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

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

inzenders. 

Humanitas, 
grenzeloos bekend. 
De Stichting Humcrnitas voor 
Verstandelijk Gehandicap- 
tenzorg is landelijk geen on- 
bekende meer, dat wisten 
we al. Inmiddels zijn we er- 
ach ter gekomen dat we ook 
internationaal naamsbe- 
kendheid genieten. Wat is 
het geval?In Suriname be- 
staat de Stichting Tehuizen 
Geestelijk en/of Lichamelijk 
Gehandicapten in Surina- 
me, afgekort „Stigesu". Deze 
Stichting is momenteel bezig 
met de bouw van een dag- 
verblijf voor 60 meervoudig 
gehandicapten. Een uitste- 
kende zaak in een land met 
weinig voorzieningen op dit 
gebied. Een zaak ook van uit- 
sluitend partikulier initia- 
tief. De bouw wordt gereali- 
seerd met gelden verkregen 
uit schenkingen; een klus 
voor het bestuur waar we ons 
petje voor kunnen afnemen. 
De bouw is momenteel zover 
gevorderd dat er met de in-
richtingeen aanvang is ge-
maakt. Daarbij stuitte men 
op het probleem van toilet- 
ten en wastafels. Een pro-
bleem inderdaad, daar er in 
geheel Suriname geen toilet 
en wastafel meer te verkrij-
gen is en deze ook niet inge-
voerd kunnen worden omdat 
men daarvoor geen de-
viezen vergunning afgeeft. 
De enige mogelijkheid is dan 
een schenking vanuit het 
buitenland. Men had nodig: 
12 toiletten met duoblok en 
12 wastafels compleet met 
kranen. En dan blijkt dat 
men in Suriname weleens 
van Humanitas gehoord 
heeft en dat men weet dat 
Humanitas zich ook beweegt 
op het terrein van de verstan-
delijk gehandicapt en zorg. 
Zodoende kwam er een ver-
zoek om hulp aan de Stich-
ting Humanitas. Inderdaad 
zijn we erin geslaagd de ge-
noemde artikelen bij elkaar 
te krijgen en 19 januari 1987 

is de zending per boot ver-
trokken naar Suriname. Van 
verschillende kanten heb-
ben wij medewerking gehad 
om deze aktie te doen sla-
gen. Eén bedrijf echter wil-
len wij met name noemen en 
langs deze weg bedanken 
voor hun inzet en medewer-
king en dat is de NV Konink-
lijke Sphinx te Maas tri ch t. 
Zonder hen zou het veel 
moeilijker voor ons zijn ge-
weest om te slagen en zeker 
had het veel langer geduurd, 
waardoor er een vertraging 
zou zijn opgetreden in de 
openstelling van het dagver-
blijf. Voor ons heeft Sphinx 
haar naam waardig gedra-
gen, van koninklijk gedrag 
was hier zeker sprake. Wij 
wensen het dagverblijf in 
Suriname veel succes; mis-
schien horen we nog eens 
een keer wat van ze. We zul-
len het u laten weten. 

Dick Henzen, 
Stichting Humanitas 

Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg. 

Een noodkreet uit 
het verpleeghuis. 
Nu zij, later wij. Kwalen en 
ziektes zijn soms groepsge-
bonden. Zo staat de hartaan-
val en de hartkwaal bij ma-
nagers en direkteuren boven 
aan de lijst. Misschien heeft 
het met hun talenten als ma-
nager te maken dat hun 
ziekte zoveel aandacht 
krijgt. Er wordt voor miljoe-
nen, misschien wel miljar-
den, besteed aan afdelingen 
van intensive care, monito-
ren en apparatuur voor hart-
operaties. Natuurlijk mogen 
alle lijders aan hartkwalen 
aan deze apparatuur liggen 
als dat nodig is. Maar er is 
nog een groep, die veel geza-
menlijke problemen heeft. 
Dat zijn de oudere en oude 
vrouwen met hun blaas-
klachten. Het is een kwaal 
die vooral het gevolg is van 

beschadigingen ten gevolge 
van bevallingen. Ook baar-
moederverzakkingen dragen 
er aan bij. Waar zijn de mil-
joenen voor deze kwaal? 
Hebben deze oudere vrou-
wen ook geen recht op een 
passende behandeling? 
Recht op een betrekkelijke 
staat van welbehagen voor 
hun laatste jaren? Waaruit 
zou die passende behande-
ling kunnen bestaan? Dit zou 
een goed onderwerp zijn 
voor een wetenschappelijk 
onderzoek. De nood is nu al 
heel hoog en op die uitslag 
wachten is voor velen te laat. 
De realiteit van alledag is: 
ontzettend veel onnodig 
leed. Door het gebrek aan 
personeel is men dikwijls 
uren voor het „toiletteren" 
gaan instellen. Voor mensen 
zonder blaasproblemen is 
dat geen bezwaar, maar voor 
de meerderheid wel. Het be-
tekent dat de „hoge nood" al-
le plezier van het bezoek ver-
galt. Het betekent dat een 
gesprek, met wie dan ook, 
onbelangrijk wordt. Het be-
tekent dat men zegt „ik hoef 
geen thee, want dan moet ik 
weer naar het toilet." Kan 
men een oudere heer nog een 
plezier doen met het aan-
bieden van een „fles", de ou-
dere dames in de rolstoel 
moeten elke keer door twee 
zusters op het toilet worden 
gehesen en wat later ook 
weer er af. Een enorme be-
lastingen de verpleeghuis-
bewoonsters weten dat. Wij 
zijn uit een generatie, waar 
bescheidenheid hoogtij 
vierde, en dus durven ze niet 
„lastig" te zijn. Door gebrek 
aan personeel wordt men 
soms heel laat uit bed ge-
haald. Bij de nood van de 
ochtendplas, zegt de zuster: 
doet u het maar in uw broek, 
u heeft een luier voor, weet u 
wel? ja, dat weet de dame in 
kwestie wel, maar wie kan 
dat zonder gêne zomaar 
doen? En dat ruik je dan 
toch ? Het is een groot pro-
bleem en het gaat niet aan 
dit alleen maar neer te leg-
gen bij de mensen rond de 
verpleeghuisbewoner. Zij 
zijn al onderbezet en onder-
betaald. Het gaat ons alle-
maal aan, voor nu en later. 
Meer personeel is een nood-
zaak voor de behandeling 
van deze kwaal. 

G. Santing. 
hum. geest. raadsvrouw 

Amsterdam 

Informatie over de 
Derde Wereld 
Het Bijeen Derde Wereld In-
formatiehuis wil informatie 
op maat leveren aan mensen 
die met de derde wereld be-
zig zijn. Sinds een jaar biedt 
de documentatie-afdeling 
haar diensten aan een groot 
publiek aan. Momenteel 
worden zo'n 300 tijdschriften 
doorgewerkt en op trefwoord 
toegankelijk gemaakt. 
Op deze wijze kan men b.v. 
gerichte informatie krijgen 
over Zimbabwe maar ook 
over landbouwprojecten. 
Men kan een volledig abon-
nement nemen, dan krijgt 
men per maand 500 arti-
kelen. 
Dit is echter vrij kostbaar. 
Men kan ook een abonne-
ment krijgen op een index 
van alle artikelen over een 
bepaald land of bepaald on-
derwerp. Daarnaast kan 
men met specifieke vragen 
bij het Informatiehuis te-
recht, tegen een bepaalde 
onkostenvergoeding. 
Meer informatie bij het Bij-
een Derde Wereld Informa-
tiehuis, Postbus 750, 5201 AT 
'S-HERTOGENBOSCH. tel. 
073-218970. 

Gidsje Echtscheiding 
Mensen die erover denken te 
gaan scheiden of daar al 
mee bezig zijn kunnen steun 
vinden in een brochure 
waarin diverse vragen om-
trent de scheiding worden 
beantwoord. De brochure 
'Echtscheiding in Amster-
dam' is uitgegeven door het 
Maatschappelijk Advies en 
Informatiecentrum (MAIC) 
en kost f" 1,—. 
De brochure is in zoverre toe-
gespitst op Amsterdam dat 
er een lijst van instellingen, 
adressen en telefoonnum-
mers is toegevoegd, voor 
verdere informatie, advies 
en hulp. Het algemeen ge-
deelte is ook voor niet-Am-
sterdammers relevant en 
geeft antwoord op vragen 
als: hoe kom ik aan een ad-
vocaat, wat zijn de kosten, 
hoe wordt de alimentatie 
vastgesteld, wie krijgt de 
voogdij over de kinderen, 
wat gebeurt er met de wo-
ning en de inboedel etc. 
De brochure is verkrijgbaar 
bij het MAIC, Hartenstraat 
18, 1016 CB AMSTERDAM. 
tel. 020-240977 (maandag t/m 
vrijdag 12.00-17.00 uur). 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik-
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge-

bruiken: 

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

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

som groot 	gulden." 

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

11% ingevolge artikel 24-f, 4° alinea van de Suc- 
cessiewet 1956, terwijl voor 1987 voor schenkin- 
gen een bedrag van! 6,617,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erfstellin- 
gen een bedrag van f 13.234,— is vrijgesteld 
van successierecht. (Deze bedragen worden 

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

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

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

63.50.11.581) ten name van Humanitas Centraal 
Bureau te Amsterdam. 

Afwikkeling nalatenschappen: De Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en Beheer 

PROTECTA belast zich desgewenst met afwik-
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 
Stichting PROTECTA, Postbus 71, 1000 AB Am- 

sterdam, tel. 020-26 24 45. 

Al jaren vechten buitenland-
se organisaties voor een bete-
re rechtspositie van buiten-
landers in Nederland. Acties 
gevoerd tegen de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers, 
verlaging van kinderbijslag, 
verblijfsrecht buitenlandse 
jongeren en de 1445-maatre-
gel, kunnen hierbij als voor-
beeld genoemd worden. 

Al geruime tijd dringen  de organisaties 
van buitenlanders aan op een wijziging 
van het vreemdelingenbeleid. De 
rechtspositie van buitenlanders wordt 
namelijk grotendeels geregeld  in een 
ministeriële circulaire  en niet bij de 
Wet. De circulaire is losbladig  en kan 
iedere dag, zonder tussenkomst van de 
Tweede Kamer, op Onderdelen worden 
gewijzigd. Dit in tegenstelling tot een 
wet. De zwakke rechtspositie van bui-
tenlandse jongeren gaf in  1983 aanlei-
ding tot uitgebreide acties, waarbij als 
eerste eis werd gesteld „Geen circulai-
re die ons uitzet, maar een wet die ons 
beschermt!" Mede naar aanleiding van 
deze acties heeft het CDA  in de Tweede 
Kamer een motie ingediend waarin om 
herziening van de Vreemdelingenwet is 
gevraagd. De drijfveer  hierbij was de 
versterking van de rechtspositie  van de 
buitenlanders in Nederland. Voor deze 
motie (van Buikema-CDA) kreeg hij uit-
eindelijk de steun van  de  VVD (Kamer-
lid Wiebenga) die het huidige vreemde- 
lingenbeleid vereenvoudigd 
zien.

wilde 

Vanaf mei 1986 kennen we het antwoord 
op de gezamenlijke motie  van Buikema 
en Wiebenga. De staatssecretaris van 
Justitie, mevrouw Korte-van Hemel 
stuurde toen haar definitieve  notitie 
„Herziening Vreemdelingenwet" naar 
de Tweede Kamer. Een notitie, waar- 
over zij eerst een „principiële en 
diepgaande discussie- met de Kamer 
wil voeren, voordat zij met concrete 

voorstellen komt om de Vreemdelingen-
wet te herzien. 

CONTROLE SYSTEEM 
De staatssecretaris wil de controle van 
buitenlanders verleggen van de straat 
naar de ambtenaren, die andere wetten 
uitvoeren. Controleplicht voor buiten-
landers wordt ingevoerd bij het verkrij-
gen van gemeentelijke huisvesting, 
studiebeurzen, sociale uitkeringen, ge-
zondheidszorg en onderwijs. In de re-
cente herziening van het sociaal zeker-
heidsstelsel en de wet op de studiefi-
nanciering zijn al bepalingen met dit 
doel opgenomen. 

TAKEN SPLITSEN 
De minderhedenorganisaties pleiten al 
jaren voor splitsing van de taken van de 
vreemdelingenpolitie, waarbij het ad-
ministratieve gedeelte overgenomen 
zou moeten worden door het ambtelijk 
apparaat. In tegenstelling hiermee 
kiest de staatssecretaris voor een ver-
dere versterking van de positie en de 
functie van de vreemdelingenpolitie. 
Hierdoor komt de buitenlander, in te-
genstelling tot de Nederlander, structu-
reel in aanraking met de politie. Dit 
werkt vooroordeelversterkend en is een 
voedingsbodem voor een verdere onge-
lijke behandeling. 

VRAAGTEKENS 
RECHTSBESCHERMING 
Op het punt van rechtsbescherming 
blijft de notitie steken in een discussie. 
De staatssecretaris heeft nog geen dui-
delijke keus gemaakt voor „burgerlijk" 
dan wel „administratief" recht. Er zijn 
nog veel vraagtekens bij het feit of wel 
of geen schorsende werking moet wor-
den verleend aan buitenlanders om in 
Nederland hun uitzettingsprocedures 
tot in hoger beroep bij de Raad van Sta-
te af te wachten. 

NIEUW VERGUNNINGENSTELSEL 
Naast het feit dat de staatssecretaris 
een nieuw vergunningenstelsel intro- 
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Prettig ouder wordt- 

„Als ik alleen 
zou zijn, ging ik dood" 

Een uitspraak van één van de bewoonsters van Oudegracht 
180-182 te Alkmaar. Op 14 januari j.l. is in deze stad de eerste 
woongroep voor ouderen officieel geopend. Vanaf eind okto-
ber 1986 wonen acht dames, in de leeftijd van 54 tot 79 jaar, 
gezamenlijk in twee monumentale grachtenpanden in het 
hartje van de stad. Reden voor ons om kennis met hen te 
maken. 
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duceert (vergunning voor beperkte duur 
en vergunning voor niet-beperkte 
duur), worden er een aantal nieuwe uit-
zettingsgronden aan de huidige toege-
voegd. Al met al een enorme verslechte-
ring in vergelijking met het huidige ver-
gunningenstelsel en een vergrote onze-
kerheid met betrekking tot hun verblijf 
hier voor buitenlanders. 

MEER ONGELIJKHEID 

Gesteld kan worden, dat de notitie niet 
het antwoord is op de vraag van de or-
ganisaties van buitenlanders en van 
het CDA-kamerlid Buikema om een 
sterkere rechtspositie voor buitenlan-
ders en dat zij zeker niet aansluit op het 
minderhedenbeleid dat „gelijke kansen 
en gelijke rechten" voor minderheden 
voor staat. In plaats van een grotere 
gelijkheid in rechtspositie dreigt juist 
een grotere ongelijkheid te ontstaan. 
Duidelijk is geworden dat de staatsse-
cretaris niet erg open staat voor kritiek 
of bereid is wijzigingsvoorstellen van 
organisaties van buitenlanders over te 
nemen. De organisaties van buitenlan-
ders en hun sympatisanten willen niet 
op de uitkomsten van de principiële en 
diepgaande discussie" wachten. Ruim 
20.000 mensen hebben op 1 november 
deelgenomen aan deze protestdag in 
Utrecht. Dat was meer dan het landelijk 
komitee ooit had durven hopen, meer 
dan iemand ooit verwacht had. Maar 
het heeft wel laten zien wat buitenlan-
ders, Surinamers, Antillianen, vluchte-
lingen en solidaire Nederlanders wil-
len. Namelijk dat de voorstellen van de 
staatssecretaris niet doorgaan, dat er 
geen pasjeswet komt. De buitenlanders 
willen geen pasjeswet maar gelijke 
rechten, is het motto. 

NOG GEEN DUIDELIJKHEID 

Uiteindelijk hebben de politieke partij-
en zich uitgesproken tegen de plannen 
van staatssecretaris mevrouw Korte-
Van Hemel. Alle politieke partijen ver-
klaarden zich tegen controles aan de 
loketten bij de verschillende overheids-
diensten. Het is volkomen onduidelijk 
wat de staatssecretaris met de kritiek 
van de politieke partijen en van organi-
saties van buitenlanders gaat doen. 
Het zal nog zeker tot 1 januari 1988 du-
ren voor dat zij met haar definitieve 
plannen komt!!! 
Ik blijf me bezig houden met de proble-
matiek van minderheden, mocht er wat 
nieuws zijn dan zal ik dat zeker vermel-
den in dit blad. 

Twee prachtige gerenoveerde panden 
aan een gracht, eigendom van de Ver-
eniging Volkshuisvesting „Alkmaar". 
Eenmaal binnen zijn in een mum van 
tijd alle bewoonsters opgetrommeld op 
één dame na die afwezig is. We zitten in 
de gemeenschappelijke huiskamer. Tij-
dens mijn gehele bezoek heerst er een 
gezellige sfeer: iedereen praat en er 
wordt flink wat afgelachen. 
Alkmaar kent zijn eerste woongroep 
voor ouderen! Bijna drie jaar zijn de be-
woonsters aktief geweest om uiteinde-
lijk dit resultaat te  bereiken. Het begon 
allemaal met een oproep in de krant op 
25 mei 1984, gericht aan ouderen die 
interesse hadden voor groepswonen. 
Liefst 50 mensen reageerden, zowel al-
leenstaanden als echtparen. Na het 
zien van een film over een woongroep in 
een boerderij te Bad Seegesberg (Dtl.) 
besloten de aanwezigen een initia-
tiefgroep op te richten. 
Zowel leden van Humanitas en van 
S.K.W.O. (Stichting KoOrdinerend Wel-
zijnswerk Ouderen) als iemand van ge-
meentelijke huisvesting droegen zorg 
voor de nodige begeleiding. Vergade-
ringen werden belegd  en enquêtes wer-
den ingevuld met ieders ideeën en 
wensen. 
Op 24 november 1984  tijdens één van de 
vele bijeenkomsten werd bekend ge-
maakt dat twee panden aan de Oude-
gracht als bestemming bewoning voor 
ouderen kregen. Negen mensen teken-
den in. Nu kon er  konkreet worden ver-
der gewerkt. De groep van negen be-
sloot als zelfstandige woongroep ver-
der te gaan, al bleef men kontakt hou 
den met

-  
groep'. 
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Humanitas steunden hen en 

stelden hun pand ter beschikking voor 
vergaderingen- De bewoonsters kregen 
inspraak in de Plannen voor de verbou-
wing en waren aanwezig bij alle bouw-
vergaderingen• Om elkaar beter te le- 
ren kennen
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gezamenlijk een bezoek aan een be-
staande woongroep in Enschede. De sa-
menstelling van de statuten en het  

huishoudelijk reglement werden gro-
tendeels van deze groep overgenomen. 

DE INDELING 

Iedere bewoonster heeft een eigen ap-
partement bestaande uit een huiska-
mer, slaapkamer, keuken en een dou-
che met toilet. „Het leuke is dat alle 
ruimtes verschillende zijn. De één heeft 
een open keuken, de ander een aparte 
keuken, de één een L-vormige kamer en 
de ander heeft weer 2 slaapkamers". De 
gemiddelde oppervlakte is 52 rri'. Daar-
naast zijn er een aantal gemeenschap-
pelijke ruimtes: een huiskamer, een 
hobbykamer, 2 logeerkamers, een was-
ruimte met 3 wasmachines, een keuken 
en tenslotte een tuin met een schuur 
voor de fietsen. 

WAAROM BESLISSEN STEEDS 
MEER OUDEREN VOOR 
DEZE VORM VAN WONEN? 

De antwoorden klinken steevast het-
zelfde. In hun vorige woning voelden ze 
zich vaak alleen en ze zijn dat alleen 
zijn beu. Ze voelen zich eenzaam of heb-
ben angst dat ze vereenzamen. „Ik kan 
niet alleen zijn, dan ga ik dood en dit 
ben ik nog niet van plan". Ook hebben 
zij de ervaring dat als je weduwe bent 
geworden bevriende echtparen niet 
meer op bezoek komen. De man heeft 
geen gesprekspartner meer, dus komt 
niet meer. De vrouw gaat niet alleen op 
bezoek, dus blijft ook weg. Een vreemd 
verschijnsel, maar veel weduwen on-
dervinden dit in de praktijk. Het wonen 
in een groep lost veel van deze proble-
men op. Je kunt zelfstandig blijven wo-
nen, daarnaast heb je altijd aanspraak 
wanneer je daar behoefte aan hebt. 
Ook praktische redenen spelen een rol. 
Twee dames moesten in hun vorige wo-
ning nogal wat trappen lopen, waarte-
gen hun benen protesteerden. Alle be-
woonsters zien deze manier van wonen 
ook duidelijk als alternatief en niet als 
een soort vóórstadium voor het bejaar-
dentehuis/verzorgingstehuis. Ze willen 
en kunnen zelfstandig wonen. Hier wil-
len ze oud worden. 
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Oudegracht 180-182 
in stijl gerenoveerd 

Wie wil komt naar de gemeenschappelijke huiskamer. Wie niet wil komt gewoon niet. 
V.l.n.r. de dames De Vries, Bom, Van de Veen, Van Rosch, Brem, Van  

Trotsenburg en Zuccaro. 	
Leasden,  Van 

Eén van de doelstellingen is het zorg 
dragen voor elkaar. Wanneer de een 
hulp nodig heeft wordt gezamenlijk be-
sloten hoe deze hulp gegeven kan wor-
den. Mocht de belasting te groot wor-
den, dan bestaat de mogelijkheid tot 
het inroepen van professionele hulp-
verlening, zoals gezinsverzorging, 
huishoudelijke hulp, etc. Hier is met de 
verbouwing ook rekening mee gehou-
den: brede deuren in verband met even-
tueel rolstoelgebruik. Een andere doel-
stelling is het informeren en steunen 
van groepen ouderen die eveneens in-
teresse hebben voor het wonen in een 
groep. De belangstelling van ouderen 
wordt steeds groter. „In Alkmaar staan 
zelfs 150 ouderen ingeschreven voor 
groepswonen en maar 15 jongeren". 

NIEUWE BEWONERS/ 
BEWOONSTERS 
De groep bepaalt zelf wie er komt wo-
nen. Er bestaat een reserve-lijst. Men-
sen die interesse hebben brengen een 
bezoek en kunnen vervolgens een week 

komen logeren. Om elkaar beter te le-
ren kennen, brengen ze met ieder 
groepslid één gehele dag door. Uitein-
delijk bepaalt de groep gezamenlijk of 
de nieuwe kandidaat op de lijst kan ko-
men. Alle beslissingen  worden geno-
men volgens het principe: meeste stem-
men gelden. Op dit moment  staan 5 
mensen op deze lijst. 

Op de vraag of ze bewust gèkozen heb-
ben voor het wonen met alleen vrouwen 
krijg ik een ontkennend antwoord. 
„Puur toeval". Alleen vrouwen  teken-
den in, naast één echtpaar.  Echter, de 
man van één van de huidige  bewoon-
sters overleed vóórdat ze hier konden 
intrekken. 

ERVARING TOT NU TOE 

„Niemand wil nog Weg,  dus dat is een 
goed teken". Ze wonen nu al weer drie 
maanden samen. Alle dames vinden 
het fijn dat ze ieder hun eigen woning 
hebben, en dan nog wel midden in de 
stad. Wanneer ze zin in  gezelschap heb- 

ben, kan dat. Vaak wordt er 's avonds 
een kaartje gelegd („Als er niets op de 
t.v. is"), gesjoeld of andere spelletjes 
gedaan door diegenen die daar zin in 
hebben. Iedere morgen en middag be-
staat de mogelijkheid gezamenlijk kof-
fie en thee te drinken. Wie wil komt 
naar de gemeenschappelijke huiska-
mer, wie niet wil komt gewoon niet. 
Twee bewoonsters hebben laatst hun 
oude woning bezocht en beiden rea-
geerden verbaasd met: „Heb ik hier ge-
woond?". Een ander vertelt dat ze weer 
spontaan aan het zingen is geslagen 
sinds ze hier woont. Uiteraard zitten 
aan het groepswonen naast voor- ook 
nadelen. Maar er wordt duidelijk ge-
steld dat het wonen met acht verschil-
lende mensen ook samenwonen met 
acht verschillende naturen betekent. 
Als de bereidheid maar bestaat zich 
aan te passen aan elkaar, te leren van 
elkaar en vooral elkaar te respecteren. 
Zo kan de één bijvoorbeeld moeite heb-
ben met de openhartigheid van de an-
der: „daar had ik in het begin wel moei-
te mee, maar ik leer nu gelukkig eens 
van me af te bijten". Weer een ander 
vindt het soms moeilijk dat dingen die 
je je leven lang op een bepaalde manier 
gedaan hebt, opeens ter discussie ko-
men te staan. Zo maakt zij gebruik van 
een wasmachine van een ander. De 
eigenaresse hiervan wil dat zij na het 
wassen de machine droogwrijft en de 
deur open laat staan. Zelf heeft zij dit 
nooit gedaan, toch moet ze daar nu ver-
andering in brengen. Voorbeelden van 
zaken die wel eens problemen geven 
maar die gelukkig altijd uitgepraat 
worden. Over één ding bestaat abso-
luut geen verschil van mening: „Die 
ping-pong-tafel moet er snel komen". 

Alkmaar kent zijn eerste woongroep 
voor ouderen, en die ouderen zijn tot nu 
toe dik tevreden! 

Edith Gerritsma 

• 
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Uitslag trekking OTOTOTO en Zeg 't moor 
Kanskaarten: mevr. E. M. Yntema, Monnickendam: Wedgwood servies. I. 
Verf, Wijckel: Euroase bungalowvakantie. Mevr. M. D.  Flens-Koelemey, 
Heilo: Philips diepvrieskast. C. E. Bussemaker, Den Haag: Euroase bunga-
lowvakantie. D. Werkman, Maarssen: Laurent David kofferset. Mevr. C. M. 
Pot-van Straten, Utrecht: Philips Sun Car bruiningstoestel. L. Manders, Den 
Haag: Philips audioset. M. van Kuijk-van Beek, Hapert: Philips MSX compu-
ter met beeldscherm. Mevr. M. Beenakker, Zoetermeer: Euroase bungalow-
vakantie. B. Breuer, Bemelen: Euroase bungalowvakantie. Mevr. I. van Hoof, 
Valkenswaard: Euroase bungalowvakantie. C. v. d. Linden, Hendrik Ido 
Ambacht: Euroase bungalowvakantie. Kanskaart  nr 304, C. letten, Den 
Haag: f 50.000,- OTOTOTO trekking 23 december 1986: een  Citroën Visa voor 
S. Schevel te Bergum, U. F. Charpentier te Reeuwijk en A. Renardel de 
Lafalette te Amsterdam. OTOTOTO trekking 6 februari 1987: een Fiat Uno 
voor G. W. Hyink te Winterswijk, H. Bakker te Dedemsvaart en C. J. Vermunt 
te Rijsbergen. 
De trekking van de OTOTOTO is verricht door notaris Mr B. van Nieuwland 
te Rotterdam, de trekking van de prijzen voor de Kanskaarthouders door 
notaris Mr J. G. Brummelhuis te Amsterdam. 
Vergunning verleend  door de Staatssecretaris van Justitie op 1-10-86 onder nr 
L.0.670/156/130. 
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Veel bekendheid en ook nog wat geld 
De laatste uitzending van „Zeg 't maar!" op de VARA-TV is net 
achter de rug. De prijzenkast achter het menshoge Humanitas-
embleem is leeg. De auto's van de OTOTOTO hebben hun 
nieuwe baasjes gevonden. Het koffertje met de bon „goed voor 
f 50.000,— van Humanitas" is naar een familie in Den Haag 
verhuisd en notaris Brummelhuis heeft zijn handtekening 
onder het proces-verbaal van de laatste trekking geplaatst. 
Twaalf weken „Zeg 't maar!": wat heeft dat voor Humanitas 
betekend? 

Over de financiële resultaten van de 
loterij-acties rond „Zeg 't maar!" valt op 
het moment, dat dit verhaal naar de 
zetter moet, nog weinig te zeggen. De 
OTOTOTO heeft goed gedraaid: er wa- 

r 
0 
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0 
cd 
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De spanning was te snijden toen notaris Brummelhuis het winnende kanskcrartnummer trok. 
(Inzet): De f 50.000 voor nummer 304 zijn voor mevrouw Jetten uit Den Haag 
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De kosten van de gehele aktie voor Hu-
manitas waren uiteraard niet gering. 
Hoeveel er precies is overgebleven voor 
het werk van Humanitas en in het bij-
zonder de Humanitas-VARAhulp valt 
pas te zeggen, als alle afrekeningen 
binnen zijn. In elk geval is het resultaat 
positief, al hadden VARA en Humanitas 
beiden gehoopt op méér. 

VEEL GOODWILL 

Ook heel belangrijk is de enorme groei 
in bekendheid, die dankzij alle aktivi-
teiten in en rond „Zeg 't maar!" is be-
reikt. Binnen en buiten het programma 
heeft de VARA meer dan 25 x het promo-
tiefilmpje voor Humanitas en de OTO-
TOTO uitgezonden. „Humanitas helpt 
mensen" is een uitspraak, die via dit 
filmpje en het sonore stemgeluid van 
Ad le Comte vele malen is herhaald. 
Dat heeft zijn uitwerking niet gemist. 
Die slagzin begint te leven. Het is aan 
de reacties te merken en . . . die zijn 
overwegend positief. 
Het programma „Zeg 't maar!" trok we-
kelijks drie en een half tot vier miljoen 
kijkers. Aanvankelijk was de waarde-
ring matig, maar naar mate Karin Bloe-
men groeide in haar rol als presentatri-
ce liepen ook de waarderingscijfers om-
hoog. 
Die drie en een half á vier miljoen kij-
kers per week hebben twaalf weken 
lang ons embleem op de buis gezien en 
onze naam regelmatig gehoord. Vooral 
Karin Bloemen zelf was daar niet karig 
mee en vlocht Humanitas waar ze maar 
kon door haar tekst. En ook de produ-
cers (Hans Sleeswijk, Loek van de Pa-
vert en Gien Kamphorst) toonden zich 
goede vrienden van Humanitas, voor 
zover dat in een televisiespelletje mo-
gelijk is. 

BLIJVENDE SAMENWERKING 

De samenwerking met de VARA zal ze-
ker worden voortgezet. Dat hangt niet 
alleen samen met ons gezamenlijke 
projekt, de HUMANITAS/VARA-hulp. 
Dat heeft ook te maken met de mentali-
teit van beide organisaties: gericht op 
de problemen van de mensen, die het 
niet zo gemakkelijk hebben in onze sa-
menleving. Humanitas helpt mensen 
en het is opnieuw bewezen, dat de VA-
RA Humanitas daar graag bij wil 
helpen. 
De eerste afspraken voor gesprekken 
„met het oog op de toekomst" zijn inmid-
dels al gemaakt. Van Mens tot Mens 
houdt u op de hoogte. 

Erik Stibbe 

ren in totaal weer meer deelnemers dan 
in vorige rondes. De opbrengst van de 
kijkersvraag viel echter tegen. Pas de 
laatste weken kwamen de rijksdaal-
ders in grotere hoeveelheden binnen. 
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LurOase heeft de 15 mooiste 
plekjes van Nederland uitge- 

kozen voor de mooiste recrea- 
tiehotels, bungalowparken en 
campings die u zich maar kunt 
wensen. U kunt er het hele jaar 

terecht. Voor 'n paar dagjes 
tussendoor. En voor lange, 

gezellige vakanties. 

Bovendien verzorgt EurOase 6, 
8 of 10-daagse busreisvakanties 

en/of groepsvakanties. 
Voor Humanitas Rotterdam 

doen wij dat zelfs al meer dan 
17 jaar. 

Mogen wij ook u van dienst 
zijn. Onze heer W.M. Coljee 
zal u gaarne alle informatie 
over groepsarrangementen 
verstrekken. Bel 033-60124. 
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bel voor gratis toezending van de bungalow/ 
campinggids of de hotel/busreizengids. 

BEL 033-630108 

(ADVERTENTIE) 

Prof. Kruithof is afkomstig uit een 
streng calvinistisch milieu in Antwer-
pen. Ouder geworden en dus wijzer, 
brak hij met het wereldbeeld dat hij van 
thuis had meegekregen, omdat dat vol-
gens hem in het geheel niet klopte met 
de werkelijkheid. „De moraal die ik 
leerde was gefundeerd op de bijbel en 
die hing weer af van God. Dat waren 
twee dingen die ik niet kon peilen. Mo-
raal moet in mijn ogen gefundeerd zijn 
op de mens zèlf, anders is het geen mo-
raal". 
In zijn boek „Mens aan de grens" heeft 
de professor zijn bezwaren tegen gods-
diensten uiteengezet. Hij noemt dat de 
eerste crisis in zijn leven. Hoewel hij 
zich een „linkse humanist" noemt en 
denkt rustig zo dóór te leven komt er een 
tweede crisis in zijn bestaan: de crisis 
van het humanisme zelf. 
Kruithof gaat zoeken naar  een nieuw 
waarde-systeem in het leven. Het huidi-
ge waarde-systeem, waaronder  ook het 

is humanisme valt, voor  hem te „ge-
vaarlijk" geworden. Hij komt in de 
knoop met „religieuze ervaringen", 
waarbij men per sé niet aan gods-
dienstige religie moet denken. 
Waar zijn „mensen" 
vraagt hij zich af. Hij zag kinderen die 
met veel plezier een vlieg de vleugels 
uittrekken. Hij frmee bezig?, zo kwam in een slachthuis, 
tijdens een grote moordpartij. En hij zag 
vissers tonnen levende vis storten op 
een kade. Maar ook het afsnijden van 
bloeiende bloemen trof hein, want ook 
dát is leven. Alles is in zijn  ogen de-
structief . . . waar zit de  fout? 
En de inleider komt dan uit op het antro-
pocentrisme. Dat is dat  de  mens als 
middelpunt der dingen  het enige wezen 
zou zijn met intrinsieke waarden. Juist 
in het christendom staat de mens ze, 
centraal, dat zelfs God wens is gewor- 
den. Dat is de mensverh.  eerlijking, de 
vergoddelijking van de  wens. 

:ti. 

Zodra hij tot deze conclusie kwam, zo 
vertelt Kruithof, is hij zijn leven gaan 
wijden aan het het zoeken naar een sys-
teem waarin de mens niet centraal 
komt te staan. En is hij argumenten 
gaan verzamelen tégen het antropocen-
trisme. Uitvoerig staat hij stil bij de 
„oorzaak- en gevolgtheorie". Zijn wij de 
oorzaak van onze planeet of is onze pla-
neet de oorzaak van ons? Zonder pla-
neet zijn wij als mensen op slag ver-
dwenen. En hij kijkt met onrust naar het 
antropocentrisme, als hij de oprukken-
de woestijn ziet, de vervuiling van de 
oceanen, de vernietiging van de ozon-
laag, het uitsterven van hogere en lage-
re levensvormen. Kruithof komt tot de 
stelling dat alles „ik-gericht" is. Toch is 
dat de keuze die mensen maken. 
Kunnen wij ook een andere keuze ma-
ken? Want wij zijn ook rationeel. Kruit-
hof stapt dan over op de zingeving van 
de dingen. De mens is de enige die aan 
„zingeving" doet. En hij komt terug op 
zijn religieuze ervaringen. Dat is de er-
kenning van het feit dat je in een gehéél 
zit, dat méér is dan jezelf. Je kunt jezelf 
niet uitschakelen, want je zit er mid-
denin . . . 

„Ik denk dat wij allemaal religieus 
zijn," spreekt prof. Kruithof tot slot. 
„Maar dan in de brede zin. En ik denk 
dat die houding tegenover de grotere 
eenheid waarin wij zitten, namelijk de 
planeet, dat die houding van religiosi-
teit een vernieuwde houding moet zijn. 
Dat heeft niets met die oude gods-
diensten te maken. Die vernieuwde 
houding moet de garantie bieden dat 
we deze planeet niet zullen vernietigen, 
maar nog in haar laatste moeilijke tij-
den, waaraan ze nu bezig is, zullen kun-
nen terugrestaureren tot een leefbare 
wereld. Want wij mensen zijn de enige 
zingevers!" 

Marius Hofhuis 
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Aruithol trekt van leer tegen: 

VerguMeïijking 
van F.ACL L[Li"bselfOce 

Er zijn mensen die de neiging hebben om de mens zó centraal 
te stellen, dat alles wat er verder in onze omgeving, in de 
natuur, in het ecologisch systeem, ja in de hele kosmos zou 
kunnen zijn, verbleekt als ware het van geen enkele waarde, 
in vergelijking met het verschijnsel „mens-. 
Daarover hield de in internationaal-humanistische wereldbe-
kende professor Kruithof onlangs een inleiding bij het Huma-
nistisch Verbond te Utrecht. De titel van de lezing: 'De vergod-
delijking van het menselijke en de ontheiliging van de na-
tuur'. 



MUI VAN DE DAKITLEN 
Het jaar 1987 geldt internationaal als jaar van de dak- en thuislozen. 
Ongetwijfeld gaan hierbij onmiddellijk de gedachten uit naar mensen 
in de derde wereld. Het ontbreken van een dak boven je hoofd en/of een 
thuis is niet het eerste dat we in onze rijke westerse wereld verwach-
ten. Mensen zonder thuis vinden we echter overal, dus ook bij ons. 
Geschat wordt dat er in Nederland zo'n 150 duizend thuislozen zijn, 
mensen zonder eigen woning of verblijfsruimte. 
De meesten van hen hebben wel een slaapplaats, maar moeten hun 
dag op straat doorbrengen. Een aantal bevindt zich in een direkte 
crisissituatie, zij hebben ook geen onderkomen voor de nacht. In 
december verzochten enkele Amsterdamse instellingen, die tijdelijk 
opvang verzorgen, de gemeente om middelen voor extra opvang. De 
laatste jaren hebben deze instellingen zonder extra financiële mid-
delen en met de inzet van vooral vrijwilligers al opvangmogelijkheden 
vergroot, maar ook aan de mogelijkheid dat alles gratis en voor niets 
kan komt een eind. 

(ADVERTENTIE) 

1,9#12WS~/J7L'71/3 ("7/7/70'---/r   	6\1 \  
- )4'1_rg 	fr71  ti_ 	IJ 

U wilt elke maand een beetje geld apart zetten. U zoekt dus een 
spaarbank waar uw geld goed bewaard wordt en waar u een mooie 
rente krijgt. Het laat u echter niet koud wat die bank met uw geld 
doet. U zou er behoorlijk wat moeite mee hebben als dat bijvoorbeeld 
in een land als Zuid-Afrika werd belegd. Open een spaarrekening bij 
de Algemene Spaarbank voor Nederland. 

Dan weet u een paar dingen heel zeker: niet één cent wordt in 
speculatieve objecten gestopt, niet één cent ondersteunt de 
apartheid. 

Het uitgekiende beleggingsbeleid van de ASN zorgt niet alleen 
voor een rustig gevoel, maar ook voor een stevige rente. 

Als u bij de ASN wat geld apart zet, blijft het ver weg van de 
apartheid. 

Die garantie krijgt u. Zwart op wit. 

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

ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND 
GEEFT RENTE ZONDER BIJSMAAK. 
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Transsexualiteit is het hoogst persoon-
lijke gevoel te behoren tot een ander 
geslacht dan de uiterlijke vormen van 
het lichaam aangeven. Dat is heel iets 
anders dan bijvoorbeeld homosexuali-
teit. De homosexueel is een man of 
vrouw, die zich sexueel in de eerste 
plaats aangetrokken voelt tot personen 
van het eigen geslacht. De transsexu-
eel daarentegen heeft in de meeste ge-
vallen een intense afkeer van de eigen 
sexuele functies, die wel passen bij het 
lichaam maar niet bij de geest (als ik 
het zo als humanist mag uitdrukken!). 

GEEN NIEUW VERSCHIJNSEL 

Transsexualiteit is van alle eeuwen. De 
oude Grieken hebben ons de sage (of de 
roddel?) nagelaten, hoe uit het „heilige 
samenzijn" van liefdesgodin Aphrodite 
en Hermes, de boodschapper van de go-
den, een tweeslachtig kind geboren 
werd. Uit de 16e en 17e eeuw zijn 
tientallen voorbeelden bekend van 
vrouwen, die zich als man vermomden 
en dat zelfs aan boord van de schepen 
uit die tijd, met hun gebrek aan privacy 
jarenlang wisten vol te houden. De 
vraag rijst, of hun primaire geslachts-
kenmerken dan wellicht ook niet zo dui-
delijk die van een vrouw waren. 
Erg tolerant was de maatschappij in die 
jaren nog niet. In de Gouden eeuw wer-
den in een vooruitstrevende stad als 
Amsterdam vrouwen, die probeerden 
voor man door te gaan, bij ontdekking 
tot straffen als geseling en verbanning 
veroordeeld. Mannen die er op werden 
betrapt zich als vrouw voor te doen kwa-
men er nog veel slechter af: vijftig jaar 
gevangenisstraf voor „sodomie" was 
heel gewoon. 

LICHAMELIJKE TRANSFORMATIE 

Een man kan proberen zich als vrouw te 
gedragen (of omgekeerd: een vrouw als 
man). Een mens kan de kleding van het 
andere geslacht aantrekken (al was dat 
zelfs hier in Nederland tot voor weinig 
jaren formeel verboden, althans in het 
openbaar). Toch zijn dat alleen uiterlij- 

ke zaken. Voor de transsexueel  niet on-
belangrijk, maar even zo goed onvol-
doende. 
Sinds de medische wetenschap  langs 
operatieve weg en met behulp van hor-
monen in staat is in te grijpen in de 
lichamelijke verschijningsvorm  èn in 
de sexuele functies streven  de meeste 
transsexuelen naar een volledige 
transformatie. 
De mogelijkheden daartoe bestaan in 
vele landen. Sinds ca 17 jaar ook in 
Nederland, waar enkele teams van me-
dici en psychologen  met steun van o. a. 
juristen uitstekende resultaten  boeken. 
De transformatie van man naar vrouw 
houdt in dat via hormonale beïnvloe-
ding de zaadproduktie  wordt tegenge-
gaan, borstvorming  gestimuleerd en de 
groei van de lichaamsbeharing,  baard 
en snor afgeremd. Toenemende  onder-
huidse vetafzetting maakt de lijnen van 
het lichaam ronder, zachter  en vrouwe-
lijker. Penis en teelballen  
loop van het proces langs operatieve 

worden in de 

weg verwijderd. Vand epen s hu  id kan 
een in de meeste gevallen goed functio-
nerende vagina worden gemaakt. 
De stem kan (nog) niet essentieel wor-
den gewijzigd. Met behulp van logope-
die is echter een meer ,vrouwelijk" 
stemgebruik aan te leren. Bij de trans- 

formatie van vrouw naar man wordt in 
de eerste plaats de menstruatie ge-
stopt, terwijl onder invloed van de voor-
geschreven hormonen de groei van 
baard en snor en lichaamsbeharing 
toeneemt. De stem gaat omlaag. De 
borsten en de inwendige vrouwelijke 
geslachtsorganen worden operatief 
verwijderd. Het langs operatieve weg 
construeren van een functionerende pe-
nis is echter nog niet mogelijk. 
De gehele transformatie neemt een 
aantal jaren in beslag. Daarbij wordt 
snel een „point of no return" bereikt: de 
hormoonbehandeling kan na de eerste 
periode van ca. een half jaar niet meer 
zonder aanzienlijke risico's worden 
beëindigd of teruggedraaid. 

TALRIJKE CONSEQUENTIES 

De verandering van geslacht heeft tal-
loze maatschappelijke, sociale, econo-
mische en juridische consequenties. 
Reacties van familie en vrienden kun-
nen variëren van al dan niet gemeend 
begrip tot verbijsterde afwijzing. Je 
baan gaat er meestal aan. Om opnieuw 
te kunnen beginnen kan verhuizen 
noodzakelijk zijn. Wijziging van de in-
schrijving in de burgerlijke stand is al-
leen mogelijk als de transsexueel onge-
huwd is. Voor gehuwden betekent dat 
onherroepelijk een echtscheiding. 
Internationaal ligt de „erkenning" van 
de transformatie overigens zeer ver-
schillend. Sommige landen werken al-
leen met het zgn. „misslag-artikel" (po-
pulair gezegd: bij de bevalling hebben 
vroedvrouw of arts niet goed gekeken). 
In de angelsaksische landen, die onze 
burgerlijke stand niet kennen, is het 
verwisselen van het geslacht op offi-
ciële papieren vrij eenvoudig, terwijl in 
veel derde wereld landen alles moge-
lijk is bij voldoende betaling. En Duits-
land beschouwt de transsexueel in 
principe als een psychiatrisch pa- 
tiënt . 	. 

BEGELEIDING NOODZAKELIJK 

Zoals hierboven al aangegeven heeft 
de transformatie consequenties op vele 
gebieden. Het gaat dan ook niet alleen 
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Ruim een jaar geleden maakte ik kennis met Petra. Een jonge 
vrouw, niet onaantrekkelijk, zoals er wel meer rondlopen bij 
Humanitas. Toch was er met haar iets bijzonders aan de hand: 
al gauw fluisterde iemand mij in, dat „die-  mevrouw geboren 
was als man. „Nou èn'', reageerde ik en daarmee had ik 
waarschijnlijk meteen de opdracht verworven de 
bestuurscommissie Transsexualiteit van Humanitas te hel-
pen bij het samenstellen van een voorlichtingsbrochure over 
Transsexualiteit. 

9 



Transsexualiteit een brochure en een boek 
Aansluitend op het artikel van Erik Stibbe vraag ik uw aandacht voor twee 
publicaties over transsexualiteit die heden van de persen zijn gekomen. 

In de eerste plaats de brochure „Man-vrouw-wat ben ik eigenlijk?" Deze 
brochure voorziet in de dringende behoefte up to date informatie te geven 
over transsexualiteit, speciaal voor de transsexueel zelf en voor alle anderen 
die te maken hebben met transsexuele gevoelens van zichzelf, van vrienden, 
bekenden of relaties. 

Een multidisciplinair team van hulpverleners voor Humanitas heeft 
zijn jarenlange ervaring met transsexualiteit gebundeld en doet op een voor 
ieder duidelijke en begrijpelijke manier uitleg van wat er allemaal bij een 
transsexueel proces (dus zowel van man naar vrouw als van vrouw naar 
man) komt kijken. 

Voor de meeste mensen is dit een nog vrij onbekend gebied van 
maatschappelijke ontwikkeling waarvan de mogelijkheden en de conse-
quenties niet worden overzien. In de brochure wordt het transsexuele proces 
stap voor stap beschreven. De gehele problematiek wordt, zonder dat er 
doekjes omheen worden gewonden, uitgelegd. De grote risico's voor degene 
die aan een transsexueel proces begint. De onmiskenbare voordelen en de 
bevrijding uit een tot dusver onmogelijke en tragische verwarring tussen de 
gevoelsmatig beleefde en de bij de geboorte biologisch bepaalde sexerol. 

Een literatuurlijst en een adreslijst voor medische, psychologische en 
sociaal maatschappelijke hulp die los wordt bijgevoegd gehouden de infor-
matie up to date. 

Te bestellen bij het Centraal Bureau door overschrijving wulf 7,50 
(incl. verzendkosten) op postgiro 582000 van Humanitas, onder vermelding 
van „Transsexualiteit". 

Een tweede publicatie waarvoor ik uw aandacht vraag is de verschij-
ning van het boek „Transsexualiteit" (onder red. van Dr. L. J. 1 I. Gooren) 
uitgegeven door Samson Stafleu I.S.B.N. 90 6016 7937. Prijs f 50,—. In de boek-
handel te bestellen. 

Na het voortreffelijke boek van Dr. Otto de Vaal „Man of Vrouw—het 
dilemma van de transsexuele mens" uit 1971, is bij mijn weten in het Nederlandse 
taalgebied geen boek meer verschenen, dat in deskundigheid en kwaliteit zo'n 
vooraanstaande plaats inneemt als dit. 

Het zeer duidelijke fotomateriaal over transsexuele operaties en de onom-
wonden tekst geven, samen met het vele cijfermateriaal, de meer ontwikkelde leek, 
hulpverlener, artsen de transsexueel zelf een wetenschappelijk verantwoord beeld 
van transsexualiteit. De behandeling en begeleiding heeft in de 17 jaar, dat trans-
sexuele operaties mogelijk zijn, een ware metamorfose ondergaan. Dit is vooral te 
danken aan een aantal nodige en volhardende medici en hulpverleners die het 
maatschappelijke taboe op transsexualiteit aanvechten, de grote nood van hun 
transsexuele medemens begrijpen en er praktisch mee aan het werk zijn gegaan. 

Petra Klene 
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om een uiterlijke, een lichamelijke ver-
andering. Alle relaties met de wereld 
om de transsexueel heen worden over-
hoop gehaald. Het hele rolpatroon, op-
gebouwd vanaf de peuterjaren, wordt 
doorbroken. Het kan zijn dat alle pro-
blemen van een heel leven ineens hel-
der worden, als niet eerder onderkende 
transsexualiteit de bron lijkt te zijn. De 
verwerking van de schok, dat je trans-
sexueel blijkt te zijn, verloopt anders bij 
een puber dan bij een 50-plusser. Het 
milieu en de levensbeschouwing spe-
len een belangrijke rol, de woonomge-
ving en de leefomstandigheden. 
Daarom is naast een goede medische 
aanpak een zorgvuldige psychische be-
geleiding in de meeste gevallen zeer 
gewenst. 

DE ROL VAN HUMANITAS 
Vanuit het humanistische beginsel van 
de persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor het eigen leven erkent Humanitas 
het recht van ieder mens om zelf de keu-
ze te maken of men als man of vrouw 
door het leven wil gaan. Voor de mee-
sten van ons is die keuze biologisch be-
paald, voor een kleine groep (in Neder-
land vermoedelijk ca. 800 mensen) is 
het gevoel daarmee in strijd. 
Het is begrijpelijk dat mensen met een-
zelfde, vrij zeldzame, problematiek con-
tact met elkaar zoeken. Daartoe be-
stond al een aantal jaren de groep „Vir-
gin". Binnen die groep en bij de medi-
sche teams werd steeds meer duidelijk, 
dat professionele hulpverlening in de 
sfeer van het maatschappelijk werk 
zeer gewenst was. Daartoe werd con-
tact gezocht met Humanitas. Vooruitlo-
pend op subsidiëring door de overheid 
werd een part-time maatschappelijk 
werkster aangesteld (die zelf het hele 
transsexuele proces heeft voltooid) en 
een bestuurscommissie gevormd. De 
groep „Virgin" werd in het projekt 
Transsexualiteit van Humanitas opge-
nomen. Er wordt gewerkt vanuit Am-
sterdam en vijf steunpunten in het land, 
in Eindhoven, Rotterdam, Almelo, 
Leeuwarden en Utrecht. 

Humanitas heeft daarmee een taak op 
zich genomen ten opzichte van een min-
derheidsgroep waarover in Nederland 
nog weinig bekend is en die vaak met -
zacht gezegd - evenveel onwennigheid 
als ongezonde nieuwsgierigheid wordt 
bekeken. Inmiddels wordt dit werk door 
WVC gesubsidieerd, zij het nog niet 
structureel. 

VOORLICHTING 
Een tweede taak, die de bestuurscom-
missie met steun van WVC op zich kon 
nemen, is de voorlichting. Een dezer da-
gen komt een kersverse brochure van 
de pers. Deze geeft zowel de (eventuele) 
transsexueel als de hulpverlener een 
helder inzicht in de herkenning van de 
transsexualiteit, de gang van het trans-
sexuele proces, de problemen en de mo-
gelijkheden. Adressen zijn separaat bij-
gevoegd. Bij de voorlichting wordt in 

goede harmonie samengewerkt met het 
C.O.C., de werkgroep Travestie en 
Transsexualiteit (voortgekomen uit de 
NVSH) en anderen. 

„DE" TRANSSEXUEEL BESTAAT NIET 
Een transsexueel kan een man zijn die 
zich vrouw voelt of een vrouw die zich 
man voelt. Het kan een banketbakker 
zijn of een hoogleraar, een hovenier of 
een machinebankwerker. Het kan een 
Nederlander zijn of een Kenyaan. Een 
gedoopt Rooms-Katholiek of een Boed-
dhist. Het kan uw overbuurman/vrouw 
zijn of een collega op het werk. 
Behandel hem of haar met evenveel res-
pect als ieder ander mens. 
Transsexualiteit is geen ziekte, geen 
stoornis maar een andere vorm van 
mens-zijn. Gewoon. 

Erik Stibbe 
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Om bewoners van met sluiting be-
dreigde verzorgingstehuizen opti-
male steun te bieden kwamen in de-
cember ouderenorganisaties en an-
dere maatschappelijke instellingen 
bijeen. Dit op uitnodiging van het 
hoofdbestuur van Humanitas. 

11111111 
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Tijdens de bijeenkomst is besloten 
te streven naar een publieke oproep 
aan beleidsmakers. De bestuurders 
van de in december aanwezige or-
ganisaties is gevraagd akkoord te 
gaan met een door een kleine werk-
groep opgestelde tekst voor een pu-
blieke oproep. Voorts is hen ge-
vraagd na te gaan welke hulp gebo-
den kan worden om er voor te zor-
gen dat er een landelijk servicepunt 
ontstaat, waar mensen terecht kun-
nen die te maken krijgen met on-
zorgvuldigheden bij sluitingsac-
ties. 
Het Landelijk Overleg Bewoners-
commissies Bejaardentehuizen 
(LOBB) en de bestuurscommissie 
verzorgingstehuizen van het Cen-
traal Orgaan Samenwerkende Bon-
den van Ouderen (COSBO) werken 
op dit punt samen en zien zichzelf 
als een dergelijk servicepunt. 
De open brief staat hiernaast afge-
drukt. Hij werd verzonden aan het 
ministerie van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur; aan de Twee-
de Kamer der Staten Generaal; aan 
de Staten van de Provincies en aan 
de Raden van de Gemeenten Am-
sterdam, Rotterdam. Utrecht en 
's Gravenhage. 

Sluiting verzorgingstehuizen: actie en reactie 
aan 
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
de Tweede Kamer der Staten Generaal 
de Staten van de Provincies 
de Raden van de Gemeenten Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en Utrecht 

Utrecht, 21 januari 1987 

Zeer geachte dames en heren, 

Zorgvuldigheid is de eerste eis die de samenleving zichzelf dient te stellen, wan-
neer de woonsituatie van oude en verzorgingsbehoevende mensen in het geding 
is. Hoe men ook denkt over de voorziening verzorgingstehuis en over zijn plaats in 
het totaal van de zorg voor ouderen, op dit moment is het voor zeer veel mensen de 
plek waar zij leven. Onze gemeenschap heeft hen de mogelijkheid gegeven om 
voor deze woonvorm te kiezen. Op voorwaarde dat ze zich onderwierpen aan een 
indicatieprocedure. Vaak was er overigens niet echt sprake van een vrije keus: te 
dikwijls ontbraken andere  mogelijkheden. Velen hebben met grote moeite hun 
oude woon- en leef situatie opgegeven. Ieder van hen heeft moeten wikken en 
wegen om deze ingrijpende verandering in te passen in zijn/haar persoonlijke 
geschiedenis. Nu wonen en leven ze op deze hun toegewezen plek. Er zijn verwor-
ven rechten waar ook in deze tijd niet aan getornd mag worden. Het zou bescha-
mend zijn, wanneer wij met bewoners van verzorgingstehuizen gaan schuiven 
omdat ónze ideeën veranderen.  Het zou onder de maat van onze beschaving zijn, 
als wij deze mensen om economische motieven tegen hun zin opnieuw laten 
verhuizen. 
Er is grote bezorgdheid ontstaan onder de bewoners van verzorgingstehuizen. De 
elkaar opvolgende bezuinigingsronden hebben bij hen de vraag opgeroepen, of de 
leef omstandigheden  in hun tehuis niet drastisch zullen verslechteren. De ingrepen 
van de rijksoverheid en reacties daarop van lagere overheden hebben een deel van 
hen in paniek gebracht:  zij voelen zich nu direct bedreigd in hun woon- en leefsitua-
tie. Dit op zichzelf al moet voor onze samenleving reden zijn om nog eens goed na te 
denken over wat we aan het doen zijn. 
Ondergetekenden constateren,  dat er het laatste jaar regelmatig sprake was van 
onzorgvuldig handelen ten opzichte van bewoners van verzorgingstehuizen. Er zijn 
zulke bezuinigingsmaatregelen getroffen, dat gedwongen sluitingen een onont-
koombaar gevolg lijken te worden. Sommige provincies en grote steden heben over 
de hoofden van de direct betrokkenen heen voorlopige en dikwijls onrijpe uitvoe-
ringsplannen in de publiciteit gebracht. Ook al heeft men wellicht zo gehandeld bij 
wijze van protest, het is absoluut onjuist om op deze manier de mensen waar het om 
gaat te passeren en in  paniek te brengen. Bij de voorbereiding van zulke uitvoe-
ringsplannen zijn de mensen die het betreft en hun belangenorganisaties eigenlijk 
nauwelijks betrokken. Ze werden veelal in een te laat stadium en bijna altjd 
onvoldoende  geïnformeerd. De belangenorganisaties van de bewoners hebben in 
sommige gevallen trouwens  niet eens een formele plaats in de procedure ge-
kregen. 
Wij protesteren hier uitdrukkelijk tegen. En we geven tevens uiting aan onze 
zrogen over wat er verder staat te gebeuren. Het gemak waarmee over de hoofden 
van deze mensen heen cijfers en plannen worden geproduceerd verontrust ons 
zeer. Welke garantie is  er, dat er na deze kille start nu een fase van zorgvuldig 
handelen aanbreekt. 
Wij doen een dringend beroep op u, om noodzakelijk geachte maatregelen tot 
inkrimping en sluiting van  verzorgingstehuizen op een zeer zorgvuldige wijze te 
presenteren. Wij dringen  er bij u ook op aan, om de direct betrokkenen en hun 
organisaties reeds bij het  eerste begin van de voorbereiding van zulke maatrege-
len zodanig te informeren, dat zij gebruik kunnen maken van hun recht gehoord te 
worden. 
Ondergetekenden zijn  in  gesprek met elkaar over de vraag, wat onze organisaties 
verder samen kunnen  doen om te bevorderen, dat er zorgvuldig gehandeld wordt 
ten opzichte van de bewoners van verzorgingstehuizen die bedreigd worden met 
sluiting of die ook feitelijk gesloten gaan worden. 

Met de meeste hoogachting, 
het Landelijk Overleg  Bewonerscommissies Bejaardenhuizen 

Het Secretariaat Landelijk  Overleg Bewonerscommissies Bejaardenhuizen is 
gevestigd Slachtstraat 12, 2500 AS Utrecht. 
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BOEKBESPREKINGEN 
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

Bijdrage AWBZ 
aftrekbaar 
Mijn geestelijk gehandicapte zoon 
woont in een Gezinsvervangend Te-
huis, waarvoor ik maandelijks een bij-
drage betaal. Nu hoorde ik onlangs dat 
deze eigen bijdrage aftrekbaar is van 
de inkomstenbelasting. Is dat juist? 

Onlangs heeft de Hoge Raad der Neder-
landen, ons hoogste rechtsprekend col-
lege in belastingzaken hierover een uit-
spraak gedaan. De Hoge Raad besloot 
dat de eigen bijdrage AWBZ een aftrek-
bare buitengewone last is, indien deze 
de besparing op kosten van zelfstandi-
ge huisvesting en ander levensonder-
houd te boven gaat. 
M.a.w. alleen de extra kosten van ver-
zorging en verpleging worden be-
schouwd als een buitengewone last. 
Het bedrag van de besparing moet, af-
hankelijk van de verstrekkingen in het 
desbetreffend tehuis, meestal worden 
vastgesteld op de kosten welke zouden 
zijn gemaakt als uw zoon gezond zou 

,,KERNVRAAG" 
nr. 89 en 91: Christendom en Humanis-
me (I en II) onregelmatig verschijnend 
tijdschrift, dat gratis is aan te vragen 
bij: Hoofdluchtmachtpredikant, Post-
bus 20703, 2500 ES DEN HAAG. 
Dit tijdschrift verschijnt zo'n 3- 4 keer 
per jaar in uitsluitend themanummers. 
De nrs. 89 en 91 zijn gewijd aan „Chris-
tendom en Humanisme". Nr. 89 bena-
dert het thema met vrij diepgaande arti-
kelen van J. F. Sinke en Peter Derkx 
vanuit humanistisch oogpunt en van 
Peter Jonkers en ds. J. A. Compagner 
vanuit katholiek, resp. protestants oog-
punt. Nr. 91 bevat 10 reacties van zeer 
verscheiden aard en richting op de ge-
noemde vier artikelen. Beide tezamen 
bieden een „goede kluif" voor wie over 
het thema wil nadenken. 

VRIJHEID EN VERBONDENHEID 
Drs. C. van de Weerd 
Uitg. Giordano Bruno, Amersfoort 1986. 
Alleen de tweede helft van deze brochu-
re van 66 bladzijden gaat over „vrijheid 
en verbondenheid"; de eerste geeft een 
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zijn geweest en eveneens zelfstandig 
woonde. 
Deze kosten zullen van geval tot geval 
verschillen; er geldt geen landelijke 
norm. 

Nieuwe regels WAO 
Sinds enige maanden ben ik arbeidson-
geschikt en ontvang een uitkering 
krachtens de WAO. Ik heb gelezen dat 
er voor mensen die jonger dan 35 jaar 
zijn wel het een en ander veranderd is 
per 1 januari. 
Kunt u mij vertellen wat er met mijn 
uitkering gaat gebeuren en hoe lang ik 
deze uitkering kan houden. Ik ben 32 
jaar en alleenstaand. 

Voor arbeidsongeschikten die voor 1 ja-
nuari al een AAW/WAO uitkering had-
den en voor degenen die na 1 januari 
arbeidsongeschikt worden en boven-
dien jonger zijn dan 35 jaar is er per 1 
januari wel iets veranderd. Er wordt n.l. 
geen rekening meer gehouden met de 
kansen op de arbeidsmarkt bij het be- 

zeer korte geschiedenis van het huma-
nisme tot nu toe (m.n. in Nederland), 
alsmede een overzichtje van Neder-
landse humanistische organisaties, 
uitgangspunten van het humanisme en 
een profielschets van de humanist. Die 
eerst helft is zeker instructief voor men-
sen die buiten het humanisme als orga-
nisatie staan. Het  eigenlijke themage-
deelte stelde mij wat teleur. De schrijf-
ster volgt uitsluitend haar paadje over 
een reeks stapstenen van citaten van 
sociologen, psychologen en filosofen, 
alle mensen over een kam scherend, en 
laat Laing in feite vaststellen dat „de" 
mens een soort ge-desocialiseerd en to-
taal vereenzaamd monster is. Omdat zij 
al meermalen haar citaten had laten 
concluderen dat de humanist een posi-
tieve en optimistische instelling heeft, 
wordt in de slotopmerkingen toch opge-
wekt aanbevolen dat een ieder naar zijn 
innerlijk zelf moet zoeken en daarna, 
werkelijk vrijgevvorden, zich in deze 
vrijheid verbonden kan voelen met zijn 
medemensen. Maar het boekje zet wel 
aan tot denken. 

palen van de arbeidsongeschiktheids-
uitkering. U zult dan ook binnen twee 
jaar herkeurd worden, en als u niet vol-
ledig arbeidsongeschikt blijkt te zijn, 
wordt uw uitkering in overeenstem-
ming gebracht met uw nieuwe situatie. 
Het werkloosheidsdeel uit de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering komt te ver-
vallen. Stel dat u voor 50% arbeidsonge-
schikt wordt verklaard, dan wordt u ge-
acht voor 50% te kunnen werken. Lukt 
het u echter niet een baan te vinden, 
dan bent u voor 50% werkloos. Als u 
voldoet aan de eisen van de Nieuwe 
Werkloosheidswet, krijgt u een 
N.W.W. -uitkering. Totaal krijgt u dan 
70% van uw vroegere loon uitbetaald. 
Daarna ontvangt u wat de werkloos-
heidsuitkering betreft een vervolguit-
kering. Deze is echter weer gekoppeld 
aan het minimumloon. Uw inkomen 
kan dan iets dalen. Daarna vervalt de 
vervolguitkering en behoudt u de ar-
beidsongeschiktheidsuitkering. 
Aanvullingen worden dan alleen gege-
ven wanneer uw inkomen onder het so-
ciaal minimum ligt. In uw geval is dat 
f 1.045,— netto per maand. 
De hoogte en de duur van uw arbeids-
ongeschiktheidsuitkering is dus afhan-
kelijk van het resultaat van uw herkeu-
ring. 

W/7 
\Pi 	Ju Uil áLW 

Sinds december 1986 heb ik een WW-
uitkering. Ik heb gehoord dat mensen 
die al vóór 1 januari 1987 een uitkering 
hadden er niet op achteruit gaan, om-
dat voor hen de nieuwe regels niet gel-
den. Toch is mijn netto uitkering lager 
geworden. Is dit wel juist? 

De Nieuwe Werkloosheidswet (N. W. W.) 
die per 1 januari 1987 is ingegaan geldt 
voor iedereen. 
In uw geval is het verschil tussen de 
W.W. en W.W.V. komen te vervallen. 
Dat betekent dat W.W.-ers sinds 1 janu-
ari geen recht meer hebben op de ar-
beidstoeslag en op een aftrek van 
f 1.000,— gulden voor reis- en verwer-
vingskosten, wat in 1986 wel het geval 
was. Als gevolg van deze veranderin-
gen is uw inkomen per 1 januari met ca. 
1,25% verminderd. 
Onlangs is echter bepaald dat mensen 
die in de 2e helft van 1986 in de W.W. 
terecht zijn gekomen ter compensatie 
van dit koopkrachtverlies, een kleine 
eenmalige uitkering zullen ontvangen, 
welke uitbetaald zal worden door de be-
drijfsverenigingen. 
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-nou-Les n.a.v. een tv-uitzending- 

Misschien heeft u vorig jaar op 30 sep-
tember ook naar de tv gekeken. Zeker, 
het is al weer een flinke tijd geleden, 
maar toevallig was er die dag iets bij-
zonders. Stel je voor, een uitzending 
van half drie 's middags tot na twaalven 
's nachts, met als naam. „Op leeftijd" 
en geheel gewijd aan ouderen en ouder 
worden. Misschien is de programma-
aankondiging destijds aan uw aan-
dacht ontsnapt of is kijken er niet van 
gekomen, maar wellicht heeft u er na-
dien over gehoord of gelezen. In ieder 
geval is van diverse kanten gezegd en 
geschreven, dat hét de moeite waard 
was. Ouderen kwamen nu ook eens zelf 
aan het woord over zaken die hén aan-
gaan. Overigens was de aanleiding tot 
de door de AVRO verzorgde tv-uitzen-
ding niet zozeer het „ouderen aan het 
woord laten". De AVRO verzorgde de 
themadag samen met het Nederlands 
Instituut voor Gerontologie (NIG) met 
als doel enerzijds het aankondigen van 
een nieuw nationaal fonds voor geron-
tologisch onderzoek en anderzijds het 
aantrekken van kontakten en kontanten 
ten behoeve van dit fonds. In hoevere 
dát nou uit de verf kwam of gekomen is, 
is mij onbekend. Ik heb er niets over 
kunnen terugvinden in het ver-
slagboekje „Geachte mijnheer Brink-
man" dat de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid (NFB) in decem-
ber rondstuurde (eenmalige, in beperkt 
aantal vervaardigde oplage en geza-
menlijke uitgave van NFB en NIG). 
Maar doet het er toe wát die uitzending 
precies beoogde, als tv-kijkend Neder-
land kennis heeft kunnen nemen van de 
mening van vele ouderen ten aanzien 
van allerhande zaken met betrekking 
tot ouderen en ouder worden.? 
Het boekje „Geachte mijnheer Brink-
man" verving in december het bekende 
beste-wensen-voor-het-nieuwe-jaar-
kaartje, dat wij gewoon zijn omstreeks 
die tijd van de NFB te ontvangen. Moge-
lijk bedoeld als een soort teken aan de 
wand, bedoeld als een: met ouderen 
moet wel degelijk rekening gehouden 
worden, vooral in 1987. 
„Geachte mijnheer Brinkman" geeft een 
bescheiden overzicht van wat er op 30 
september '86 aan de orde is geweest en 

vooral, van de reakties daarop van kij-
kers. 
Om op het uitzendingsgebeuren te kun-
nen reageren had tv-kijkend  Nederland 
drie mogelijkheden. Men kon naar de 
geïmproviseerde studio in de Winter-
tuin van Krasnapolsky bellen, waar een 
zeskoppig panel aanwezig was om vra-
gen te beantwoorden (o.a. de heren 
Droste en Nijzink van Humanitas). 
Daarnaast werden kijkers in de gele-
genheid gesteld om vragen voor te leg-
gen aan de stichting Korrelatie  en ver-
der kon men schriftelijk bij de NFB te-
recht waar dan ook zo'n 500 kijkers-
brieven belandden. 
Wie de brieven aan de NFB las kon kon-
kluderen dat ze aan „bestuurders  en uit-
voerders" gericht waren; aan de over-
heid, de kamerleden  de leden van de.  
SER, de ziekenfondsraad, de ambtena-
ren van gemeentelijke  sociale dien-
sten, enz. Het „Geachte mijnheer Brink-
man" staat dan ook als verzamelbegrip 
voor ieder die men wenst aan te spre-
ken omdat hij of zij geacht  wordt (mede) 
te beslissen over de levensomstandig-
heden. 

 

Veel ontvangen brieven  drukten woede 
uit, woede over het gevoel onrechtvaar-
dig behandeld te worden, woede over 
het bedolven worden onder  mooie 
praatjes en het tegelijk merken dat de 
portemonnee leger  Wordt en de reke-
ning hoger, ongevraagd en ondanks al-
le spaarzaamheid. Wie snapt er nou 
iets van de voordeurdelerskwestie  of 
van het gesjoemel rond de ziektekosten-
verzekeringen? Voor veel 
het acabadabra wat 	

mensen blijft 
wel geld kost. 

Maar lang niet ieder Was  woedend. Ook 
dát blijkt uit diverse brieven. Sommige 
ouderen vinden duidelijk dat klagen en 
tegenspraak ongepast is. 
Over de reakties die  bij Korrelatie bin- 
nenkwamen valt kort het volgende op te 
merken. Het overgrote  deel (van de 270) 
was afkomstig van mensen die hun te- 
leurstelling en soms ook boosheid 
lieten blijken over de manier waarop er 
heden ten dage met veel ouderen wordt 
omgesprongen. Het bezuinigen op ou-
derenzorg en ouderenvoorzieningen,  de 
aantasting van het inkomen  ziet men 
als bewijs van minachting voor al het- 

geen de ouderen van nu in de wederop-
bouwjaren van na 1945 gedaan hebben. 
Het live in de uitzending aanwezige te-
lefoonpanel (8Y2uur lang bereikbaar) 
kreeg onafgebroken reakties uit het he-
le land van uiteenlopende aard. Veel 
vragen over huisvestingsinkomen en 
ziekenfonds. Direkte kritiek op en lof 
over het op de tv gepresenteerde. En 
uiteraard hoopte iedere probleemstel-
ler op een passende oplossing, snel, via 
de telefoon. Voor de panelleden op 
voorhand een onmogelijke opgave. 
De tv-uitzending „Op leeftijd" had een 
gemiddelde kijkdichtheid van 1,2 mil-
joen kijkers. 
Een NOS kijk- en luisteronderzoekje 
bracht aan het licht, dat de meeste re-
akties op de uitzending positief waren. 
„Eindelijk konden ouderen eens hun 
hart luchten", was een veel gehoorde 
mening. 
Over het optreden van minister Brink-
man waren de meningen (uiteraard) 
verdeeld. Volgens sommige kijkers 
draaide de minister om de hete bezuini-
gingsbrei heen, volgens anderen kreeg 
hij te vaak de zwarte piet toegespeeld. 
Veel indruk op de kijkers maakten de 
aangekondigde sluitingen van verzor-
gingstehuizen. Zo'n 80% van de kijkers 
vond het gepresenteerde ouderenbeeld 
overeenkomstig de werkelijkheid Toch 
vond 23% het beeld van de „ouderenpro-
blematiek" éénzijdig naar voren ge-
bracht. Te veel in termen van oud staat 
voor ziek, zwak en misselijk. 
Voor diverse kijkers bleek de uitzending 
een eye-opener omtrent ouderen en ou-
der worden. De krappe financiële situa-
tie, de effecten van het bezuinigingsbe-
leid en de dreigende sluiting van be-
jaardenverzorgingstehuizen, bleken 
niet bij ieder bekend. Bovendien kon-
stateerde men met verbazing dat lang 
niet iedere oudere glimt van tevreden-
heid en ook de strijdbaarheid heeft om 
dit te laten blijken en zo mogelijk onvre-
de omzet in aktie. 
Klaarblijkelijk hebben nogal wat kij-
kers meer begrip gekregen voor ouder 
worden en ouderen. Dit lijkt mij een niet 
te onderschatten verdienste. 

Michael Kerkhof 
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Nachtzorg 
De Nationale Kruisvereni-
ging, het overkoepelend or-
gaan van alle kruisvereni-
gingen, bepleit de invoering 
van „nachtzorg". Naar de 
mening van de vereniging 
sluit nachtzorg aan op het re-
geringsbeleid dat gericht is 
op „het mensen zo veel mo-
gelijk thuis verzorgen". Kort-
om: de wijkverpleegster zal 
ook 's nachts ingeschakeld 
moeten kunnen worden. Het 
vraagt wel reorganisatie van 
de kruisverenigingen. 
Ziekenfondsen en de over-
heid zullen voor de realise-
ring van nachtzorg geld be-
schikbaar moeten stellen. 
Over dat laatste wil de natio-
nale kruisvereniging onder-
handelen. Momenteel loopt 
er een enkel proefprojekt met 
nachtzorg. In Amsterdam 
wordt geëxperimenteerd met 
„geplande" nachtzorg voor 
mensen die bepaalde dien-
sten tevoren hebben aange-
vraagd. 

Verzekeraar betaalt 
thuisverpleging 
Voor veel mensen is een ver-
blijf in een ziekenhuis langer 
dan strikt noodzakelijk, een 
crime. Het gebrek aan de no-
dige opvang thuis maakt in 
een aantal gevallen een lan-
ger verblijf bijna onvermij-
delijk. Per 1 januari '87 ver-
goedt de particuliere ziekte-
kostenverzekeraar Sterpolis/ 
GOV daarom de kosten van 
thuisverpleging mits deze in 
de plaats komt van een me-
disch noodzakelijke zieken-
huisopname en de verple-
ging verzorgd wordt door een 
gediplomeerde, onder toe-
zicht van een huisarts. 
Uiteraard speelt ook de kos-
tenoverweging een rol. Eén 
dag thuisverpleging is een 
stuk goedkoper dan een dag 
ziekenhuisverpleging. 
Het ziet er naar uit dat door 
verzekeringen betaalde 
thuisverpleging binnenkort 
meer uitzondering dan regel 

wordt. De landelijke organi-
satie van particuliere verze-
keraars (KLOZ) overweegt 
een uniformere regeling. 
Ook de ziekenfondsen staan 
in principe positief tegen-
over het vergoeden van 
thuisverpleging. 

Plan kinderopvang 
Een goed geregelde, uitge-
breide kinderopvang is een 
dringende wens van de vrou-
wenbeweging. Het nog altijd 
ontbreken van voldoende op-
vangverblijven wordt gezien 
als een grote hindernis voor 
vrouwen die betaald werk 
willen. De regering wordt 
verweten het scheppen van 
economische zelfstandig-
heid van vrouwen niet se-
rieus te nemen, omdat de uit-
breiding van kinderopvang 
niet konkreet wordt aange-
past. De emancipatieraad 
heeft uitgerekend, dat de be-
hoefte aan opvang momen-
teel 10 keer zo groot is als het 
aantal beschikbare opvang-
plaatsen. Geschat wordt dat 
deze behoefte in de komende 
vijf jaar nog eens zal verdub-
belen. 
De emancipatieraad is daar-
om zelf met een vijfjarenplan 
voor de uitbreiding van de 
kinderopvang gekomen.  In 
1987 zouden volgens dit plan 
al 150 duizend extra plaatsen 
kunnen worden gecreëerd. 
Binnen het plan wenst men 
o.a. het opzetten van geza-
menlijke crèches van bedrij-
ven, gemeenten en ouders te 
stimuleren. (br. Trouw 17/12) 

Uw buren zijn zwakzinnig 
Om de kille, steriele sfeer 
van de gebruikelijke inrich-
ting te doorbreken is men OP 
het terrein van de zwakzinni-
geninrichting St. Bavo te 
Noordwijkerhout „gewone 
burgers" gaan mengen met 
de inrichtingsbewoners. 
Vorig jaar november werd 
binnen de omheining van 
het complex St. Bavo offi-
cieel een kleine woonwijk 
geopend. Feitelijk startte dit 
zogenaamde woonverdun-
ningsprojekt al in januari '86. 
Het woonwijkje „de Hafak-
ker" geldt als experiment. 
Binnen twee jaar moet dui-
delijk zijn of woonverdun-
ning haalbaar en nuttig is. 
De bedoeling van het een en 
ander is om zwakzinnigen 
een zo normaal mogelijke en 
vertrouwde woonomgeving 
te bieden. (br. VK 12/12) 

Koud en prijzig 
Uit recent onderzoek van 
Konsumentenkontakt blijkt, 
dat bij ouderen thuisbezorg-
de maaltijden op twee pun-
ten dikwijls de toets der kri-
tiek niet kunnen doorstaan. 
In het algemeen is de tempe-
ratuur van het „warme" eten 
aan de lage kant (een goede 
warme maaltijd is 65' C, ter-
wijl de gemiddelde warmte 
58°C was). Verder kosten de 
maaltijden in verhouding tot 
het inkomen veel ouderen in 
feite te veel geld. In een aan-
tal gevallen komt de warme 
maaltijd neer op 20% van het 
inkomen (alleen AOW). Ove-
rigens vonden de meeste 
warme-maaltijd-aan-huis 
klanten het geleverde eten 
overwegend lekker en goed 
ruiken. Konsumentenkon-
takt levert ook kritiek op het 
vitaminegehalte van de 
maaltijden. In veel maaltij-
den werd nauwelijks vitami-
ne C aangetroffen! Een si-
naasappel toe is dus wel ge-
wenst. 

Herzien stelsel sociale zeker-
heid soms flinke stap terug 
Ondanks alle mooie rege-
ringswoorden die van het te-
gendeel getuigden blijkt de 
herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid per 1 
januari '87 lang niet voor 
iedere uitkeringsgerechtig-
de budgettair neutraal uit te 

pakken. 
Was al ruime tijd vóór de in-
voering duidelijk dat de 
mensen met een werkloos-
heidsuitkering (WW) er ruim 
1% op achteruit zouden 
gaan, kort voor 1 januari 
werd bekend dat anderen 
een (aanzienlijk) inkomens-
bestanddeel zouden zien 
verdwijnen. Het betreft een 
bepaalde categorie mensen 
met een uitkering volgens de 
wet Werkloosheidsvoor-
ziening te weten, WWV'ers 
van 50 jaar en ouder. Tot 1 
januari 1987 kon men reke-
nen op een uitkering van 70% 
of 100% van het minimum 
loon. Maar per 1 januari val-
len zij onder de (nieuwe) wet 
Inkomensvoorzieningen 
voor Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werklo-
ze Werknemers (IOAW). Vol-
gens die nieuwe wet worden 
inkomsten en bijverdiensten 
van een partner geheel op de 
uitkering gekort. Voorheen 
gold die verrekening echter 

niet. In het meest ongunstige 
geval kan het een aderlating 
van zo'n f 1500,— per maand 
betekenen. 
In verband met deze extreme 
inkomensachteruitgang ver-
zocht de vereniging van di-
recteuren van sociale dien-
sten (DIVOSA) staatssecreta-
ris de Graaf in een alarm-
brief om een overgangs-
maatregel. Een dergelijke 
val in inkomen op zo'n korte 
termijn kan huishoudens in 
ernstige betalingsproble-
men brengen, aldus DI- 

VOSA. 

Klachten gezondheidszorg 
De Consumentenbond heeft 
onlangs de „probleemgids 
voor gezondheidsland" uit-
gegeven. 
De gids geeft uitleg van di-
verse klachtenregelingen. 
Uit onderzoek van de Consu-
mentenbond is gebleken dat 
gebruikers van de gezond-
heidszorg niet goed op de 
hoogte zijn van hun rechten. 
Voor een patiënt is het dan 
ook niet eenvoudig om een 
klacht in te dienen, gezien de 
hoeveelheid en ingewik-
keldheid op dit terrein. 
De Probleemgids geeft voor-
beeldbrieven om problemen 
schriftelijk op de juiste wijze 
kenbaar te maken en geeft 
informatie over de rechten 
van patiënten en juridische 
procedures. 
De gids is te bestellen bij de 
Consumentenbond, tel. 070-
847847 en kost f 12,50 voor le-
den en f 20,— voor niet-
leden. 

„Hart"-informatielijn 
Na een proefperiode van 3 
jaar is de informatielijn van 
de Nederlandse Hartstich-
ting definitief geworden. 25 
getrainde vrijwilligers be-
antwoorden de telefoon bij 
toerbeurt. 
Waarvoor kan men nu bij de 
informatielijn terecht? De 
voornaamste taak van de 
vrijwilligers is luisteren; in-
dien mogelijk wordt informa-
tie gegeven over medische, 
sociale en psychische pro-
blemen die betrekking heb-
ben op het hart. Mensen met 
m.n. zeer specialistische me-
dische vragen worden door-
verwezen. 
De Informatielijn van de Ne-
derlandse Hartstichting is 
van ma. t/m vr., van 09.00-
17.00 uur bereikbaar op nr. 
070-614614. 
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Zakgeld, 
leergeld 
Zakgeld en op latere 
leeftijd ook kleedgeld, 
is de eerste vorm van 
eigen inkomen waar-
mee kinderen te ma-
ken krijgen. En die in-
komsten moeten in 
evenwicht zijn met de 
uitgaven. Jong geleerd 
is oud gedaan, en dat 
geldt des te meer nu 
scholieren en studen-
ten vanaf hun acht-
tiende door de basis-
beurs over een aan-
zienlijk eigen inkomen 
beschikken. 
Het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlich-
ting (NIBUD) heeft een 
geheel nieuwe editie 
van de brochure „Zak-
geld, leergeld" uitge-
geven. Hierin staan 
tips voor ouders hoe ze 
hun opgroeiende kin-
deren kunnen leren 
omgaan met geld. De 
brochure is te bestel-
len door overmaking 
van f 5,— o.v.v. „Zak-
geld", op giro 368700 
van het NIBUD, Den 
Haag. 

FOTO'S: 3-POOT FOTOPRODUKTLES BV. 

DRIES LINSSEN. 

Humanitas stort bedrigs-kinderopvcang 
Maandag 2 februari startte zonder veel ophef het kinderdagverblijf voor kinderen van 
werknemers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Heerlen. Oorspron-
kelijk opteerde Humanitas voor algemene kinderopvang, waarbij bedrijven plaatsen 
zouden kunnen huren. Inmiddels is echter het inzicht gegroeid, dat bedrijfsgebonden 
kinderopvang onder onafhankelijk management als voorziening gelijkwaardig kan 
zijn. Bovendien geeft bedrijfsgebonden kinderopvang wellicht fiscale voordelen. 
Tegen deze achtergrond heeft Humanitas dit experiment met het ABP ter hand geno-
men. Onder leiding van architect Twan de Wilde is een voormalige villa in de tuin van 
het ABP omgetoverd in een prachtig kinderdagverblijf met plaats voor vijftig baby's en 
peuters tussen 6 weken en vier jaar. De gemiddelde bezetting is 25 kinderen per 
dagdeel. Het kinderdagverblijf wordt bemenst door drie full-timers en drie half-
timers. 

Vrouwenprojecten bij 
Arbeidsbureaus 
De arbeidsbureaus in Neder-
land hebben initiatieven ge-
nomen om de kans op een be-
taalde baan voor vrouwen te 
vergroten, veelal in samen-
werking met vrouwenorga-
nisaties, 'Vrouw en Werk-
winkels' en andere instan-
ties. 
Dit blijkt uit de brochure 
'Vrouwenprojecten bij Ar-
beidsbureaus', uitgegeven 
door het Ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgele-
genheid. Naast een overzicht 
van een twintigtal projecten 
die door arbeidsbureaus 
voor vrouwen zijn opgezet, 
bevat de uitgave meer alge-
mene informatie over maat-
regelen, wetgeving e.d. op 
het gebied van werk en scho-
ling voor vrouwen. 
De brochure is gratis ver-
krijgbaar bij de Centrale Di-
rectie Voorlichting, afd. fol-
derdistributie, Postbus 
20801, 2500 EV DEN HAAG. 
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Help! 

Hoe zou 

jij dat 

aanpakken? 

humentlinen. 
helpt mensen 
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