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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. 

D) 

(ADVERTENTIE) 

De wooncentra "Anton Constandse I" 
en "Anton Constandse II" in Alphen a/d Rijn bestaan uit 140 
zelfstandige woningen en gemeenschappelijke voorzienin- 

gen voor ouderen. 
De filosofie achter de wooncentra is dat de bewoners met 

behoud van privacy een gemeenschap kunnen vormen, die 
tegemoet komt aan behoeften zoals contacten en veilig.- 

heid. 

De HSH3 voert het beheer van beide wooncentra. 
Bestuursleden worden benoemd door Humanitas, 

het Humanistisch Verbond, de Vrije Gedachte 
en door de bewoners. 

Aangezien een aantal bestuursleden aftreedt, 
zoekt de HSH3 

NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 

die - mee kunnen en willen denken over het beleid ten 
aanzien van het beheer van beide wooncentra; 

- affiniteit hebben met de humanistische levensovertui-
ging. 

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie 
contact opnemen met de heer G. Woudstra, 

voorzitter van het bestuur, telefoon 01720-2 27 19. 

Weerbaarheid 
in vredesnaam 

Bezuinigingsziekte 
Als tijdelijk bewoonster van 
een verpleeghuis, constateer ik 
dat door de bezuinigingsziekte 
er sterk op het aantal perso-
neelsleden wordt beknibbeld 
en daarvan zijn wij de dupe. Zo 
is er heel weinig tijd om eens 
een behoorlijk gesprekje te 
hebben. Heb je hulp nodig bij 
het gaan naar de w.c. dan moet 
je in de rij wachten. Ben je be-
dpatiënt dan moet je soms een 
halfuur op een po wachten om-
dat er te weinig mensen voor 
hulp zijn. Let wel: de afdeling 
bestaat uit 51 patiënten. 
Ik zou willen voorstellen flatal-
len die voor deze bezuinigin-
gen hebben gestemd, hier een 
maandje komen helpen of ziek 
komen te liggen, dan kunnen zij 
zelf ondervinden hoe het leven 
in deze situatie is. 
Bovendien wordt hiermede het 
aantal werklozen gedrukt en 
wat het allerbelangrijkste is, is 
dat de levensvreugde van de 
bejaarde zieken en gehandi-
capten een stuk zonniger 
wordt. En bedenk vooral dat 
deze mensen voor een groot 
deel de medeopbouwers van 
de naoorlogse tijd zijn geweest 
en als dank worden zij nu in hun 
levensavond hard getroffen 
door de „bezuinigingsziekte" 
van u heren „regeerders". 
Ook zou ik willen pleiten voor 
24-uurs verpleging thuis voor 
diegenen voor wie het verant-
woord is dat ze zelfstandig wo-
nen, maar met bepaalde han-
delingen hulp behoeven. 
Voor deze mensen betekent dit 
levensvreugde en voor de ge-
meenschap financiële verlich-
ting. Ik bedoel de A. VV.B. Z. Als 
deze organisatie, die 24-uurs 
verpleging zou bekostigen, zijn 
er minder kostbare gebouwen 
nodig en de gehandicapten en 
bejaarden zouden zich veel ge-
lukkiger voelen en meerpriva-
cy hebben, welke nu totaal 
zoek is. Hopende op veler ad-
hesiebetuiging teken ik 

H. Kaptein-de Jager 
Pascalweg 41, 3076 JS Rot-
terdam 

Geen eerbetoon . . . 
Met zeer veel genoegen lazen 
mijn zuster en ik het gedenk-
boek „Humanitas, veertig jaar 
hulpverlening". Zeer terecht 
worden mensen die veel voor 
Humanitas hebben betekend in 
het zonnetje gezet. Wij zijn 
evenwel van mening dat onze 
vader, één van de belangrijkste 
initiatiefnemers van Humanitas, 
niet dat „eerbetoon" heeft ge-
kregen dat hem o.i en na al die 
jaren nog immer toekomt. 
Geheel afgezien van het feit dat 
in ons ouderhuis onder barre 
oorlogsomstandigheden Huma-
nitas gestalte kreeg (mede 
dankzij de heldere inbreng van 
Jo Boetje) had in een dergelijk 
gedenkboek niet onvermeld 
moeten blijven hoe vader on-
danks de gebrekkige ver-
voersmogelijkheden van direct 
na de oorlog, van hot naar her 
reisde om afdelingen (te hel-
pen) oprichten. 
Hoe hij bij de werkers van het 
eerste uur onderdak verkreeg, 
hoe moeder van tijd tot tijd 
moest vragen of Humanitas mis-
schien nog wat huishoudgeld 
voor haar had. Had niet ver-
meld moeten worden, dat P. C 
Faber wegens zijn zeer grote 
verdiensten het eerste erelid 
van Humanitas was? Is onze 
herinnering juist, dan was niet 
mej. M Dijkstra de eerste di-
recteur maar onze markante 
vader. 
Wij vinden het jammer dat de 
samenstellers Hofhuis en Stib-
be die overigens voor hun werk 
gecomplimenteerd dienen te 
worden geen kontakt met ons 
hebben gezocht. Wij hadden 
hen zeer waardevol materiaal 
kunnen aanreiken. 
Inmiddels verblijven wij hoog-
achtend, 

W. E. Faber, Amsterdam. 
R. M. Faber, Gouda. 

(Over tien jaar hopen wij wéér 
een jubileum te vieren. Wij ho-
pen dan deze en andere onvol-
komenheden - die ook wij be-
treuren - te kunnen vermijden. 
Documentatie die daaraan kan 
bijdragen is altijd welkom op 
het Centraal Bureau. MH/ES)  

De Landelijke Werkgroep 
Humanistische Jongeren 
(LWHJ) en het Humanistisch 
Vredesberaad (HVB) organi-
seren op 8 en 9 maart a. s. een 
weekend in het Coornhert-
huis te Zeist. Welkom zijn 
jong en oud, die willen pra-
ten over o.m. vredesopvoe-
ding, vredesdenken en over 
de vraag hdie we tot weer-
baarheid zonder geweld 
kunnen komen. 

Er zijn heel wat gezinnen in 
Nederland, die het zich zelfs 
niet kunnen permitteren de 
kinderen met vakantie te la-
ten gaan. 
In nauwe samenwerking met 
de Stichting Zon en Vrijheid 
kan de Stichting De Voorpost 
financiële steun verlenen 
aan gezinnen, waarvan de 
kinderen graag willen deel-
nemen aan een vakan- 

De kosten van dit weekend 
bedragen f 50,— (inclusief 
overnachting, maaltijden, 
koffie en thee) Per omgaande 
aanmelden bij Hans Verte-
gaal, Humanistisch Ver-
bond, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht, 030-318 145. Girore-
kening Hum. Verbond 
19 79 30. 

tieweek op het kampeercen-
trum „De Paasheuvel" in 
Vierhouten. Voor kinderen 
van 9-12 jaar kan een bijdra-
ge worden gegeven in de 
reis- en deelnamekosten. 
Informaties verstrekt de 
Stichting De Voorpost, 't 
Frusselt 30, 8076 RE Vierhou-
ten of per telefoon door pen-
ningmeester Ad van Moock, 
023-25 59 77. 

Inch vakantie 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbe-
schikking een legaat wensen toe te ken-
nen, zouden hiervoor de volgende formu-

lering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereniging 
voor maatschappelijke dienstverlening 
en samenlevingsopbouw, gevestigd te 
Amsterdam, een som groot 	 

gulden." 

Schenkingen. legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd vast 
tarief van 11% ingevolge artikel 24-1, 4° 

alinea van de Successiewet 1956, terwijl 
voor 1985 voor schenkingen een bedrag 
van f 6.348,— is vrijgesteld van schen- 

kingsrecht en voor legaten en erf- 
stellingen een bedrag van f 12.695,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze be- 
dragen worden jaarlijks geïndexeerd). 
Boven de vastgestelde bedragen wordt 

de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen steu-
nen, kunnen dit doen door overmaking 
van een bijdrage op postgirorekening 
58.2000 of bij de Hollandse Koopmans-

bank (rekeningnr. 63.50.11.581) ten name 
van Humanitas Centraal Bureau te Am- 

sterdam. 

Ik heb enige dagen nodig gehad om „ja" 
te zeggen tegen de uitnodiging van de 
redactie „om ook eens een hartekreet te 
slaken." Die bedenktijd had ik vooral 
nodig omdat er over zoveel activiteiten 
binnen Humanitas iets te zeggen valt. 
Ten slotte heb ik echter gekozen voor 
het onderwerp: de vergrijzing binnen 
onze vereniging, omdat mijn verontrus-
ting daar naar uitgaat. Als we niets 
doen, kunnen we over tien jaar zeggen: 
„Wij zijn ook lid geweest van Humani-
tas, want dan bestaat Humanitas niet 
meer. Daarom denk ik dat wij op zeer 
korte termijn actie moeten voeren onder 
het motto „Verenigingsopbouw, -activi-
teiten", d. w. z. ledenwerfacties opzetten 
voor zowel jeugdleden als leden in de 
leef tijdsgroep van 30 tot 50 jaar. Om een 
halt toe te roepen aan die vergrijzing. 
Om bij die jeugdleden te beginnen. Hoe 
kunnen wij jongeren in de leeftijd van 
18 tot 23 jaar bereiken? Ik denk dat het 
goed zou zijn om „Jeugd Promotie 
Teams" in het leven te roepen ofwel op 
de been te brengen. Met afdelings- en 
gewestelijke ondersteuning moeten 
projekten worden opgezet die de jeugd 
aanspreken. Hierbij denk ik aan: 
- derde wereldlanden problemen (AB-
ALverkoop, Hivosvoorlichting of het fi-
nancieel steunen van enige projekten) 
- plaatselijke gespreksgroepen forme-
ren om te trachten samen met de jeugd 
tot een nuttige vrijetijdsbesteding te ko-
men; zowel 's avonds als in de week-
ends. 
- „overdag-activiteiten" opzetten voor 
de werkloze jeugd. Dit in samenwer- 

JAN RENKEN 

king èn met (financiële) ondersteuning 
van het Centraal Bureau, c.q. Hoofdbe-
stuur. Hierbij is echter ook medewer-
king van de overheid, zowel plaatselijk, 
regionaal als landelijk gewenst. Ver-
volgens de groep (toekomstige) leden 
tussen de 30 en 50 jaar. Wat kan Huma-
nitas deze groep bieden? 
- In samenwerking met andere groepe-
ringen en verenigingen acties opzetten 
en uitvoeren. Ook hierbij is de steun 
van afdeling, gewest en Hoofdbestuur/ 
Centraal Bureau onmisbaar. (Een goed 
voorbeeld zou Humanitas/Vara-hulp 
zijn). 
- Telefoonketens voor alleenstanden. 
- ABAL-verkooppunten met HIVOS-
voorlichting. 
- Cursussen voor bestuursleden (talen-
cursussen e.d.) 
- Goederen-depot voor ruilartikelen 
(Voorbeeld: afdeling Rotterdam) 
- Activiteiten die aansluiten bij plaat-
selijke behoeften. 
- Ook kan worden gedacht aan „servi-
ce-verlening", in navolging van andere 
verenigingen en bijvoorbeeld de vak-
bonden. (Veel mensen zitten diep in de 
problemen waar ze alleen niet kunnen 
uitkomen) 
Ik wil het (voorlopig) hierbij laten, maar 
wel de hoop uitspreken dat de eerste 
Algemene Vergadering of een speciale 
vergadering in bijvoorbeeld voorjaar 
1987, geheel zal worden gewijd aan het 
thema „De vergrijzing van Humanitas", 
opdat wij over tien jaar kunnen zeggen: 
„Humanitas is een zéér bloeiende ver-
eniging!" 

TREKKINGSLIJST NATIONALE LOTERIJ 
4e trekking 31 december 1985 

Hoofdprijs Fl 15.000,— 
(minus kansspel belasting) is gevallen op nr. 38 98 55 

Prijzen van fl 100,— op alle nummers die eindigen op 89 77 

Prijzen van 25,— op alle nummers die eindigen op 8 13 

Medewerkersloterij fl 500,— op nr. 25346 
250,— op nr. 16874 
100,— op nr. 21834 

Prijswinnaars kunnen  hun winnende lot sturen naar: 
Stichting fondsen  Promoties, Heemraadsingel 184 3021 DM Rotterdam 
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GEZINSHUISOUDERS 
Graag willen wij in kontakt komen met echtparen of samenwonen- 

den, die in een gewoon huis, in een gewone straat een 4-tal 
kinderen verzorgen en opvoeden. 

De kinderen kunnen niet meer thuis wonen maar willen meestal wel 
kontakt houden met hun ouders. 

Wij vragen van u. 
Opvoedingservaring, incasseringsvermogen, enthousiasme en 

energie. Het is nodig dat één van de ouders een werkkring heeft om 
voor het eigen gezinsinkomen te zorgen. 

Waar en wanneer. 
Eind 1986 willen wij drie nieuwe gezinshuizen starten, te Almere, 

Gouda en Spijkenisse. 

Humanitas zorgt voor: 
Een huis— een kostendekkende vergoeding voor het verblijf van de 

kinderen— begeleiding van de kinderen— begeleiding van de 
gezinshuisouders — een vergoeding voor de gezinshuishouders. 
Gezinshuisouders worden betrokken bij de inrichting van het huis 

en bij het aannemen van te plaatsen kinderen. 

Reakties. 
Als u geïnteresseerd bent, nodigen wij u uit ons te schrijven of te 

telefoneren. Schriftelijke reakties aan: 
Stichting Gezinshuizen Humanitas, Postbus 753, 3500 AT Utrecht. 

Telefonische reakties op woensdagen van 9 tot 12 uur 
030- 312518. 

OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in instituten. 
Uitgave 2a, speciaal voor gebruik in sectoren 
opleiding en vormingswerk (uitverkocht). 
Uitgave 2b, een gepopulariseerde vorm van uit-
gave 2a. Uitgave april 1978 

OM DE LEEFBAARHEID VAN EEN 
PROSTITUTIEWIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoeken naar een 
oplossing voor de problemen in de Rotterdamse 
prostitutiewijk Katendrecht. 
Uitgave april 1975, 3e druk augustus 1979 

EEN SLEUTELVOORZIENING VOOR 
SLACHTOFFERS VAN DELICTEN 
Rapport over de noodzaak om een coordinerende 
hulpverlener aan te stellen ter behartiging van 
de belangen van slachtoffers van delicten. 
Uitgave oktober 1979 

NOTA JEUGDWELZIJN 
Nota waarin de positie van het jeugdbescher-
mingswerk van Humanitas beschreven wordt. 
Uitgave mei 1980 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de slag te gaan. 
Uitgave mei 1980 

2.75 

5.- 

3.50 

3.50 

5.- 
NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor iedereen, die wel eens helpt. 	3.- 
HUMANI TAS 

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN 

5.- 

(ADVERTENTIE) 

Uitgaven Humanitas 
EEN LEVEN LANG WONEN 
Gespreksmap met stof voor groepsgesprekken 
over ouder worden en wonen. 
Uitgave september 1984, met steun van de Fede- 
ratie L.S.B. en de N.F.B. 

SPOREN VAN EEN NIEUWE WOONCULTUUR 
Een verslag van een speurtocht naar mensen die 
proberen meer verband in hun leven en samenle- 
ven te brengen dan bij de overheersende woon- 
wijze mogelijk is. Tien voorbeelden worden be- 
schreven. 
Uitgave augustus 1983 

HANDVEST OUDEREN 
Vouwfolder waarin in woord en beeld die ver- 
schuivingen gedurende de laatste honderd jaar 
geschilderd worden, die het oud worden ingrij- 
pend veranderd hebben. 
Uitgave oktober 1975. 
Herziene uitgave maart 1984 

VROUWEN OVER OUDER WORDEN 
Negen persoonlijke ervaringen; ontstaan naar 
een idee van de Jong Oud Trust. 
Uitgave juni 1982 

MET VEREENDE KRACHTEN 
Van projekt gecoiirdineerd bejaardenwerk naar 
sociaal adviesbureau voor ouderen. 
Uitgave herfst 1981 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreksgroepen 
over de rol van verleden, heden en toekomst van 
het ouder worden. 
Uitgave september 1980 tezamen met de N.F.B. 

JE WERK OF JE LEVEN 
Map met themakaarten voor groepsgesprekken 
over arbeid en levensloop. 
Uitgave mei 1983 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van de voor-
ziening verzorgingstehuis voor ouderen behan-
deld. 
Uitgave maart 1977, 2e druk december 1977, prijs 
f 8,50 incl. verzendkosten. 
In de tweede druk is integraal opgenomen de 
inhoud van de brochure VISIE VAN HUMANITAS 
OP HET VERZORGINGSTEHUIS, beleidsuitspra-
ken van Humanitas. 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BIZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van het ouder 
worden. Van de ene kant - Bizar en boos - een 
interview uit het jaar 2020 met de minister van 
verouderingsvraagstukken over haar drastische 
aanpak van de intramurale verzorging van oude-
ren, en een papieren speurtocht naar de gevol-
gen voor de gehele samenleving van de sterk 
veranderende bevolkingssamenstelling. 
Van de andere kant - Sporen van de toekomst -
een verslag van een dagenlang gesprek in een 
eigenzinnige groep die weigerde om te profete-
ren, maar gewoon haar wensen met betrekking 
tot de toekomstige samenleving en de onopval-
lende doch niet onaanzienlijke plaats voor oude-
ren daarin dicteerde aan de Bestuurscommissie 
Humanitas Welzijn Ouderen. 
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KLACHTEN OVER UW TANDARTS? 

Tandartsombudsman 
doet er wat aan! 

Het ontbreekt veel mensen nog steeds aan goede informatie 
over alles wat met tanden, kaken en kiezen te maken heeft. 
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de vele brieven die het VARA-
programma De Konsumentenman over dit onderwerp ont-
vangt. Mensen weten niet hoe en bij wie ze te rade moeten 
gaan met klachten over tandartsenbehandelingen. Om deze 
reden stelde De Konsumentenman dit onderwerp op 8 novem-
ber j.l. nog eens uitvoerig aan de orde. In aansluiting op dit 
televisieprogramma treft u hieronder nog wat nuttige infor-
matie èn adressen aan. 

Tijdens de TV-uitzending passeerden 
zeer uiteenlopende klachten de revue, 
zoals: klachten over: 
- niet passende protheses en kunstge-
bitten, 
- meningsverschillen met ziekenfonds-
tandartsen over saneringskaarten; 
- tandartsen die weigerden bij spoed-
gevallen in het weekeinde te helpen; 
- disputen over hoge rekeningen; 
- patiënten die door het ziekenfonds 
worden gedwongen hun huidige tand-
arts, die hen prima bevalt, om te ruilen 
voor een andere, omdat hun oude tand-
arts volgens de nieuwe regels plotse-
ling te ver weg woont; 
- gebrek aan informatie over de rede-
lijkheid van tarieven; 
- enzovoort, enzovoort. 

Dan maar een kunstgebit . . . 
Dat sommige tandartsen wat al te non-
chalant met hun cliënten omspringen 
blijkt uit het volgende voorval: een 
cliënt van VARA-hulp, die in geen jaren 
bij een tandarts was geweest, kreeg bij 
het eerste bezoek te horen: er moet bij u 
nogal wat gebeuren; de kosten schat ik 
op f 3.000,—. Tja, als u dat niet kunt 
betalen, blijft er weinig anders over 
dan de boel te trekken; een kunstgebit 
dus." 
De cliënt voelde zich op dat moment 
natuurlijk nogal overvallen en dacht: 
„Wat een uitgave! Moet dat nou, ik zou 
weleens willen horen wat een neutraal 
iemand daarvan vindt." Een 'tweede 
mening' dus, zoals dat heet, en dan het 
liefst van een onafhankelijk persoon 
die geen belang heeft bij de zaak. Maar 
is zo'n persoon in Nederland wel te 
vinden? 

De eerste tandartsombudsman, 
de heer M. A. J. Eijkman. 

Van oudsher zijn er wel enige instanties 
waar mensen voor inlichtingen en 
klachten terecht kunnen. Via de vereni-
ging Nederlandse Ziekenfondsen is er 
het Tandheelkundig Controle Instituut, 
dat de adviserende tandartsen bij de 
ziekenfondsen controleert. Verder is er 
nog de Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Tandheelkunde (NMT), 
die ook wel klachten in behandeling 
neemt. Deze instanties  hebben evenwel 
géén voorlichtende taak en staan ook  

niet geheel vrij als bij meningsverschil-
len tussen tandarts en patiënt een 
standpunt moet worden ingenomen. Er 
was dus nog ruimte voor een echte, on-
afhankelijke tandartsombudsman. 
Welnu, die hebben we sinds medio 
1985, èn er komen er meer! 

Tandartsombudsman/ombudsvrouw 

De eerste tandartsombudsman in Ne-
derland is de heer M. A. J. Eijkman. Hij 
werkt voor patiënten uit het gehele 
land, en is twee dagen per week op zijn 
post als patiënten-contactpersoon, in 
het kader van een voorlichtingsprojekt. 
De heer Eijkman bemiddelt bij klachten 
zoals hierboven beschreven, en helpt 
bij ontstane misverstanden en twijfels 
over behandelingen. De adviezen zijn 
gratis. 

Patiënten kunnen ook bellen voor een 
afspraak: 
Hr. M. A. J. Eijkman, p/a Azivo, 
Stationsweg 107 
2515 BL Den Haag 
Tel.: 070-889219 (maandag 9.00-14.00 
uur en donderdag van 9.00-12.00 uur) 

Sinds 1 januari van dit jaar is mevrouw 
M. Schoonheim als tandarts ombuds-
vrouw actief in Amsterdam en omstre-
ken. Zij werkt in het kader van een voor-
lichtingsprojekt van de Stichting Goed 
Gebit en ook zij behandelt klachten en 
geeft (gratis) informatie aan mensen uit 
Amsterdam en wijde omgeving. Haar 
adres: 

Mevrouw M. Schoonheim 
p/a Stichting Goed Gebit 
Columbusplein 9 
1057 TS Amsterdam. Tel. 020-16 24 56/ 
12 23 90 
Telefonisch spreekuur: dinsdag en 
woensdag van 9.00 tot 10.00 uur (afspra-
ken maken is mogelijk) 

Informatiepunten 

Elders in het land blijft men gelukkig 
niet achter. Groningen, Utrecht en Sit-
tard kennen sinds kort ook tandheel-
kundige informatiepunten, waartoe de 
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Eigen bijdrage 

Buitengewoon bang! 

AIDS: minder besmettelijk 
dan u denkt 

VERVOLG VAN PAGINA 5 

NMT het initiatief nam, als antwoord op 
de bestaande grote behoefte aan objek-
tieve informatie. 
Deze informatiepunten worden bemand 
door tandartsen die uitsluitend een 
voorlichtende en bemiddelende rol spe-
len. Ze zijn, net zoals de ombudstand-
artsen onpartijdig en dat lijkt ons vooral 
belangrijk bij het geven van de zoge-
naamde „tweede mening". 

Bij het ter perse gaan van dit nummer 
zijn we nog niet in staat u de adressen 
van bovengenoemde drie plaatsen te 
geven. De NMT kan u ongetwijfeld naar 
een informatiepunt in uw regio verwij-
zen, het adres is: 

Nederlandse Maatschappij ter bevorde- 
ring der Tandheelkunde 
Postbus 2000 
3430 CA Nieuwegein, tel. 03402- 76 276 

Men heeft speciale informatie klaarlig-
gen voor mensen die geconfronteerd 
worden met tandartsdwang en slecht 
werkende weekend diensten. Ook be-
schikt men over lijsten met de maxi-
mum tarieven voor alle verrichtingen. 
Deze service is gratis. 
Voor ziekenfondspatiënten is er dan 
nog het Tandheelkundig Controle Insti-
tuut; het overkoepelend orgaan van de 
aan ziekenfondsen verbonden advise-
rende tandartsen. Dit instituut heeft 
geen voorlichtende taak, maar men kan 
er wel - uitsluitend schriftelijk - terecht 
met klachten over ziekenfondstandart-
sen. Het adres: 

Tandheelkundig Controle Instituut voor 
Ziekenfondspatiënten 
t.a.v. de heer H. Slotboom 
Postbus 520 
3700 AM Zeist. 

LIA KIRCHHOF 
Humanitas/Vara-hulp 

Volgens de normen van het ministerie 
van WVC moeten echtparen met of zon-
der kinderen met een netto maandinko-
men vanaf f 2.250,— een uurtarief van 
f 8,25 voor gezinshulp betalen. Voor al-
leenstaanden geldt dit tarief vanaf 
f 1.800,— schoon in de maand. De Cen-
trale Raad voor Gezinsverzorging liet 
het Nederlands Instituut voor Maat-
schappelijk Werk Onderzoek het effect 
van de „eigen bijdrage" nagaan. Het 
Nimawo kwam hierbij tot de volgende 
bevindingen. 

De „eigen bijdrage" stoot nogal wat 
mensen van gezinshulp af. Vooral ge-
zinnen met kinderen in de midden-inko-
mens vinden gezinshulp te duur. Per 
dag worden 170.000 gezinnen en alleen- 
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AIDS is een ziekte waarbij een virus het 
normale afweermechanisme van het 
lichaam kapot maakt zodat je weerloos 
bent tegen allerlei infecties en tegen 
bepaalde tumoren. 
Het virus kan maar op één beperkt aan-
tal manieren van de ene op de andere 
mens worden overgedragen. Van de 
mensen die met het virus geïnfecteerd 
worden krijgt 5-10% AIDS. Als je een-
maal AIDS hebt is de kans op overlijden 
zeer groot. 
In de pers wordt veel over AIDS ge-
schreven. Vooral in de Verenigde Sta-
ten heeft dit soms geleid tot paniekreac-
ties, sociaal isolement en discriminatie 
van patiënten. Het komt voor dat geen 
hand en geen zoen meer wordt gege-
ven, soms wil men niet het bestek ge-
bruiken, dat misschien ooit door een 
AIDS-patiënt is gebruikt. Patiënten mo-
gen soms niet meer op school komen. 
Iedereen die iets van AIDS weet kan 
vertellen hoe onzinnig dit is. 
De overdracht van het AIDS-virus ver-
loopt via bloed en zaad, vooral als dit in 
contact komt met het bloed of de slijm-
vliezen van een ander. Alleen dan 

Staatssecretaris Van der Reijden heeft 
de als maar voortschrijdende kosten-
stijging in de gezondheidszorg tot staan 
gebracht. Naar zijn mening moeten en 
kunnen de kosten in de gezondheids-
zorg nog verder omlaag. 
In het Nederlands Dagblad van 14 de-
cember j.l. werd hem evenwel ge-
vraagd of de vergrijzing van de Neder- 

staanden geholpen door gezinsverzorg-
sters. Dit zouden er meer kunnen zijn, 
maar 10% van de aanvragers haakt af 
zodra duidelijk is welk bedrag er op ta-
fel moet komen. Nog eens 5% vraagt om 
dezelfde reden minder hulp dan eigen-
lijk verantwoord is. Vermoed wordt, dat 
zo'n 15% helemaal geen hulpvraag in-
dient vanwege de kosten. Veronder-
steld wordt, dat bovendien een deel van 
de aanvragers zich nog terugtrekt zon-
der toe te geven dat de kosten te hoog 
zijn. Afzien van noodzakelijke hulp be-
tekent vervolgens dat er een groter be-
roep gedaan wordt op gezinsleden, bu-
ren, familie, dat partners van zieken 
wegblijven van hun werk en dat men-
sen langer in ziekenhuizen of verpleeg-
huizen verblijven. 

wordt het virus aan die ander overge-
dragen. 
Dit komt voor bij homosexuele mannen 
met anaal-genitale sexuele contacten. 
In deze groep komen dan ook veruit de 
meeste AIDS-patiënten voor. Een ande-
re groep is die van de spuitende drug-
gebruikers. Als men elkaars spuiten ge-
bruikt kan het virus via de naald (indi-
rect bloed - bloed contact) worden over-
gedragen. 
Heterosexuele partners van deze twee 
groepen lopen ook een groter risico. Vi-
rusverspreiding via bloedtransfusies 
komt niet meer voor, omdat al het bloed 
nu gecontroleerd wordt. AIDS ziet men 
niet bij andere gezins- of familieleden 
van de patiënten of bij verplegend per-
soneel. Als je geen 'onveilige' sex-con-
tacten hebt met mensen die het virus 
hebben en niet andermans injectiespui-
ten gebruikt is de kans om besmet te 
worden verwaarloosbaar. Voor al het 
andere geldt dat je met AIDS-patiënten 
omgaat als met ieder ander. 

DR. H. RENGELINK, 
directeur GG&GD te Amsterdam. 

landse bevolking de gezondheidszorg 
juist niet veel duurder zal gaan maken. 
Van der Reijden bleek buitengewoon 
bang te zijn voor de lasten die de ver-
grijzing zal meebrengen. „Vergrijzing is 
niet alleen het traject boven de 65 jaar, 
nee, het is de toename van de groep die 
risiko's inhoudt. . . In de kosten-
statistiek van de gezondheidszorg heb 
je bij 45 jaar een omslagpunt. . . Daar-
boven zijn de kosten hoger dan de pre-
mies. Daar krijgen we er steeds meer 
van. Die vergrijzing zie ik ernstig op ons 
afkomen.. . 
Naarmate mensen ouder worden, wordt 
ook de eerste lijn zwaarder bezet, dus 
de huisarts, de gezinsverzorging, het 
kruiswerk. De vergrijzing zal in de eer-
ste en tweede lijn een sterke stijging 
van de kosten en in elk geval een inten-
sivering van de zorg opleveren. En ik 
maak me daar grote zorgen om. Daar 
zijn we op dit moment nog steeds niet op 
ingesteld." 
Nu speelt het ouder worden van onze 
bevolking al jaren. Je vraagt je dan ook 
af wanneer onze samenleving wèl inge-
steld zal zijn op de consequenties en 
wat er bijvoorbeeld ondernomen wordt 
om in ieder geval een deel van die con-
sequenties te ondervangen. Te denken 
valt aan een zwaar accent op preven-
tieve gezondheidszorg. 



Vluchteling-zijn in Nederland is niet gemakkelijk. Nederland is klein en vol en de Nederlander 
heeft al gauw het idee, dat veel te veel vluchtelingen juist hier hun redding zoeken. 

Dat veel vluchtelingen redding zoeken klopt. Niemand verlaat „zomaar" zijn geboorteland. 
Lijfsbehoud is een van de belangrijkste motieven voor het handelen van mensen, of dat 
lijfsbehoud nu bedreigd wordt op politieke, godsdienstige of economische motieven. 

Dat Nederland bij uitstek het land zou zijn, waár vluchtelingen naar toe trekken klopt daaren- 
tegen niet. Enkele cijfers: in 1984 nam België één erkende vluchteling op per 270 inwoners. 

Frankrijk één op de 325 inwoners. Engeland één op de 415 inwoners. West-Duitsland één op de 
485 inwoners. Denemarken één op de 600. Nederland één op de . . .950 inwoners. In Zweden 

wonen momenteel ca. 724.000 in het buitenland geborenen op een totaal aantal inwoners van 
8.300.000. 

Humunitus (tichel in vluchtelingenwerk 

Nederland loopt dus bepaald niet voor-
op als het gaat om het totaal aantal 
vluchtelingen dat wij bereid zijn op te 
nemen. Een uitzondering op die regel 
vormen de vluchtelingen, die op uitno-
diging van de regering naar Nederland 
komen. Daaronder zijn de laatste jaren 
naar verhouding veel Zuidamerikanen 
en Polen. Ook de Vietnamese boot-
vluchtelingen vallen in deze groep. Zij 
worden officieel onder dak gebracht, 
krijgen officiële taallessen, zonodig 
een uitkering om in het levensonder-
houd te voorzien en er is enig geld voor 
de noodzakelijke begeleiding. Voor die 
begeleiding moet overigens plaatselijk 
worden gezorgd. Veel moeilijker is de 
procedure als het om mensen gaat die 
op eigen gelegenheid in Nederland 
asiel zoeken. Eerst wordt onderzocht of 
ze echt vluchteling zijn en of ze nog 
geen asiel gekregen hebben in een an-
der land. Pas als de ministeries van Jus-
titie en van Buitenlandse Zaken daar 

Vluchtelingenwerk Nederland helpt vluchte- 
lingen, die in ons land een eigen zaakje be- 
ginnen, bij de ingewikkelde administratie 

die in Nederland verplicht is. 

zekerheid over hebben hoort de 
asielzoeker of hij of zij mag blijven. Tot 
dat moment is de vluchteling erg kwets-
baar. Er is nog geen recht op een zelf-
standig dak boven het hoofd of op taal-
onderwijs. Een werkvergunning wordt 
vrijwel nooit verleend, zolang het on-
derzoek van de ministeries niet is afge-
sloten. Studie is onmogelijk. Alleen een 
uitkering van de bijstand komt er in de 
meeste gevallen wel. En het gaat niet 
om een paar maanden: de hele proce-
dure kan makkelijk 2-4 jaar duren. In 
die 2-4 jaar bestaan bovendien maar 
beperkte waarborgen tegen uitzetting 
uit Nederland. 
Wie zijn land ontvluchten  daarbij 
meestal alles moet achterlaten heeft na  

aankomst in een ander land hulp nodig. 
Hulp bij het verkrijgen van onderdak, 
bij het leren van de taal, bij contacten 
met de overheid (ministeries, gemeen-
te) en bij het wegwijs worden in de Ne-
derlandse samenleving. Vrijwillige 
hulpverlening is daarbij onmisbaar. 
Om die vrijwillige hulpverlening te on-
dersteunen heeft het hoofdbestuur van 
Humanitas besloten om als vereniging 
lid te worden van Vluchtelingenwerk 
Nederland. 
Dat betekent een nieuwe taak voor een 
aantal afdelingen. Alle afdelingen van 
Humanitas hebben inmiddels enige in-
formatie ontvangen, waaronder de 
adressen van Vluchtelingenwerk Ne-
derland. Belangstellende leden van 
Humanitas kunnen zich derhalve vanaf 
dit moment tot hun afdelings- (of ge-
westelijk) bestuur wenden. 

MMH MA 

E.S. 
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hoor: iedereen zegt ouderen moeten zo-
lang mogelijk in eigen omgeving blij-
ven wonen, maar als je bewegingspro-
blemen hebt, wordt op- jezelf - blijven 
toch wel moeilijk. Met zulke bezuinigin-
gen spannen ze het paard toch achter 
de wagen . . ." 
Haar derde stage in een particuliere 
praktijk in Zaandam bracht haar geluk. 
Na haar examen kon ze daar gaan in-
vallen voor een therapeute die met 
zwangerschapsverlof ging. Ze kon haar 
geluk niet op toen ze na drie maanden 
invallen, in vaste loondienst werd ge-
nomen voor twee dagen per week. Een 
beetje bitter zegt ze nu: „Voor twee da-
gen in vaste loondienst betekent niets, 
want toen zieken en verlofgangers weer 

111~111101  

In de laatste jaren 
van haar studie leek het allemaal 

zo mooi en zonnig . . . 

waren teruggekeerd, konden ze mij er 
zo weer uitkieperen." 

Solliciteren 
En toen begon voor haar de ellende pas 
goed! Ze haalt mappen tevoorschijn met 
formulieren, sollicitatiebrieven en „ge-
drukte" brieven met de mededeling dat 
de keus niet op haar is gevallen. Sanne: 
„Ik solliciteer me gek. Je doet je best om 
ze zo goed mogelijk te informeren cn 
dan krijg je zonder dat ze je hebben op-
geroepen een brief met de mededeling 
(ze leest voor) „dat ze onvoldoende aan-
knopingspunten hebben gevonden om 
de sollicitatieprocedure met jou voort te 
zetten. Dan denk ik: dat begrijp ik niet. 
Ik voldoe aan de gestelde eisen; je hebt 
je best gedaan om eruit te springen en 
dan krijg je zo'n brief. De gedachte komt 
dan bij je op: ze hebben mijn brief niet 
eens geopend en dat is erg deprime-
rend. 
Maar ja, je mag nog blij zijn als je wordt 
„afgezegd". Meestal hoor je niet eens 
wat. (Ze zoekt tussen de papieren, laat 
een advertentie zien). Of je leest ineens 
in de krant dat het Overvechtziekenhuis 
te Utrecht zeshonderd reacties kreeg 
die ze niet allemaal konden beantwoor-
den en daarom word je per advertentie 

oedden telt, zijn ruim 600 medewerkt). 
werkzaam. 

Op de door ons op 17 augustus jl. 
geplaatste advertentie voor een 

fysiotherapeut m/v 
ontvingen wij bijna zeshonderd 
reacties. 

Gezien dit hoge aantal is het ons 
helaas niet mogelijk alle brieven te 
beantwoorden. Vandaar dat wij u 
middels deze advertentie danken 
voor uw reactie, Indien u \CULIJ5 
ok_121212Ls:aj 
gehad kan worden geconcludeerd 
dat de procedure met een andere 
kandidaat is voltooid. 

ziekenhuis 

fysiotherapeuten, waarmee ook Sanne 
te maken heeft. 

't Leek zo mooi 

In de laatste jaren van haar studietijd 
leek het allemaal zo mooi en zonnig. Ze 
liep driemaal drie maanden stage: 3 
maanden bij de afdeling neurologie 
van de Valeriuskliniek in Amsterdam: 
„Dat was erg zwaar, maar ik heb er 
enorm veel geleerd." 
Daarna drie maanden in het - inmid-
dels opgeheven -reactiveringscentrum 
voor bejaarden in Amsterdam-Noord. 
„Daar werkte ik met ouderen, om de 
mensen mobiel te houden. Ik leerde er 
met bejaarden omgaan en dat vond ik 
erg leuk. Wegens bezuinigingen is dat 
centrum opgeheven. Ik begrijp dat niet 

„Als je werkloos bent, wordt 
je wereldje steeds kleiner” 

„Ik heb niet zomaar gekozen voor het beroep van fysiothera-
peute . . . . ik was erg gemotiveerd. Hoe dat zo kwam? Als 
meisje-ik geloof dat ik een jaar of dertien was-moest ik voor 
een houdingscorrectie naar een heilgymnaste, zo heette dat 
toen nog. Ik was zo'n lang slungelig meisje hè. Toen dacht ik 
al: later wil ik ook iets gaan doen in de gezondheidszorg: 
vooral dat iets-met-je-handen-doen trok me erg aan." 
Dat zegt Sanne Post (24), sinds februari 1985 gediplomeerd 
fysiotherapeute. We praten met haar in haar - op de zevende 
verdieping gelegen - flat in Zaandam met uitzicht op het 
waterrijke polderland. 

Toen ze het gymnasium (B) achter zich 
had, dacht iedereen dat ze wel zou gaan 
studeren en veel van haar klasgenoten 
zijn dat ook gaan doen. 
Sanne: „Ik wist wat ik niet wilde: niet in 
de verpleging, geen medicijnen stude-
ren omdat dit te lang duurde. Ik wilde 
iets waarbij je zelf verantwoordelijk-
heid draagt en zo werd het fysiothera-
peute. Dat is nu een HBO-opleiding van 
vier jaar. Het begin was niet zo leuk: 
allemaal theorie en puur „stampwerk". 
Maar ja, je moet nu eenmaal alle botjes 
en spiertjes kennen . . . Pas daarna ben 
je aan pathologie toe, dan leer je wat 
„afwijkend" is." 

- Je zei net dat je een beroep wilde met 
eigen verantwoordelijkheid. Hoe ver 
gaat die eigen verantwoordelijkheid bij 
de fysiotherapeut? 
Sanne: „Als ik zeg eigen verantwoorde-
lijkheid, bedoel ik wel dat je bij een 
behandeling, die niet zo eenvoudig is, 
vaak overleg pleegt met je collega's en 
in sommige gevallen ook met de huis-
arts. Een patiënt komt met een verwijs-
briefje van de huisarts „heeft schouder-
klachten, rugklachten," enzovoorts . . . 
Dan ga je zo'n klacht onderzoeken en 
een behandeling „uitdokteren" waar-
over je dan vaak met collega's overleg 
pleegt. Maar soms kan je als therapeut 
ook niet veel doen. Bij psychomatische 
klachten zoals bijvoorbeeld hyperventi-
latie, kun je de mensen leren zich te 
ontspannen, maar met de problemen 
die erachter zitten kan een fysiothera-
peut ook niets beginnen. In zo'n geval 
zoek je weer kontakt met de huisarts." 
Sanne praat met zoveel enthousiasme 
over haar beroep, dat we bijna verge-
ten, waarover het gesprek moet gaan: 
nl. over de grote werkloosheid onder 
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Sanne Post temidden van „de papierwinkel" waarmee ze als werkloze fysiotherapeute net haar studie te maken kreeg. 

bedankt voor je reactie. Nou ja, dat is 
dan nog netjes . . . 
Pasgeleden las ik dat een kwart van 
alle fysiotherapeuten nooit een baan 
zal krijgen. Ik word er zo treurig van. Je 
hoort van anderen die samen met jou de 
opleiding hebben gevolgd, dat ze in 
hetzelfde schuitje zitten. Het is zo uit-
zichtloos. Op zo'n manier kun je toch 
niets opbouwen. Zo af en toe zit ik wel 
eens een middag te snotteren . . . 
Sommige mensen zeggen dan: je zit 
toch lekker, je hebt je uitkering toch, 
maar ik vind een uitkering heel verve-
lend. 
Ik woon samen met mijn vriend, die nog 
studeert, dat maakt het iets eenvoudi-
ger met twee uitkeringen. Maar ambte-
naren maken soms zulke idiote opmer-
kingen. Zat er één mijn gegevens te be-
kijken, zegt ie . . . zo . .zo, fysiothera-
peute, nou dan zult u wel lenig zijn. Wat 
is dat nou voor een opmerking. En dan 
moet je steeds maar een kaartje invul-
len of je wel gesolliciteerd hebt, of je er 
niets bijverdiend hebt . . . 
Na die eerste „vaste baan", die dus he-
lemaal niet zo vast bleek te zijn, werd ik 
helemaal van het kastje naar de muur 
gestuurd; nadat ze me bij de sociale 
dienst een poosje aan het lijntje hadden 
gehouden zeiden ze: maar u hebt recht 
op een ww-uitkering. Dus ik naar de 
bedrijfsvereniging, vulde daar stapels 
formulieren in. Toen vroegen ze waar- 

om ik zo laat was gekomen. Zo'n aan-
vraag moet binnen de 24 uur worden 
ingediend, nou dat wist ik natuurlijk 
niet. Toen ze alles hadden gecontro-
leerd en uitgezocht kreeg ik die WW-
uitkering toch niet, Want ik had 5 dagen 
tekort gewerkt. 

 

Ga maar naar de Sociale Dienst zeiden 
ze en daar is alles weer  opnieuw be-
gonnen. 
Ik ben nu nog wel eerste  waarnemer bij 
twee praktijken, dan val je dus in bij 
vakanties en ziekte. Als je werkt stopt je 
uitkering op hetzelfde moment, wat be- 

„Ik solliciteer me gek,  
maar je mag nog blij zijn 

als je keurig wordt afgezegd: 
meestal hoor je niets." 

grijpelijk is, maar als je van de ene op 
de andere dag niet meer  werkt, weet je 
nooit hoe lang het duurt,  eer je je uitke-
ring weer krijgt. Dan begint die hele 
papiermolen opnieuw te draaien."' 

Iets anders doen, maar wat? 

Ondanks alle motivatie voor haar be-
roep, denkt Sanne er wel eens over om 
toch maar iets anders te gaan doen; ze 

dacht daarbij ook aan „het beroep van 
de toekomst" . . . 
Sanne: „Ik solliciteerde voor computer-
deskundige. Als je werd aangenomen, 
kreeg je in het bedrijf een opleiding. Ik 
werd wel opgeroepen, maar ik viel af. 
Begrijpelijk toch? Natuurlijk is dat geen 
beroep voor mij. Maar wat moet ik dan 
kiezen? Ik weet het echt niet . . . werk-
loos zijn vind ik ook verschrikkelijk. Het 
ergste is dat je wereldje steeds kleiner 
wordt. Tijdens je studie en als je werkt 
heb je kontakten. Als je werkloos bent, 
vallen die ineens weg. 
Ik denk wel eens: ik moet een paar cur-
sussen gaan volgen, maar als je werk-
loos bent, heb je geen geld voor cursus-
sen. Werkloos-zijn is duur, als je bezig 
wilt blijven! 
Ik ben geen mens om niks te doen; ik 
vind dat je in je leven verplichtingen 
moet hebben, als je geen werk hebt, 
heb je geen verplichtingen en dat is 
heel erg. Nou ja, je moet je briefje keurig 
invullen om je uitkering veilig te 
stellen. 
Niets te doen hebben is zo deprimerend. 
Het gekke is dat ik met andere dingen 
ook veel actiever ben als ik werk. Vaak 
denk ik: ik sta aan het begin van mijn 
leven, maar het is allemaal zo uitzicht-
loos. Dat is toch triest!" 

ANK VAN ZACHTEN 

{«Ema rocr KMO 9 



Waar is Humanitas bereikbaar 
CENTRAAL BUREAU 
Bezoekadres: Sarphatistraat 4, Amsterdam 
Postadres: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam 

ADRESSEN GEWESTELIJKE BUREAUS: 
Friesland 	Emmakade 44, 8933 AT Leeuwarden, 

gewestelijk functionaris: E. A. Vrind 
Groningen 	Hereweg 16, 9724 AC Groningen 

gewestelijk functionaris: mw. W. v. Wijn- 
gaarden-Hoek 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen 
gewestelijk functionaris: R. Kremer 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle 	Tel. 038-218537 
gewestelijk functionaris: H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15, 6542 PA Nijmegen Tel. 080-786766 
gewestelijk functionaris: H. M. C. J. Mares 
p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4, 	Tel. 020-262445 
1017 WS Amsterdam 
gewestelijk functionaris: mw. S. Nieuwen- 
huijsen-Mussert 
p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4, Tel. 020-262445 
1017 WS Amsterdam 

 

gewestelijk functionaris: A. Laarhoven, 
mw. M. Postma 
Conradkade 52, 2517 BR Den Haag Tel. 070-646353 
gewestelijk functionaris: E. M. Sevink 

 

consulente bejaardenwerk: mw. H. Spiegel 
Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB Breda 
gewestelijk functionaris: I. Magnus 
Koning Willem Ill-weg 4, 
4543 RD Zaamslag 
gewestelijk functionaris: mw. J. Boogerd- 
Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging 
(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z. -Limburg 
Utrecht 

p/a Centraal Bureau, Sarphatistraat 4 	Tel. 020-262445 
Ammunitiehaven 553, 2511 XR 's-Gravenhage Tel. 070-469608 
Heemraadssingel 184, 3021 DM Rotterdam Tel. 010-764811 
Oliemolenstraat 5, 6411 CJ Heerlen 	Tel. 045-719090 
Neude 29 bis. 3512 AE Utrecht, 	 Tel. 030-312518 
(jeugdbescherming) 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 020-262445 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

BOEKBESPREKINGEN 
Mij krijgen ze niet gek. 
door Jan Schouten 
Uitgever: Boom Meppel, Amsterdam 
1985 

Alsje een pottenbakker aan het werk 
ziet op een draaischijf en er ontstaan in 
zijn handen allerlei vormen van potten 
en vazen, lijkt dat werk kinderlijk een-
voudig. Zelf achter de draaischijf geze-
ten blijkt dat maar schijn. Inplaats van 
een mooie vaas ontstaat er slechts een 
vormloze prul. 
Zo gaat het dikwijls met vakmanschap. 
De doeltreffende handgrepen lijken 
eenvoudig, maar zijn het niet. Iets der-
gelijks kan ook worden opgemerkt over 
het boekje van Jan Schouten over stress 
en gespannenheid. In het boek wordt 
uitgelegd hoe stress ontstaat, hoe het 
tot uiting komt en vooral watje eraan 
kunt doen bij jezelf en bij anderen. Het 

bevat een aantal programma's met be-
hulp waarvan de lezer zelf aan zijn pro-
bleem kan werken. Het boekje is ge-
makkelijk geschreven, zonder vakjar-
gon en derhalve voor vrijwel iedereen 
gemakkelijk te hanteren. De program-
ma's zijn- misschien hier en daar met 
wat hulp - toepasbaar en bruikbaar in 
de praktijk van de doe het zelf-behande-
ling. 
Achter de ogenschijnlijke eenvoud gaat 
veel vakmanschap en wetenschap 
schuil. Dat maakt het grote verschil met 
boeken met eenzelfde doel die echter 
door beunhazen zijn geschreven. Het 
boek van Jan Schouten valt zeker niet in 
deze laatste categorie en kan worden 
aanbevolen aan een ieder die thuis of 
op het werk het gevoel heeft „het niet 
meer aan te kunnen". 

AAD VAN OOSTEN 

Lijf spraak: wat houding en gebaren 
van anderen ons vertellen. 
door: Allan Pease. 
Uitgever: Ankh-Hermes BV Deventer 
1985 
Oorspronkelijke titel: Body Language: 
how to read others. 
Vertaling: Joke van Hinsbergh. 

Met onze opvoeding hebben we van on-
ze ouders gebaren en houdingen mee-
gekregen die een onverbrekelijke een-
heid vormen met het door ons gespro-
ken woord. Ze onderstrepen, versterken 
en geven inhoud aan onze communica-
tie met onze omgeving en onze mede-
mens. Het is verrassend om kennis te 
maken met de ongesproken taal van het 
lichaam. Zonder dat we dat weten han-
teert ieder mens een taal die zeer per-
soonlijk is en vooral gevormd door de 
eigen contacten met anderen en de 
plaats waar we wonen. 
Ook als ontdekking van jezelf gaat er 
een wereld van betekenis en begrip 
open in een voorheen wel ervaren maar 
niet begrepen stagneren in relaties in 
het werk en vrienden en verwanten. Het 
is een soepele manier om verbeterin-
gen in eigen houding en gedrag en ze-
kerheid in lastige situaties aan te leren. 

Vooral voor mensen die b.v. werken met 
groepen en voor vrijwilligers is dit boek 
onmisbaar om kennis van te nemen en 
toe te passen in het dagelijks leven. Het 
boek, dat zich in één adem doet uitle-
zen, is voorzien van humoristische teke- 

ningen die de tekst verlevendigen en 
duidelijk maken wat in woorden niet te 
zeggen is. 
Voor iedereen van harte aanbevolen!! 

PETRA KLENE 

Ouderen Aktie Wijzer. 
Over ouderen en vrijwilligerswerk. 
Uitgever: Ned. Federatie voor Bejaar- 
denbeleid. 
Prijs f 5,— 

In de serie Ouderen Aktie Wijzer ver-
scheen jl. november bij de Nederlandse 
Federatie voor Bejaardenbeleid het 
boekje „Vrijwilligerswerk, werk dat 
niemand uitsluit". De tekst kwam tot 
stand in samenwerking met de Jong 
Oud Trust. 
In het boekje wordt een appèl gedaan 
op ouderen om vooral zichzelf niet uit te 
schakelen. De kennis en ervaring van 
ouderen kan op talloze manieren bin-
nen onze samenleving worden inge-
bracht en ingezet via vrijwilligersakti-
viteiten. Aangegeven wordt dat er voor 
wie om zich heen kijkt en er op uit gaat 
vele mogelijkheden zijn. 
Het boekje Oudere Aktiewijzer nr. 6 over 
ouderen en vrijwilligerswerk is ver-
krijgbaar bij de NFB, Eisenhowerlaan 
114, in Den Haag, tel. 070-544902. 
Tevens verkrijgbaar op het Centraal 
Bureau van Humanitas. Prijs f 5,—
(excl. verzendkosten). 
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UITSLAG OTOTOTO NAJAAR 1985 
De HumanitasNARA giroloterij najaar 
1985 onder de naam otototo heeft een 
succesvol verloop gehad. De opbrengst 
ten bate van de Humanitas/VARA-hulp 
bedroeg bruto ca f 950.000,—. 

De VW polo werd gewonnen door G. 
Haverkamp uit Willemstad. De Peugeot 
205 belandde bij M. Kuiper uit Den 
Haag. M. Pomp in Zuidhorn werd win-
naar van een Fiat Uno en J. de Vries uit 
Sittard van de Citroen Visa. 

De Humanitas/VARA-hulp behandelt 
momenteel ca 10.000 hulpvragen per 
jaar. Daaruit kunt u afleiden, hoe be-
langrijk dit werk is. Om dit werk te kun-
nen voortzetten wordt ook komend voor-
jaar weer een otototo georganiseerd. De 
accept-girokaarten, waarmee u kunt 
deelnemen met een nieuwe kans op één 
van de vier praktische, bescheiden 
maar zeer waardevolle auto's zullen u 
tijdig worden toegezonden. 
De technische uitvoering van deze Hu-
manitasNAR.A-loterij zal opnieuw wor-
den toevertrouwd aan de Stichting 
Fondsenpromoties in Rotterdam. 

	vállim mifflowelemmerammmemeir 

De VW-Polo werd gewonnen  door de familie Haverkamp in Willemstad. Namens Humani-
tas overhandigde Jan van Hu uksloot de autosleuteltjes. 

Aanvragen 
Fonds Stimulering Aktiviteiten 

aan normen gebonden 
Uit de opbrengst van de Sterrenshow-loterij 1984-
85 is door het Hoofdbestuur een belangrijk bedrag 
gereserveerd voor het Fonds Stimulering Aktivi-
teiten van Humanitas. Uit dit fonds kunnen bijdra-
gen worden verstrekt aan afdelingen, aan werk-
groepen, bestuurscommissies, gewesten of met 
Humanitas verbonden stichtingen indien aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. In de eerste 
plaats moeten de aktiviteiten passen binnen het 
werkplan of binnen een van de werkvelden. Ook 
is het mogelijk een bijdrage te verkrijgen voor het 
onderzoeken of ontwikkelen van nieuwe werk-
velden. 
In de tweede plaats mogen de aanvragen geen 
betrekking hebben op jaarlijks terugkerende las- 

ten over een termijn van meer dan twee jaar, tenzij 
voldoende aannemelijk is dat na die twee jaar een 
andere vorm van financiering mogelijk is (b.v. 
overheidssubsidie of een dekkende exploitatie). 
In de derde plaats moeten de aanvragers ook voor 
zover mogelijk een beroep doen op andere bron-
nen. Te denken valt aan het Koningin Juliana-
fonds, gemeenten, provincies en het Rijk, particu-
liere fondsen en eigen middelen. Alle aanvragen 
moeten bij het Hoofdbestuur van Humanitas wor-
den ingediend en worden afgehandeld in volg-
orde van binnenkomst. Het jaarlijks beschikbare 
bedrag en de bij toewijzing te hanteren normen 
zullen elk jaar september in de Kader Kringloop 
Krant worden gepubliceerd. 
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Met pensioen? Dan wordt „gecombineerde 
betaling" iets om over na te denken. 

Meepraten en zelf beslissen 

UEI A IH --' A 21 VARA= 	 U 	IP 
Pensioen en Belasting 

Ouderen die naast hun AOW-uitkering nog een aanvullend 
(ondernemings- of bedrijf s-)pensioen ontvangen, worden na 
afloop van het jaar dikwijls onaangenaam verrast met een 
aanslag inkomstenbelasting. 
Indien AOW en pensioen namelijk door verschillende instan-
ties worden uitgekeerd, kan het zijn dat over het totaal aan 
inkomsten te weinig loonbelasting wordt ingehouden. Van de 
AOW betaalt men dan wèl rechtstreeks loonbelasting, maar 
van het aanvullend pensioen in het geheel niet. Meestal blijft 
dit pensioen immers onder de belastingvrije voet, zodat het 
pensioenfonds niet verplicht is loonbelasting af te dragen aan 
de belastingdienst. Na afloop van het jaar doet men dan 
aangifte voor de inkomstenbelasting, er volgt een aanslag, en 
achteraf blijkt, dat er soms flink moet worden bijbetaald. 

De pensioenfondsen zijn er in hun on-
derhandelingen met de Sociale verze-
keringsbank niet in geslaagd te berei-
ken dat zij hun kant de uitbetaling van 
de AOW aan hun pensioengrechtigden 
over kunnen nemen. Daarom zijn de 
pensioenfondsen op zoek gegaan naar 
een eigen oplossing. Zij pogen daarmee 
te voorkomen dat zij de uitbetaling van 
het bedrijfspensioen aan diegenen die 
bij hen aangesloten zijn, verliezen aan 
de Raden van Arbeid of de Sociale Ver-
zekeringsbank. 

16 Procent 
Om toch de betaling in eigen hand te 
houden en tegelijkertijd tegemoet te ko-
men aan de behoeften van hun leden, 
bieden zij aan op vrijwillige basis loon-
belasting te gaan inhouden. In overleg 
met de belastingdienst is besloten, dat 
daartoe een tarief van 16% wordt ge-
hanteerd. 
Enkele pensioenfondsen hebben hun 
cliënten daarover al ingelicht en om 
medewerking gevraagd. Het staat 
iedereen natuurlijk vrij om - af hanke-
lijk van persoonlijke voorkeur - ermee 
in te stemmen. Zo gaat met name het 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid met in-
gang van februari 1986 op de pen-
sioenen degenen die hun toestemming 
gaven, 16% loonbelasting inhouden. 
Op die manier wordt derhalve even-
eens voorkomen, dat men achteraf moet 
bijbetalen. Als u voor deze oplossing 
kiest, kunt u het beste rechtstreeks con-
tact met uw pensioenfonds opnemen. 

TON VAN DEN BRINK 
Humanitas/VARA-hulp 

De Werkgroep nodigt geïnteresseerde 
en actief betrokken oudere vrouwen uit 
om met haar over het rapport van ge-
dachten te wisselen. Op basis van de 
commentaren en mogelijke aanvullin-
gen zal er een eindrapport worden op-
gesteld dat halverwege 1986 zal worden 
uitgebracht. 

De themadagen vinden plaats op 5 
maart in Meppel, op 13 maart in Rotter-
dam, op 19 maart in Den Bosch en op 27 
maart in Haarlem. Toegangsprijs 
f 5,—. Opgave vóór 28 februari. Voor 
informatie en aanmelding kunt u te-
recht bij de NFB, mevr. M. Coopmans. 
Tel. 070-544902. 

Indien u dit wilt voorkomen, is een com-
binatie van pensioenbetalingen mis-
schien voor u van belang. Combinatie 
betekent dat uw AOW en één of meer 
aanvullende pensioenen door één in-
stelling - de Sociale Verzekeringsbank 
- worden uitbetaald. Bij die uitbetaling 
wordt meteen het juiste bedrag aan be-
lasting ingehouden, zodat u later geen 
naheffing krijgt. 
Als u niet zeker weet of deze gecombi-
neerde betaling voor u van voordeel is, 
kunt u overleg plegen met een belas-
tingdeskundige (bijvoorbeeld van de 
Rechtswinkel of van de vakbond). 

Gecombineerde Betaling 
Om tot een gecombineerde betaling 
van uw pensioen te komen, moet u wel 
een paar formulieren invullen en aan 
de Raad van Arbeid of de Sociale Verze-
keringsbank sturen. Deze formulieren 
zijn per brief(kaart) bij die instanties 
verkrijgbaar. Met uw formulieren 
machtigt u het pensioenfonds, de Raad 
van Arbeid en de Sociale Verzekerings-
bank om de benodigde handelingen te 
verrichten. U ontvangt dan bericht over 
de maand waarin voor het eerst uw 
AOW tegelijk met uw aanvullend pen-
sioen wordt uitbetaald. U krijgt daarbij 
ook een specificatie van het bedrag dat 
u zult ontvangen. 

Beperkingen 

Er gelden evenwel enkele beperkingen: 
- Alleen maandelijkse pensioenbeta-
lingen komen in aanmerking, dus niet 
de betalingen bijvoorbeeld per kwar-
taal of per jaar. 
- Enkele pensioenfondsen werken niet 
mee, zoals die van de grafische be-
drijfstak, de metaalnijverheid, AKZO, 
Verkade en Progres. 
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Onder de paraplu van de Nederlandse 
Federatie voor Bejaardenbeleid ope-
reert sinds anderhalf jaar een Werk-
groep „Vrouwen 50+". Er wordt aan 
deelgenomen door 20 merendeels oude-
re vrouwen vanuit verschillende orga-
nisaties waaronder Humanitas. De 
werkgroep streeft naar de bevordering 
van de emancipatie van oudere vrou-
wen en verzamelde in 1985 een grote 
hoeveelheid gegevens over o.m. inko-
menspositie, hulpverlening, onbetaald 
werk en huisvesting van oudere vrou-
wen. Een en ander is gebundeld in een 
Discussie-rapport dat a.s. maart in vier 
regionale themadagen aan de orde zal 
worden gesteld. 
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REDEN TOT KLAGEN? REKEN MAAR! 
Onlangs hoorde ik minister De Koning in een 
t.v.-uitzending enigszins laconiek zeggen, 
„dat leven van een uitkering op bijstandsni-
veau natuurlijk geen vetpot is". Onmiddellijk 
verwees hij daarbij naar de rest van de 
wereld, want wie over de grens kijkt, heeft 
geen reden tot klagen . • 
het• Ongetwijfeld kan 

altijd slechter. Voorbeelden  te over. Maar 
het is zeer de vraag of je de omstandigheden 
waaronder een aantal mensen in ons land 
moet leven, hieraan mag afmeten. 

De vergelijking die De Koning trok heb ik al eens eerder horen 
gebruiken. En wel met betrekking tot de inkomenspositie van 
ouderen in ons land. Gemeten naar de situatie van ouderen 
in de ons omringende landen zouden oudere Nederlanders 
goed af zijn. Ongetwijfeld klopt dit. 
Ik neem echter niet aan, dat dit betekent, dat ouderen het in 
ons land tè goed hebben en best met wat minder zouden toe 
kunnen. Maar ik ben wantrouwend genoeg om te veronder-
stellen dat kampioenbezuinigers daar gemakkelijk op kun-
nen komen. 

Toch is het moeilijk voor te stellen dat minder rooskleurige 
omstandigheden elders, als voorbeeld voor de gewenste 
situatie in eigen land zouden moeten gaan dienen. 
Nederland behoort onmiskenbaar tot de kleine categorie rijke 
landen in de wereld. Zelfs met het laagste inkomen uit ons 
land zou je in een derde wereld land nog een redelijk bestaan 
kunnen hebben. Maar wat buiten de grens geldt wordt daar-
binnen bepaald anders. Wie in Nederland met zijn inkomen 
aan de onderkant van de ladder staat voelt, volgens steeds 
bevestigde berichten, wel degelijk de hete adem van de 
armoede in zijn nek. 
Nu kun je natuurlijk proberen om die mensen wijs te maken, 
dat we in Nederland een bestedingspatroon  hebben dat min-
der zou kunnen. Zijn alle „noodzakelijke uitgaven" wel zo 
noodzakelijk als we doen voorkomen? 

Ander verhaal 

Het wrange van dát verhaal is meestal, dat degenen die het 
oPwerpen dikwijls zo'n groot inkomen hebben, dat ze van " 
„enige teruggang" niet wakker hoeven liggen. „Minderen 
verandert nauwelijks iets aan de kwaliteit van hun bestaan. 
Maar het is moeilijk vol te houden dat dit voor iedereen geldt. 
Inleveren van overvloed verschilt hemelsbreed van inleveren 
van weinig. 
De laatste jaren hoor je in toenemende mate van „noodlij-
dende ouderen". Een niet gering deel van de ouderen in  

Nederland zou niet of amper kunnen rondkomen. Hebben 
ouderen reden tot klagen? Recent onderzoek maakt duidelijk 
dat dit wel degelijk het geval is. 
Nog altijd moeten veruit de meeste ouderen zien rond te 
komen van uitsluitend hun AOW of van hun AOW aangevuld 
met een klein tot zeer klein pensioen. En dit blijkt steeds 
moeilijker haalbaar. 
In Amsterdam liet de gemeentelijke sociale dienst voor 
bejaarden vorig jaar onderzoeken in hoeverre er sprake was 
van financiële problemen bij zelfstandig wonende ouderen. 
Jongstleden november rapporteerde men zijn bevindingen in 
het verslag 'Armoede mag je het niet noemen'. Het kan als 
een teken aan de wand gelden. Van de 459 onderzochte huis-
houdens bleek liefst 27 procent een besteedbaar inkomen te 
hebben beneden het niveau van een bijstandsontvanger met 
maximale woonkosten. Daarnaast had nog eens 24 procent 
van de huishoudens een besteedbaar inkomen (netto-inko-
men verminderd met woonkosten) op het niveau van een 
bijstandsontvanger. Gemiddeld bleken éénpersoonshuis-
houdens 84 gulden en tweepersoons huishoudens 290 gulden 
per maand naast de AOW nodig te hebben om zich op bij-
standniveau te handhaven. 

Onderzocht zijn uitsluitend inkomens van ouderen in zoge-
naamde woontussenvoorzieningen (service-woningen). Een 

opeenstapeling van oveheidsmaatregelen maken deze zelf-
standige woonwijze in toenemende mate onmogelijk, aldus 

de conclusie. In de afgelopen jaren hebben ouderen te maken 
gekregen met bezuinigingen op de AOW (losgekoppeld van 

de loonontwikkeling), met bezuiniging op de individuele 

huursubsidie en met het voor eigen rekening komen van 
servicekosten die voorheen gesubsidieerd werden. Met name 
voor éénpersoons huishoudens heeft dit een sterke daling 
van  het besteedbare inkomen meegebracht. Tussen 1983 en 
1985 daalde dit meer dan 10 procent. 

Gevolgen bleven niet uit . . . Men schrijft hierover: „Uit 
diepte-interviews blijkt, dat men heel zuinig moet leven. De 
mensen vertellen dat zij moeten bezuinigen op groente en 
vlees. De warme maaltijd schiet er wel eens bij in. Contact 
met familie lijdt onder gebrek aan geld. Als je de mensen er 
niet om vraagt, hoor je ze niet klagen. Zij zetten de tering naar 
de  nering, ze hebben erger meegemaakt." 
Mijns inziens breng het onderzoeksverslag 'Armoede mag je 
het niet noemen' terecht de inkomenspositie van ouderen in 
verband met het regeringsstreven naar een zo lang mogelijk 

zelfstandig leven voor ouderen. Maar dit moet dan wel moge-
lijk worden gemaakt! 
Zoals de zaken er nu voorstaan heeft althans een aanzienlijk 
deel van de ouderen in Nederland reden tot klagen. 

Michael Kerkhof 
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SLACHTOFFERHULP 
Het Landelijk Buro Slachtof-
ferhulp is op 12 december 
1985 officieel van start ge-
gaan. Het bureau is ontstaan 
uit een initiatief van de Ver-
eniging Landelijk Overleg 
Slachtofferhulp. Er zijn onge-
veer 35 projecten aangeslo-
ten die hulp verlenen aan 
slachtoffers van misdrijven. 
Het Landelijk Buro fungeert 
als steunpunt voor service, 
advies en informatie voor de 
bestaande en nog op te rich-
ten slachtofferhulpprojec-
ten. Het adres is: Minrebroe-
derstraat 23, 3512 GS 
Utrecht. Tel. 030-340116 (mw. 
Vreeburg) of 030-341116 (G. 
van Heusden). 

MAG ALLES WAT KAN? (2) 
In aansluiting op een in no-
vember vorig jaar gehouden 
zeer geslaagd symposium, 
gewijd aan medische ethiek 
m.b.t. grensverschuivingen 
in verloskunde en gynaeco-
logie, wordt nu op 18 april 
a.s. een „vervolgsymposi-
um" gehouden in het Jacobi 
Theater te Utrecht. Dit keer 
met de onderwerpen „Hoe 
wijs is een waarheid" en 
„Recht op een kind; de rech-
ten van het kind". Kosten 
f 175,— (incl. lunch e. d.) In-
schrijven: Bureau PAOG 
Utrecht, Bijlhouwerstraat 6, 
3511 ZC Utrecht tel. 030-
331123, toestel 217. 

RECHTSPOSITIE WONING-
ZOEKENDEN 
Het LOBH heeft een brochure 
uitgegeven over de rechtspo-
sitie en- bescherming van 
woningzoekenden met o.a. 
de onderwerpen: criteria van 
verschillende gemeenten, 
blijf van m'n lijf huizen, ka-
merbewoners, etc. De bro-
chure is te bestellen door 
f 5,— over te maken op giro 
nr. 3067398 t.n.v. LOBH-info 
Amsterdam o.v.v. „woon-
ruimteverdeling". 

BALANS - ZELFDODING 
De psychiater D. van Tol is 
van mening dat zelfdoding 
onder bepaalde voorwaar-
den mogelijk moet zijn. Z.i. 
mag een arts meewerken 
aan zelfdoding als het een 
zogenaamde „balans-zelfdo-
ding" betreft, d.w.z. een wel-
overwogen beëindiging van 
het leven dat een zelfstandig 
denkend mens als zinloos er-
vaart. Van de officieel gere-
gistreerde 1450 zelfdodingen 
in 1984 ging het volgens Van 
Tol in 3 tot 5% van de geval-
len om balans-zelfdoding, 
die alleen voorkomt bij men-
sen boven de vijftig. Het gaat 
dan vooral om ouderen met 
een chronische lichamelijke 
ziekt die wel doordacht een 
eind aan hun leven 
maakten. 

EETVERSLAVING 
Op 8 maart a.s. organiseert 
de Stichting Eetverslaving in 
Congrescentrum Woudscho-
ten, Zeist een congres „Eet-
verslaving en vrouwenhulp-
verlening", bedoeld voor 
hulpverleners/sters die in 
hun beroep met „eet-proble-
men" worden geconfron-
teerd. Inleidingen door o. m. 
Marilyn Lawrence en Winnie 
Weeda. Deelname: f 100,—
inclusief koffie, thee, lunch 
en congresmap. Aanmelden: 
Stichting Eetverslaving, 
Postbus 43075 1009 ZB Am-
sterdam, tel 020-235940. 

(VAKANTIE) VRIJWILLI-
GERS GEVRAAGD. 
Stichting Werken zoekt en-
thousiaste mensen van 20 tot 
ca. 65 jaar die bereid zijn 
lichamelijk en/of zintuigelijk 
gehandicapten, die indivi-
dueel op vakantie willen, te 
begeleiden. Maar ook voor 
groeps- en bungalowvakan-
ties zijn, zeer veel vrijwilli-
gers nodig. Belangstelling 
voor dit werk? Informatie bij 
Stichting Werken, Lange 
Voorhout 48, 2514 EG Den 
Haag, tel 070-649920. 

VAKANTIE-GEHANDICAP-
TEN 1986 
De Stichting Vakantie Infor-
matie Gehandicapten  geeft 
informatie over vakantiemo-
gelijkheden voor zieken en 
lichamelijk/zintuiglijk ge-
handicapten. Er zijn 29 orga-
nisaties die vakantiemoge- 

lijkheden voor zieken en ge-
handicapten verzorgen en/of 
over aangepaste accommo-
daties beschikken. Een fol-
der is verkrijgbaar bij het se-
cretariaat van de Stichting, 
Postbus 153, 3360 AD 
SLIEDRECHT. Tel. 01840-
14281 (ma t/m vr 12-14 uur). 
En de Stichting Ned. Minder-
validen Vakanties organi-
seert ook dit jaar door één of 
meerdere verpleegkundi-
gen, begeleide-vakanties 
naar 't buitenland. Reisfol-
der aanvragen bij Nemiva, 
A. C. Vijfwinkel, Toscalaan 
696- 3194 BS Hoogvliet tel 
010-163903. 

BHOPAL 
Naar aanleiding van de gif-
ramp in de Indiase stad Bho-
pal ruim een jaar geleden is 
door de aktiegroep „Nooit 
meer Bhopal" een brochure 
uitgebracht over de achter-
gronden en de lessen die uit 
de verschrikkingen van de 
ramp kunnen worden getrok-
ken. Te bestellen door stor-
ting van f 6,— en f 1,60 porto 
op het gironr. 5070158 t.n.v. J. 
W. Dijker, Lisse onder ver-
melding „Bhopal-boek". 

DAG-BEHANDELING 
Het college van ziekenhuis-
voorzieningen heeft er bij 
staatssecretaris Van der 
Reijden op aangedrongen 
om verpleeghuizen meer mo-
gelijkheden voor dag-behan-
deling te geven. De financie-
ring van het een en ander zou 
kunnen worden gerealiseerd 
via verlaging van het aantal 
toegestane bedden. Het ad-
vies van het college van 
ziekenhuisvoorzieningen is 
gedaan tegen de achter-
grond van het streven om ou-
dere mensen met lichamelij-
ke klachten zo lang mogelijk  

in hun eigen vertrouwde om-
geving te laten wonen. 

GRIEZELIGE CIJFERS! 
Directeur H. J. van der Wal, 
van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Alco-
hol en Drugsgebruik, maak-
te onlangs enige cijfers be-
kend m.b.t. het alcoholge-
bruik onder jeugdigen. Wei-
nig geruststellende cijfers, 
zeker gezien de 700.000 pro-
bleemdrinkers en 300.000 al-
coholisten die ons land mo-
menteel al rijk is. Het wen-
nen aan alcoholische dran-
ken begint in Nederland al 
vroeg. Van de 10- en 11-jarige 
jongens drinkt 33% wel eens 
alcohol. Van de meisjes van 
die leeftijd 25%. In de leeftijd 
12 tot 14 jaar drinkt 40% van 
de jongens en 37% van de 
meisjes regelmatig alcoholi-
sche dranken. Onder hen be-
vinden zich notoire veeldrin-
kers. Naarmate men wat ou-
der wordt, wordt er meer per 
keer gedronken. Zo'n 31% 
van de 16-jarigen drinkt 5 of 
meer glazen per gelegen-
heid. Volgens het Econo-
misch Instituut voor Midden 
en Kleinbedrijf gebruikt de 
Nederlandse jeugd tot 18 jaar 
voor een half miljoen gulden 
per jaar aan alcoholische 
dranken. 

FEESTDAGEN VOORBIJ 
Rond de kerstdagen van vo-
rig jaar sprak de 2de Kamer 
haar verontrusting uit over 
het verblijf van veertig kin-
deren in politiecellen. Vol-
gens een mededeling van 
kinderrechter Mr. M. Hartzei-
ker in het NRC-Handelsblad 
kunnen kinderen die met jus-
titie in aanraking gekomen 
zijn en door een kinderrech-
ter verwezen worden naar 
een justitie-internaat daar 
dikwijls niet terecht wegens 
plaatsgebrek. Onder dwang 
van de 2de Kamer zegde 
staatssecretaris mevr. Korte-
van Hemel van justitie toe er 
voor te zullen zorgen, dat de 
veertig kinderen met de 
feestdagen niet in de cel zou-
den zitten. Inmiddels zijn de 
feestdagen weer achter de 
rug en de daaraan verbon-
den sentimentele gevoelens 
weer van de baan. Het is de 
vraag wat de 2de Kamer 
vindt van het celverblijf van 
internaatskandidaten gedu-
rende de overige dagen van 
het jaar. 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Nieuwjaars- 
bijeenkomsten 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkoms in het Centraal Bureau te Amster- 
dam, probeerde Tim van Velzen (r) achter het geheim van de compu- 

tervragen over Humanitas te komen. 

IN MEMORIAM 
Zaterdag, 18 januari j.l. is Els Kloevekorn op 79-jarige 
leeftijd overleden. Vanuit haar werk in de illigaliteit en 
haar daadwerkelijke belangstelling voor het helpen 
van mensen is Els vrijwel van de oprichting van Huma-
nitas betrokken geweest bij het werk van de vereni-
ging. Jarenlang was zij actief lid van het hoofdbestuur, 
het gewestelijk bestuur Zeeland en van het afdelings-
bestuur Middelburg (later Walcheren). In deze functies 
heeft zij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ont-
wikkeling van de activiteiten van de vereniging, waar-
bij zij vooral oog had voor de onderlinge verhoudingen 
van mensen. Zij gaf daadwerkelijke ondersteuning 
zowel aan onervaren bestuurders als aan beginnende 
beroepskrachten. De laatste jaren leefde Els wat 
teruggetrokken; maar toch ontvingen wij regelmatig 
krantenknipsels etc. van haar waarmee zij ons op 
nieuwe zaken attendeerde, en waaruit bleek dat zij 
Humanitas bleef volgen. 
Wij willen Els graag herdenken met de laatste regels 
uit het gedicht "Ars Moriendi" van Eric v. d. Steen: 

'Maar zij dan, altijd lief en trouw gebleven 
Door wie alleen het waard was, voort te leven 
Het is de kunst om eenzaam dood te gaan.' 

WILKO POST 

Hulpkring Leek 
doet het goed 

Overal in Nederland werden 
begin januari nieuwjaarsbij-
eenkomsten gehouden. Op 
het Centraal Bureau hapten 
over de honderd HB-leden, 
gewestelijke en plaatselijke 
bestuurders, medewerkers 
en andere aktieven, in de 
oliebollen. Henk Rengelink 
hield een korte toespraak 
waarin hij vooruitkeek naar 
de taken die wij in ons werk-
plan op ons hebben geno-
men en die veel aandacht 
gaan vragen. Ook wees hij 
op de toenemende behoefte 
de leden van Humanitas een 
meer persoonlijk belang te 
geven bij hun lidmaatschap. 
Gedachten die de komende 
maanden zullen worden uit-
gewerkt. 
In Zwijndrecht trotseerden 
ruim 75 bezoekers van de ge-
combineerde soos/nieuw-
jaarsbijeenkomst de 
sneeuwbuien op zondag 5 ja-
nuari. Het fraai uitgedoste 
paar Thomasvaer en Pieter- 

nel memoreerde op rijm het 
ontstaan en de herleving van 
de afdeling Zwijndrecht-H.I. 
Ambacht-Heerjansdam. De 
voorzitter kon met vreugde 
kennisgeven van de geboor-
te van twee nieuwe telefoon-
ketens met elk 8 á 10 deelne-
mers. 
In Amersfoort luisterde de 
cabaretgroep „Vallen en Op-
staan" in de recreatiezaal 
van De Eemgaarde een 
nieuwjaarsbijeenkomst op 
van Humanitas samen met 
het Humanistisch Verbond 
en NIVON. Het was bomvol 
en heel leuk. Rotterdam en 
het gewest Friesland 
vierden het nieuwe jaar en-
thousiast op 11 januari, ge-
lijk met het hoofdbestuur. 
Ook vele andere afdelingen 
kwam begin janucri feeste-
lijk bijeen. Want N euwjaar 
laten Humanisten zich ken-
nelijk niet ontgaan. 

E.S.  

„De Hulpkring" in Leek be-
stond 14 januari j.l. één jaar. 
De bekendheid van deze vrij-
willige hulpverlenings-
dienst is in die korte tijd al 
zeer groot geworden. 
Circa 55 ingeschreven vrij-
willigers, mannen en vrou-
wen, jong en oud, van ver-
schillende gezindten en ach-
tergronden hebben in dat 
jaar gereageerd op ruim 200 
hulpvragen, die uiteen 
liepen van het doen van een-
voudige boodschappen tot 
stervensbegeleiding en hulp 
bij rouwverwerking. 
Onder de vrijwilligers zijn 
veel mensen, die al beroeps-
matig in de sociale sector of 
de gezondheidszorg werk-
zaam waren of zijn. Dat 
houdt in, dat op een breed 
vlak achtergrondinformatie 
en praktische hulp mogelijk 
is. Daarnaast blijkt een goe-
de samenwerking met de be-
roepsinstanties van groot 
belang. 
„De Hulpdienst" in Leek gaat 
nu binnenkort een zelfstan-
dige Stichting vormen. Be-
stuursvertegenwoordigers 
van Humanitas, afdeling 
Zuidelijk Westerkwartier zal  

er daarbij op toezien, dat de 
uitgangspunten van onze 
Vereniging zeker niet uit het 
gezicht verdwijnen! 

Oegstgeest 
wordt 

afdeling 
Woensdag 26 maart krijgt 
Humanitas er weer een afde-
ling bij: de afdeling Oegst-
geest. De oprichtingsverga-
dering wordt gehouden in 
het dienstencentrum Lijtweg 
9, naast de Hervormde kerk. 
Aanvang 20.00 uur. 
Er zal beslist niet alleen over 
huishoudelijke zaken ge-
sproken worden. Integen-
deel. Het voornaamste punt 
op de agenda is een inlei-
ding door prof. dr D. J. Kue-
nen, bioloog en lid van Hu-
manitas, over „Samenle-
vingsopbouw en samenle-
vings-opbouw". 
Leden en belangstellenden 
uit Oegstgeest en omgeving 
zijn van harte welkom. 
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Het is heel 
gemakkelijk 
Vul het aanvraag-
formulier volledig in. 

n
. 
 Knip het langs de 

stippelijn af. 

3 Doe het in een 
. envelop en adres- 

seer deze als volgt: 
't Hooge Huys 
Antwoordnr. 23 
1800 VB Alkmaar 

Postzegel plakken 
is niet nodig, die 
nemen wij voor 
onze rekening. 

't Hooge Huys 
Alkmaar, 

zeker zonder zorgen 
Postbus 274, 1800 BH Alkmaar 

Telefoon: 072 - 194 195* 
Afdeling Cliëntenservice 

VROUW 	  
voornamen 	 meisjesnaam 
(eerste voluit) 

adres 

postcode 	 woonplaats 

geboortedatum 	 19 	 
vraagt hiermede een UITVAARTKOSTENPOLIS aan ter waarde van 

❑ f 2.000,- 	❑ f 3.500,- 	D f 5.000,- 
(hokje van uw keuze aankruisen) 

GEZONDHEIDSVRAGEN 
1. Is de te verzekeren persoon gezond? 
2. Is de te verzekeren persoon de afgelopen 5 jaar 

onder behandeling van een specialist geweest? 

Vul in "ja" of "nee" 

voornamen (eerste voluit) M/V' achternaam 	geboortedatum 
19  

voornamen (eerste voluit) M/V* achternaam 	geboortedatum 

Vul in "ja" of "nee" 

1. Zijn de te verzekeren kinderen gezond? 

2. Is één van de te verzekeren kinderen de afgelopen 	  
5 jaar onder behandeling van een specialist 	 J 
geweest? 

• Doorhalen wat niet van toepassing is 
• ' Heelt u meer ruimte nodig? Dan graag een apart vel papier. 	M013 

❑ f 2.000,- ❑ f 3.500,- D f 5.000,- 
(hokje van uw keuze aankruisen). 

Ik stel prijs op toezending van de met deze kaart aangevraagde 
polis(sen) en heb het recht de polis gedurende tien dagen zonder 
enige verplichting te bekijken. Indien ik de polis niet terugstuur, ga 
ik ermee akkoord dat deze van kracht wordt op de eerste van de 
maand waarin de eerste premie is voldaan. Ondergetekende verklaart 
dat alle bovenstaande gegevens betreffende de te verzekeren perso-
nen juist zijn en dat hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van 
onjuiste gegevens de verzekering nietig kan maken.  

M013 

datum 
	 handtekening contractant(e) 

maar zorg ervoor dat er geld is op het moment dat geld de zorgen kan 
verlichten en neem een 

Laat uw nabestaanden niet heti 	/ 
kind van de rekening worden 

UITVAARTKOSTENPOLIS VAN 't HOOGE HUYS 
Nabestaanden hebben al genoeg zorgen aan 
hun hoofd. Als zij onverwacht óók nog eens 
met financiële problemen geconfronteerd 
worden, dan is dat een extra last. En een over-
bodige last. Want u kunt vandaag nog de 
maatregelen nemen, om uw kinderen en 
familie de financiële offers van een uitvaart 
te besparen. Met een „Uitvaartkostenpolis" 
van 't Hooge Huys. 

Voor slechts enkele guldens per 
maand heeft u een hele zorg minder 
en een geruststellende zekerheid 
meer. 
Ja, de Uitvaartkostenpolis is een voordelige uit-
vaartverzekering. De premie is betaalbaar en 
de uitkering hoog. Dat ontdekt u meteen als u 
de premietabel hiernaast bekijkt. Ook als u pas 
op wat latere leeftijd besluit uw voorzieningen 
op peil te brengen, blijft de premie binnen aan-
vaardbare grenzen. 

Eenvoudig en doeltreffend 
Vaak zijn verzekeringspolissen erg ingewik-
keld. De Uitvaartkostenpolis is dat niet. Als u 
deze doorneemt zal het u opvallen hoe eenvou-
dig hij is. Dat komt omdat de Uitvaartkosten-
polis alleen datgene voor u doet waarvoor hij is 
gemaakt: zorgen dat er geld is op het moment 
dat geld de zorgen kan verlichten. Geld, dat 
onmiddellijk contant en belastingvrij wordt uit-
gekeerd na het overlijden van de verzekerde. 
Geen dure extra's, geen ingewikkelde clau-
sules of ondoorzichtige verplichtingen. Alleen 
maar pure zekerheid. Voor zo weinig mogelijk 
geld. 

U bepaalt zelf de hoogte van de 
uitkering 
Bij de Uitvaartkostenpolis kunt u kiezen uit drie 
verzekerde bedragen f 2.000,-, f 3.500,- of 
f 5.000,-. Dit isafhankelijk van de uitvaartverze- 

kering die u misschien al hebt, uw wensen en 
uw financiële mogelijkheden. Bent u bijvoor-
beeld al verzekerd voor f 1.500,-, dan kunt u 
uw uitvaartverzekering op peil houden 
door er een polis van f 3.500,- bij te nemen 
U bent dan totaal voor f 5.000,- verzekerd. 

Minimale formaliteiten 
Praktisch iedereen komt voor de voordelige 
Uitvaartpolis in aanmerking. U hoeft geen 
medische keuring te ondergaan. Alleen twee 
vragen over uw gezondheid beantwoorden op 
onderstaande bon. Als u de eerste vraag met 
"ja" en de tweede met "nee" kunt beantwoor-
den, staat niets of niemand afgifte van uw polis 
in de weg. Dat is alles. 

Vergeet niet om uw polis-aanvraag 
voor 23 maart op de bus te doen 
Alleen als u uw aanvraag voor de sluitings-
datum op de bus doet, komt u in aanmerking 
voor de Uitvaartkostenpolis. Daarna niet meer. 
Dan zouden wij uw aanvraag moeten afwijzen. 
Of we zouden een uitgebreide gezondheids-
verklaring moeten eisen, wat meestal tot een 
hogere premie leidt... Dat is allemaal niet nodig 
als u nu tot aktie overgaat. 

Tien dagen bedenktijd! 
Vraag vandaag nog uw polis op zicht. Daarna 
hebt u maar liefst tien dagen om na te denken 

u op ons voorstel ingaat. In die tijd kunt u 
samen met uw kinderen of een deskundige 
bekijken of onze polis bij u en uw omstandig-
heden past. 

Voorkom onnodige narigheid 
Het aanvragen van een Uitvaartkostenpolis is 
zb eenvoudig, dat niemand kan zeggen: „Ik heb 
geen tijd om dit te regelen." En het verplicht u 
tot niets. Dus wat let u. Pak uw pen 
en vul onderstaande bon even in. 

AANVRAAG VOOR EEN UITVAARTKOSTENPOLIS 
VAN 't HOOGE HUYS 
MAN 	  
voornamen 	 naam 
(eerste voluit) 

adres 

postcode 	woonplaats 

geboortedatum 	 19 

vraagt hiermee een UITVAARTKOSTENPOLIS aan ter waarde van: 

❑ f 2.000,- 	Of 3.500,- 	❑ f 5.000,- 
(hokje van uw keuze aankruisen) 

GEZONDHEIDSVRAGEN 
1. Is de te verzekeren persoon gezond? 

2. Is de te verzekeren persoon de afgelopen 5 jaar 
onder behandeling van een specialist geweest? 

KINDEREN:** 

Vul in "ja" of "nee" 

Gewenst verzekerd bedrag 

19 	 ❑ f 2.000,- ❑ f 3.500,- 

c-- 

UITVAARTKOSTENPOLIS 
Premies per maand 

Leeftijd 
bij 

Duur 
premie- 

Verzekerd kapitaal 

f 2.000,- f 3.500,- f 5.000.- inschrijving betaling 
in 

Ni V M V M V jaren 
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3.60 5.40 5.20 7 10 6 70 
5 t/m 9 25 380 5.80 5.40 7 70 7 10 

10 t/m 14 25 4.00 6 30 5 80 8 40 7 70 
15 t/m 19 25 4.30 6.80 6.30 9.10 8 40 
20 t/m 24 25 4 60 7.30 6.80 9.80 9 10 
25 t/m 29 25 4.90 7 90 7 30 10 60 9 80 
30 t/m 34 25 5.20 8 70 7 90 11 80 10.60 
35 t/m 39 25 5.70 9 90 8 70 13 50 11.80 
40 Urn 44 25 6 30 11.40 9 90 15.60 13 50 
45 t/m 49 25 7.20 13.20 11 40 18.20 15.60 
50 t/m 54 25 8.30 15.50 13.30 21.50 18.40 
55 t/m 59 25 9.90 18.70 16 10 26.00 22 30 

60 25 10.60 20.20 17.40 28.20 24.20  
61 24 11.20 21.20 18.30 29 60 25-50 
62 23 11 70 22.30 19.30 31 10 26 90 
63 22 12.30 23.40 20.40 32.80 28 50 
64 21 13.00 24.60 21.50 34 50 30 10 
65 20 13.70 25.90 22.80 36 40 31.90 
66 19 14.50 27.30 24.10 38.40 33.80 
67 18 15.30 28.90 25.60 40.60 35 90 
68 17 16.20 30.50 27.20 43.00 38.20 
69 16 17.20 32.30 29.00 45 50 40 70 
70 15 18.30 34.30 30.90 48.40 43.40 
71 14 19.60 36.50 33 00 51.50 46.50 
72 13 20.90 38.90 35 40 54 90 49 90 
73 12 22.40 41.60 38.10 58 80 53.70 
74 11 24.20 44.70 41.10 63.10 58.10 
75 10 26.20 48.10 44.60 68.00 63.10 

13f 5.000,- 

L 	  


