijlman heeft uitgewerkt, ten aan-
zien van de ondersteuning van afdelin-
gen en gewesten, resulteert in nog lan-
gere lijnen tussen de verschillende la-
gen in de vereniging. Er is nog minder 
ruimte voor vrijwilligers, omdat de af-
stand naar de top van de organisatie 
steeds groter wordt en er weer meer fi-
nanciële middelen verloren gaan voor 
organisatorische doeleinden". 

Frustratie 
Groenendijk: „Tijdens onze bijeen-
komst, zijn we geschrokken van onze 
eigen conclusies. Het is een repeteren-
de frustatie; iedereen voelt die enorme 
kloof tussen de beleving van de afdelin-
gen - de mensen die de grote en kleine 
projecten van Humanitas uitvoeren, 
naar eigen kunnen en inzet -, en wat 
zich geproffesionaliseerd afspeelt. 
Het werkplan en de voorstellen tot reor-
ganisatie die er liggen, zijn de weer-
slag van een proces dat zich binnen het 
hoofdbestuur heeft afgespeeld, en het 
HB ligt behoorlijk geïsoleerd binnen de 
vereniging. Aan de top zijn veel dwars-
verbindingen (in alle commissies en 
besturen kom je steeds dezelfde namen 
tegen), èn aan de basis, binnen de afde-
lingen en gewesten, zijn veel dwarsver-
bindingen. Waar aan gewerkt moet 
worden, zijn die verticale lijnen van de 
top naar de basis en omgekeerd". 

Acceptabel 
Helmut Sikma, voorzitter van gewest 
Drenthe, is van mening dat er veel te 

houdt. „Met drie districtsco&dinatoren 
komen individuele afdelingen niet 
meer aan bod, vrees ik, en verdwijnt het 
netwerk. 
Bovendien komt er zodoende wéér een 
beroepslaag bij en verdwijnt het vrij-
willigerwerk nog verder uit zicht. Het 
kost nu, met intensieve begeleiding, al 
jaren voor een project zelfstandig 
draait. Als de ondersteuning dan nog 
minder wordt . . ." 
Gewestelijk bestuurder Groenendijk: 
„De afstand tussen de verschillende on-
derdelen van Humanitas wordt zo 
steeds groter, en nog meer middelen 
gaan verloren aan organisatiestructu-
ren. De onderlinge lijnen moeten zo kort 
mogelijk zijn; lekker dichtbij en ver-
trouwde gezichten". 
Gewestelijk bestuurder Sikma: „Het 
leuke van besturen gaat er zodoende af. 
Nou hoeft het voor mij niet léuk te zijn, 
als ik maar zou inzien dat het goed was. 
Maar de persoonlijke binding tussen 
gewest en afdelingen zal gaan verdwij-
nen, en dat is de dood voor Humanitas". 

Ontwikkelen 
Erik Stibbe is stafmedewerker publici-
teit van het centraal bureau. Desge-
vraagd reageert hij op de uitgesproken 
angst over gebrek aan ondersteuning 
binnen de voorgestelde structuur. „Een 
van de taken van de districtsco&dina-
toren is het verkrijgen van de middelen 
waarmee de afdelingen hun activitei-
ten kunnen blijven uitvoeren. En ook 
het ontwikkelen van nieuwe activitei-
ten uit het werkplan. 
Bijvoorbeeld als drie afdelingen in een 
district met rouwverwerking bezig wil-
len en dat onderwerp heeft ook priori- 

Inhoud en vorm 
strijden om voorrang 

Aan de vooravond van de AVA'88 lijkt het gepast om enkele 
Humanitas-mensen aan het woord te laten over actuele zaken 
binnen de Vereniging. Gespreksonderwerp is natuurlijk het 
reorganisatie-voorstel van het hoofdbestuur, maar ook wat 
Humanitas betekent in deze tijd en hoe mensen opgewekt 
kunnen worden om tijd en energie in maatschappelijke 
dienstverlening te investeren. 

weinig discussie binnen de vereniging 
is geweest. „De structuur die nu wordt 
aangeboden is een te snel antwoord op 
een vraag die nog niet gesteld is. Ik zou 
het bedrag dat nu beschikbaar is voor 
de nieuwe structuur gebruiken om de 
gaten op de begroting te vullen. En ga 
dem met de hele club naar de werkelijke 
problemen kijken. Kijk, deze voorstel-
len roepen zoveel weerstand op binnen 
de Vereniging. En dan gaat het er mij 
niet om, of het een goede oplossing is, 
maar of het een acceptabele is. Kenne-
lijk is-ie niet acceptabel, dus is het niet 
het goede antwoord". 
De voorzitter van gewest Noord-Hol-
land, mevrouw Wertwijn, heeft de afge-
lopen tijd ervaren hoe prettig het is om 
een vaste ondersteuner te hebben, die 
van alle activiteiten op de hoogte is en 
het netwerk binnen het gewest in stand 
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Generatiekloof, een analyse 
Afdelingen en gewesten die bang zijn hun greep op de bestaande activitei-
ten te verliezen, en een hoofdbestuur dat voorstellen doet tot een nieuwe 
manier van handelen. Organisatieadviseur Iwan Sewandono herkent deze 
situatie als de generatiekloof binnen een levensbeschouwelijke vereniging. 
„Om te overleven dient Humanitas mensen te mobiliseren op projecten. Er 
moeten nieuwe doelgroepen worden aangeboord aan wie een concreet en 
afgerond project moet worden aangeboden. Richt je maar eens op de yups, 
die hebben energie genoeg. 
Om een nieuwe kring mensen te krijgen is inderdaad een nieuwe opzet 
nodig. Maar wat al sinds jaar en dag in de afdelingen gebeurt, dat moet ook 
zeker warmgehouden worden. die continuïteit moet ook bewaard blijven. 
Belangrijk voor Humanitas is, dat ze goed moeten weten wat ze wil. Je kunt 
niet continue mensen mobiliseren. Er is een piek, waarin mensen warm 
lopen voor een concrete activiteit, en daarna volgt langzaam het effect. 
Humanitas heeft als sterke punt haar identiteit. Van daar uit moet je mensen 
laten zien dat dingen anders kunnen en hen vervolgens op een verstandige 
manier hun energie laten gebruiken". 

teit in het werkplan, dan is het aan de 
coordinator om mensen te zoeken die op 
dat punt ondersteuning kunnen bieden, 
en die deze activiteit in een x-aantal 
afdelingen in zijn district gaan op-
zetten. 
Zo'n nieuwe activiteit betekent overi-
gens niet, dat afdelingen terwille daar-
van bestaande zaken moeten laten val-
len. Niemand moet weggehaald wor-
den van werk dat al gebeurt; er moeten 
juist nieuwe mensen bij gezocht 
worden". 

Motiveren 
Waar zijn die mensen te vinden? Hoe 
kunnen mensen anno 1988 gemotiveerd 
worden zich als lid en/of vrijwilliger te 
melden bij Humanitas? 
Sikma: „Ik werd indertijd door een heel 
aardige vrouw gevraagd om in het be-
stuur van Humanitas te komen. Toen 
dacht ik: ja, het lijkt me heel leuk om 
met jou in een bestuur te zitten, en zo-
doende. Ik heb het sterke vermoeden 
dat het altijd zo werkt. Nieuwe mensen 
moeten persoonlijk gevraagd worden, 
en als het klikt tussen hem of haar en 
degene die het vraagt, dan is het voor 
elkaar. 

zijn lijden verlost wil worden door een 
doosje pillen. 
Laatst vroeg ik aan een nieuw en en-
thousiast lid waarom hij niet eerder bij 
Humanitas was gekomen. Zijn ant-
woord: ik ben nooit gevraagd". 

Platform 
Ook Groenendijk is er van overtuigd, 
dat Humanitas mensen wat te bieden 
heeft. „Het is goed dat Humanitas er is 
en dat mensen daar terecht kunnen, zo-
wel met hun ideeën als met vragen. 
Een voorbeeld van een aantal jaren ge-
leden. Er staat iemand op de stoep die 
zegt: ik heb een idee, laten we een gast-
ouderproject beginnen. Dat was inder-
tijd nog een novum. Zo'n man of vrouw 
komt naar Humanitas toe, omdat dat 
een platform zou kunnen en moeten zijn 
waarop zo'n plan gerealiseerd kan wor-
den. Humanitas weet de weg, kan po-
tentieel aanboren en kan proberen fi-
nanciele ondersteuning te krijgen. Kort-
om: Humanitas kan zo'n idee op de rails 
krijgen". 

Inmiddels is kinderopvang een be-
roeps-activiteit aan het worden, tot 
groot verdriet van de vrijwilligers. Le-
den en vrijwilligers behouden, dat kan 
ook een kunst zijn. Want hoewel vrijwil-
ligerswerk hoog staat in het vaandel 
van Humanitas, toch zien sommigen 
ontwikkelingen, die afbreuk doen aan 
deze faam. Ontwikkelingen waar ini-
tiatiefvolle, energieke vrijwilligers ont-
moedigd en gedemotiveerd door raken. 

Professionalisering 
Groenendijk: „Humanitas heeft de nei-
ging snel activiteiten naar het professi-
onele vlak te trekken. Bijvoorbeeld bij 

"Vrijwilligers zijn uitstekend 
in staat een 

goed produkt te leveren, 

in samenwerking 

met beroepskrachten". 

de verstandelijke gehandicapten-zorg. 
Daar wordt keihard gezegd: Bemoei je 
er niet mee als vrijwilliger, daar zijn wij 
voor, de beroepskrachten. Terwijl er 
volgens mij wel degelijk werk voor vrij-
willigers in zit". 

Wertwijn: „Vrijwilligers moeten daar 
van afblijven omdat Humanitas een 
goed produkt moet leveren naar buiten 
toe. Ik denk persoonlijk, dat die vrijwil-
ligers uitstekend in staat zijn een bij-
drage te leveren aan dat goede produkt, 
door samenwerking met beroeps-
krachten". 

Werkplan 
Ook het voorstel tot een gemeenschap-
pelijk aanbod, oogst collectieve verba- 

Ik weet niet of deze kleinschalige ma-
nier ook in grotere plaatsen werkt, 
maar hier gelukkig nog steeds wel". 
Volgens publiciteitsmedewerker  Stibbe  
ligt veel werving besloten in het aan-
bod van de afdelingen. „De kern van 
Humanitas, is elkaar dicht bij huis on-
dersteunen. Wij willen op humanisti-
sche wijze inhoud geven aan de holle 
kreet van de zorgzame samenleving. 
Afdelingen hebben mensen nodig die 
maatschappelijke taken op zich willen 
nemen, en die mensen zijn volgens mij 
het best te motiveren door zaken, die 
henzelf of hun familie kunnen overko-
men. Dat geeft herkenning. Bijvoor-
beeld een gespreksgroep voor  Euthana-
sie opzetten, omdat het jou ook kan 
overkomen dat je naast het bed van je 
man staat en de dokter vraagt of hij uit 
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U zit in het ouderenwerk maar 
kent u de Ouderen WerkKrant? 
Speciaal voor al die mensen in de Vereniging, die zich bezighouden met 
het ouderenwerk maakt Humanitas 5 x per jaar de OuderenWerkKrant. 
Voor praktisch gerichte vrijwilligers, voor de mensen in de besturen. De 
OuderenWerkKrant geeft meningen en informatie, gaat in op recente 
ontwikkelingen en wisselt gegevens uit. Als u lid bent van Humanitas en 
betrokken bij het ouderenwerk kan de secretaris van uw Afdeling u 
opgeven voor toezending. De Afdeling betaald hiervoor f 5,— per jaar, zelf 
betaalt u niets. Leuk aanbod? Neem dan meteen even contact op met de 
secretaris. Als u snel bent kan het Centraal Bureau u ook het oktober-
nummer nog toezenden. 

MENS1-1252 
helpt mensen 

zing bij de gewesten. Wertwijn: „Ik heb 
weinig feducie in wat wordt aangebo-
den. Mensen willen meestal iets doen 
wat in hun omgeving past en bij hun 
interessesfeer aansluit. Volgens mij 
kunnen de gewestelijke besturen beter 
het aanbod bepalen dan het centraal 
bureau. Het moet te doen zijn om één 
keer in de zes weken bij elkaar komen 
en over die dingen te praten. Zo zouden 
we beter contact houden en beter gemo-
tiveerd blijven". 

Stafmedewerker publiceert Erik Stibbe 
is van mening, dat het werkplan wel 
degelijk uit de vereniging zelf is voort-
gekomen en niet wordt opgelegd door 
het centraal bureau en hoofdbestuur. 
„Het lukt afdelingen en gewesten niet, 
antwoord te geven op de vraag wat er in 
1989 moet gebeuren. Dat is ook logisch: 
vrijwilligers zijn bezig met wat van-
daag moet gebeuren. Maar op het cen-
traal bureau hebben we natuurlijk niet 
ogen en oren dicht voor wat in de Vere-
niging leeft. Dus ook al is het niet demo-
cratisch tot stand gekomen, het werk-
plan is een produkt van heel Huma-
nitas". 

Volgens Groenendijk is de verscheiden-
heid aan vrijwilligersactiviteiten zowel 
de sterkte als de zwakte van Humani-
tas. „Het zal voor een bestuur ongetwij-
feld moeilijk zijn, om een zo bonte ver-
zameling naar buiten te presenteren. 
Maar anderzijds is het voor vrijwilligers 
noodzakelijk die vrijheid van handelen 
te behouden. Zelf kunnen kiezen waar 
je hard voor wilt lopen, anders wordt 
veel bestaande potentie ontkracht". 

Het vermoeden rijst, dat de communica-
tiekanalen tussen centraal bureau en 
hoofdbestuur enerzijds, en afdelingen 
en gewesten anderzijds, aan een fikse 
baggerbeurt toe zijn. 

Marijke Kat sburg 

"We trainden hard, maar het leek wel 
alsof er elke keer als we als team gin- 

gen functioneren, een reorganisatie 
werd doorgevoerd. Later in mijn leven 
zou ik leren dat we de neiging hebben 
elke nieuwe situatie het hoofd te bieden 
met een reorganisatie. En laten we wel 
wezen: het is toch ook een geweldige 
manier om de illusie van vooruitgang te 
creëren . . . Terwijl het in werkelijkheid 
verwarring, inefficiency en ontmoedi-
ging produceert." (Petronius Arbiter, 
210 C. chr.) 
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Alle deelnemers ontvangen een certificaat als aandenken en blijk van waardering. 
„Met vergulde hand  gepresteerd, op Hobby '70 met 'n prils gewaardeerd. 

HOBBY '70 VOOR VRIJETIJDSBESTEDING 

Geen hobby te gek voor Hoogeveen 
In november is het weer zover. Het Hoogeveense cultureel 
centrum De Tamboer is dan gedurende vijf dagen een ontmoe-
tingsplaats voor hobbyisten op alle terreinen; expositieruimte 
en stalenkaart van alles wat mensen met hun handen kunnen 
maken. Afdeling Zuidwest-Drenthe is voor de tiende keer 
organisator en gastvrouw van de grootste, tweejaarlijkse vrij-
etijdsbeurs van noord-Nederland, Hobby '70. Op verzoek van 
Van mens tot mens kijkt de verantwoordelijke commissie van 
Hobby '70 eventjes terug op achttien jaar organiseren. Maar 
dan ook snel weer vooruit, want er moet nog veel gebeuren 
voor 2 november. 

Het idee voor Hobby '70 is eind jaren 
zestig 'gepikt' van Gouden Handen in 
Ede. Gouden Handen is een permanen-
te expositie van wat mannen en vrou-
wen in hun vrije tijd vervaardigen, van 
marionetten tot steden van lucifers. 
Hoogeveen zag een manier om hun ma-
gere afdelingskasje te spekken, door 
een hobbybeurs op te zetten waar hob-
byisten elkaar konden ontmoeten en 
mensen zonder hobby op ideeën kon-
den worden gebracht. 
Helaas, de eerste keer werd te groots 
opgezet en in plaats van winstgevend, 
draaide de onderneming uit op rode cij-
fers. Toch zag de afdeling toekomst en 
brood in een vervolg, maar nu met in de 
eerste plaats de bedoeling mensen aan 
eenhobby te helpen. Door de toene-
mende vrije tijd van iedereen (pen-
sioen, wao, werkloosheid, kleinere ge-
zinnen) bleek deze doelstelling name-
lijk een gat in de markt. 
Komende maand dus voor de tiende 
keer verkeersopstoppingen  in Hooge- 

duivenmelkersvereniging, scouting en 
een motorclub, om hun bezigheden 
naar buiten te brengen. 
„We zijn de eerste niet-commerciële 
vrijetijdsbeurs. Met z'n allen beijveren 
we ons om elke twee jaar met iets 
nieuws, iets geks te komen. Dat is ons 
altijd nog gelukt, en daarin onderschei-
den we ons van bijvoorbeeld de com-
merciële vrijetijdsmarkt in Zuid-Laren," 
vertelt de Hobby-commissie met gepas-
te trots. Bij voorkeur wordt gewerkt met 
mensen die niet semi-beroepsmatig al-
le beurzen afsjouwen. 
Dan komen ook de verhalen los, over 
het ronselen van mensen, en het speu-
ren naar bijzondere vrijetijdsbestedin-
gen. Onwillekeurig schieten beelden 
uit het vroegere tv-programma Show-
room door je hoofd, als een van de 
speurneuzen vertelt over de man die hij 
aantrof, kruipend over de vloer met een 
hoovercraft. Deze man had zijn zolder 
omgebouwd tot een schitterend privé-
vliegveld. 

Gemoedelijk 
De commissie-voorzitster, mevrouw 
Aafke de Vries, weet wat het is om als 
hobbyist op de Hobby '70 te staan. Voor 
ze toetrad tot de organisatie toonde ze 
zelf haar kunde in de Tamboer: kaarsen 
beschilderen. „Het was geweldig. Om 
me heen overal mensen die met net zo-
veel plezier hun vaardigheden en 
liefste tijdsbestedingen lieten zien. 
Calligraf eren, poppen maken etc. 
Wat ik ook zo leuk vind, is dat er spon-
taan samenwerkingen ontstaan. En ie-
dereen is geïnteresseerd in elkaars 
werk. Er heerst totaal geen concurren-
tie-gevoel. Het verbaasde me hoe be-
reidwillig en behulpzaam de organisa-
toren van Hobby '70 waren. Ze liepen 
voor iedereen en alles de benen uit hun 
gat." 
En nu doet zij dus hetzelfde. De commis-
sie verklaart: „Onze grote kracht is de 
gemoedelijke organisatie. Dit komt 
doordat we allemaal vrijwilligers zijn. 
Het is een soort familie-aangelegen-
heid, en iedereen doet zijn uiterste best 
om het elke keer weer tot een feest te 
maken." 
Hobby '70 is te bezoeken van woensdag 
2 tot en met zondag 6 november. Plaats 
van handeling is De Tamboer aan de 
Hoofdstraat in Hoogeveen. Op woens-
dag is Hobby '70 geopend van 13.00 tot 
22.00 uur, donderdag, vrijdag en zater-
dag van 9.00 tot 22.00 uur. Zondag zijn 
de laatste bezoekers welkom tussen 
10.00 en 18.00 uur. De entreeprijs is voor 
kinderen t/m 16 jaar f 2 en voor volwas-
senen f 4. 

Marijke Katsburg 

veen. De manifestatie bedruipt zich in-
middels volledig door de entreegelden, 
mede dankzij af spraken met het cultu-
reel centrum en talloze vrijwilligers 
voor technische realisatie, transport 
etc. 

Demonstraties 
Behalve de doelstelling, is in de loop 
der jaren ook de praktische uitvoering 
en opzet van de hobbybeurs veranderd. 
Was Hobby '70 in den beginne een pas-
sieve tentoonstelling van produkten 
van scholen en individuele hobbyisten, 
al snel transformeerde de beurs in een 
wervelende kijkervaring door het aan-
trekken van mensen die hun vrijetijds-
besteding ter plekke aan het publiek 
demonstreren. Zodoende is er nu niet 
alleen ruimte voor pottebakken, droog-
bloemen en poppen, maar ook voor 
amateur-muziekgroepjes en andere 
performers. Bovendien worden voor el-
ke Hobby '70 ongeveer twintig vereni-
gingen uitgenodigd, bijvoorbeeld de 
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IEUGDHULPVERLENING 

Kinderen van 
drugverslaafde ouders 

Jaarlijks komen in Nederland enkele honderden kinderen 
ter wereld met de heroïneverslaving van hun moeder in lijf en leden. 

Zij starten met ontwenningsverschijnselen, die zich uiten 
in huilbuien, slecht slapen en een verminderd vermogen om contact 

te leggen met de buitenwereld. 

In de meeste steden is het beleid om 
zwangere verslaafden intensief te be-
geleiden. Maar na ontslag van moeder 
en kind uit het ziekenhuis laat de zorg 
nogal eens te wensen over. 
Mede in opdracht van de Jeugdhulpver-
lening van Humanitas Rotterdam on-
derzochten pedagoog Bart Groeneweg 
en psycholoog Marja Lechner de proble-
men in opvoeding en ontwikkeling die 
kinderen en hun drugverslaafde ouders 
bedreigen. 
De belangrijkste conclusie van Lechner 
en Groeneweg is, dat aan drugs ver-
slaafde ouders niet als groep maar indi-
vidueel behandeld moeten worden. 
Want dan heeft vrijwillige hulpverle-
ning thuis de grootste kans van slagen. 
„Wij stellen vast dat je pas drastisch 
moet ingrijpen (pleeggezin, red.) bij be-
wezen stoornissen en achterstand in de 
ontwikkeling van het kind", zegt Groe-
neweg (Algemeen Dagblad, 13 septem-
ber). „De huidige hulpverlening is vaak 
veel te bevoogdend. Het is ons geble-
ken dat veel verslaafde ouders als de 
dood zijn dat de hulpverleners hun kind 
zullen weghalen. Gevolg is dat ze zich 
voor hulp afsluiten. En dan begint de 
ellende pas." 

Zodra de medische problemen min of 
meer opgelost zijn, beginnen de proble-
men die samenhangen met de sociale 
omgeving. Door de ontwenningsver-
schijnselen is het kind ongeveer een 
jaar veel moeilijker te benaderen dan 
een 'normaal' kind. Daardoor hebben 
de ouders, die toch al vaak problemen 
hebben met financiën, huisvesting en 
sociale contacten, het extra zwaar. 
De meeste ouders kunnen het in die pe-
riode niet zonder hulpverlening stellen. 
Als ze goed zijn voorbereid op deze 
moeilijke tijd, tijdens de zwanger-
schap, dan kan ruwweg de helft van de 
betreffende gezinnen het wel rooien, 
schut Lechner. Voor de andere helft 
blijft een pleeggezin de enige oplos-
sing. 

'Vrijwillige begeleiding Drugverslaaf-
de ouders en hun kinderen', is een pro-
ject van Jeugdhulpverlening Humani-
tas Rotterdam. Het is een intensieve 
ambulante begeleiding van ouders en 
kind. Het initiatief voor dit project ligt 
mede bij onderzoeker  Groeneweg. 

Belangrijk uitgangspunt voor de vrij-
willige begeleiding is dat de hulpverle-
ning zicht houdt op de opvoedings- en 
verzorgingssituatie. Tot voor kort was 
een crisissituatie vaak de eerste aanlei-
ding voor de hulpverlening om zich - al 
dan niet gedwongen - met het gezin te 
bemoeien. Wanneer de hulpverlening 
in een vroeger stadium op de hoogte is 
van mogelijke  risico's of knelpunten 
kan preventief  gewerkt worden. 
Binnen het project is men gericht op het 
begeleiden van de ouder, om zodoende 
de ontwikkeling van het kind te bevor-
deren. De verslaving  van de ouder 
wordt als een gegeven beschouwd, 
maar de ouder wordt echter niet als hul-
peloos gezien ten opzichte van drugs. 
Hij wordt beschouwd als iemand die in 
staat is zelfcontrole uit te oefenen en 
bewuste keuzes te maken. 

De beste kansen voor begeleiding ont-
staan wanneer de (aanstaande) ouders 
zo vroeg mogelijk contact krijgen met de 
begeleidend maatschappelijk werker. 
Er wordt daarom gestreefd om al tijdens 
de zwangerschap contact met a. s. ou-
ders te krijgen. Van dit streven zijn de 
belangrijkste verwijzende instellingen 
op de hoogte en bijna alle aanmeldin-
gen voor begeleiding  vinden tijdens de 
zwangerschap al plaats. Direct nadat 
de baby uit het ziekenhuis komt kan met 
de begeleiding worden begonnen. Die 
vindt plaats bij de cliënten thuis. 

A. s. ouders moeten aan twee voorwaar-
den voldoen om op vrijwillige basis be- 
geleid te worden. Allereerst moeten ze 
de uitdrukkelijke Wens hebben om zelf 
de verantwoordelijkheid voor de verzor- 

ging en opvoeding van het kind op zich 
te nemen. Daarnaast moeten ze hun le-
vensstijl kunnen aanpassen aan de be-
hoeften van het kind. Dit betekent vaak 
een ingrijpende verandering in het leef-
ritme van de ouders in spé. 

Per gezin wordt gestreefd naar een nau-
we samenwerking tussen de diverse 
hulpverlenende instanties, zoals 
ziekenhuis, consultatiebureau, metha-
donprogramma. Tegenover de ouders 
is volledige openheid over de informa-
tie-uitwisseling tussen de verschillen-
de instellingen. De begeleidend maat-
schappelijk werker is verantwoordelijk 
voor de continuïteit van de zorg. Hij stelt 
samen met de ouders vast waar hulp 
ontbreekt en zorgt ervoor dat deze hulp 
daadwerkelijk wordt gegeven. Als het 
nodig is, wordt door de maatschappe-
lijk werker contact gelegd met fami-
lieleden. Uiteindelijk wordt er naar ge-
streefd een netwerk van steun rond het 
gezin te formeren. 

Samengevat is de manier van begelei-
den vooral gericht op de pedagogische 
situatie in de gezinnen. Kenmerkend 
voor de werkwijze is, dat over de ont-
wikkeling in het gezin op diverse ge-
bieden nauwkeurige observaties wor-
den gedaan. De hulpverleningsplan-
nen kunnen op deze manier steeds wor-
den bijgesteld. 

De ervaringen met dit project zijn tot 
nog toe goed. Bijna de helft van de moe-
ders, die tijdens de zwangerschap in 
elk geval methadon gebruikten, doet na 
de bevalling serieuze pogingen om met 
het druggebruik te stoppen. Blijkbaar is 
voor deze ouders de opvoeding van hun 
kind een goede aanleiding. 
Een klein aantal van de kinderen komt 
na verloop toch bij de Raad van Kinder-
bescherming onderdak. 
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tot medelander? 

De fototentoonstelling „Van buiten- tot medelander?" reist langs de manifestaties. Hier krijgt 
het burgemeestersechtpaar van de gemeente Borne tekst en uitleg van projectfunctionaris 

Sonja Sie (links) 

Medelanders en Nederland 
Bouwen aan een gezamenlijke t 

Medelanders. Nieuwkomers. Gastarbeiders. Vluchtelingen. 
Etnische minderheden. Een bonte verzameling van andere 
culturen binnen de Nederlandse samenleving. Humanitas is 
één van de vier participanten in het Overijsselse project „Op 
elkaar aangewezen", dat zich tot doel stelt Nederlanders en 
medelanders met elkaar in contact te brengen. Omdat we in 
dezelfde straat wonen, omdat we van elkaar kunnen leren, 
omdat we samen een samenleving vormen. 

In de provincie Overijssel draait sinds 
tweeënhalf jaar een uniek project. „Op 
elkaar aangewezen" heeft als doel het 
(vrijwillig) kader van de kerken en Hu-
manitas meer te betrekken bij de vra-
gen rond de (blijvende) aanwezigheid 
van etnische groepen. Gewerkt wordt 
onder het motto: verschillende tradities 
hoeven nog geen belemmering te zijn 
voor om te werken aan een gezamenlijk 
ideaal. 
Het is een vorm van levensbeschouwe-
lijk opbouwwerk, ofwel maatschappe-
lijk activeringswerk. Maatschappelijk 
activeringswerk geeft kerklidmaten en 
Humanitas-leden de mogelijkheid hun 
geestelijke idealen in de maatschappij 
tot nut te laten komen, én het roept niet-
leden op om ook mee te doen. 
„Op elkaar aangewezen" is een samen-
werkingsproject van de vier instellin-
gen voor maatschappelijk activerings-
werk in Overijssel: Humanitas en de ge-
reformeerde, hervormde en rooms-ka-
tholieke kerken. 
Voor dit tijdelijke project (het loopt voor-
alsnog tot januari 1989) is een project-
co&dinatrice aangesteld, mevrouw 
Sonja Sie-Ockeloen. 
Zij begeleidt de stuurgroepen in de vijf 
deelnemende gemeentes: Rijssen, Al-
melo, Enschede, Borne en Hengelo. 

Etnische verzuiling 
In de stuurgroepen hebben leden van 
de vier instellingen zitting en vertegen-
woordigers van  allochtonengroepen

. Bijeenkomsten worden steeds in een 
ander gebouw gehouden; de ene keer is 
Humanitas gastvrouw, de andere keer 
vindt de ontmoeting plaats in de Moluk-
se kerk. 
Dat wisselend onderdak heeft tot doel 
elkaar beter te leren kennen. De stuur-
groepleden vertellen elkaar over hun 
gewoontes en tradities en samen be-
denken en organiseren zij  ontmoetin- 

gen tussen hun achterbannen. „In ons 
land heb je een grote mate van etnische 
verzuiling", aldus mevrouw Sie. „Leden 
van etnische groepen komen elkaar 
niet tegen. Als de Turk Mustafa naar 
zijn werk gaat, komt hij merendeels 
Turken tegen in z'n wijk; op zijn werk zit 
hij in een Turkse ploegendienst. Thuis 
praat hij ook Turks met zijn gezin en 
daarna gaat hij naar de moskee. Geen 
wonder dat hij zelfs na 25 jaar nog geen 
goed Nederlands spreekt, niet op de 
hoogte is van allerlei voorzieningen die 
er ook voor hem zijn en terugverlangt 
naar zijn geboorteland, waar alles ver-
trouwd is. Ook voor veel Nederlanders 
geldt, dat ze zich niet interesseren voor 
een pluriforme samenleving. Velen 
hebben in de 25 jaar dat de „nieuwko-
mers" hier wonen, nog nooit persoonlijk 
contact met een van hen gehad." 

Samen 
Leden van etnische groepen gaan vaak 
niet met elkaar om. Ook Nederlanders 

ontlopen andere culturen. Zo ontstaan 
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excursies, bezoeken van bijvoorbeeld 
Nederlanders aan Turken. Het gaat 
steeds om ontmoetingen op het per-
soonlijke vlak. Via de plaatselijke pers 
en ledenbladen worden achterban en 
bevolking op dQ hoogte gehouden van 
de activiteiten en vorderingen van de 
stuurgroepen „Op elkaar aange-
wezen". 
Elke betrokken gemeente werkt in de 
stuurgroep weer ietsjes anders. Zo heeft 
in Almelo elke Nederlandse groep con-
tact met één buitenlandse groep. Hu-
manitas heeft contact met de Turkse De- 
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ers 
3ekomst 
mocratische Vereniging bijvoorbeeld. 
Mevrouw Sie: „Het leuke daarvan is die 
nadere kennismaking met een overeen-
komstige groep. De Turkse Democrati-
sche Vereniging zijn eigenlijk geestver-
wanten van Humanitas. Het zijn vrijzin-
nige Turken, die niet geaccepteerd wor-
den door de orthodoxie. Op bepaalde 
punten is er zodoende al veel begrip 
voor elkaar, door die vrijzinnigheid. 
De besturen van Humanitas en de TDV 
zijn al twee keer bij elkaar geweest en 
vormen nu samen een werkgroep voor 
een vrouwenontmoetingsgroep. Ook 
zijn er plannen om samen de problemen 
in een Almelose wijk aan te pakken. 
Daar dreigt enorme ghetto-vorming, 
omdat er vrijwel uitsluitend allochto-
nen gehuisvest worden. Mede in sa-
menwerking met de wijkraad wordt ge-
probeert die ontwikkeling een halt toe 
te roepen". 

Groepen 
Zijn de uitvoerders van het project „Op 
elkaar aangewezen" niet bang dat al-
leen die mensen bereikt worden die so-
wieso al openstaan voor een pluriforme 
samenleving? „Inderdaad. Maar dat is 
dan ook de reden dat we ons richten op 
groepen. Bijvoorbeeld vrouwengroepen 
uitnodigen en stimuleren met elkaar in 
contact te komen. Dan krijg je namelijk 
ook de individuen mee, die in hun een-
tje nooit een stap naar de ander zouden 
hebben gemaakt," vertelt Sonja Sie. 
Wat dat betreft is de provincie Overijs-
sel, volgens haar, ook uitermate ge-
schikt voor deze werkwijze. „Door bij-
voorbeeld de sterke kerkgebondenheid 
zijn mensen en groepen vooral, makke-
lijk te bereiken. In de Randstad zou dat 
veel moeilijker zijn. En door je op die 
groepen te richten, is de sociale onder-
steuning ingebouwd. Dat is precies wat 
nodig is, om een attitude-verandering 
te bewerkstelligen. Als je in je eentje 
anders gaat doen, bijvoorbeeld bij een 
Armeense buurvrouw op de thee, gaat 
je omgeving vreemd kijken. Terwijl 
juist die steun van de omgeving nodig 
is." 

Manifestatie 
In de meeste „Op elkaar aangewezen"-
plaatsen zijn de afgelopen projectperio-
de grotere en kleinere culturele.mani-
festaties georganiseerd. Enschede sluit 
de rij van 28 oktober tot 3 november met 

een grote interculturele happening, 
waar ook Humanitas sterk bij betrokken 
is. 
„Zij verzorgt een avond waarop een Hin-
doestaan vertelt over de Hindoestaanse 
leefwijze. En op 21 november houdt pro-
fessor Wessels een lezing over de Liba-
non. Humanitas Enschede heeft een bij-
zondere band met de Libanezen ter 
plaatse, omdat zij indertijd in het op-
vanghuis van Humanitas hebben ge-
zeten. 
Anke van der Made, stuurgroep- en Hu-
manitaslid in Enschede: „Ik ben erg en-
thousiast over het project „Op elkaar 
aangewezen" en over de stuurgroep 

waar ik in zit voor Humanitas. Het is erg 
praktisch werk, waarbij veel verschil-
lende mensen met verschillende ach-
tergronden betrokken zijn. Wel is het af 
en toe moeilijk niet onder te gaan in het 
geheel van kerkelijke stromingen. De 
achterban van Humanitas is namelijk 
niet zo makkelijk te bereiken, omdat wij 
geen echt verenigingsleven hebben zo-
als de kerken". 

Beginnetje 
Voordat Anke van der Made bij de stuur-
groep kwam, had ze nauwelijks contact 
met andere etnische groepen. „Ja, op de 
markt zie je Turkse en Marokkaanse 
vrouwen, maar daar spreek je elkaar 
niet. Toen we op vakantie wilden naar 
Turkije, beseften mijn man en ik ons, 
dat je dáár dan wel geïnteresseerd bent 
in die cultuur en in je eigen stad ken je 
elkaar niet . . . Zodoende zijn we dan 
ook bij de stuurgroep betrokken ge-
raakt". 

Volgens Anke van der Made is er geen 
sprake van stoppen, ook al zou de pro-
vinciale ondersteuning inderdaad per 1 
januari ophouden. „We zijn veel te en-
thousiast om te stoppen. En bovendien 
is er pas een piepklein beginnetje ge-
maakt, waarvan je alleen maar kan ho-
pen dat het verder doorwerkt. Want het 
blijft moeilijk soms, om andere gewoon-
tes en tradities helemaal te begrijpen. 
Het zijn barrières die je niet kent en die 
je eerst moet ervaren. Daarom zijn die 
persoonlijke ontmoetingen die dit pro-
ject voorstaat zo belangrijk". 

Marijke Katsburg 

Samen met Turkse jongeren de weg zoeken in Nederland tijdens een inter-etnische fietstocht 
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Tijdens de Algemene Vergadering van vorig jaar onderhield fondsenwerver Jan van Huuksloot de afgevaardigden over het nut en de opzet van 
de Nationale Loterij. 

De kalender-actie die Huma-
nitas dit jaar voert om een 
miljoen voor de Vereniging 
binnen te slepen, is niet on-
verdeeld positief ontvangen 
door een deel van de leden. 
Tientallen verbolgen Huma-
nitas-mensen schreven een 
boos briefje, grepen de tele-
foon of spraken in de wandel-
gangen hun afschuw uit. De 
drie fondsenwervers van Hu-
manitas - Wilko Post, Jan van 
Huuksloot en Erik Stibbe - 
hadden niet anders ver- 
wacht. 

W iko Post herinnert zich dezelfde reac-
ties en dezelfde argumenten uit de Ster-
ren,  s how-tijd. Mensen uit vakbonds_ 
hoE.'- en soc iulistische kringen  voelen 
hei 	een soort verraad, wanneer om 
ge l al 	-7,,,,g(1 wordt bij de rijken. Dat 
zit er zo diep ingeworteld. 

1 0 	, 

Wilko Post: „Met de Otototo verpesten 
we het leefmilieu, met de kalenders be-
lonen we de mensen die het juist niet 
nodig hebben. Maar hoe moeten we an-
ders aan voldoende middelen komen 
om onze dienstverlening uit te 
voeren?". 

Een rekensom leert dat er 28 miljoen 
gulden rondgaat in de club. Daarvan 
wordt ongeveer 26 miljoen gedekt door 
subsidies en contributies, donaties en 
legaten. Een tekort van bijna twee mil-
joen, waarvan in elk geval de helft door 
de Nationale Loterij van de Humanitas 
Stichting Fondsenpromoties gedekt 
wordt. Wat moet er met dat andere mil-
joen gebeuren. Betalen uit de reserves? 
Dat is potverteren en gaat ten koste van 
het Fonds Stimuleringsactiviteiten. 

Kunstverkoop 
Kunstenaars en  bedrijven zijn bereid 
gevonden een originele manier van 
fondsenwerving mogelijk te maken. 
Dat is iets waar de fondsenwervers van 
Humanitas alleen  maar blij mee zijn. 
Een nieuwe loterijvorm is weliswaar in 
ontwikkeling, maar het blijft een ma-
nier van geldverzamelen waarmee je 

steeds bij dezelfde mensen terecht 
komt. 
„Eigenlijk is de kalender-actie een ver-
kapte kunstverkoop, gericht op mensen 
met een groter inkomen, die iets exclu-
siefs aan de muur willen. En natuurlijk 
is het onrechtvaardig dat de een geen 
cent te makken heeft en de ander een 
kalender van duizend gulden aan de 
muur kan hangen. Maar wat wij doen is 
het geld van uw rijke buurman naar een 
goed doel leiden", aldus de fondsen-
wervers. 

Gokje 
En vaak schijnt er nou eenmaal een 
aanleiding voor nodig te zijn. De een 
waagt een gokje bij de Otototo, de an-
der vindt de waardering van zijn gift 
met een exclusieve kalender een reden 
om Humanitas te steunen. „Als we al-
leen zouden moeten uitgaan van de so-
lidariteitsgedachte, dan zou er geen 
cent binnenkomen. Al blijft het natuur-
lijk fantastisch dat de leden zomaar dit 
jaar met z'n allen een halve ton hebben 
opgehoest. 
Fondsenwerving: Dat kan niet altijd op 
een even sympathieke, lieve manier". 



Prinsjesdag 1988 
geruisloos voorbijgegaan, 

maar ook voor Humanitas? 
Elk jaar is de derde dinsdag van september niet zomaar een 
dinsdag. Gedurende deze dag zijn alle ogen gericht op de 
Koningin en de Minister van Financiën. De Troonrede wordt 
uitgesproken en de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Ook 
dit jaar weer een Prinsjesdag, al is deze dag overschaduwd 
door het paspoortdebat, dat een dat later op de agenda stond. 
Dat Prinsjesdag ook consequenties voor Humanitas kan 
inhouden, hebben we de afgelopen jaren gemerkt. De bezuini-
gingen van Minister Brinkman op het welzijnswerk zijn ook 
door onze vereniging gevoeld. Een week na Prinsjesdag 1988 
praten we met de penningmeester van Humanitas, de heer 
Pieter van den Kerkhoff. 

Volgens Van den Kerkhoff zijn er goede 
en minder goede zaken te melden. 
"Laat ik beginnen met het goede: er zijn, 
op het gebied van welzijn, geen nieuwe 
bezuinigingen aangekondigd. Althans, 
niet meer dan we al wisten. De afgelo-
pen jaren heeft de welzijnssector te ma-
ken gekregen met enorme bezuinigin-
gen. Daar is nu een halt toe geroepen. 
Maar het beeld is er toch niet vrolijker 
op geworden. WVC moet in totaal 150 
miljoen inleveren, met name de sector 
welzijn. Via het overhevelen van taken 
en middelen naar het Provincie- en Ge-
meentefonds probeert men dit doel te 
bereiken." 

Provincie- en Gemeentefonds 
"Voor financiering van plaatselijke en 
provinciale activiteiten is men van deze 
fondsen afhankelijk. Deze overheveling 
naar provincie en gemeente heeft zowel 
voor- als nadelen. Juist om aan finan-
ciële middelen te komen is de relatie 
die men met provincie en gemeente on-
derhoudt belangrijk. Wat dit punt be-
treft heeft Humanitas een voorsprong. 
De gewesten hebben inmiddels al op 
plaatselijk en regionaal niveau zo'n re-
latie opgebouwd. Financiering van het 
Rijk heeft daarentegen als voordeel dat 
je te maken hebt met één gesprekspart-
ner en deze partner is inmiddels gevoe-
lig voor bepaalde stromingen, zoals Hu-
manitas, en is overtuigd dat zij een 
plaats verdient in het welzijnswerk. 
Wanneer je nu met veel méér gespreks-
partners te maken krijgt, die niet alle-
maal overtuigd zijn van het belang van 
de eigen identiteit van Humanitas, 
wordt het veel moeilijker om je plannen 
te regelen. Wie weet zal men bepaalde 
activiteiten op plaatselijk niveau wil-
len onderbrengen in het algemeen 

   

Pieter van den 
Kerkhoff 

 

   

maatschappelijk werk. Waar blijft dan 
je eigen identiteit van je werk? Plaatse-
lijk gezien zal men projectgericht finan-
ciering moeten verkrijgen. Voor het ver-
krijgen van de directe uitvoeringskos-
ten zal dit makkelijker zijn dan voor de 
algemene kosten, zoals bijvoorbeeld de 
begeleiding van de vrijwilligers. En zo-
lang provincie of gemeente wel de post-
zegels wil betalen, maar niet de kosten 
van een lezing van een voorlichter om 
dit project aan te prijzen, zal er nog heel 
wat energie in gestoken moeten 
worden." 
Het kabinet wil extra middelen uittrek-
ken voor de sector geestelijke volksge-
zondheidszorg: de gehandicaptenzorg 
(verstandelijk gehandicapten), bejaar-
denzorg en de zorg voor vluchtelingen, 
asielzoekers en minderheden. Ziet u 
hier een lichtpuntje voor Humanitas? 
"Er worden geen extra middelen uitge-
trokken, het gaat voornamelijk om een 
verschuiving van middelen. De 50 mil-
joen extra voor het ouderenbeleid  gaat 
van het totale budget voor  welzijn af. 
Het is nog onduidelijk waarvan, maar 
dat dit positieve gevolgen kan hebben 
voor Humanitas is niet erg Waarschijn- 
lijk. Verwacht wordt dat die extra mid- 

delen ten goede komen aan de verzor-
gingstehuizen en bijvoorbeeld niet aan 
het algemeen ondersteunend ouderen-
beleid. Hetzelfde geldt voor de opvang 
van vluchtelingen en asielzoekers, een 
terrein waar Humanitas ook aktief is. 
De extra middelen komen van ontwik-
kelingssamenwerking. Dat zijn dus gel-
den die elders zijn opgebouwd, maar 
nog steeds niet zijn uitgegeven. Dus 
wordt een gedeelte hiervan overgehe-
veld naar de opvang van vluchtelingen. 
Deze extra gelden worden bijvoorbeeld 
niet besteed aan een betere coordinatie 
van de verschillende opvangmogelijk-
heden, maar omdat er grotere aantal-
len asielzoekers zijn, kost dit gewoon 
meer. Het bedrag per asielzoeker voor 
opvang gaat dus niet omhoog". 

Bouwval? 
Humanitas is niet alleen op welzijnsge-
bied aktief, maar ook op justitieterrein, 
met name het jeugdbeleid. Kerkhoff is 
hier kort over: "Het is rustig op dit front. 
Geen grootscheepse verruiming, maar 
ook geen nieuwe beperkingen". 
"Al met al kunnen we stellen dat de 
afgelopen drie jaren het welzijnswerk 
ruim aan bod is geweest op Prinsjes-
dag: grootscheepse bezuinigingsopera-
ties waren het gevolg. Men heeft nu een 
pas op de plaats gemaakt: geen nieuwe 
bezuinigingen. Maar of het een verstan-
dig beleid is geweest? Daar kun je 
vraagtekens bij zetten. Heel veel van 
het maatschappelijk gebeuren draait 
op wat mensen vrijwillig doen. Bij deze 
vanzelfsprekendheid zet ik mijn vraag-
tekens. Ik denk dan: regering, je zult 
jezelf nog tegen komen. Veel vrijwilli-
gers zullen zich afvragen waarom zij dit 
werk nog doen. De signalen hiervoor 
vind je al bij de bejaardentehuizen. 
Daar zijn vrijwillige medewerkers zo 
zwaar belast en worden bijna gelijk be-
handeld als professionele krachten. Er 
wordt echt te veel van hen gevraagd. Ik 
vraag me af hoe lang je daar mensen 
warm voor kunt krijgen. De lol is er op 
deze manier snel van af. Het is een ver-
keerd beleid. Professionalisering van 
vrijwillige arbeid in bepaalde vormen 
is wenselijk en noodzakelijk. Een meer 
bedrijfsmatige aanpak binnen de wel-
zijnssector zoals de laatste jaren, daar 
is best iets mee te verdienen. Maar pro-
fessionele krachten vervangen en ge-
lijkstellen met vrijwilligers is onjuist. 
Het vrijwilligerswerk heeft recht op een 
goede professionele ondersteuning. 
Enig geld voor ondersteuning van vrij-
willigers zou toch wel aardig wezen. 
Maar zoals de situatie nu is, is zorgwek-
kend. Vergelijk het met iemand die een 
huis gekocht heeft en vervolgens jaren-
lang geen gelden uitgeeft aan het on-
derhoud hiervan. Na een aantal jaren is 
het huis gewoon een bouwval. Er valt 
niets meer mee te beginnen, de enige 
oplossing is het huis tegen de grond 
gooien. Dat zou toch treurig zijn. 

Edith Gerritsma 
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Overwinteren 
en ziektekosten-
verzekering 

Aangezien wij deze winter 
enige maanden naar het bui-
tenland gaan vroeg ik mij af 
of het mogelijk is om mijn 
ziektekostenverzekering tij-
delijk stop te zetten. 

Als u voor langere tijd naar 
het buitenland vertrekt kunt 
u overwegen om uw ziekte-
kostenverzekering tijdelijk 
stop te zetten. Dit is echter 
niet altijd mogelijk en ook 
niet altijd aan te raden. Als u 
in het ziekenfonds zit heeft u 
geen keuze. De ziekenfonds.. 
verzekering is namelijk een 
verplichte verzekering die u 
niet zelfstandig op kunt zeg-
gen. Een aantal ziektekosten 
in het buitenland worden 
ook door het ziekenfonds ver-
goed. 
Een particuliere ziektekos- 
tenverzekering kunt u te al- 
len tijde opzeggen. Toch is 
het niet zonder meer aan te 
raden omdat dit problemen 
zou kunnen opleveren bij te-
rugkomst in Nederland. De 
verzekeraar is dan namelijk 
niet altijd verplicht om u 
weer te accepteren. 
Mocht u desondanks toch be-
sluiten tot opzegging van de 
verzekering, bijvoorbeeld 
omdat u voor langere tijd 
naar een land vertrekt dat 
niet door de polis wordt ge-
dekt, dan is het raadzaam 
om met de verzekeraar af te 
spreken dat u onder dezelfde 
voorwaarden na terugkomst 
weer wordt geaccepteerd. 
Enkele verzekeringsmaat-
schappijen zullen u in zo'n 
geval de mogelijkheid geven 
van een zogenaamde 'slui- 

merende polis'. U betaalt 
dan slechts een klein deel 
van de premie, de dekking 
wordt dan opgeschort. U 
bent er hierdoor van verze-
kerd dat u na terugkomst in 
Nederland opnieuw geac-
cepteerd wordt door de 
maatschappij. 

WeRtineshekkma) 
en buitenland 
Door een buitenkansje heb ik 
de mogelijkheid om deze 
winter enige maanden bij 
vrienden door te brengen die 
in Zuid-Europa wonen. Ik 
ben echter werkloos en on t-
vang een WW-uitkering. 
Wat zijn mijn rechten? 

Als u in het buitenland ver-
blijft dan bestaat er geen 
recht op een werkloosheids-
uitkering. U bent dan name-
lijk niet beschikbaar voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt. 
Een WW-uitkering is een tij-
delijke uitkering. U moet dan 
ook alles in het werk stellen 
om uw werkloosheid te voor-
komen en om zo snel moge-
lijk weer aan de slag te ko-
men. Toch heeft u wel recht 
op een normale doorbetaal-
de vakantie. Dat hangt af 
van het aantal dagen dat u 
hebt opgebouwd. 
De werkloosheidswet kent 
wel een mogelijkheid om de 
uitkering voor maximaal 
drie maanden op te schorten. 
Dit biedt u de mogelijkheid 
om- zonder behoud van uit-
kering - drie maanden op 
reis te gaan. 
Na afloop van uw reis her-
leeft dan uw recht op uitke-
ring. Blijft u langer dan drie 
maanden weg, dan kunt u 
waarschijnlijk toch weer zelf  

in uw eigen onderhoud voor-
zien en wordt uw WW-uitke-
ring stopgezet. 

11 ereyhdeifen 
en meM{er.ijkterA),- 
belasting 

Aangezien wij komende win-
ter in het buitenland zullen 
doorbrengen en onze auto 
thuis laten vroegen wij ons 
af of we nu minder motorrij-
tuigenbelasting hoeven te 
betalen. 

Aangezien motorrijtuigenbe-
lasting vooruit betaald moet 
worden, kunt u, wanneer u 
langer dan een maand weg 
gaat, een verzoek indienen 
om de reeds betaalde maan-
den terug te krijgen. Dit ver-
zoek moet u ruim voor uw 
vertrek indienen door middel 
van een formulier dat u op 
het belastingkantoor kunt 
krijgen. Wanneer u belas-
ting terug heeft ontvangen 
dan mag uw auto tijdens uw 
afwezigheid dan niet op de 
openbare weg staan of rij-
den. Gebeurt dit toch, bij-
voorbeeld omdat één van uw 
kinderen bijvoorbeeld de au-
to heeft geleend, dan zult u 
alsnog de belasting moeten 
betalen plus een boete van 
100%. Ditzelfde gebeurt wan-
neer u na terugkomst van uw 
vakantie in uw auto stapt en 
gefotografeerd wordt zonder 
dat u de belasting betaald 
hebt. 

ud® 	atfibRiimui 
Kunnen wij onze auto zonder 
problemen meenemen naar 
het buitenland! Wij zijn van 
plan langere tijd weg te 
blijven. 

Wanneer u voor langere tijd 
naar het buitenland gaat, 
b.v. om te overwinteren is 
het niet aan te raden uw ei-
gen auto mee te nemen. In 
eerste instantie zal uw auto-
verzekering maar voor ca. 8 á 
10 weken dekking bieden, 
maar daarover kunt u bij uw 
eigen verzekeringsmaat-
schappij informeren. In som-
mige gevallen is een aanvul-
lende casco-verzekering 
nodig. 
In de meeste landen mag u 
uw auto wel vrij invoeren en 
maximaal 6 maanden blij- 

ven. Wanneer u een auto 
heeft met katalysator kan 
dat in Zuid-Europa proble-
men geven, aangezien lood-
vrije benzine nog maar be-
perkt verkrijgbaar is. Waar 
het wel te koop is kunt u le-
zen op een overzichtskaart 
met bijbehorende adreslijst 
verkrijgbaar bij de ANWB 
voor f" 2,95. 
Wilt u persé over een eigen 
auto beschikken dan kunt u 
óf een auto huren voor een 
langere periode in het land 
waar u verblijft, óf wanneer 
u een vaste woon- of verblijf-
plaats hebt een auto kopen. 
Meer informatie over diverse 
mogelijkheden in diverse 
landen kunt u krijgen bij de 
afdeling Centrale Informatie 
van de ANWB 070-141420. 

{GuernyklaeR 
ei(-R Eggoala-gollae 

Gaarne zou ik komende win-
ter eens in een warmer land 
doorbrengen. Is het verstan-
dig een georganiseerde reis 
te boeken bij een willekeurig 
reisbureau? 

Omdat u voor langere tijd 
overwintert is de kwaliteit 
van de accommodatie van 
groot belang. Het reisbureau 
kan u daarover informeren. 
U hóeft niet met een georga-
niseerde reis te gaan, zelf 
kunt u ook iets regelen. Maar 
in de meeste gevallen is een 
door een touroperator geor-
ganiseerde reis goedkoper. 
Bovendien is het gevaar dat 
u zich eenzaam gaat voelen 
of u gaat vervelen bij een ge-
organiseerde reis minder 
groot. 
Het is bovendien aan te be-
velen om - indien u voor de 
eerste keer gaat overwinte-
ren - niet al te laryg weg te 
blijven. Wanneer u een geor-
ganiseerde reis boekt let u er 
dan op dat het reisbureau is 
aangesloten bij het Garan-
tiefonds Reisgelden. 
Als u een reis boekt betaalt u 
f 10,— en in ruil daarvoor 
ontvangt u een garantie-cer-
tificaat, dat vergoeding ga-
randeert bij financiële pro-
blemen van het reisbureau, 
touroperator, accommodatie 
of vervoerder. 

UIT DE DOOLHOF 

Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein voorleggen aan het Centraal Bureau. Voor de 
beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik van de 
deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhulp. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. 
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EUROPEES DENKEN 
over ouder worden in Europa 

Opwinding over vergrijzing is 
bij lange na geen nationale 
folklore meer. Ouder worden 
we allemaal, overal in Euro-
pa. De wens om een lang le-
ven ook een zinvol leven, een 
ononderbroken levensloop te 
laten zijn, dient zich interna-
tionaal aan. 

De diverse landen van de Europese ge-
meenschap kennen naast veel verschil-
len ook veel overeenkomsten. Eén zo'n 
overeenkomst is de absolute en rela-
tieve veroudering van de bevolkingen 
van de lidstaten. Dit is niet aan de aan-
dacht ontsnapt; de laatste jaren is er 
toenemende aandrang om de positie 
van ouderen uitdrukkelijk onder de loep 
te nemen. 
Vanaf 1982 passeerden diverse resolu-
ties en aanbevelingen het Europese 
parlement in Straatsburg. Op 14 mei 
1986 werd een resolutie-tekst over een 
gezamenlijke aktie ter verbetering van 
de positie van ouderen aanvaard en 
1990 werd tot Europees jaar van de be-
jaarden uitgeroepen. 
De resolutie van mei '86 is opmerkelijk. 
Zowel door z'n scherpe probleemstel-
ling als door de direktheid van z'n aan-
bevelingen. De moeite waard dus. 

Overwegende dut . . . 
De resolutie is een pleidooi om binnen 
de landen van de Europese gemeen-
schap in actie te komen ter verbetering 
van de positie van de ouderen. Als on-
derbouwing worden tien overwegingen 
gegeven, die in hun onderlinge samen-
hang tegelijk een duidelijke visie op ou-
der worden presenteren. 
De strekking van één en ander komt sa-
mengevat op het volgende neer: het ou-
der worden vraagt bijzondere aandacht 
vanwege de aanzienlijke stijging van 
het aantal ouderen in alle lidstaten 
(14% van de totale EG-bevolking is 65 
jaar of ouder), de bijzondere kwetsbaar-
heid van mensen boven de 75 jaar (dit  

zijn met name vrouwen) én mogelijke 
consequenties voor sociale verzeke-
ringsstelsels. Maar het vraagt ook aan-
dacht vanwege het feit, dat de doelstel-
lingen van het Europees verdrag de ver-
betering van de levensomstandighe-
den van de bevolkingen van de lidsta-
ten en dus ook van de ouderen onder 
hen, voorschrijft. Het laatste vraagt een 
heldere opstelling met betrekking tot de 
plaats die ouderen binnen de gemeen-
schappen van mensen wordt gegund. 
Het vraagt positiebepaling, ofwel visie 
op ouderen en ouder worden. 
Die visie wordt zo klaar als een klontje 
op tafel gebracht. Om te beginnen acht 
men het Onaanvaardbaar dat mensen 
op grond van hun 'produktief rende-
ment' beoordeeld en behandeld wor-
den. Vervolgens wordt de positieve 
maatschappelijke waarde van ouderen 
onderstreept. Men spreekt van mensen 
die 'voor de samenleving zeer positief 
geestelijk en burgerlijk erfgoed verte-
genwoordigen.' 

Gezegd wordt, dat de economische, 
maatschappelijke, opvoedende en cul-
turele rol van ouderen erkend moet wor-
den en behouden moet blijven. Het 
vraagt een aktief betrekken van oude-
ren bij alles wat er maatschappelijk 

gaande  dise Volgens EG-resolutie vloeit uit het 
voorafgaande een reeks van concrete 
eisen voort, die weerslag moeten krij-
gen in het beleid, dat de lidstaten met 
betrekking tot ouderen voeren of ont-
wikkelen. 
De volgende opsomming geeft de es-
sentie weer. 

en vrijheid te handhaven en deel te ne-
men aan het maatschappelijk leven, 
- een doeltreffend beleid ter voorberei-
ding op de nieuwe levensfase (voorlich-
ting en cursuswerk), 
- het invoeren van een flexibele pen-
sioenleeftijd en het invoeren van flexi-
bele arbeidstijd, 
- een matigingsbeleid met betrekking 
tot het belastingtechnische afromen 
van spaargelden, 
- het ondersteunen via speciale facili-
teiten van de hulpverlening vanuit de 
mantelzorg, 
- verhoogde aandacht voor wonen en 
woonomgeving waarbij geldt dat zelf-
standig wonen veruit prefereert boven 
instituuts-wonen, 
- het invoeren van een Europees oude-
renpaspoort dat recht geeft op diverse 
reducties, 
- het invoeren van gereduceerde ta-
rieven voor openbaar vervoer en voor 
culturele- en andere manifestaties, 
- het verhogen van de veiligheid, 
- het garanderen van voldoende ade-
quate gezondheids- en sociale zorg, 
- de invoering van een Europees Hand-
vest (per jan. 88) opdat de rechten van 
ouderen volledig erkend en juridisch 
beschermd worden, 
- het uitroepen door de Europese Com-
missie van 1990 tot Europees jaar van de 
ouderen. 

Bijsturen 
De positieverbetering van ouderen-
ook als oudere moeten mensen gewoon 
in de gelegenheid zijn en blijven om in 
alle opzichten volwaardig mee te doen 
- wordt door de Europese gemeenschap 
als prioriteit gesteld. 
Er zal ook naar gehandeld moeten wor-
den. Voor Nederland geen uitzonde-
ring. De koopkrachtdaling die ouderen 
met alleen AOW of met AOW en een 
klein pensioen de laatste jaren mochten 
ondervinden, duidt op andere prioritei-
ten. Tijd om bij te sturen richting EG-
beleid. 

Michael Kerkhof 
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In algemene zin moet de verbetering 
van de positie van ouderen  een primai-
re doelstelling van het sociaal beleid 
van de EG en dus ook van de lidstaten 
zijn. Dit moet daadwerkelijk tot uitdruk-
king worden gebracht in: 
- wijziging van wetgeving die ouderen 
uitsluit (denk aan leeftijdsgrenzen), 
- het bieden van voldoende gelegen-
heid om een persoonlijke levenssfeer 
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KORT 
VAN 
STOF 

IEMAND OM MEE TE 
SCHAKEN . . . 
Toenemende vrije tijd en af-
nemende sociale contacten 
door verre familie, verhui-
zingen, woon-werkafstand. 
Inventieve geesten hebben 
deze ontwikkeling aange-
grepen en zo zijn er de afge-
lopen jaren diverse bureaus 
voor vrijetijdsbemiddeling 
geopend. Deze beijveren 
zich voor het bij elkaar zoe-
ken van twee of meer men-
sen die dezelfde interesse 
hebben, en wat dies meer zij. 
Uit de informatie van de 
nieuwste vrijetijdsmakelaar 
Companion: Het bureau richt 
zich uitdrukkelijk niet alleen 
tot die mensen die 'slechts' 
elkaars gezelschap zoeken, 
maar vooral ook tot mensen 
die hulp of informatie van 
een ander nodig hebben of 
aan een ander willen geven. 
Nadere informatie over Com-
panion kunt u krijgen via 
Postbus 7012, 9701 IC Gronin-
gen, tel. 050-137889. 

INVALIDENKEUKENS 
Een Zweeds bedrijf heeft in-
validenkeukens ontworpen 
die zowel toepasbaar zijn in 
publieke gebouwen als in 
particuliere huishoudens. 
Alle kastjes kunnen onaf-
hankelijk van elkaar om-
hoog en omlaag bewegen, 
dus zijn zowel voor validen 
als invaliden op de juiste 
hoogte te brengen, via af-
standsbesturing. Het impor-
teurschap voor de Benelux 
berust bij Medin Equipment 
BV in Amsterdam Z.O., tel. 
020-972534 (vragen naar dhr 
C. van der Wouden). 

VERGOEDING BIJ 
DEELTIJDWERK 
Oudere werkende alleen-
staanden van 55 tot 65 jaar 
die niet meer verdienen dan 
1,3 x het minimumloon, krij-
gen een vergoeding als zij 
korter willen gaan werken 

dan 30 uur per week. 
De vergoeding geldt ook als 
ze een huishoudelijke hulp 
nemen i.p.v. korter te gaan 
werken. 
Dat heeft het kabinet on-
langs besloten. 
De kosten van de regeling 
worden betaald uit de Alge-
mene Arbeidsongeschikt-
heidswet (AAW). 
De Tweede Kamer zal over 
de regeling nog debatteren. 
Het geldt alleen voor alleen-
staanden waar sprake is van 
dreigende arbeidsonge-
schiktheid. Dit omdat zij 
naast hun werk ook nog huis-
houdelijke taken moeten ver-
richten. Met deze maatregel 
gaat het kabinet in op de 
wens van diverse alleen-
staanden-organinaties. Er 
wordt voorkomen dat deze 
mensen voortijdig in de 
WAO terechtkomen, dan wel 
minder gaan verdienen bij 
korter werken. 

DE JAREN DERTIG 
Geen ander decennium heeft 
onze eeuw waarschijnlijk zo 
gevormd als de jaren dertig; 
aan het begin staat de ramp 
van de wereldeconomie, aan 
het einde de Tweede Wereld-
oorlog. Bovendien is het een 
decennium van hoop op vre-
de en progressieve impulsen 
geweest. 
Op woensdag 7 december 
a.s. start Teleac een der-
tiendelige serie over deze 
periode op televisie. Dertien 
radiolessen beginnen op 8 
december. Ook is er een cur-
susboek, waarin heden-
daagse ervaringen van men-
sen uit verschillende delen 
van de toenmalige wereld 
beschreven worden. Behalve 
bij Teleac is het boek ook in 
de boekhandel te koop. Meer 
informatie 030-946946 (alleen 
tijdens kantooruren). 

MILIEUVRIENDELIJK AAN 
DE SCHOONMAAK 
Omdat alle schoonmaak-
middelen het milieu belas-
ten, is het het beste om zo 
zuinig mogelijk met deze 
middelen om te gaan. Het 
meest milieuvriendelijk zijn 
schoonmaakmiddelen op 
basis van zeep. Milde zuren 
als citroenzuur en azijnzuur, 
en fosfaatvrije ontkalkers als 
citraat en gluconaat zijn ac-
ceptabel. Ontsmettingsmid-
delen (bijvoorbeeld chloor) 
en organische oplosmidde- 

len moeten zoveel mogelijk 
worden vermeden. 
Een milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelenvoor-
raad, waarmee het hele huis 
schoongemaakt kan worden, 
bestaat uit de volgende pro-
dukten: 
- vloeibare of groene zeep, 
evt. allesreiniger 
- schuurmiddel in poeder-
vorm, zonder bleekmiddel 
(bv. vim) 
- afwasmiddel 
- azijn- of citroenzuur 
- soda 
- spiritus 
- ossegalzeep 
- schuurspons, zeem, bor-
stel, gummihandschoenen 
- gootsteenplopper 

020-269161 

• MILIEUVRAGEN? 
MILIEUTELEFOON 
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DE BRUINE VROUW 
Stichting El SAMRA (= de 
Bruine vrouw) heeft als doel 
de positie van Marokkaanse 
en andere Arabisch spreken-
de vrouwen binnen de Ne-
derlandse Gezondheidszorg 
te verbeteren. 
De werkzaamheden omvat-
ten vooral voorlichting, indi-
vidueel advies en info, oplei-
dingen en cursussen. 
Een structurele verbetering 
vraagt naast de inzet van de 
vrouwen en de organisaties 
een andere houding van de 
Nederlandse Gezondheids-
werken en een gericht over-
heidsbeleid. Inzet van twee 
kanten ofwel een bekend 
Marokkaans spreekwoord 
'Met één hand kun je niet 
klappen'. 
Ter verdere oriëntatie: 
Nadia Mazloum en Karin Ee-
land - Met één hand kun je 
niet klappen. 
Een boekje over de activitei-
ten van de Stichting. 
Te bestellen door overma-
king van f 10,— op giroreke-
ning 4959401 t.n.v. Stichting 

El SAMRA te Amsterdam. 
Stichting El Samra 
Prins Hendriklaan 12 
Amsterdam 

THEMADAGEN OVER 
ALLEEN GAAN 
„Alleen-gaan, een uitdagen-
de levensstijl", dit is de titel 
van drie themadagen voor 
alleengaanden. Hoe geven 
alleengaanden vorm en rich-
ting aan hun leven is de cen-
trale vraag van maandag 7 
tot woensdag 9 november in 
het Abdijhuis te Heeswijk-
Dinther. De deelnemers/ 
sters zullen ervaringen uit-
wisselen en samen nieuwe 
mogelijkheden zoeken. In-
formatie kunt u krijgen van 9 
tot 12 en van 19.15 tot 20.00 
uur, tel. 04139-1755. 

HUMANITAS ZEGT NEE 
TEGEN ZELFMOORD-PIL 
In tegenstelling tot het Hu-
manistisch Verbond, heeft 
het hoofdbestuur van Huma-
nitas zich negatief uitge-
sproken over het verstrekken 
van zelfdodingspillen om in 
te nemen na een kernramp. 
Humanitas baseert zich op 
het rapport „Het ter beschik-
king stellen van zelfdodings-
pillen bij een kernramp" van 
het Humanistisch Studiecen-
trum Nederland. Hierin con-
cluderen de onderzoekers, 
dat er teveel nadelen kleven 
aan verstrekking van derge-
lijke pillen op grote schaal. 
Verstrekking zou het doem-
denken stimuleren, het zou 
zijn alsof een kernramp onaf-
wendbaar is. Gevreesd 
wordt dat het aantal zelf-
moorden zal toenemen zodra 
dergelijke middelen in rou-
latie zijn. En hoe moet de ver-
strekking verlopen aan 
zwakzinnigen, demente be-
jaarden, gevangenen? 
In het rapport spreken de af-
delingen Amersfoort e.o. 
(strategisch doelwit bij een 
eventuele kernoorlog) van 
Humanitas en het Humanis-
tisch Verbond, alsmede de 
onderzoekssectie van het 
HSN zich over deze kwestie 
uit. En ook zijn de reacties 
van de hoofdbesturen van 
Humanitas en het HV opge-
nomen. 
Het rapport is te bestellen 
door overmaking van f 3,50 
op gironummer 550334 van 
HSN, Amsterdam, o.v.v. rap-
port zelfdodingspil. 
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Toekomst voor OWOG 
in provincie Zeeland 
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tussen 10uur 's avonds 
en  2uur 's nachts 

kunt u ons bellen: 

020-2733 851  
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Nieuw: de shawl 
van Humanitas 
Moderne, fleurige shawl in drie kleuren 
blauw met geel en wit, royale maat (80 x 
80 cm), 100% polyester dus tegen regen 
bestand. Te dragen met het Humanitas-
vignet goed zichtbaar of juist weggevou-
wen. In hoofdzaak leuk om te dragen maar 
ook een beetje voor het goede doel: 
thuisgestuurd f 19975. 
Bestelwijze: overschrijven op 
postgiro 582 000 t.n.v. Humanitas 
te Amsterdam, vermelden: shawl. helpt mensen 

Kinderdagverblijf Humani-
tas te Heerlen heeft van het 
comité Kinderpostzegels een 
cheque van 22.500 gulden 
gekregen. Het kinderdagver-
blijf verhuist in november 
naar het gebouw waar tot nu 
toe het Zuidlimburgs Avond-
college gevestigd was. 
Voor de nieuwe huisvesting 
is nog speel- en spelmate-
riaal nodig voor zowel in het  

dagverblijf als buiten. Dat 
wordt van het door het Comi-
té Kinderpostzegels beschik-
baar gestelde bedrag bekos-
tigd. Voorzitter mevrouw Els 
Haenen overhandigde de 
cheque aan de vertegen-
woordigers van het kinder-
dagverblijf in aanwezigheid 
van burgemeester Piet van 
Zeil. 

Gedeputeerde Staten van 
Zeeland willen Humanitas 
Zeeland 25 mille geven voor 
het bewustwordingsproject 
Over Wonen van Ouderen 
Gesproken. 
Uitvoering van het project 
kost rond een halve ton. Het 
Koningin Juliana Fonds is 
bereid 25 mille bij te dragen 
mits van overheidszijde ook 
een dergelijk bedrag op tafel 
wordt gelegd. „Wij zijn van 
mening dat het van essen-
tieel belang is voor ouderen 
uit Zeeland, dat het project 
onverkort wordt uitgevoerd," 
aldus Gedeputeerde Staten. 
Met die overheidssteun zit 
het dus wel snor in Zeeland 
als Provinciale Staten het 
voorstel van GS honoreert. 
Doel van de OWOG-projec-
ten is ouderen in staat te stel-
len hun persoonlijke woon-
en zorgwensen te formule-
ren. Onderzoek heeft aange-
toond, dat de woon/zorgsitu-
atie van ouderen vaak niet in  

overeenstemming is met de 
werkelijke wensen en be-
hoeftes van ouderen 
Na een proefproject in Mid-
delburg werd duidelijk dat 
de cursus in een behoefte 
voorziet en het Zeeuwse ge'-
westelijk bestuui • , ,n Huma -
nitas wil in meer plaatsen 
een dergelijk project stal ten. 
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herkennen, erkennen en accepteren dat 
men MDS heeft. Indien deze periode be-
kort zou kunnen worden, gaan er aan-
merkelijk minder kostbare jaren ver-
loren. 

Doelstellingen: 
1. Isolement doorbreken. 
2. Communicatie met de 

psychiatrie optimaliseren. 
3. Zorg voor partners en 

familie. 
4. Taboes doorbreken. 
5. Research nationaal en 

internationaal bevorderen 
en uitwisselen. 

6. Contacten met 
internationale collega-
groeperingen. 

Deelnemerschap betekent: 
1. Onderling M.D.-contact. 
2. Bijeenkomsten landelijk en 

regionaal. 
3. 4x per jaar: 

Nieuwsbrief „Plusminus". 
4. Meewerken M.D. situatie 

komende generatie helpen 
verbeteren. 

5. en nog veel meer... 

16 WOM rdEms voir HEM 

Manisch Depressieve Stoornis (MDS) is 
een verstoring van de regelmaat in de 
stemming. Een duidelijker beschrijving 
is: een mens heeft een kabbelend ge-
voelsleven, met enkele ups en downs. 
De manisch depressieve mens heeft 
een heftig, turbulent gevoelsleven, met 
enorme pieken en diepe dalen. Ver-
woord door Goethe: Himmelhoch jauch-
zend und zum Tode betriibt. 

De MD-mens voelt zich tijdens de mani-
sche periode overgelukkig en herboren, 
is vaak onvermoeibaar en veeleisend. 
Tijdens de depressieve periode echter 
voelt hij zich waardeloos, leeg en loopt 
rond met zelfmoord-gedachten. Gesteld 
kan worden dat de depressie en de ma-
nie volkomen tegengesteld zijn. In bei-
de fasen is alles TE; té mooi, té veel, té 
somber. 

De MD-mens weet vaak niet wat er met 
hem aan de hand is. Zodoende kan het 
vrij veel tijd vragen vóór de diagnose 
gesteld kan worden. Inmiddels heeft de 
psychiatrie voldoende ervaring opge-
daan om MDS vast te stellen en te be-
handelen. 
Het isolement van de manisch depres-
sieve en de problemen met en van zijn 
naaststaanden zijn groot. Na een lange 
aanloopperiode is dit jaar de Neder-
landse Stichting voor Manisch Depres-
sieven opgericht. Een patiënten-orga-
nisatie die beoogt het isolement te door-
breken, door de taboesfeer op te heffen. 
Ook 'slachtofferhulp' aan partner en fa-
milie staan hoog op de lijst, naast het 
bevorderen van research en uitwisse-
ling van ervaringen in en met het bui-
tenland en het optimaliseren van de 
communicatie met de psychiatrie. 

Accepteren 
Als de ziekte voor het eerst de kop op-
steekt, ziet de omgeving de uitspattin-
gen nog wel eens aan voor creativiteit, 
ambitie of buitengewone vrolijkheid. 
Maar als duidelijk wordt dat de man of 
vrouw geen remmingen kent, alle ge-
voel voor verhoudingen kwijt is en geen 
moreel besef meer heeft, dan loopt het 
uit de hand. De MD-cliënt kan een spoor 
van ontreddering trekken door zijn ge-
zin of werkomgeving. 
Het grote probleem voor de cliënt is het 
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De therapie kan in veel gevallen be-
staan uit het innemen van het medicijn 
Lithium, dat bij 70% van de cliënten 
goed werkt. Indien men daarnaast een 
goed "klik"-contact heeft met de behan-
delend psychiater, kan de situatie opti-
maal genoemd worden. Echter de cliënt 
dient ook zijn eigen verantwoordelijk-
heid te kennen en op zich te nemen. 
De partner, als deze nog aanwezig is 
(het echtscheidingspercentage ligt op 
75%), kan een grote steun zijn. Voor veel 
gezinnen is MDS verwoestend geweest 
en komen de suicides regelmatig voor. 
De eerste jaren na de diagnose wil de 
cliënt zich nog wel eens de behandeling 
en medicatie onttrekken, maar heeft hij 
het MDS-ziektebeeld geaccepteerd, 
dan blijft hij meestal medicijntrouw. 
De schattingen van het aantal MDS-
cliënten lopen sterk uiteen, de NSMD 
schat het totaal cliënten op 150.000-
200.000. 

Gezien het grote taboe dat op MDS rust 
is de eerste stap naar of telefoonge-
sprek met de NSMD zeer moeilijk te zet-
ten, heeft men echter een eerste Lande-
lijke Bijeenkomst bijgewoond, wordt 
men geleidelijk aan enthousiaster en 
gemotiveerder. 
Een groot aantal regio's zijn inmiddels 
bemenst met Regio Contact Personen, 
die de NSMD dichter bij de deelnemers 
van de stichting kunnen brengen. Hier-
toe kunnen Regionale Bijeenkomsten 
gehouden worden, die kunnen variëren 
van huiskamer - tot regiobijeenkom-
sten. 

Kent u in uw omgeving een MDS cliënt 
maakt u haar/hem dan attent op: 

NEDERLANDSE STICHTING voor MA- 
NISCH DEPRESSIEVEN. 
Postbus 380 
1115 ZH Duivendrecht. Tel. 020-90 07 10 
(Alleen werkdagen) 09.30-13.00 uur). 


