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

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

Stemrecht 
In uw ariikerLeven in een 
gelcleurdesameeleving" in 
VMTM van juni wordt min of 
meer vanzelfsprekend ge-
steld, dat buitenlanders hier 
stemrecht zouden moeten 
hebben. Ik meen echter toch 
te weten, dat normaal gebrui-
kelijk is dat alleen de leden 
van b. v. een vereniging 
stemrecht hebben. Zo heeft 
men ook in X-land alleen 
stemrecht, als men de X-land-
se nationaliteit heeft. Dat 
geldt bijv. in Nederland (be-
halve voor de Gemeente-
raad,E.S. )en o. a. Turkije. Die 
nationaliteit verkrijgt men 
door geboorte uit X-landse 
ouders, door huwelijk of door 
naturalisatie. In dat laatste 
geval moet men aan bepaal-
de voorwaarden voldoen, zo-
als voldoende kennis van de 
desbetreffende taal. 
Bij de Nederlandse progres-
sieven bestaat naar mijn in-
druk nogal eens de neiging 
om heel gauw klaar te staan 
met de kreet "discrimindrátsie. 

Veldhoven, M.W.Bouwes 

Geen discriminatie 
In het artikel "Leven in een 
gekleurde samenleving" van 
Henk Vlaming wordt gesteld, 
dat onze grondwei discrimi- 
nerend zou zijn, omdat bui- 
tenlanders en Nederlanders 
hier geen gelijke rechten heb-
ben. Naar mijn mening is hier 
echter geen sprake van dis-
criminatie. Nederlanders 
hebben weliswaar rechten, 
die hier wonende buitenlan-
ders niet hebben, maar ook 
plichten (b. v. dienstplicht) 
waaraan buitenlanders niet 
hoeven te voldoen. 
Als een immigrant besluit 
geen Nederlander te worden, 
wat uiteraard zijn goed recht 
is, dan moeten hem ook niet 
de rechten van een Nederlan-
der worden gegeven. Ik ben 
tegen ieder soort discrimina-
tie van immigranten, maar 
ook tegen ieder soort hevoor- 

rechting. Want bevoorrech-
ting zal onherroepelijk leiden 
tot anti-immigranten -gevoe-
lens in onze samenleving. 

Arnhem, R.1. Ovezall 

Holland 
In het artikel "leven in een ge-
kleurde samenleving" gaat 
het om mensen van een an-
dere afkomst in Nederland, die 
dus niet wonen temidden van 
een autochtone Hollandse maar 
van een Nederlandse bevolking. 
In de Albert Cuypstraat ver-
geet de schrijver, dat hij in de 
Hollandse hoofdstad is. Zo zijn er 
nog meer voorbeelden, zoals 
de Antilliaanse groeteboer en 
de Hollandse slager. 
Het is m. i. de bekende manier 
om onderscheid te maken tus-
sen Holland en het Hoge 
Noorden. Mogelijk onbewust, 
maar niet erg passend in het 
bewuste artikel. Ook hier en 
in andere provincies wonen 
Marokkanen, Turken, Surina-
mers etc. Bij de grensover-
gangen staat niet dat men 
Holland binnenkomt, maar 
Nederland. 

Groningen, Jaap Rijzinga 

Onbewust, onbedoeld 
spraakgebruik zonder discri-
minerende bedoeling ten op-
zichte van het Hoge Noorden 
of welk ander deel van Ne-
derland ook. 
E. S. 

Ouderenemancipatie 
In Van Mens tot Mens wordt 
vaak geschreven over oude-
renemancipatie. Toen ik het 
voor de zoveelste keer las 
dacht ik: wat betekent dat 
eigenlijk?Het woordenboek 
uit 1974 verklaart emancipe-
ren met: vrijmaken; mondig 
verklaren; gelijkstellen voor 
de wet. 
Dit zijn begrippen waar in Ne- 

derland niet meer voor ge-
pleit hoeft te worden; ze gel-
den in principe voor alle Ne-
derlanders ouder dan 18 jaar. 
Of bedoelt de redactie van 
VMTM met emancipatie wat 
anders dan er in het woor-
denboek staat?Is het dan niet 
beter een ander woord te ge-
bruiken? 
Als ik dit begrip wat ruimer 
opvat, in de zin van: voor je 
eigen belang opkomen, moet 
de overheid dat dan stimule-
ren?(Zie de pagina van de 
Jong Oud Trust in het nummer 
van januari 199W. Dat is toch 
in strijd met de gedachte van 
bijvoorbeeld de Stichting 
GILDE: wij ouderen weten en 
kunnen nog zoveel dat de 
moeite waard is om aan an-
deren door te geven. 
Zouden de ouderen dan ook 
niet zelf voor hun eigen be-
lang kunnen opkomen? 
Mocht men belangenbeharti-
ging bedoelen, verhul dat 
dan niet maar noem het ook 
zo. 
Als het om belangenbeharti-
ging gaat, laten de ouderen-
organisaties dan hun eigen 
boontjes doppen. Er zijn nog 
vele groepen in de samenle-
ving die met meer recht een 
beroep op de overheid doen. 

H. de Jong, 65+ 
Amstelveen 
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„Morgen kun jij ook dakloos 
zijn", zegt Nico Verwer uit En-
schede. „Wat denk je van een 
middenstander met een inko-
men van twee ton? Hij gaat 
scheiden, verdrinkt zijn ver-
driet. . ." Nico Verwer werkt 
in Enschede onder andere 
voor de Stichting Humanitas 
Onder Dak. De stichting be-
heert een opvanghuis voor 
dak- en thuislozen. Het laat-
ste jaar staat de zorg voor de-
ze categorie mensen in de 
speciale belangstelling van 
Humanitas. 

„Morgen 
kun 

je 
dakloos 

zijn" 

Het idee dat daldozen alleen een stel 
zwervers of aan drank en drugs verslaaf-
de mensen zijn, jaagt Nico als een 
sprookje de wereld uit. Het lijkt zo ge-
woon om elke dag een thuis te hebben, 
zo redeneert hij , maar voor je het weet 
leef je zelf op straat. Niemand is gevrij-
waard van dat risico. Dak- en thuislozen, 
zo somt hij op, bestaan voor een groot 
deel uit mensen die na een scheiding uit 
huis moesten, uit gokverslaafden en al-
coholisten, drugsverslaafden. Maar de 
lijst is langer. Vrouwen die hun man zijn 
ontvlucht, soms met hun kinderen, voor-
malige psychiatrische patiënten, ex-ge-
detineerden, jongeren die in internaten 
hebben gewoond, mensen die door te 
hoge huurschuld op straat zijn gezet,  

zwak begaafden die te goed zijn voor 
een opvanghuis maar niet zelfstandig 
genoeg om op zichzelf te kunnen wonen, 
mensen met psychische problemen en 
diegenen die op de wachtlijst voor pro-
fessionele hulp staan. 
Lang is de problematiek van daklozen 
nauwelijks onderkend. Sommige artike-
len in de pers hadden het in het verleden 
over daklozen als markante mensen die 
hun zwerversbestaan als een levenskeu-
ze zagen. In werkelijkheid schuilt er dik-
wijls een tragedie achter elke thuisloze. 
„Ik praat vaak over een vervreemdings-
probleem", vertelt Nico Verwer. „Het 
gaat om mensen die hun ei niet kwijt 
kunnen in de samenleving. Ze zijn niet 
geslaagd om een relatie op te bouwen  

en krijgen geen hulp om vat op hun le-
ven te krijgen. Er zijn veel van zulke 
mensen die er nooit uitkomen. Er zijn ook 
veel ex-psychiatrische patiënten die op 
straat leven. Door bezuinigingen van de 
overheid worden zij de straat op gedre-
ven. Er zijn ook jongeren die uit huis zijn 
gezet door ma, die een nieuwe vriend 
heeft. Of de kantonrechter plaatst hen in 
een internaat en ze zien dan dat moeder 
met de nieuwe vriend een baby krijgt, 
die wel thuis mag wonen. Emotioneel 
kunnen ze dat niet verwerken." 

TOENAME 
Verwer signaleert de laatste jaren onder 
daklozen een duidelijke toename van 
voormalige psychiatrische patiënten en 
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jongeren die in internaten hebben ge- 
woond. Hun problemen worden niet al- 
leen veroorzaakt door in hen gelegen 
oorzaken, meent hij. Zijn analyse van het 
probleem rond dak- en thuisloosheid is 
een klacht tegen de moderne westerse 
samenleving. Diegenen die zich in deze 
harde maatschappij nauwelijks staande 
kunnen houden, gaan kopje onder zodra 
ze tegenslag op hun weg vinden. „Als je 
al moeite hebt om je leven richting te 
geven, je raakt dan ook nog eens werk-
loos en je voelt je niet meer waardevol, 
dan zal er spanning in het huishouden 
optreden", analyseert Nico. „Je zit vervol-
gens vier of vijf jaar in een uitkerings-
situatie. De televisie gaat stuk en je hebt 
niet veel sociale contacten meer over, 
want je kan je visite zelfs geen pilsje 
meer aanbieden. Dan gaat ook de was-
machine nog stuk. Of je dan drieduizend 
gulden schuld hebt of twintigduizend;  
dat maakt op een gegeven moment ook 
niet meer uit. Ze komen er toch niet meer 
uit. Het huwelijk kan mislopen. De vrouw 
doet nog het huishouden. Zij heeft nog 
verantwoordelijkheid over. De man kan 
zich niet ontplooien en geen levensritme 
opbouwen. Die duikt door zijn proble-
men in de alcohol. Hij heeft doel noch 
richting meer. Ik zeg dan ook: morgen 
kunnen wij daldoos zijn. Geef mensen in 
ieder geval zoveel dat ze nog iets hebben 
om door te knokken. Maar geef je ze 
structureel te kort dan gaat het mis." 
De cijfers die Verwer hanteert bewijzen 
dat hij niet van een mug een olifant pro-
beert te maken. De helft van de inwoners 
van Nederland is ooit met maatschappe-
lijk werk in aanraking geweest. Van elke 
honderd inwoners scheiden er 43. Hij 
gokt op enkele incestgevallen per hon-
derd inwoners. „Ik wil niet zeggen dat dit 
vroeger niet voorkwam," zegt Verwer. 
„Maar vroeger woonde de vrijgezelle 
oudoom nog thuis. Tegenwoordig krijg ik 
zoveel jonge mensen in huis die met hun 
gevoelens niet uit de voeten kunnen. 
Wat voor toekomst hebben we al die jon-
geren geboden? Het kunnen onze toe-
komstige gedetineerden zijn. Waarom 
gebruiken jongeren drugs? Niet omdat 
zij het fijn vinden, maar omdat ze hun 
gevoelens niet weten te uiten en geen 
vat op hun leven hebben." 

ZWIEBERTJES 

Het is niet het feit dat er mensen zijn die 
problemen hebben met hun omgeving 
en gevoelens waar Verwer zich over op-
windt. Het is het idee dat deze mensen in 
toenemende mate tussen wal en schip 
invallen. „Vroeger waren er ook 
Zwiebertjes en Gekke Henkies. Ze wer-
den niet alleen geaccepteerd, maar zelfs 
ook gewaardeerd. Wat je nu ziet is dat 
mensen vervreemden van hun omge-
ving. De menselijke normen verdwijnen 
uit het oog. Veel dak- en thuislozen raken 
dan ook in het criminele circuit. Een boel 
dakloze jongeren in opvanghuizen sla-
pen tot elf of twaalf uur en gaan 's a-
vonds om tien uur de stad in. Wie weet 
wat ze 's nachts uithalen. Als de samen-
leving de ex-internaatjeugd toekomst 

geeft met een stukje warmte, dan be-
spaar je dat uit op justitie. Dat is weten-
schappelij k bewezen." 
Hoewel hij dweilt met de kraan open, 
probeert Nico Verwer toch de ergste pro-
bleemgevallen te ondersteunen. Soms 
met succes. Soms raken jongeren aan 
het werk, zien weer zin in het leven en 
klimmen uit de misère. „Als je naar 
school of naar je werk gaat voel je je 
's avonds redelijk", zegt Nico. „Mis-
schien ga je nog naar een sportclub of 
kijk je naar de televisie. Af en toe zie ik op 
de markt wel eens stellen die elkaar bij 
Humanitas hebben leren kennen. Dan 
denk ik: dat is toch leuk. Het geeft me 
kracht om verder te gaan." 

Henk Vlaming 

SOCIAAL 
Nederland telt tussen de 
17.500 en 200.000 thuislozen. 
Dat eerste cijfer komt van het 
Ministerie van WVC, het laat-
ste van een schatting van de 
Nijmeegse professor Heijden-
dael. Amsterdam telt alleen 
al 6.000 á 10.000 thuislozen, 
Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht elk tussen de 1.000 en 
1.500. 

In andere plaatsen zijn de absolute aan-
tallen lager, maar wijken naar verhou-
ding niet eens zoveel daarvan af.Ook 
Gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 
inwoners tellen er gemiddeld ten minste 
13 (volgens WVC) en wellicht 50-100 (vol-
gens de Nederlandse Vereniging van 
Gemeenten): Die uiteenlopende tellin-
gen en schattingen houden natuurlijk 
verband met de definitie van wie "thuis-
loos" is. Bij de cijfers van WVC gaat het 
om geregistreerde thuislozen. Wie weet 
dat onder thuislozen ook ondergedoken 
vluchtelingen zonder verblijfstitel, weg-
gelopen kinderen en zwervende ver-
slaafden moeten worden gerekend kan 
die officiële cijfers nauwelijks serieus 
nemen. 
Aan de andere kant hanteert prof. Heij-
dendael ook een zeer ruime definitie. 
Misschien heeft het ministerie van 
VROM wel de meest reële cijfers uit on-
derzoek tevoorschijn gehaald. Die ko-

. men uit op minimaal 50.000 en maximaal 
100.000 personen. 

Wie thuislozen wil helpen terug te keren 
in de "normale" maatschappij, dat wil 
zeggen met een vast leefmilieu, een sta-
biele woonsituatie en een volwaardige 
rechtsbescherming moet een keuze ma-
ken uit de vele, sterk van elkaar verschil-
lende subgroepen. Wie zich richt op de 
opvang van oudere mannen, die zijn 
gaan zwerven na het verlies van hun 
levenspartner, kan dat niet doen op de-
zelfde plaats, tijd en wijze als de opvang 
van zwerfjongeren. De ex-psychiatri-
sche patiënt vraagt een andere opvang 
dan de uitgeprocedeerde en ondergedo-
ken asielzoeker. 

Een werkgroep van Humanitas heeft 
zich de afgelopen maanden bezig ge-
houden met deze problematiek. Kan Hu-
manitas een zinvolle bijdrage leveren 
aan het oplossen of tenminste verzach-
ten van de problemen van mensen die 
zozeer "ontworteld" zijn, dat zij hoewel 
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Bio-ethiek 
Het is een bekend Humanistisch uitgangspunt, dat ieder mens 
verantwoordelijk wordt geacht voor het eigen handelen, de 
eigen keuzes, de eigen wijze van leven. Parallel daarmee 
loopt het respect, dat wij vanuit een algemeen-humanistische 
levensvisie dienen op te brengen voor de wijze, waarop men-
sen met die eigen verantwoordelijkheid omgaan, de keuzes 
die zij voor zichzelf maken. 

PENSIM 
misschien niet geheel zonder dak boven 
het hoofd toch als "thuisloos" moeten 
worden aangemerkt. 

De werkgroep is tot de conclusie geko-
men dat Humanitas wellicht en op voor-
lopig kleine schaal, een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de opvang van 
thuislozen die 

• in het algemeen met een klein beetje 
steun zelf overeind kunnen blijven, 

• niet de (zware) zorg nodig hebben van 
een echte "inrichting" voor thuislozen-
zorg, 

• hoewel eventueel uit de psychiatrie 
ontslagen nog niet in staat zijn geheel 
zelfstandig een eigen weg te gaan of 

• na in goed overleg gestopt te zijn met 
een hulpverleningsprogramma toch 
nog verder geholpen moeten worden. 

Deze opvang zou de vorm moeten krij-
gen van een "sociaal pension". Daaron-
der verstaat de werkgroep een tehuis 
zonder therapeutische inslag dat men-
sen de gelegenheid biedt hun 
eigenwaarde terug te vinden en geleide-
lijk aan minder geïsoleerd in de samen-
leving te komen staan. 

Dakloze 

kan terug 

naar 

maatschappij 

In het rapport van de werkgroep, dat in 
concept gereed is, wordt uitgegaan van 
sociale pensions voor ongeveer 15 bewo-
ners. Voor de begeleiding wordt zowel 
gekeken naar vrijwilligers als naar twee 
beroepskrachten per pension. Aan de 
orde komen het kiezen van de (plaatselij-
ke) doelgroep, de toelatisngscriteria, de 
vorm van hulpverlening, de positie van 
vrijwilligers en beroepskrachten en de 
financiering. Ook bevat het rapport een 
plan voor de opzet van een sociaal pen-
sion. 
Het rapport, dat mag worden be-
schouwd als een belangrijke bijdrage 
aan de discussie over dak- en thuislozen-
zorg binnen Humanitas, verschijnt begin 
oktober. 

Erik Stibbe  

Geïsoleerd van het gegeven dat de mens 
een sociaal wezen is, dat alleen kan ge-
dijen in een maatschappelijk verband, 
zou dit uitgangspunt kunnen leiden tot 
een grenzeloos egocentrisme of, erger, 
egoïsme, Daarom hoort een tweede uit-
gangspunt er onverbrekelijk bij: de 
noodzaak tot onderlinge solidariteit van 
mensen aan elkaar. Aan de erkenning 
van ieders eigen verantwoordelijkheid 
voor zichzelf is gekoppeld, dat wij zon-
dig bereid moeten zijn de ander te hel-
pen die verantwoordelijkheid te dragen. 
Alleen in extreme gevallen lijkt het ge-
oorloofd en kan de situatie ons er soms 
ook toe dwingen die verantwoordelijk-
heid geheel of gedeeltelijk over te 
nemen. 
Van die gedachte is de Vereniging Hu-
manitas een levend voorbeeld. Onze 
hulp- en dienstverlening gaat er van uit, 
dat mensen recht hebben op onze solida-
riteit. Recht op onze hulp- en dienstverle-
ning, als zij het tijdelijk of permanent, 
geheel of gedeeltelijk niet alleen aan-
kunnen. 

Waarom deze filosofische beschouwing 
op deze plaats? 
Omdat het Humanistisch Verbond een 
rapport heeft gepubliceerd, dat ingaat 
op de problemen van de bio-ethiek. Pro-
blemen die te maken hebben met de re-
volutionair snel gegroeide mogelijkhe-
den leven tot stand te brengen, in de 
kwaliteit van het leven in te grijpen door 
medisch handelen en het leven, als dat 
ondraaglijk geworden is, te beëindigen. 
Let wel: het rapport stelt deze problemen 
aan de orde en ontwikkelt er een huma-
nistische visie op. Eén humanistische vi-
sie, niet de humanistische visie. 
Het rapport dwingt mensen tot naden-
ken, wellicht tot het maken van keuzes 
voor zichzelf, nooit tot het maken van 
keuzes voor anderen. 
Tenzij die ander buiten staat is keuzes te  

maken. En jawel, meteen stort de meute 
zich op de veronderstelling, dat het wel-
licht geoorloofd kan worden geacht 
iemand aan te wijzen die in een bepaald 
geval de bevoegdheid krijgt te beslissen 
over het beëindigen van het leven van 
een ander, bijvoorbeeld de patiënt in co-
ma. Onder precieze voorwaarden en 
strenge controle, maar toch. Wie tegen 
euthanasie is voelt zich blijkbaar ook ge-
noopt ieder denken over dat onderwerp 
als onethisch af te wijzen. Betreurens-
waardig, dat daarmee de openbare dis-
cussie direct wordt toegespitst op slechts 
één onderwerp. 
In de eerste plaats: persoonlijk acht ik het 
goed om na te denken over de aan-
vaardbaarheid van alle mogelijkheden, 
die de bio-techniek de laatste decennia 
heeft ontwikkeld. Mogelijkheden als het 
beïnvloeden van zwangerschap en van 
de ongeboren vrucht, vervangen van 
zieke of versleten organen, het verlen-
gen van het leven door medisch hande-
len aan de ene kant en het beëindigen 
van zinloos geacht medisch handelen 
aan de andere zijde. 
In de tweede plaats: het Humanistisch 
Verbond heeft het onderwerp aan de or-
de gesteld, géén inhoudelijk standpunt 
ingenomen. Mijns inziens terecht. Eerst 
de discussie, daarna pas (eventueel) de 
keuze. 
Ten derde: het gaat om een rapport van 
een werkgroep van het Humanistisch 
Verbond, niet van Humanitas. Twee or-
ganisaties die met elkaar bevriend zijn 
en aan elkaar verwant, maar die geen 
verantwoordelijkheid voor elkaar dra-
gen. Dus ook niet voor elkaars uitspra-
ken. Laat staan, als het niet gaat om uit-
spraken, maar om een belangrijke bij-
drage aan het denken over leven en 
dood en alles wat daartussen door men-
sen kan worden beïnvloed. 

Erik Stibbe 
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in opkomst 
Stel dat uw echtgenoot, echtgenote of partner opeens 

overlijdt. U staat er dan helemaal alleen voor, al of niet met 
kinderen. Familie, vrienden en kennissen leven in het begin 

mee, maar er komt een moment waarop ze zich afvragen 
„waarom je er nog niet overheen bent". En dan staat u er echt 
helemaal alleen voor. Als na een maand of twee alle zakelijke 
dingen afgehandeld zijn, begint voor u het rouwproces pas. 
Waar anderen over het verlies heen kunnen stappen, daar 

kunt u het niet, en mag u het ook niet. 

Het verlies is vaak moeilijk te verwerken: 
huilbuien, slapeloze nachten, vooral de 
eerste tijd. Later kan het zich zelfs uiten in 
vergeetachtigheid of lichamelijke klach-
ten. Dit alles gepaard aan een diep ge-
voel van eenzaamheid. Deze reactie 
komt vaak voor. Veel mensen kunnen 
zich er geen voorstelling van maken, ten-
zij ze het zelf meegemaakt hebben. Som-
mige getroffenen komen er weer boven-
op, alleen of met hulp uit hun omgeving. 
Anderen lukt dit niet, kunnen dit niet en 
raken in een sociaal isolement. Om deze 
laatste groep mensen te helpen zijn pro-
jecten Steun bij Rouwverwerking in het 
leven geroepen. 
In Alkmaar wordt de rouwverwerking 
begeleid door de Vereniging Handrei-
king. Handreiking is een vrijwilligersor-
ganisatie die openstaat voor alle rou-
wenden uit de regio, ongeacht leeftijd of 
gezindte. Handreiking noemt zich niet 
humanistisch; Humanitas is wèl in het 
bestuur vertegenwoordigd met een lid 
van de Afdeling Alkmaar als adviseuse. 
Vrijwilligers van Humanitas nemen deel 
aan het werk van Handreiking. 

ROUWPROCES 

Verdriet hebben over iets dat ons ontno- 
men wordt, of wat ons ontvalt noemen 
we rouwen. Rouwen is een 'proces', dat 
wil zeggen dat het een bepaald verloop 
heeft en in dat verloop een ontwikkeling 
kent. Bij de één duurt het langer dan bij 
de ander. Hoe dieper, intenser de relatie 
was met degene die overlijdt, hoe dieper 
en langduriger zal ook het rouwen zijn. 
Over het algemeen komen in een rouw-
proces verschillende fasen voor. Het be-
gint met de initiatiefase. Het bekend wor-
den van het verlies van een dierbaar 
persoon door de dood, doet het rouwpro-
ces op gang komen. De rouwende voelt 
zich afgesloten van anderen; soms zijn er 
paniek- of wanhoopsreacties. Hierop 
volgt de protestfase. De  rouwende pro- 
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testeert tegen het verlies. De eerste wijze 
waarop hij dit protest uit is de ontken-
ning: „Nee, nee, het is niet waar, het kan 
niet waar zijn, het mag niet waar zijn". 
De tweede wijze is door woede, opstand, 
en agressie. De rouwende gaat anderen 
of zichzelf de schuld van het verlies ge-
ven. In het laatste geval komen allerlei 
schuldgevoelens naar voren. 
In de wanhoopsfase wordt geleidelijk de 
volle omvang van het gebeurde duide-
lijk. Dit geeft gevoelens van diepe een-
zaamheid: „Niemand kan begrijpen wat 
ik nu moet doormaken, niemand kan mij 
troosten". De rouwende wordt wanho-
pig, depressief, en ziet de zin van het 
leven niet meer zitten. „Hoe moet ik nu 
verder?". De laatste fase is de verwer-
kingsfase. Dit is de fase waarin het ver-
driet 'is doorgemaakt'; de rouwende be-
seft de nieuwe situatie en aanvaardt die 
ook. Het wil daarentegen niet zeggen dat 
het verlies ook is vergeten. De steun bij 
rouwverwerking is erop gericht rouwen-
den bij te staan in het doorlopen van • 

fluiter-lamel 

om mij 
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deze fasen, tot de verwerkingsfase is be-
reikt. De belangrijkste schakel hierbij is 
natuurlijk de rouwende zelf. 
Niet iedere rouwende is gelijk: je bent 
man of vrouw, jong of oud. Ook de aard 
van het verlies is niet voor iedereen ge-
lijk: echtgenoot of echtgenote, partner, 
kind, vader of moeder. Al deze verschil-
len maken het noodzakelijk om tot een 
onderscheid in de hulpverlening te 
komen. 

In Alkmaar hebben ze voor een tweede-
ling gekozen: een weduwen- en weduw-
naarsgroep en een jongerengroep. In de 
weduwen- en weduwnaarsgroep zitten 
weduwen, weduwnaars, ouders die hun 
kind(eren) verloren hebben en samen-
wonenden van wie de partner overleden 
is. In de jongerengroep zitten kinderen 
(18 tot 22 jaar) van wie de vader of moe-
der overleden is, en ouders (27 tot 45 jaar) 
van wie hun kind overleden is. De reden 
van deze scheiding is dat de rouwende 
zich beter begrepen zal voelen tussen 
lotgenoten van dezelfde leeftijd, en met 
eenzelfde achtergrond (de aard van het 
verlies). Daarnaast zijn de activiteiten 
per groep enigszins aangepast: de jon-
gerengroep kent bijvoorbeeld activitei-
ten als een dagje naar het strand gaan, 
Sinterklaasviering en sportactiviteiten. 

CONTACT LEGGEN 
Hoe komen contacten met rouwenden tot 
stand? Over het algemeen door het ver-
spreiden van folders en brochures in de 
regio. Daarnaast door advertenties over 
activiteiten in de lokale of regionale 
kranten, of door plaatsing van artikelen 
over het project in de krant. Al deze mid-
delen zijn er op gericht om de mensen in 
de regio er op te wijzen dat zij niet alleen 
hoeven te staan, maar dat er mensen 
bereid zijn hun een hand te reiken bij het 
verwerken van hun verlies. 
Meer specifiek probeert men rouwenden 
te bereiken door het sturen van persoon-
lijk geadresseerde brieven. Adressen 
worden uit de overlijdensberichten ge-
haald. Als stelregel hanteert men in Alk-
maar een periode van twee maanden 
voordat de nabestaande een brief ont-
vangt. Dan zijn de meeste zaken (finan-
cieel en materieel) afgerond, en komt het 
rouwproces pas goed op gang. Na het 
versturen van de brief ligt het initiatief 
volledig bij de nabestaande. In de brief 
staat een telefoonnummer vermeld en is 
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een antwoordstrook bijgevoegd. Het in-
vullen van de antwoordstrook blijkt vaak 
gemakkelijker dan zelf opbellen. 
Ook met de uitvaartverzorging in de re-
gio worden goede contacten onderhou-
den. In het informatiepakket dat de na-
bestaanden krijgen, kan foldermateriaal 
over het project opgenomen worden. 
Verder zijn goede contacten nodig met 
de organisaties uit de zogenaamde 'eer-
ste lijn': het maatschappelijk werk, het 
RIAGG (Regionale Instelling voor Am-
bulante Geestelijke Gezondheidszorg) 
en andere professionele instellingen die 
met rouwverwerking om kunnen gaan. 
Deze instellingen verwijzen rouwenden 
die bij hen aankloppen vaak door. An-
dersom verwijzen de begeleiders ook 
rouwenden door naar deze instellingen 
als professionele hulp nodig is. Voor de 
eerste drie mogelijkheden geldt dat het 
initiatief bij de rouwenden ligt. Aan hen 
is de keus om te reageren of niet. Dit is 
een wezenlijk punt in de hulpverlening: 
cie rouwende moet zelf geholpen willen 
worden. Als een rouwende reageert, 
wordt hij ter bevestiging opgebeld. Het 
kan voorkomen dat iemand uit de omge-
ving van de rouwende heeft gerea-
geerd, zonder medeweten van de rou-
wende. Als de rouwende zelf gerea-
geerd heeft, moet het telefoongesprek al 
enige duidelijkheid verschaffen over de 
soort hulp die hij of zij wenst. Dit hangt 
natuurlijk ook af van de ernst van de 
Problemen, en de persoonlijke voorkeur. 

HUISBEZOEK 
De   

kern van de steun bij Rouwverwer- 
,,ng is het huisbezoek. In Alkmaar ko-
men getrainde vrijwilligsters (huisbe-
'neksters - allemaal vrouwen) elke week 
anderhalf uur bij een hulpvrager langs. 
u_ 	dit moment zijn er in Alkmaar en 
prnstreken twaalf huisbezoeksters en 
veertien hulpvragers. De huisbezoek-ster

shebben  allemaal zelf ooit een rouw-
-,ivrooes door moeten maken; ze weten 

is  cicirover ze praten. Het lotgenootschap 
, 	belangrijke 	het huisbe- 
`Qek. D 

e h uipvrager
factor  

heeft
bij 

 het gevoel dat  

hij niet helemaal alleen staat, maar dat 
er meer mensen zijn die een rouwproces 
doormaken of doorgemaakt hebben. 
Met het huisbezoek wordt getracht het 
isolement van de rouwende te doorbre-
ken. Er is iemand om over de problemen 
te praten; iemand die het kan begrijpen 
omdat zij het zelf ook allemaal heeft mee- 

Haal de 

zouwende 

un zijn koLement 

gemaakt. De huisbezoekster kan vanuit 
haar eigen ervaring op mogelijkheden 
wijzen die het rouwproces kunnen be-
spoedigen. De huisbezoeksters verrich-
ten vaak ook enige hand- en span-
diensten. Dat kan variëren van licht 
huishoudelijk werk tot het samen klussen 
of breien. Zij kunnen de hulpvragers ook 
wijzen op de andere activiteiten van het 
project, zoals de gespreksgroepen of ge-
zelligheidsbijeenkomsten. Na drie 
maanden volgt een eerste evaluatie van 
de huisbezoekster met de hulpvrager. 
Naast het huisbezoek zijn er de (huiska-
mer)gespreksgroepen. In advertenties 
worden deelnemers opgeroepen. In Alk-
maar kan op deze manier twee keer per 
jaar een nieuwe gespreksgroep ge-
vormd worden, met maximaal acht per-
sonen. Vaak zijn het mensen die niet eer-
der contact hebben gehad met de hulp-
verlening op dit terrein, een enkeling is 
via het huisbezoek bij de gesprelcsgroep 

terecht gekomen. 
De gespreksgroep is collectief van opzet, 
in tegenstelling tot het huisbezoek dat 
een individueel karakter heeft, en komt 
zo'n acht á tien keer bijeen met tussenpo

-

zen van twee weken. De gesprelcsleider 

stelt een aantal problemen aan de orde 
die in het rouwproces een rol spelen. De 
bedoeling is om in de groep tot openheid  

te komen. Dit lukt soms vrij snel, soms 
lukt het ook niet. De deelnemers praten 
in eerste instantie over hun problemen 
tegen elkaar, maar wat beoogd wordt is 
het praten met elkaar. Lukt het om elkaar 
in de gespreksgroep te benaderen, dan 
is een stukje isolement doorbroken.
Daarmee wordt het rouwproces ver- 
sneld. 
Naast intensieve Steun bij Rouwverwer- 
king als het huisbezoek en de gespreks-
groepen, is ook de minder intensieve 
steun belangrijk: de maandelijkse gezel-
ligheidsbijeenkomsten,  open middagen 
en avonden, themamiddagen en excur-
sies, zoals boot- en fietstochtjes. Deze ac-
tiviteiten bieden de rouwenden een mo-
gelijkheid om steun bij elkaar te zoeken 
en ervaringen uit te wisselen in een on-
gedwongen sfeer. De kans om met lotge-
noten om te gaan kan de rouwende uit 
zijn isolement halen. Het initiatief ligt 
uiteraard ook hier weer bij de rouwende 

zelf. 
Binnen de Vereniging Humanitas zijn 
onder andere de afdelingen Alkmaar, 
Haren en Zaanstad actief met projecten 
Steun bij Rouwverwerking. In Alkmaar 
gebeurt dit in de vorm van deelname in 
de Vereniging Handreiking, zoals al eer- 

der is vermeld. 
In maart 1989 is „Steun bij Rouwverwer- 

.king, draaiboek voor het organiseren 
van huisbezoekgroepen rouwverwer-

king"bij Humanitas verschenen. Het is 
een prima informatiemap voor afdelin-
gen die aan Steun bij Rouwverwerking 
willen gaan doen. 
De essentie van Steun bij Rouwverwer

- 

king is dat de ene persoon die geen idee 
heeft van rouwverwerking, geholpen 
wordt door een andere persoon die dit 
wèl heeft, en die in staat is met zijn kennis 
anderen te helpen. De waarde van een 
dergelijke hulpverlening mag niet wor-
den onderschat, want vroeg of laat krij-
gen we allemaal met de dood te maken, 
en het is maar de vraag hoe we dat ver- 

werken. 

Arjen Hougee 



T-F7, 	 ( 

De Kaasschaaf 
De Kaasschaaf is een politiek 
instrument. U dacht natuur-
lijk altijd dat een kaasschaaf 
in de keuken thuishoort. Of op 
de ontbijttafel. Om er van jon-
ge Leidse, belegen Goudse of 
ouwe Edammer mooie plak-
jes mee te snijden en uw 
brood daarmee te beleggen. 
Mis! 
In het hedendaagse Haagse 
jargon is de kaasschaaf een 
instrument, waarmee je be-
grotingstekorten te lijf gaat. 
Men neme een subsidie, hale 
die over de kaasschaaf en 
dan is er een plakje af. Men 
doet dat met duizend subsi-
dies, haalt daar duizend plak-
jes af en dan heb je een bezui-
niging. 
En die bezuiniging krijgen de 
gesubsidieerde instellingen 
dan op hun brood. 
Smaakt dat? 
Jazeker. Dat smaakt politici 
uitstekend. Ze kunnen altijd 
zeggen, dat er maar zo'n klein 
beetje van elke subsidie apart 
afgaat, dat iedereen daar een 
mouw aan moet kunnen pas-
sen. Smaakt dat die instellin- 

gen ook? Nou, een beetje min-
der lekker. De kaas van je 
brood laten eten is minder erg 
dan volledige broodroof. Op 
het eerste gezicht werkt de 
kaasschaaf-methode huma-
ner dan het geheel dicht-
draaien van de subsi-
diekraan voor de een om hem 
voor de ander open te kunnen 
draaien. 
Maar toch. Neem Humanitas. 
Minister Kok adviseert zijn 
collega-minister D'Ancona 
de kaasschaaf te hanteren 
door 1% af te halen van alle 
subsidies, die organisaties 
van de rijksoverheid ontvan-
gen. Voor de subsidie van het 
Rijk aan Humanitas voor zes 
medewerkers op het Centraal 
Bureau zou dat globaal neer-
komen op bijna 6000. - per 
jaar. Kassa voor het kabinet, 
pijnlijk voor Humanitas. 
Want die 6000.- per jaar zou-
den we dan ergens anders 
vandaan moeten halen. Ruw 
gerekend ontvangt het hoofd-
bestuur van de contributie 
van ieder lid (tweede leden 
op een adres niet meegere- 

kend) ongeveer 11. - per jaar. 
Daar staan directe kosten te-
genover: ongeveer 9.50 per 
jaar. Dat betekent, dat Huma-
nitas 4000 nieuwe leden no-
dig zou hebben om de bezui-
niging met de Kok's kaas-
schaaf te boven te komen. 
Au! 
Gelukkig voor Humanitas  

heeft mevrouw D'Ancona in 
eerste instantie gekozen voor 
een andere bezuiniging. 
Hakken in het vormingswerk 
bijvoorbeeld. Maar het blijft 
oppassen geblazen, met al 
dat schaven en hakken. Aan 
tafel, en in Den Haag. 

I. D. van Est 

Verstandelijk gehandicaptenzorg in beweging 
Binnen de zorg voor de verstandelijk ge-
handicapten zijn belangrijke ontwikke-
lingen gaande. De zorg-op-maat-ge-
dachte is een begrip dat een jaar of ze-
ven geleden is opgedoken en dat sinds-
dient het denken over de toekomst van 
de zwakzinnigenzorg steeds sterker is 
gaan beheersen. Met zorg op maat 
wordt bedoeld, dat iedere gehandicapte 
en zijn of haar ouders niet meer zorg 
krijgen dan nodig is en niet minder zorg 
dan noodzakelijk is. 
Waarom moet de zorg anders? De veel 
gehoorde klacht van de laatste jaren is 
dat verstandelijk  gehandicapten en hun 
ouders, dus de gebruikers van de zorg, 
vaak te afhankelijk zijn van de instellin-
gen die de zorg verlenen. Die zorg, hoe 
goed ook, sluit lang niet altijd aan bij wat 
de gehandicapten en hun ouders zelf 
eigenlijk vragen en willen. Voorzienin-
gen zouden antwoord moeten geven op 
de individuele hulpvragen van iedere 
betrokkene en niet andersom, zoals nu 
vaak het geval is, dat gebruikers genoe-
gen moeten nemen met wat de voor-
zieningen te bieden hebben. De zorg die 
instellingen bieden is vaak niet toege-
sneden op de behoefte van de mensen: 
het is te veel of het is te weinig. 
Het plan van de Ziekenfondsraad beoogt 
af te stappen van het huidige systeem in 
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de AWBZ. In de eerste plaats moet niet 
langer de voorziening uitgangspunt zijn, 
maar de hulpvraag, zodat de individue-
le en gerichte toewijzing mogelijk wordt. 
In de tweede plaats moet de hulp niet 
alleen in een voorziening maar ook thuis  

kunnen worden geboden. 
Tijdens een bijeenkomst enige tijd gele-
den met bestuurders, projectgroepen en 
andere betrokkenen bij de Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg vanuit Humanitas 
werd concreet aangegeven hoe daar-
aan in proefgebieden gestalte wordt ge-
geven. Ouders en maatschappelijk werk 
indiceren de hulpvraag. Door de zorg-
coiirdinatiecommissie, waarin alle voor-
zieningen in de regio zijn vertegenwoor-
digd, wordt daarna de hulpvraag ver-
taald in een functioneel zorgaanbod. 
Een andere ontwikkeling die in gang is 
gezet is het "ingroeien" in de regio van 
de diverse stichtingen. Daarin wordt het 
belang onderkend dat er afspraken moe-
ten worden gemaakt waarop zij elkaar 
kunnen aaspreken, hetgeen uiteindelijk 
moet leiden tot verdere integratie. Het 
gevolg is, dat bevoegdheden van stich-
tingen worden overgdragen ten aanzien 
van informatieve documentatie, indica-
tiestelling, zorgtoewijzing en financie-
ring. 
Een nadere inventarisatie zal duidelijk-
heid moeten verschaffen over de vraag 
op welke wijze daaraan voor de Stich-
ting VGZ verdere gestalte kan worden 
gegeven. 

B. Reintjes 



Zaaien, breien  en oogsten 

Onlangs zijn de uitnodigin-
gen gestencild voor de staf-
vergadering van deze 
maand. Het kost altijd even 
tijd om de 35 medewerkers 
van de Mahalapye Develop-
ment Trust (MDT) op de hoog-
te te brengen, omdat de ver-
schillende afdelingen ver-
spreid in Mahalapye liggen. 
Mahalapye telt wel meer dan 
30.000 inwoners en dat is 
veel, in een droog land als 
Botswana. 

MDT is een plaatselijke ontwikkelingsor-
ganisatie, die in 1973 werd opgericht om 
de sociaal-economische ontwikkeling 
van de inwoners van Mahalapye te be-
vorderen. Ontwikkelingswerk in een 
straatarm land, waar ook een aantal me-
dewerkers en het hoofdbestuur van Hu-
mant tas aan meebetalen via HIVOS, het 
Humanistisch Instituut voor Ontwikke-
lingssamenwerking in Nederland. Le-
den mogen ook meedoen, natuurlijk, 
graag. 
MDT houdt een graanmolen draaiende, 
heeft op het hoofdterrein een tuinbouw-
afdeling, een cursuscentrum waar vrou-
wen leren typen en boekhouden en de 
centrale administratie. Midden in het  

stadje staan de Trust Landbouwwinkel 
(zaaigoed, bestrijdingsmiddelen enzo-
voort) en de Trust Handwerkwinkel (zelf-
gemaakte kleding, stoelen, tassen en be-
werkte huiden). Verderop in Mahalapye 
heeft MDT een stuk bouwland voor tuin-
bouwgroepen, een lagere school en een 
project, waar vrouwen leren naaien en 
machinebreien. 
In de loop der jaren groeide MDT uit tot 
een bloeiende, complexe organisatie 
met wel 14 verschillende activiteiten. Te 
veel van het goede? In 1986 bleek de 
leiding de zaken niet meer in de hand te 
hebben. De coordinator verdween, de 
koers werd verlegd. Verlieslijdende 
commerciële afdelingen werden afge-
stoten, in overleg met HIVOS (donor 
sinds 1977) werd besloten de nadruk te 
leggen op voorlichting. De Stichting Ne-
derlandse Vrijwililigers (SNV) zorgde 
voor een deskundige op dat terrein. On-
dergetekende, ik dus, Kees de Jong. 
Eenmaal in Mahalapye bleek het een 
van mijn taken te helpen het manage-
ment in betere banen te leiden. Het be-
stuur moest meer betrokken raken bij 
MDT en de gang van zaken beter contro-
leren. De organisatie moet ook eenvou-
diger worden, zodat het minder moeilijk 
wordt er op goede wijze leiding aan te 
geven. Daarom wil MDT nu de school 
aan de overheid overdragen en de 
graanmolen en de winkels volledig ver-
zelfstandigen. Dan kan MDT zich volle-
dig richten op de nieuwe taak van voor-
lichting en training. 

MDT is altijd al actief geweest op het 
gebied van voorlichting en training. Wat 
ontbrak was een vaste strategie met bij-
behorende methoden. Begin dit jaar is er 
een voorlichtingsmodel gekomen, dat 
als basis kan gaan dienen voor de huidi-
ge en toekomstige aanpak. Die aanpak 
houdt in, dat MDT zich nog meer dan 
vroeger gaat richten op twee groepen 
armen: door vrouwen geleide huishou-
dens en mensen zonder vee. Veel van 
deze mensen staren zich blind op de 
moeilijkheden die ze ondervinden. MDT 
wil ze helpen oog te krijgen voor de mo-
gelijkheden om wat te verbeteren aan 
hun omstandigheden. Centraal in het 
model staat het werken met kleine groe-
pen. Samen kan je beter inzicht krijgen 
in problemen, samen ben je creatiever in 
het vinden van oplossingen. De groeps-
gesprekken moeten uitmonden in con-
crete activiteiten, zoals tuinbouw of 
handwerk. 
In principe zijn allerlei nieuwe initia-
tieven welkom. We verwachten, dat de 
meeste belangstelling uitgaat naar acti-
viteiten, die een inkomen verschaffen. 
Het snelgroeiende Mahalapye biedt 
daartoe voldoende mogelijkheden. Er is 
bijvoorbeeld veel vraag naar verse 
groente, zelfgemaakte stoelen, schoolu-
niformen, bomen en bouwmaterialen. In 
tegenstelling tot het verleden gaat MDT 
die nieuwe activiteiten echter niet zelf 
beheren. De groepen zullen van het be-
gin af aan zelfstandig moeten draaien. 
MDT zal helpen door trainingen in 
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De term 
"thuisbankieren" 

is, door de reklame- 
campagne van de Postbank, 
aardig ingeburgerd. Minder 
bekend zal de term "groen 

bankieren" voor de 
meeste mensen 

klinken. 

JEA BANKIEA 
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Naast alle groene wasmiddelen en poli-
tieke partijen is er nu dus ook het groene 
bankieren. Het is ook wel logisch om, 
behalve bij het aankopen van artikelen, 
ook bij het sparen en beleggen van geld 
bewust te werk te gaan en met oog voor 
de effecten van ons handelen op maat-
schappij en natuurlijk.milieu. Groen 
bankieren dus. Of beter nog: bewust 
bankieren. 
Naast een zinvolle besteding van het 
geld dat we laten rollen kan door bewust 
bankieren ook het (nog) niet gebruikte 
geld voor goede doelen worden aange-
wend. Tegenover de spaarder staat im-
mers de kredietvrager, met de spaarin-
stelling als intermediair. Het is niet bij 
elke spaarinstelling even duidelijk wat 
er met ons spaargeld gebeurt, zodat in-
zicht in een zinvolle besteding niet altijd 
eenvoudig is. Er zijn echter wel een aan-
tal instellingen die zich expliciet richten 
op het beleggen in mens- en 
milieuvriendelijke objecten en daarover 
hun spaarders ook informeren. 
De maatschappij- en milieubewuste 
spaarder kan op die manier kiezen voor 
beleggen in een betere toekomst. 
Traditioneel is de spaarder gericht op 
een zo hoog mogelijk rendement van het 

volg van pag. 9 
groepsvaardighedán en financieel be-
heer. Ook zal MDT proberen de groepen 
in contact te brengen met andere groe-
pen en organisaties voor kennisuitwisse-
ling, vaktechnische training en financië-
le bemiddeling. 
Binnenkort gaat MDT de nieuwe voor-
lichtingsaanpak toepassen in een wijk 
van Mahalapye. We beginnen met ver-
kennend huis aan huis-onderzoek, zodat 
we de mensen en hun problemen beter 
leren kennen. Daarna proberen we een 
aantal mensen bij elkaar te krijgen in de 
al besproken kleine groepen. 
Hoewel alles nauwkeurig  wordt voorbe-
reid, verwachten we dat het werk niet 
mee zal vallen. Ontwikkelingswerk blijft 
moeilijk, wat dat betreft lijkt het wel op 
opbouwwerk in Nederland. Vaak zijn er 
mislukkingen, soms successen. 

10 VAN MENS TOT MENS augustus/september 1990 

gespaarde geld. Begrijpelijk als men er-
van uitgaat dat de spaarder in elk geval 
de inflatie wil voorblijven. Een zo hoog 
mogelijke winst kan echter ook een keer-
zijde hebben. Voor het behalen van die 
hoge winst is het immers nodig om de 
spaartegoeden te investeren in de meest 
lucratieve beleggingsobjecten. En dat 
hoeven zeker niet de meest mens- en 
milieuvriendelijke objecten te zijn. 
Hoge winst voor de individuele spaarder 
kan dus verlies voor het milieu ople-
veren. 

HET KAN ANDERS 
Voor wie het anders wil zijn er nogal wat 
mogelijkheden. Zo zijn er bij voorbeeld 
de spaarbanken met ideële doelstelling. 
Bekend is de Algemene Spaarbank voor 
Nederland in Den Haag, die uit de vak-
beweging is voortgekomen. Minder be-
kend is de Triodosbank in Zeist, met een 
anthroposofische grondslag. Deze 
spaarbanken hebben, in tegenstelling 
tot de meer bekende algemene banken, 
geen kasverkeer en werken niet met che-
ques. De spaarder zal dus een rekening-
courant bij een algemene bank moeten 
hebben om te kunnen beschikken over 
zijn spaartegoed. 

Het is een kwestie van lange adem heb-
ben, samen met de partners in Neder-
land. Die zullen we voorlopig niet kun-
nen missen. 

MAHALAPYE, BOTSWANA, Kees de 
Jong 

Kees de Jong is medio 1989 voor drie jaar 
door de Nederlandse ontwikkelingsor-
ganisatie SI\IV als landbouwvoorlichter 
uitgezonden naar Mahalapye, Botswa-
na. In bijgaand artikel vertelt hij over zijn 
werk bij MDT, de Mahalapye Develop-
ment Trust, een organisatie die wordt ge-
steund door HIVOS, het Humanistisch In-
stituut voor Ontwikkelingsswcrmen wer-
king. Voor geïnteresseerden verzorgt hij 
een rondzendbrief, "Sprinkhaan" over 
het wel en wee van MDT. Aan te vragen 
bij HIVOS, 070-36.36.907 

Het ontbreken van kasverkeer en che-
ques is wellicht wat onwennig, maar het 
zegt niets over de betrouwbaarheid van 
de spaarbank als bank. Ook de spaar-
bank staat onder controle van de Neder-
landse Bank. De rente is soms lager dan 
bij de algemene banken het geval is en 
kan variëren met de gekozen spaar-
vorm. De spaarder kan soms zelf een 
keuze maken uit de verschillende werk-
gebieden waarin het geld belegd kan 
worden. Op die manier voelt de spaar-
der zich ook meer betrokken bij de uitein-
delijke gebruiker van het geld en kan 
door zijn keuze richting geven aan een 
door hem gewenste ontwikkeling van de 
maatschappij. Behalve spaarbanken 
zijn er ook nog fondsen die de aan hen 
toe- vertrouwde spaargelden uitlenen 
aan mens- en milieuvriendelijke projec-
ten in eigen land of Derde Wereld. 
Allereerst is er het HIVOS-leningen-
fonds. (HIVOS- het Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssamenwerking). 
Vanaf het eind van de jaren zestig kan de 
spaarder met ideeële doelstelling met 
zijn geld terecht bij dat fonds. 
Het HIVOS-leningenfonds betaalt de 
spaarder een kleine rente en leent het 
geld uit aan projecten in de Derde We-
reld. Een garantiefonds zorgt voor de sol-
vabiliteit van het leningenfonds. 
Dan is er bijvoorbeeld de kredietvereni-
ging MemoMunt in Harlingen (samen-
werkend met het Fonds Werk aan de 
Wadden van de Waddenvereniging). 
Door het kopen van aandelen bij Memo-
Munt geeft de spaarder de kredietvereni-
ging de kans kredieten te verstrekken 
aan beginnende en bestaande bedrij-
ven die zich richten op mens- en 
milieuvriendelijke productie en werkom-
standigheden. Het Biogrond beleggings-
fonds in Zeist koopt landbouwgronden 
op en geeft die in erfpacht aan boeren 
die biologische landbouw op die grond 
gaan bedrijven. Door het kopen van een 
aandeel Biogrond werkt de spaarder dus 
mee aan het verbeteren van de land-
bouw. Ook kan het nooit kwaad om bij 
de eigen bankrelatie aan te dringen op 
een bewust beleggingsbeleid. 

leannet van Ganzewinkel 
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Transsexuelen zijn mensen 
met de uiterlijke kenmerken 
van het ene geslacht en de in-
nerlijke overtuiging thuis te 
horen in een lichaam van het 
andere geslacht. Als kinde-
ren geboren worden, zo ver-
telde prof. L.B.J. Gooren on-
langs op de radio, wordt let-
terlijk oppervlakkig gekeken 
wat het geslacht is. Jongetje 
of meisje. In de meeste geval-
len is dat duidelijk te zien. 
Niet altijd. 
Al uit de verre oudheid is bekend, dat 
wat op het eerste gezicht een meisje leek 
een jongetje bleek te zijn en omgekeerd. 
Die eerste blik op de buitenkant bepaalt 
hoe een kind bij de burgelijke stand 
wordt ingeschreven. Die eerste blik kan 
niet bepalen, hoe een kind zich later gaat 
voelen, man of vrouw. 
Ook als het geslacht lichamelijk gezien 
duidelijk is, kan die bepaling nog haaks 
staan op het eigen gevoel. Er zijn vaders, 
die zich innerlijk vrouw voelen en vrou-
wen "met alles d'r op en d'r an" die er 
naar snakken hun lichaam te laten ver-
manlijken. Omdat ze er van overtuigd 
zijn man te zijn. Met homosexuealiteit of 
travestie heeft dat niets te maken, zelfs 
sexualiteit in strikte zin is veelal niet de 
hoofdzaak. De kern van het verhaal is: 
"ik ben in een verkeerd lichaam ge-
boren". 

SOCIAAL PROBLEEM 
Met behulp van hormonen en operatieve 
ingrepen is het technisch mogelijk een 
man in een vrouw of een vrouw in een 
man te 'transformeren'. Die mogelijkhe-
den gaan ver, maar hebben hun beper-
kingen. Wie de transformatie heeft on-
dergaan kan bijvoorbeeld geen kinde-
ren meer krijgen of verwekken. 
Zeker zo belangrijk is dat de transforma-
tie niet alleen een technische oplossing 
is. De inspanningen van Humanitas ten 
aanzien van transsexuelen maken dat 
ook duidelijk: het werk van Petra Klene 
en haar vrijwilligers is speciaal gericht 
op de maatschappelijke begeleiding. 
Dat houdt in: je eigen probleem aan-
vaarden en zelf bepalen hoe je het wilt 
oplossen. Wil je, als je eenmaal je trans-
sexuele gevoelens hebt onderkend, in-
derdaad de man/vrouw of vrouw/man 
transformatie ondergaan? Als je die keu-
ze maakt, wat zijn dan de gevolgen? Hoe 
moet je leren leven in je nieuwe situatie. 

En: hoe reageert de omgeving, waar 
krijg je mee te maken als familie en ken-
nissen, werkgever en collega's iemand, 
die zij als man kennen voortaan als 
vrouw moeten gaan zien of een 'voorma-
lige' vrouw als man moeten aan-
vaarden? 
Het sociale probleem voor de transsexu-
eel is groot. Begrijpt de familie het? Ac-
cepteert de werkgever het? Kunnen de 
ploeggenoten van de korfbalclub of de 
medeleden van een bestuur, waar je in 
zit, er zonder problemen mee omgaan? 

DE ANDEREN 

Voor de transsexueel zelf is in elk geval 
op bescheiden schaal enige hulpverle-
ning beschikbaar. Voor degene, die tot 
de relatiekring van een transsexueel be-
hoort was dat tot voor kort niet het geval. 
Ten onrechte, want erkend moet worden 
dat ook die vader en moeder, die broer, 
die zus, de eventuele eigen kinderen, de 
collega of teamgenoot met een probleem 
kunnen zitten. 
Als een man zegt in wezen vrouw te zijn 
of een vrouw beslist voortaan als man  

door het leven te willen gaan, wie helpt 
dan de partner. Want de schok is groot. 
Je verliest de vaste grond onder je voe-
ten. Je verliest je naaste, je houvast, je 
toekomst. Hoe moet dat verder, hoe ga je 
daarmee om. 
Voor de problemen van de mensen om 
een transsexueel heen blijkt nog weinig 
aandacht te zijn. Goede opvang en be-
geleiding bestaan nog niet. 
Een begin is er wel. Vanuit het Humani-
tas-project trarissexualiteit is al eind 1988 
een eerste aanzet gegeven om te komen 
tot bijeenkomsten van familieleden van 
transsexuelen. Uit deze bijeenkomsten is 
'(H)erkenning' ontstaan, een zelfhulp-
groep voor familieleden van transsexue-
len. '(H)erkenning' komt regelmatig sa-
men in de stad Utrecht en geeft partners, 
ouders en andere familieleden van (ex)-
transsexuelen de gelegenheid zich over 
hun situatie uit te spreken in een ver-
trouwd gezelschap, dat herkenning en 
van daar uit ook erkenning heeft te 
bieden. Onder het in de psycho-therapie 
bekende motto, dat praten helpt. 
Eigen keuzes maken in het leven is een 
ding, de keuzes van de ander aanvaar-
den een tweede. Humanitas vindt beide 
belangrijk. Wie nadere informatie wenst 
kan contact opnemen met het correspon-
dentie- en contactadres van de werk-
groep (H)erkenning, Gruttolaan 13, 1766 
JW Wieringerwaard, telefoon (na 19.30 
uur) 02242-3260 

Erik Stibbe 

UITSLAG HUMANITAS OTOTOTO 
Winnaar van de Citroen BX of f 25.000,--
minus kansspelbelasting werd A. van 
Puffelen. Stieltjesstraat 508, 2521 TV 's-
Gravenhage. 

f 1000,- werd gewonnen door: 
H. van Swede, Amsterdam; Mw. M.M. 
Krayenbrink, Zwartewaal; P.C.L. Kop-
peschaar, Leiden; G. Kerkhoven, Alk-
maar; J. Schmidt, Landsmeer; J. v.d. 
Kamp-Kopinga, Marum; F. Stoll, Cal-
lantsoog; Café Rotterdam, Vlaardingen; 
L.A. de Leeuwe-van Heel, 's-Gravenha-
ge en R. v.d. Laan, Valthermond. 

f 100,- werd gewonnen door: 
H. de Man, Utrecht; A. Dyksma, Nieuwe-
home; A. D.J. Roos, Huizen; M.S. Tap ju-
bels, Amstelveen; B. Zeeman, Stadska-
naal; H. Snippe, Kerkenveld; E. Rigter 
Derksema, Amsterdam; H. Volgelaar, 
Capelle a/d IJssel en L. Heynis, Odijk; 
L.A. Klijn, Amsterdam. 

De trekking werd verricht door notaris 
Mr J. B. v. Nieuwland te Rotterdam. Verg. 
Min. v. Just. 
nr. L.O. 670/156/034.90 dd 6-3-90. 
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Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 1000 AB 

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

UW-uitkering 
Vanaf 1977 ontvang ik een 
AAW-uitkering omdat ik ar-
beidsongeschikt ben. Nu krijg 
ik plotseling bericht van de 
bedrijfsvereniging dat mijn 
AAW per 1 juni wordt stopge-
zet. Raak ik nu al die jaren 
mijn uitkering ineens kwijt en 
moet ik nu naar de bijstand? 

Het kabinet besloot vorig jaar 
om mensen die voor 1979 ar-
beidsongeschikt zijn gewor-
den alleen nog een AAW-uit-
kering te geven als hun ar-
beidsongeschiktheid destijds 
heeft geleid tot verlies van in-
komsten. Dit betekende voor 
zo'n tienduizend mensen dat 
zij hun uitkering per 1 juni 
zouden kwijtraken. Inmiddels 
heeft het kabinet nieuwe 
maatregelen ten aanzien van 
de AAW aangekondigd. De-
ze komen er op neer dat de 
„inkomensdervingseis" voort-
aan voor iedereen stringent 
wordt toegepast. Ook wie in 
of na 1979 als gevolg van de 
arbeidsongeschiktheid geen 
inkomsten is kwijtgeraakt, 
krijgt in de toekomst geen 
AAW-uitkering. Deze nieuwe 
regeling gaat in op 1 juli vol-
gend jaar. 
Om te voorkomen dat er een 
ongelijke behandeling zou 
ontstaan tussen beide groe-
pen arbeidsongeschikten (die 
van voor 1979 en die van na 
die tijd) is besloten om dege-
nen, die hun uitkering per 1 
juni aanstaande verliezen, 
deze nog 13 maanden (tot I 
juli) te laten behouden. Zo 
krijgen deze mensen dezelfde 
behandeling als degenen die 
op grond van de maatregelen 
op 1 juli 1991 hun AAW-uitke-
ring kwijtraken. 
Wie op 1 juli 1991 geen ander 
inkomen heeft of als het geza-
menlijk inkomen met een 
eventuele partner beneden 
het bijstandsniveau blijft, kan 
een bijstandsuitkering aan-
vragen bij de sociale dienst. 

WWV gehuwde 
vrouwen. 
In 1981 werd ik werkloos. Ik 
kreeg toen wel een werkloos-
heidsuitkering van een half 
jaar, maar daarna geen uit-
kering op grond van de werk-
loosheidsvoorziening omdat 
ik als gehuwde vrouw geen 
kostwinner was. Uit berichten 
in de krant begrijp ik dat ik  

achteraf toch nog een WWV-
uitkering zou kunnen krijgen. 
Klopt dat? 

Inderdaad kunnen alle ge-
huwde vrouwen die voor 23 
december 1984 werkloos zijn 
geworden maar destijds niet 
in aanmerking kwamen voor 
een WWV-uitkering omdat zij 
geen kostwinner waren, als-
nog een beroep doen op de 
Wet Werkloosheidsvoor-
ziening. 
Op die datum werd wel de 
kostwinnerseis voor gehuw-
de vrouwen geschrapt, maar 
vrouwen die al voor die tijd 
werkloos waren geworden, 
hadden nog steeds geen 
recht op een WWV-uitkering. 
Het kabinet heeft nu voorge-
steld om ook voor die vrou-
wen de kostwinnerseis te la-
ten vervallen en hun alsnog 
een uitkering toe te kennen. 
Om daarvoor in aanmerking 
te kunnen komen, moeten zij 
wel voldoen aan de normale 
uitkeringsvoorwaarden van 
de WWV. Of dat zo is, moeten 
de gemeenten beoordelen. 
Zij voeren de WWV uit. Ook 
wil het kabinet echter een ein-
de maken aan de mogelijk-
heid om aanvragen in te 
dienen. Iedereen die meent 
nog oude WWV-rechten te 
hebben krijgt daarom na in-
werkingtreding van de 
nieuwe wettelijke regeling 
nog ruim drie maanden de  

gelegenheid alsnog een aan-
vraag in te dienen. Later in-
gediende aanvragen worden 
niet meer in behandeling ge-
nomen. Het is nog onduidelijk 
wanneer de regeling van 
kracht wordt en dus wanneer 
de termijn van drie maanden 
precies afloopt. Daarom is het 
zaak om zo snel mogelijk een 
aanvraag in te dienen bij de 
sociale dienst van uw woon-
plaats. 

iinzuge in medische 
dossiers. 
Klachten over de weigering 
van instanties om inzage te 
geven in medische gegevens 
hebben niet alleen betrek-
king op medische dossiers 
van behandelend artsen, 
ziekenhuizen en psychiatri-
sche klinieken, maar ook op 
gegevens waarover (levens) 
verzekeringsmaatschappij-
en, de GMD's (medische dien-
sten van de bedrijfsvereni-
gingen), Raden van Beroep, 
enzovoort beschikken. 
Voor een onderzoek naar de 
praktijk van het inzage-recht 
zouden we graag de beschik-
king hebben over al uw erva-
ringen met personen of in-
stanties, die inzage in uw me-
dische gegevens weigeren. 
We willen in ons onderzoek 
nagaan of het recht op inzage 
wel goed functioneert en hoe 
het verbeterd kan worden. 
Uw reacties zijn welkom bij 
de redactie „O zit dat zo", 
Postbus 71, 1000 AB Am-
sterdam. 

C (1-faep 
In het april/mei-nummer 
kwam in deze rubriek ter 
sprake de registratie en het 
recht op inzage van persoon-
lijke gegevens die zijn opge-
slagen bij bedrijven en instel-
lingen. Mede naar aanlei-
ding van de reacties op dit on-
derwerp hebben wij besloten 
de ontwikkelingen rond de 
bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer op de 
voet te volgen. Wij zijn daar-
bij vooral geïnteresseerd in 
de handel in bestanden met 
persoonsgegevens, zowel ten 
behoeve van commerciële 
als van non-profitorganisa-
ties. Wilt u ons daarom in ken-
nis stellen van al uw ervarin-
gen met op naam gestelde re-
clame, drukwerk dat u per 
post thuisgestuurd krijgt? 

We denken daarbij aan alle 
persoonlijke benaderingen 
om mee te doen aan loterijen, 
schenkingen (ook voor een 
goed doel), beleggingen, 
sweepsteakes, maar ook aan 
op naam gestelde opwekkin-
gen om te kopen, deel te ne-
men aan reizen, enzovoort. 
Van de uitkomsten van 't on-
derzoek houden wij u op de 
hoogte. Uw reacties kunt u 
sturen aan: 
Humanitas/O zit dat zo, Post-
bus 71, 1000 AB Amsterdam. 

Heidezesells 
Elke maand krijg ik een kleine 
invaliditeitsrente voor de ren-
tezegels die ik vroeger ge-
plakt heb. Dat bedrag is zo 
klein dat ik liever een bedrag 
ineens heb. Daar kan ik ten-
minste iets mee doen. Kan ik 
die maandelijkse uitkeringen 
niet afkopen? 

U treft het, want kortgeleden 
is een wet aangenomen die 
deze afkoop van renten re-
gelt. 
De Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) zal voor de afkoop van 
alle renten zorg dragen. 
Iedereen die rentezegels 
heeft geplakt en voor een af-
koopsom in aanmerking komt 
zal rechtstreeks door de SVB 
worden benaderd. U hoeft 
dus zelf geen actie te onder-
nemen. Als u al elke maand 
een invaliditeitsrente ont-
vangt, krijgt u in oktober een 
afkoopsom. 
De rechten op weduwerente 
worden eveneens dit jaar af-
gekocht, evenals de rechten 
op ouderdomsrente van men-
sen die zijn geboren in 1925, 
1926 of 1927. Wie in de jaren 
1928 tot en met 1931 geboren 
is, krijgt volgend jaar een af-
koopsom. Er geldt een verja-
ringstermijn van twee jaar zo-
dat na 1 januari 1994 geen 
aanspraak meer gemaakt 
kan worden op uitbetaling 
van de afkoopsom. Dat is met 
name van belang voor men-
sen die zich in het buitenland 
hebben gevestigd en die 
daarom niet altijd gemakke-
lijk opgespoord kunnen wor-
den. Ook zij komen voor af-
koop in aanmerking, maar zij 
zullen zich tijdig moeten mel-
den bij de SVB. 
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Duuktijk beste propagandist 
De mogelijkheden van een ononderbro-
ken levensloop worden het best zicht-
baar via degenen die er daadwerkelijk 
gestalte aan geven. Dus via die ouderen 
die geen boodschap hebben aan gezeur 
over wat wel of niet bij een bepaalde 
hogere leeftijd past, maar die gewoon 
hun gang gaan en meedoen of mee blij-
ven doen aan alles wat gerekend kan 
worden onder de noemer 'maatschap-
pelijk betrokken bestaan'. Zulke ouderen 
zijn er steeds meer zelfs! Maar één of zelfs 
meer zwaluwen maken nog geen zomer. 

Er kan dus (nog niet) verwacht worden 
dat maatschappelijk betrokken oudere 
mensen nu als normaal gangbaar ver-
schijnsel geaccepteerd worden of dat het 
betrekken van ouderen als iets vanzelf-
sprekends in de hand wordt gewerkt. 
Maar toch zijn de voorbeelden van ac-
tieve, zich nergens wat van aan trekken-
de ouderen, hoopvolle tekenen aan een 
zich langzaam veranderende wand van 
verwachtingen ten opzichte van mensen 
die de middelbare leeftijd gepasseerd 
zijn. 
In het tweemaandelijks tijdschrift 'Aktief 
& Vrij, Pas 65' van juli/augustus, komen 
twee ouderen aan het woord die wellicht 
als voorbeeld kunnen dienen voor dé 
nieuwe ouderen. 
De 60-jarige heer Kools ging na zijn pen-
sioenering opnieuw actief de politiek in. 
Niet helemaal willekeurig, want zijn be-
trokkenheid bestond al én Kools was te-
voren gewaarschuwd voor het ver-
schijnsel van het zwarte gat (de val in 
vrije tijd zonder er raad mee te weten). 
Gemeenteraadswerk kan Kools andere 
ouderen alleen maar aanbevelen. De 
VUT of de pensioenleeftijd zijn kunstma-
tige en verder nietszeggende momenten 
in het leven. Geen mijlpalen die absolu-
te rust voorschrijven. Iemand van zestig 
of ouder kan (nog) prima een bijdrage 
leveren ten behoeve van de gemeen-
schap, stelt hij. Hetzelfde verwoordt de 
61-jarige mevrouw Van Eimeren-van 
Vliet. Sinds haar zevenenvijftigste stu-
deert zij cultuurwetenschappen aan de 
Open Universiteit (OU). Zij doet dit vanuit 
de levensfilosofie dat weten genieten is. 

Je geniet zo veel meer door begrip van de 
wereld om je heen. En dat is van belang 
voor mensen van iedere leeftijd. 
Mevrouw Van Eimeren maakt dankbaar 
gebruik van de (ook voor veel ouderen) 
lage drempel van de Open Universiteit. 
De OU is ruim vijf jaar geleden bewust in 
het leven geroepen om volwassenen een 
kans te geven om een universitaire oplei-
ding te volgen. Er is dan ook geen speci-
fieke vooropleiding vereist. Aan de OU 
kan men zogenaamde losse modules 
volgen. Dat wil zeggen zelfstandige leer-
onderwerpen die tesamen een totale stu-
die kunnen bestrijken. 
Ieder mens die laat zien dat ouderen hun 
partijtje kunnen meeblazen en iedere 
mogelijkheid die dat in de hand werkt, 
ondermijnt het negatieve ouderenbeeld 
en de vooroordelen waarop dit geba-
seerd is. Voorbeelden van actief burger-
schap van ouderen ondergraven de ge-
dachte aan vanzelfsprekende terzijde-
stelling van ouderen. Het brengt de 
ouderenemancipatie in het vizier. Der-
gelijke voorbeelden maken hard dat ou-
derenemancipatie niet alleen een 
strijdslogan van de ouderenorganisaties 
en groepen als de JOT is, maar ook prak-
tisch haalbaar. 
Toch zou er veel meer voordeel uit de 
goede voorbeelden van sommige oude-
ren gehaald kunnen worden. 

Daar waar individuele ouderen blijk ge-
ven van hun inzet en betrokkenheid bij 
het maatschappelijk gebeuren én daar 
waar groepen ouderen laten zien niet 
voor spek en bonen mee te doen, zou een 
uitvergroting en bekendheid van hun 
activiteiten veel andere ouderen op een 
idee kunnen brengen. 
Met het oog hierop heeft de Jong Oud 
Trust voor de nabije toekomst zijn zinnen 
gezet op het systematisch onder de aan-
dacht brengen van vernieuwende, op 
emancipatie gerichte, initiatieven of pro-
jecten waarin met name ouderen een 
belangrijke rol spelen of die de erken-
ning van oudere medeburgers bevorde-
ren. Zij wil dit doen binnen de terreinen 
die zijn afgebakend door de Jong Oud 
Trust, werkdoelen zoals vermeld in het  

JOT/Handvest 1984. 
Het betekent dat de groep op zoek gaat 
naar initiatieven en projecten die in de 
praktijk laten zien wat er door ouderen 
gedaan kan worden om vooroordelen 
ten opzichte van ouderen te bestrijden. 
Of wat er gedaan kan worden om allerlei 
aparte ouderenvoorzieningen te voorko-
men. Of hoe het levenslang leren in de 
hand gewerkt kan worden, of hoe het 
recht op arbeid zinvolle bezigheid ge-
stalte kan geven. Of hoe het bestaan van 
levensloopbestendig werk kan worden 
aangepakt en hoe verruiming van leef-
mogelijkheden bevorderd kan worden. 
Jaarlijks wil de JOT aan een selectie uit 
de opgespoorde projecten en initia-
tieven bijzondere aandacht geven door 
samen met de initiatiefnemers, voor 
geïnteresseerden werk- en studiebijeen-
komsten te organiseren. Bijeenkomsten 
die vervolgens moeten leiden tot het ont-
wikkelen en uitgeven van werk- of pro-
jectschriften. 
De JOT meent op geen betere wijze de 
ouderenemancipatie- het bevorderen 
dat ouderen werkelijk blijven meedoen 
aan het maatschappelijk gebeuren - te 
kunnen dienen. De beste propaganda 
maakt de praktijk. We kunnen beter 'pri-
ma' dan 'foei' roepen, aldus een opmer-
king uit een recente JOT-bijeenkomst. 
Voorbeelden van daadwerkelijke oude-
ren-emancipatie maken, beter dan kri-
tiek op het gebrek aan mogelijkheden, 
duidelijk waar de mogelijkheden tot 
ouderenemancipatie liggen. 
De JOT wil zo snel mogelijk beginnen met 
een overzicht van vernieuwende projec-
ten van waaruit dan 'voetlicht'-initia-
tieven zullen worden gekozen, waarmee 
verder wordt gewerkt. Wie tips heeft, of 
zelf betrokken is bij vernieuwende pro-
jecten binnen de aangeduide terreinen 
van de JOT-werkdoelen, wordt verzocht 
contact op te nemen met ondergeteken-
de op het centraal bureau te Am-
sterdam. 

Michael Kerkhof 
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LEZEN EN SCHRIJVEN 
Ook mensen die niet kunnen 
lezen en schrijven beschikken 
soms over een rijke literaire 
traditie. Met name in de Der-
de Wereld heeft literatuur 
vaak minder te maken met 
"lezen" dan wij gewend zijn. 
Mondelinge tradities, vertel-
lingen en "bijeenkomsten on-
der de boom-  nemen de 
plaats in van het boek en kun-
nen mensen vermaken en on-
derwijzen. Zo wordt de vaak 
eeuwenoude cultuur be-
waard, zonder dat er papier 
aan te pas komt. 
Het is die literatuur, die spe-
ciale aandacht krijgt in de 
Derde Boeken Maand. 
De Derde Boeken Maand 
wordt dit jaar in september 
georganiseerd en sluit aan op 
het "Jaar van de alfabetise-
ring". Verhalen, gedichten en 
romans uit de Derde Wereld 
worden uit hun verborgen 
hoekjes gehaald en krijgen 
extra aandacht in boekhan-
del en bibliotheek. Er komen 
tentoonstellingen, een spe-
ciaal boekenbal en wellicht 
lukt het ook voor het eerst de 
"Derde Wereld literatuur-
prijs" uit te reiken. 
En dan is er een bijzonder 
boekje: "Verder lezen", met 
sterke verhalen en gedichten 
uit Honduras, uitgegeven 
door de Landelijke Vereni-
ging van Wereldwinkels, het 
Missionair Centrum Heerlen 
en het Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamen-
werking, HIVOS. 
Alleen daarvoor al moet u in 
september naar de boek-
handel. 
Een informatiepakket over de 
Derde Boeken Maand kost 
4.50 plus porto en is te verkrij-
gen via Postbus 9280, 5000 HG 
in Tilburg. 

SENIORENIUTrEN 
In 1988 begon de werkgroep 
BROEM (Breed Overleg Ou-
deren en Mobiliteit) in Gro-
ningen een proef met zoge-
naamde seniorenritten. Be-
doeling: ouderen met een rij-
bewijs van jaren her op de 
weg bij te scholen. Er werden 
proefritten gemaakt met spe-
ciaal daartoe bijgeschoolde 
rij-instructeurs. Na afloop 
werd met de ouderen die 
meededen hun rij/verkeers-
gedrag geëvalueerd. De 
meeste deelnemers aan de 
proef toonden zich achteraf 
positief. Belangrijk is dat door 

het Groningse experiment 
minder betrokkenheid bij on-
gelukken te zien gaf. 
Inmiddels is door BROEM 
(waarin samengewerkt wordt 
door de ANWB, Veilig Ver-
keer Nederland en de BO-
VAG) besloten de Seniorenrit 
landelijk in te voeren. Er is 
goedkeuring en subsidie 
aangevraagd bij het minis-
terie van Verkeer en Water-
staat. 
Deelname zal op basis van 
vrijwilligheid zijn en tot niets 
verplichten. In de loop van de 
jaren is het verkeer enorm 
veranderd. Rijbewijzen zijn 
dikwijls al lang geleden ge-
haald. Het is niet onzinnig om 
dan eens na te gaan of er niet 
wat bijgeschoold moet 
worden. 
Overigens zijn ouderen be- 

Onder dit motto wensen som-
mige mensen een deel van 
hun nalatenschap aan Hu-
manitas ten goede te doen ko-
men. Dat is mogelijk door bij 
testamentaire beschikking, 
vastgelegd door een notaris, 
een deel van de nalaten-
schap aan Humanitas te „le-
gateren". Of zelfs de hele na-
latenschap, als er tenminste 
geen echte rechthebbenden 
zijn. 

In uw testament kunt u aan-
geven, dat een legaat voor 
zover mogelijk moet worden 
gebruikt voor een bepaald 
doel, bijvoorbeeld een be-
paalde afdeling van Humani-
tas of een bepaalde werk-
soort. De woorden „voor zo-
ver mogelijk" zijn bedoeld om  

paald geen onveilige 
automobilisten. Volgens de 
statistieken zijn vooral 18 tot 
24 jarigen betrokken bij onge-
lukken. Maar het risico neemt 
na de 60 jaar wel toe. 

KINDEROPVANG 
De Stichting Kinderopvang 
Humanitas heeft er naast de 
inmiddels bekende kinder-
dagverblijven en de gastou-
derprojecten een derde acti-
viteit bij: een landelijk Meld-
punt Kinderopvang. Grote 
bedrijven met landelijke 
spreiding hebben in dit Meld-
punt een ideale mogelijkheid 
gevonden hun kinderop-
vang-problemen op een ef-
fectieve wijze bij een instel-
ling onder te brengen. 
De op te vangen kinderen 
kunnen worden onderge-
bracht bij eigen kinderdag-
verblijven of via gastouder- 

te voorkomen, dat uw nala-
tenschap ooit onbruikbaar 
zou kunnen worden, als zoge-
naamd „dood kapitaal". Dat 
is mogelijk als het doel niet 
meer bestaat: bijvoorbeeld 
als de door u aangewezen af-
deling zou ophouden te be-
staan of als een werksoort uit 
het „pakket" van Humanitas 
zou verdwijnen. Zoals in het 
verleden in het grootste deel 
van Nederland is gebeurd 
met de Gezinsverzorging en 
het Algemeen Maatschappe-
lijk werk. U kunt bepalen dat 
het legaat netto wordt uitge- 

projecten van Humanitas 
maar ook bij lokale, zelfstan-
dig georganiseerde kinder-
dagverblijven. Humanitas 
ziet in dat geval toe op de 
kwaliteit van de beschikbare 
opvang en regelt alles wat er 
te regelen valt. Het belang 
van dit project blijkt alleen al 
uit de indrukwekkende lijst 
van bedrijven, die er inmid-
dels gebruik van maken: Hei-
neken bierbrouwers, Konink-
lijke Bijenkorf Beheer, Hoog-
ovens, Verenigde Spaarban-
ken, NMB, Vroom & Drees-
mann, Albert Heijn en Shell 
Nederland. Andere nieuwe 
activiteiten van de Stichting 
Kinderopvang Humanitas: 
een Centrum voor buiten-
schoolse opvang in Voorburg 
als dependance van het Kin-
derdagverblijf, een kinder-
dagverblijf in Gendringen 
(bij Doetinchem) en gastou-
dercentrales in Gouda, Ois-
terwijk en Nijmegen. 

keerd (dan komen de ver-
schuldigde rechten ten laste 
van de rest van de nalaten-
schap). Omdat Humanitas 
door de fiscus is erkend als 
ideële organisatie worden le-
gaten aan Humanitas belast 
met een verlaagd tarief, mo-
menteel 11 procent. 
Iedere notaris in Nederland is 
op de hoogte van deze rege-
lingen. De gegevens betref-
fende Humanitas kan hij zo-
wel vinden in het bekende 
jaarboek van Pyttersen als in 
de Agenda voor het Nota-
riaat. 

1{Unt 	g,,1  2fiiC zgoawaTioid 

humsnr222, 
helpt mensen 
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Goors 
'jaarverslag 
Humanitas 't Gooi laat via 
haar jaarverslag 88/89 weten 
dat er heel wat vrijwillige 
handen bijsprongen in ver-
zorgingsteh u is Gooiers Erf te 
Hilversum. 
In 1988 359 hulpverleningen, 
in 1989 293. In alle gevallen 
betrof het werkzaamheden 
waar de beroepskrachten 
door bezuiniging niet meer 
aan toekwamen. De afdeling 
stelt overigens strikte voor-
waarden om concurren-
tievervalsing te voorkomen. 
Vrijwilligers werken ncicist 
personeelsleden en niet in 
plaats van. Zij doen vooral 
'begeleidingswerk'. 

BUI GE OPEN 

Een kleuter en een dame be-
studeren samen het lint dat 

24 maal bellen 
De Praatlijn voor ouderen 
van Humanitas afdeling Am-
sterdam is er niet voor niets. 
Dat was bekend, maar is nu 
weer eens bevestigd door een 
klein onderzoek. Het aantal 
bellers zal in 1990 opnieuw 
hoger liggen dan voorgaan-
de jaren. Ongeveer 200 maal 
per maand nemen vrijwilli-
gers van de afdeling Amster-
dam de hoorn van de haak 
om een oudere ergens in Ne-
derland het oor te lenen. Tele-
foontjes komen overal van-
daan: twee derde van de bel-
Iers woont in noord-west Ne-
derland, bijna een kwart in 
het zuid-oosten. Zuid-west 
Nederland neemt 8% voor zijn  

rekening, vanuit het noord-
westen komt slechts 2%. Daar 
zijn de problemen het minst of 
kost het mensen de meeste 
moeite de telefoon te grijpen 
om een wildvreemde te bel-
len. Vaak is die wildvreemde, 
die vrijwilliger van Humani-
tas, de eerste met wie de man 
of de vrouw aan de andere 
kant van de lijn die dag praat. 
Mensen zijn eenzaam. Er 
komt veel verdriet aan de te-
lefoon. Over het verlies van 
partner en andere dierbaren. 
Over ruzies met kinderen, 
kwesties met familie. Proble-
men rond hulp aan huis, het 
wel of niet opgeven van het 
eigen huis en daarmee van 
de eigen zelfstandigheid. Op 
de achtergrond spelen zinge-
vingsproblemen een belang-
rijke rol. Als zoveel bekenden 
om je heen zijn weggevallen 
en daar geen andere con tac-
ten voor in de plaats zijn ge-
komen lijkt het leven zijn zin te 
hebben verloren. "Er is 
niemand die op mij wacht, er 
is niemand die mij nodig 
heeft", is dan vaak de ge-
dachte. Het onderzoekje heeft 
ook uitgewezen dat er meer 
vrouwen bellen dan man-
nen. Niet verrassend, want er 
zijn meer oudere vrouwen 
dan mannen. Maar de ver-
houding ligt veel verder uit-
een dan verwacht: tegenover 
15 mannen bellen ongeveer 
85 vrouwen. De leeftijden lo-
pen uiteen van 43 tot 95 jaar. 

Ouderen kunnen altijd 
len, iedere dag van tien uur 's 
avonds tot twee uur 's nachts. 
Ook op zon- en feestdagen. 

• ''' '' '' ''' 

het kinderdagverblijf Bumme 
in Heemstede scheidt van de 
opening. Op de achtergrond 
wachten bezoekers op de af-
loop. 

, 
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ouderen 

Reggificdie 

Buitenlandse be-
jaarden 
In het artikel over buitenland-
se bejaarden in VMTM van 
juni zijn helaas enkele foutjes 
geslopen: 
* Het zit er juist dik in, dat de 
meeste buitenlandse bejaar-
den niet naar een verzorgings-
huis zullen gaan. 
`Er staat: de meeste Turken 
en Marokkanen zijn niet meer 
honderd procent islamiet. Er  

had beter kunnen staan: een 
deel van de Turken en Marok-
kanen in Nederland zal zich 
niet meer voor 100% houden 
aan de islamitische ge-
bruiken. 
* Uit de laatste zin kan ver-
warring ontstaan, welk minis-
terie de problematiek heeft 
ontdekt maar nog niet de 
hoogste prioriteit gegeven. 
Dat is niet het Ministerie van 
Volkshuisvesting, maar de af-
deling Volkshuisvesting van 
WVC. 

Eike dag van 10 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts, 
Ook zaterdag en zondag. Bij de Praatlijn voor 
Ouderen is iemand om naar Li te Msteren, met u 
te praten. Bei 020-27 33 85 

OUD 	F: REN 
KUNNEN ALTIJD BELLEN 

Humanitas heeft een ooir voor u 
luistert 

Gesprekskosten volgens PTT vrijetijd- 

(Q
er  , dan  iemand tarief (15 cent per "tik" van 10 minuten in 
naam! 	en om Amsterdam, 94 seconden 

daarbuiten). 
I•  4 4'I 	 
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Een van de landen, waarvan ik altijd 
had gezegd er nooit met vakantie of zo 
naar toe te willen, was India. Het leek me 
afschuwelijk om al die armoe en ellende 
te moeten zien, waarover ik gehoord en 
gelezen had en die zo vaak op foto's en 
films worden vertoond. 
Begin dit jaar heb ik me toch - voorna-
melijk door mezelf - laten overhalen een 
bezoek aan India te brengen. Als be-
stuurslid van de International Humanist 
and Ethical Union heb ik veel schriftelijke 
en ook persoonlijke contacten met verte-
genwoordigers van bij de IHEU aange-
sloten humanistische organisaties uit de 
hele wereld. Met veel van die mensen 
ben ik inmiddels min of meer bevriend 
geraakt. 
Van één organisatie, het Atheist Centre 
in zuidoost India had ik al maanden te-
rug een aankondiging gekregen van de 
viering van hun vijftigjarig jubileum in 
februari. Destijds had ik dat gewoon 
voor kennisgeving aangenomen en ge-
noteerd, dat ik een gelukstelegram 
moest zenden. 
Maar op een sombere morgen in janua-
ri, na zes weken van voortdurend effen 
grijze luchten, kwam ik die aankondi-
ging weer tegen bij het opruimen van 
een stapel paperassen. Op dat moment 
bedacht ik dat het in India warm en zon-
nig zou zijn (nou en of!) en dat dit jubi-
leum eigenlijk een unieke aanleiding 
was om eindelijk eens op de herhaalde 
uitnodiging van mijn Indiaase vrienden 
in te gaan. Kennismaken met de cultuur 
van India zou interessant en leerzaam 
zijn en tenslotte was niet iedereen daar 
arm en zielig, zo leek me. Maar het was, 
geloof ik eerlijk gezegd, vooral mijn be-
hoefte aan zon die me diezelfde middag 
de straat op dreef om een vlucht te boe- 

ken en me te laten inenten tegen allerlei 
nare ziekten. 
Terugkijkend op deze reis kan ik niet an-
ders zeggen, dan dat ik dolblij ben dat ik 
ben afgestapt van mijn standpunt om 
nooit naar India te gaan. Ik zit vol heerlij-
ke en amusante herinneringen aan de 
overweldigende gastvrijheid en harte-
lijkheid, die ik overal genoten heb. Aan 
de kleuren en geuren in winkels en op 
markten en het vreselijke lawaai van het 
verkeer in de grote steden. En aan nog 
veel meer. Zoals mijn reisgids het uit-
drukt: India is een totaalervaring. 
Na mijn thuiskomst moest ik helemaal 
bijkomen van alle vermoeienissen en al-
le nieuwe indrukken. Lichamelijk was ik 
al gauw weer de oude, maar mentaal 
ben ik nog steeds niet bekomen van de 
culturele schok, die ik ondervond bij het 
zien van de gigantische tegenstellingen 
tussen arm en rijk in India. Ik voelde me 
schuldig dat ik zo'n weldoorvoed, be-
voorrecht, rijk en verwend mens ben. 

Mijn eerste dag in India werd ik daar al 
mee geconfronteerd, bij het grote huis 
met de omheinde tuin waar ik logeerde. 
De trottoirs van de brede straat waren 
opengebroken en in een soort loopgra-
ven veranderd. Hele gezinnen waren 
daarin aan het ploeteren. Vrouwen 
droegen zware manden met stenen op 
hun hoofd of hamerden keien in kleinere 
stukken. Blote kindertjes scharrelden 
door het stof. Ieder gezin krijgt per con-
tract een bepaald stuk straat toegewe-
zen, bijvoorbeeld een blok lang, waar 
werkzaamheden verricht moeten wor-
den. Omdat dit soort arbeiders geen huis 
heeft kamperen ze daar in hun eigenge-
maakte kuilen tot ze weer een ander kar-
wei moeten zoeken. 

Nettie Klein 
Bestuurslid IHEU 

Vlak buiten het tuinhek, waarbinnen de 
planten en struiken dagelijks besproeid 
werden, zwoegden en woonden een va-
der en moeder met drie kleine kinderen 
in de meest primitieve omstandigheden. 
Ik begreep niet waarom ze niet over dat 
hek klommen . . . 
En dan het bedelen! Mijn Indiase 
vrienden vertelden me allemaal dat ik 
niets aan bedelaars mocht geven, omdat 
ik anders het systeem in stand hield: ze 
zouden niet meer hun best willen doen 
om een behoorlijke baan te vinden- net 
of die voor het opscheppen lagen! Ik 
vond het erg moeilijk dat advies op te 
volgen, vooral als het broodmagere 
kleuters betrof, die achter me aan bleven 
lopen tot ik ze wat gaf. Stel je voor dat je 
eigen kinderen zo aan de kost moesten 
komen, dacht ik vaak. Maar ik moet be-
kennen, dat mijn „vrijgevigheid" ook 
voortkwam uit het verlangen die bede-
laartjes zo gauw mogelijk weer kwijt te 
zijn. 
Na enige tijd was ik in staat allerlei er-
barmelijke toestanden te negeren. Of 
misschien begon ik er al aan te wennen. 
Door dat eelt op mijn ziel kon ik heerlijk 
van al het andere genieten, wat ik dan 
ook weer verwerpelijk vond van mezelf. 
Kortom, ik heb zeer gemengde gevoe-
lens over mijn verblijf in India en dat zal 
wel zo blijven. Als nu mijn schuldgevoe-
lens me stimuleren bepaalde ontwikke-
lingsprojecten van humanistische orga-
nisaties in India te steunen, dan is dat 
mooi meegenomen. 
Over die projekten misschien een ande-
re keer. 
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