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Zondag 10 september 1989 is 
door de Katholieke Nationale 
Vereniging, de organisatie 
De Zonnebloem, uitgeroepen 
tot Nationale Ziekendag. Voor 
u, over u en zonder u. Dat is 
jammer. Dat past niet meer in 
deze tijd. Maar wèl een sym- 
pathiek doel: het thema is 
„Kiezen voorontmoeting". De 
betekenis die daarin wordt 
gelegd is nadruk te leggen op 
de relatie met de zieke, in 
plaats van op de ziekte. Ieder 
mens, zo komt in een toelich- 
tende brochure naar voren, 
heeft een eigen wijze van ziek 
zijn. Ieder mens moet ook ge- 
respecteerd worden in die 
eigen keuze. Pas dan kan een 
echte ontmoeting ontstaan 
tussen de zieke en zijn omge-
ving. In die ontmoeting kan 
de zieke als mens voorop-
staan. Belangstelling voor de 
persoon is iets anders dan de 
door een goede winkel ver-
zorgde fraaie fruitmand met 
een kaartje eraan. Een kwar-
tier naar elkaar kijken zonder 
een woord te zeggen kan wel-
sprekender zijn dan een uur 
lang te kleppen over zaken, 
die de zieke op dat moment 
niet interesseren. Want ziek 
zijn, hoe ook omschreven, is 
een inbreuk op het normale 
leven. Dat heeft bijna altijd 
invloed op wat mensen be-
langrijk en interessant vin-
den. Een echte ontmoeting 
met een zieke tot stand bren-
gen -en hem of haar daar-
mee wellicht helpen de ziekte 
te dragen - betekent de priori-
teit van wat in de ontmoeting 
belangrijk is aan die zieke 
overlaten. De zieke gaat voor, 
als je wilt weten hoe het met 
de ziekte is kan je beter bij de 
dokter terecht. Relationeel 
denken houdt in: rekening 
houden met wat de ander 
van je vraagt, niet met wat je 
denkt dat de ander van je 
vraagt. 

Postzegel 
Het Nederlands Comité voor 
Kinderpostzegels (NCK) is 
sinds kort gefuseerd met de 
Stichting voor het kind. De 
twee organisaties gaan sa-
men verder onder een 
nieuwe naam: Stichting Kin-
derpostzegels Nederland. 
Per 1 juni is het nieuwe adres: 
Stationsweg 25, 
2312 AS LEIDEN 
Tel. 071-259888. 
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Zondag 1 oktober 1989 is een 
zeer belangrijke datum voor 
de toekomst van Humanitas. 
Dan presenteert Peter-Jan 
Rens op de VARA-TV een ex-
tra uitzending van zijn suc-
cesvolle show „Doet-ie 't of 
doet-ie 't niet". In dat pro-
gramma lanceert hij een heel 
nieuwe manier om Humani-
tas te steunen. Mensen kun-
nen Humanitas gaan sponso-
ren door voor een aantal jaren 
een bedrag ter beschikking te 
stellen. Dat bedrag krijgen de 
sponsors altijd terug. 

Uitgangspunt voor de noodzaak tot fond-
senwerving is de eenvoudige constate-
ring dat Humanitas alleen van de leden-
contributies en de bijdragen van de do-
nateurs niet kan leven. Voor alles is in 
deze wereld geld nodig. Voor de onder-
steuning van het vrijwilligerswerk. Voor 
de projekten van de Jeugdhulpverle-
ning. Voor de verstandelijk gehandicap-
ten-zorg, voor de ontwikkeling van 
nieuwe werkterreinen, het uitgeven van 
brochures, voor Van Mens tot Mens, de 
Kader Kringloop Krant en de Ouderen-
Werkkrant. Voor de vergaderingen van 
het hoofdbestuur en voor de Algemene 
Jaarvergadering. Voor de ledenadmini-
stratie en voor de publiciteit. Voor de 
automatisering en voor de kantoren. 
Een deel van de personeelskosten van 
de medewerkers, die de Vereniging in 
dienst heeft, wordt door de overheid be-
taald. Door de Ministeries van WVC en 
van Justitie en door de provincies. In en-
kele gevallen ook door een gemeente. 

LOTERIJEN 
Meer dan de helft van al die kosten wordt 
tot dusver door de Vereniging zelf gedra-
gen. Dat is een grootse prestatie, die 
vooral te danken is aan de loterijen, die 
de Stichting fondsen Promoties (een 
eigen Humanitas-Stichting) regelmatig 
organiseert. U kent de OTOTOTO en de 
Nationale Loterij. Die loterijen werken 
echter vooral op de korte termijn. Dit jaar 
doet u misschien mee, volgend jaar wel-
licht niet. De nieuwe actie heeft een an-
der uitgangspunt. Gedurende de tijd, 
dat u f 50,— of meer ter beschikking hebt 
gesteld als „sponsor" van Humanitas loot 
u mee in de „Sponsorloterij". Daarmee  

hebt u elke maand kans op een van de 
aantrekkelijke geldprijzen en één keer 
per jaar op een miljoen (mits u tenminste 
voor .ƒ 1000,— meedoet). 

DOEN WE 'T? 
Als er voldoende deelnemers zijn heeft 
Humanitas de redelijke zekerheid van 
overzienbare inkomsten. Dat maakt lan-
ge termijn-planning mogelijk. Hoe meer 
mensen meedoen voor Humanitas, hoe 
meer Humanitas weer kan doen voor de 
mensen die het nodig hebben. U treft in 
het hart van het blad een aantal machti-
gingskaarten aan, waarmee u de Stich-
ting Fondsen Promoties kunt opgeven 
met welk bedrag u wilt meedoen. U kunt 
die kaarten ook gebruiken om aan ken-
nissen of familie te geven. Hoe meer 
mensen meedoen, het is al gezegd, hoe 
beter voor Humanitas. Als het werk van 
Humanitas u ter harte gaat en u kunt 
f 50,— of meer apart leggen, is het be-
slist de moeite waard om sponsor te wor-
den van Humanitas. De voorzitter hoopt, 
dat u meedoet. De penningmeester 
hoopt dat u meedoet. De medewerkers in 
het land, die zien hoe alles wat we doen 
geld kost, ook al doen vrijwilligers het 
merendeel van het werk, hopen dat u 
meedoet. Ik hoop dat u meedoet. Omdat 
Humanitas mij ter harte gaat. Sinds vier 
jaar als medewerker, sinds 16 jaar als 
lid. Haal die kaarten, waarmee u en an-
deren zich kunnen opgeven als Sponsor 
voor Humanitas, uit het hart van dit blad. 
Deel ze niet zal-naar uit, maar vertel er bij 
wat Humanitas doet en hoe zij Humani-
tas én zichzelf een dienst kunnen bewij-
zen door mee te doen. 

Erik Stibbe 
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Iedereen droomt wel eens van 
een miljoen schoon in het 
handje. Vanaf oktober kan 
het, dankzij Nederlands 
nieuwste loterij. Zonder een 
centje risico. Elk jaar dingt u 
automatisch weer mee naar 
het miljoen. Daarnaast kunt 
elke maand ook nog een aan-
tal malse prijzen in de wacht 
slepen. Ondertussen spon-
sort u een aantal goede doe-
len. Bovendien krijgt ieder-
een die geld inzet, zijn inleg 
weer terug. Hoe kan dat? Hu-
manitas ontdekte het geheim 
van de smid: de Sponsorlo-
terij. 

Naast de splinternieuwe Sponsor-
loterij zijn er nog twee loterijen 
waarvan opbrengsten naar Hu-
manitas gaan: de OTOTOTO (2x 
per jaar, drie kansen op een auto 
voor één tientje) en de Nationale 
Loterij (4 trekkingen per jaar met 
aantrekkelijke geldprijzen). 
Natuurlijk kunt u daaraan mee 
blijven doen. De Sponsorloterij 
komt er gewoon bij. Het verschil is 
vooral dat u met uw eerste inleg 
van f 50,- (of meer) meteen vijf 
jaar meedoet. 
Alleen in de Sponsorloterij krijgt u 
bovendien altijd uw geld terug. 

Sponsor nieuwe stijl 

LEVENSLANG IN DE PRIJZEN 

De sigarenboer op de hoek telt het wis-
selgeld keurig voor de klant uit. Weer 
eentje die de deur uitgaat met een stel 
totoformulieren. Het geld gaat in de 
kassalade en de klant hoopt dat vrouwe 
Fortuna hem ditmaal heeft uitverkoren 
voor een prijs. Daags na de trekking kan 
de vuilnisman heel wat weggeworpen 
lottobriefjes naar de vuilverbranding rij-
den. Geen van alle droeg het winnende 
nummer. 

Loterijen hebben één ding gemeen. Je 
waagt een gokje en als je geluk hebt, kun 
je er een leuk bedrag aan overhouden. 
Maar als je achter het net vist, dan ben je 
doodgewoon je geld kwijt. Wie heeft ooit 
durven dromen dat je een lot kunt kopen 
zonder je inzet kwijt te raken? En dat ter-
wijl de hoofdprijs niet om een paar dui-
zend gulden gaat, maar om één miljoen 
schoon? 

Zelfs al heb je een prijs gewonnen, dan 
nog blijf je meedoen. Met hetzelfde lot 
kun je je hele leven in de prijzen liggen. 
Is het niet dat ene miljoen dat jaarlijks 
wordt verloot, dan is het wel de prijs van 
de maand, tienduizend gulden. Maar 
het kan ook één van de andere 
maandprijzen zijn. Ben je na verloop 
van tijd verzadigd of heb je gewoon 
geen zin meer om langer mee te doen, 
dan krijg je je geld terug. Het heeft er alle  

schijn van dat er iets niet helemaal in de 
haak is. 

SLIMME ZAKENMAN 

Het wachten op het eind van dit verhaal 
is de onthulling wie de slimme zaken-
man is. Wie klopt er met dit ongeloof-
waardige verhaal geld uit de zakken van 
goedgelovige burgers? Zodra deze ge-
slepen vos zijn portefeuille met het geld 
van onnozele halzen heeft gespekt, ver-
dwijnt hij natuurlijk met de noorderzon. 
Het brein achter deze loterij is de Stich-
ting Fondsen Promoties van de Vereni-
ging Humanitas. De opbrengst gaat 
naar Humanitas en een aantal andere 
organisaties. De doelen vallen te verde-
len in mens, milieu en cultuur. Humani-
tas schenkt vooral aandacht aan de 
zwakkeren in de samenleving. Dat is nog 
eens iets anders dan geldklopperij van 
een louche zakenman . . . 
Het gaat niet om een ordinaire loterij, 
maar om een sponsoractie waaraan een 
loterij is verbonden. De organisatoren 
hopen de Nederlanders over te halen 
hun geld tijdelijk af te staan voor een 
goed doel. Wil de sponsoractie effectief 
zijn, dan is er minimaal 250 miljoen gul-
den nodig. 
Sponsors kunnen hun deelname door de 
tijd heen opbouwen. De minimuminleg 
is vijftig gulden. De sponsor krijgt dan 
ook maar een vijftigste deel van de 
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De man van 250 miljoen 
„Geld moet rollen!" 

„Het is toch zonde van al die duizenden 
guldens die in al die ouwe kousen zit-
ten?!" Jan van Huuksloot spreekt met 
stemverheffing. Hij is directeur van de 
Stichting Fondsen Promoties. In die hoe-
danigheid regelt hij de Sponsorloterij. 

De zaak ligt hem als lid van de vereni-
ging na aan het hart. „Zonde", herhaalt 
hij nog eens nadrukkelijk. ,,Dat geld doet 
niks en geld dat niets doet is 'zondegeld'. 

Geld dat ergens ligt en waar niemand 
iets aan heeft, dat is toch jammer. Het ligt 
er gewoon maar te liggen, terwijl er ont-
zettend fijne dingen mee zouden kunnen 
gebeuren. Er zijn spaarbankboekjes in 
Nederland die de eigenaren in geen ja-
ren hebben bekeken. Mensen weten niet 
eens meer dat ze het hebben. Dat geld 
moet worden  geactiveerd. Geld moet 
rollen. Geld moet een functie hebben. 
De Sponsorloterij biedt zo'n functie." 

Veertien jaar geleden bedacht Jan van 
Huuksloot het principe van de zogeheten 
renteloterij. Het idee erachter was het-
zelfde als dat nu de basis vormt voor de 
Sponsorloterij. De rente van een inge-
legd bedrag vormt de tegoeden waar-
mee Humanitas bepaalde projecten fi-
nanciert. Loterijen die voor liefdadige 
doeleinden worden georganiseerd, zijn 
echter onderhevig aan vergunningen 
van het Ministerie van Financiën. De 
renteloterij kreeg in die dagen geen ver-
gunning en dat betekende het voorlopig 
einde van Van Huuksloots ambitieuze 
plan. 
Een paar jaar geleden meende Van 
Huuksloot dat de tijd nu rijp was om nog-
maals een vergunning aan te vragen 
voor de Sponsorloterij. Ditmaal had de 
aanvraag meer succes. Het ministerie 
verleende de vergunning voor onbe-
paalde tijd, een unicum in de geschiede-
nis van het liefdadigheidswerk. 

maandelijkse prijs van tienduizend gul-
den. Maar hij kan zijn lot ook sneller op-
bouwen, door bijvoorbeeld honderd of 
tweehonderd gulden in plaats van vijftig 
in te zetten. Eenmaal duizend gulden in-
gebracht, dan heeft de sponsor een com-
pleet certificaat. Met dit volle certificaat 
dingt de sponsor mee naar de jaarlijkse 
hoofdprijs van één miljoen gulden. Zelfs 
al wint de sponsor een prijs, dan nog 
blijft zijn inzet staan. Bij iedere volgende 
trekking dingt hij mee naar de prijzen, 
zijn hele leven lang of tot het moment dat 
hij zijn geld terugwil. 
Mocht de sponsor er na één certificaat 
nog geen genoeg van hebben, dan kan 
hij een tweede, een derde of nog veel 
meer loten kopen. Des te groter is de 
kans op een prijs. 
De sponsorloterij hoeft niet alleen te wor-
den gespeeld door individuele deelne-
mers. Ook verenigingen, buurthuizen, 
klaverjasclubs, nachtploegen uit de fa-
briek, dameskransjes en een stel 
vrienden kunnen meedoen. Per groep 
kunnen ze een lot volstorten. Verhuist er 
iemand, dan is er geen probleem. Waar 
iemand zich ook bevindt, bank- of giro-
nummers zijn bij de organisatie bekend. 
Wie wat wint krijgt zijn geld vanzelf op 
de rekening gestort. 
De sponsorloterij is eigenlijk een vorm 
van beleggen, investeren in jezelf en een 
ander tegelijk. Het enige risico is dat je er 
niets aan verdient. Maar als je beleg-
ging zich gunstig voltrekt, dan houd je er 
meer aan over dan aan elke andere be-
legging. 

ECONOMIESTUDENT 
Maar als iedereen zijn geld terugkrijgt, 
waarmee worden dan al die goede doe-
len gesteund? Het antwoord daarop is zo 
simpel, dat een eerstejaars economiestu-
dent het had kunnen bedenken. Alle be-
dragen die worden ingezet blijven on-
aangeroerd. De rente van dat gezamen-
lijke bedrag vormt de eigenlijke op-
brengst van de actie. 
Omdat alleen de rente wordt gebruikt, is 
er een gigantisch bedrag nodig om de 
actie tot een succes te maken. Alle geld-
inzamelingsacties gaan gepaard met 
enorme kosten. Van het beschikbare be-
drag moeten de prijzen worden uitge-
keerd, post naar de deelnemers worden 
gestuurd, advertenties worden gedrukt, 
medewekers worden betaald, admini-
stratiekosten worden bekostigd, enzo-
voorts. Veertig procent van het beschik-
bare geld is nodig voor deze uitgaven. 
De rest vloeit naar de doelen waarvoor 
alles is begonnen. 

Henk Vlaming 
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VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTEN 
Het is al weer acht jaar geleden, dat Hu-
manitas besloot de zorg voor verstande-
lijk gehandicapten op zich te nemen. 
Meer en meer is Humanitas tot de con-
clusie gekomen, dat juist op dit terrein 
een grote variatie in zorg nodig is. Dat 
betekent dat naast de inmiddels al bijna 
traditionele Gezinsvervangende tehui-
zen, nieuwe vormen van zorg moeten 
worden ontwikkeld. Enerzijds lichtere 
vormen, die licht gehandicapten beter 
dan tot dusver de gelegenheid bieden zo 
zelfstandig mogelijk in de samenleving 
mee te draaien. 
Anderzijds acht Humanitas de tijd ook 
rijp om deel te gaan nemen aan de ont-
wikkeling van modernere vormen van 
zorg voor zwaarder gehandicapten, 
voor wie het Gezinsvervangend tehuis 
onvoldoende beschutting geeft. Geen in-
richting in traditionele zin maar toch een 
leefvorm die de gehandicapten en de 
rest van de samenleving vergaand van 
elkaar isoleert. Ontwikkelingskosten zijn 
als regel niet begrepen in de bijdragen,  die Humanitas van de overheid ontvangt 
voor de bestaande zorg. Ook is de om-
vang van de Stichting Humanitas voor 
Verstandelijk gehandicaptenzorg tot 
dusver nog onvoldoende voor over-
heidsfinanciering van een landelijk 
coeirdinatiepunt. 

~URM 
Zonder vrijwilligers zou Humanitas niet 
bestaan. Om hun taken goed te kunnen 
vervullen moeten die vrijwilligers ge-
bruik kunnen maken van de kennis en 
ervaring van consulenten. Die weten 
hoe je de zaken financieel kunt regelen 
en ze kennen de procedures. 
Humanitas heeft daarvoor buiten het 
Centraal Bureau een aantal gewestelij-
ke functionarissen in dienst, gesubsidi-
eerd door provincies of grote gemeen-
ten. Het gaat om negen banen voor 
vierduizend vrijwilligers. Het wordt ech-
ter met de dag onzekerder  hoe lang Hu_ 
manitas nog op deze subsidies kan reke-

nen. nen Veel Provinciebestuurders  zien 
consulenten van organisaties als Ffinna_ 
nitas als een vorm van versplintering, Zij 
willen alle deskundigheid het liefst bij-
eenbrengen in provinciale bureaus.  
Daar zouden dan de vrijwilligers van  ed..  
le maatschappelijke organisaties terecht  

6 VAN Man voT Man &mann 

kunnen met hun vragen. 
Maar het gaat niet alleen om vakmatige 
deskundigheid, het gaat ook om de 
eigen, specifieke invalshoek van organi-
saties, die een verschillende levensbe-
schouwelijke achtergrond hebben. Het 
lijkt onontkoombaar dat ook Humanitas 
steeds meer op eigen kracht zal moeten 
vertrouwen. 

DAR 

Nederland heeft te maken met een toe-
nemend aantal dak- en thuislozen. 
Niemand weet precies hoeveel, 
niemand weet precies wat de oorzaken 
zijn. Hoe voorkomen we dat mensen, die 
dak- en thuisloos raken voor hun verdere 
leven de mist ingaan? Natuurlijk bestaan 
er al vormen van hulp- en dienstverle-
ning aan deze groep. Het Leger des Heils 
doet voortreffelijk werk. 
Hulp voor Onbehuisden en andere in-
stanties bieden tijdelijk onderdak en 
soms méér. Maar Humanitas staat iets 
anders voor ogen. Met de eigen verant-
woordelijkheid van ieder mens als uit-
gangspunt wil Humanitas mensen hel-
pen hun eigen plaats in de maatschappij 
terug te vinden. Onderzoek moet uitwij-
zen hoe dat moet. Dat kost geld. Er moe-
ten mensen voor worden aangetrokken 
of vrijgemaakt. Literatuur moet worden 
aangeschaft, reiskosten moeten worden 
betaald, gegevens verzamelen brengt 
kosten mee. Het zijn allemaal kosten, die 
de Vereniging in eerste instantie zelf 
moet dragen. 

1,14 	 4 ,l rei 
Er gaat iets mis in de groei van een kind 
naar volwassenheid. De kinderrechter 
grijpt in. Of de ouder(s) of het kind zelf of 
beiden roepen de steun van de jeugd-
hulpverlening in. Dan komt er een voogd 
of gezinsvoogd. Vaak van Humanitas, 
want die is één van de grootste instellin-
gen voor jeugdhulpverlening in Neder-
land. 
Maatschappelijk werkers van Humani-
tas krijgen dan tot taak, een kind te bege-
leiden naar een volwassenheid, waarin 
het zijn verantwoordelijkheid voor het 
eigen leven en de eigen plaats in de 
maatschappij zelf aan kan. De kosten 
van die hulpverlening worden in princi-
pe door de overheid gedragen. Die 
maatschappelijk werkers moeten echter 
worden begeleid door deskundige spe-
cialisten op verschillend terrein. Het is 
noodzakelijk om zo nu en dan cursussen 
te volgen. 
Daarnaast wil Humanitas af en toe iets 
extra's voor die kinderen kunnen doen. 
Een kleinigheidje op een verjaardag, 
een beetje extra aandacht op een moei-
lijk moment, kinderen kansen geven als 
ze ergens wat meer aanleg voor hebben, 
maar waarvan de kosten de norm te bo-
ven gaan. Als Humanitas die pretenties 
wil waarmaken kost dat geld. Meer geld 
dan de overheid wil of kan geven. 



„Vaak hebben de gezinnen problemen met huisvesting en financiën." 
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Kinderen van verslaafde ouders 
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In Nederland zijn tussen de 
drie- en de vijfduizend kinde-
ren van ouders die aan he-
roïne of methadon zijn ver-
slaafd. Hulpverleners van 
Humanitas helpen om de kin-
deren in een zo stabiel moge-
lijke omgeving te laten op-
groeien. Maar vaak is het 
dweilen met de kraan open. 
„Als zo'n kind de Mavo haalt 
mogen we al heel blij zijn-, 
meent hulpverlener Bart 
Groeneweg. „Ze horen bij de 
kansarmen in de samenle-
ving. Wat dat betreft wijken 
ze niet af van hun buren in de 
slechte wijken." Rapportage 
over een jong project in de 
jeugdhulpverlening. 

„Als je je afvraagt of ons werk hopeloos 
is, ben ik geneigd om „ja" te zeggen. 
Maar toch zijn er positieve resultaten. 
Acht jaar geleden overleden veel kinde-
ren van drugverslaafde ouders. Die ex-
tremiteiten komen niet meer voor. Ik vind 
zeker dat ons werk zin heeft." 
Bart Groeneweg werkt voor de jeugd-
hulpverlening van Humanitas in Rotter-
dam. Hij houdt zich speciaal bezig met 
de hulpverlening aan kinderen van ver-
slaafde ouders. In 1987 zette hij daarvoor 
een project op in Rotterdam. In navol-
ging daarvan zijn ook soortgelijke pro-
gramma's in Den Haag en Utrecht be-
gonnen. 
De hulp aan kinderen van verslaafde ou-
ders begint al wanneer ze er nog niet 
eens zijn. Heroïne en methadon hebben 
invloed op de foetus. Er zijn kinderen die 
in de vijfde of zesde maand ter wereld 
komen. 
Toch past Bart er voor op om dit allemaal 
direct aan de drugs te wijten. Er zijn na-
melijk ook verslaafde moeders die een 
paar maanden later bevallen. „Het is 
moeilijk om de relatie tussen drugs en  

een vroege geboorte te leggen, zegt 
Groeneweg. „Maar wanneer de moeder 
aan drugs is verslaafd, is de kans groter 
dat een kind te vroeg wordt geboren." 

VERSLAAFD GEBOREN 
Als de moeder tijdens de zwangerschap 
drugs gebruikt, wordt het kind verslaafd 
geboren. Medicijnen moeten de ergste 
ontwenningsverschijnselen verzachten. 
„De baby's zijn huilerig, ze rillen, houden 
de voeding slecht binnen en slapen 
slecht," vertelt Bart. „Het is mogelijk om 
een baby binnen drie tot zes maanden te 
laten ontwennen. Vooral in het eerste 
jaar moeten de kinderen goed in de ga-
ten worden gehouden, want ze zijn dan 
erg kwetsbaar. Kinderen die te vroeg 
zijn geboren hebben een ontwikke-
lingsachterstand. 
Mits ze in een goede omgeving opgroei-
en, is het mogelijk dat die tussen het der-
de en vierde levensjaar is weggewerkt." 
Veel verslaafde ouders hebben moeite 
met het grootbrengen van hun kinderen. 
,,Je ziet dat het bij ongeveer een derde 
van de verslaafde ouders redelijk gaat, " 
zegt Bart. 

PLEEGGEZIN 

Bij eveneens een derde gaat het zeer 
slecht. „De kinderen daarvan belanden 
in een pleeggezin. De rest, het grijze  

midden, zit er tussenin. Dat is de groep 
waar wij ons op richten. De ouders wor-
den begeleid op basis van vrijwilligheid. 
Vaak hebben de gezinnen problemen 
met huisvesting en financiën. Ook zie je 
wel ernstige relatieproblemen. De moe-
ders willen wel voor de kinderen zorgen, 
maar de vaders zijn vaak meer bezig met 
hun verslaving. Toch merk je dat het krij-
gen van kinderen vaak een bewuste 
keuze is geweest. Verslaafde jongeren 
worden dertig en dan krijgen ze het idee 
dat ze ook een gezin willen stichten. Mis-
schien komen ze op die manier uit de 
rotzooi . . ." 
De projecten zijn nog jong. De meeste 
kinderen waar de maatschappelijk wer-
kers mee in aanraking komen zijn tussen 
nul en vier jaar. „Wij vragen ons wel 
eens af wat er van die kinderen terecht 
zal komen, " peinst Bart. „We hebben niet 
veel ervaring met oudere kinderen van 
verslaafde ouders. De oudste in Neder-
land moet tussen de veertien en zestien 
zijn. Enkele uit deze categorie kom ik wel 
eens tegen. Soms zijn ze zelf verslaafd. 
Ouders hebben vaak een voorbeeld-
functie. Zo ontstaat de tweede generatie 
verslaafden." 
Maar ik sta nauwelijks stil bij dit soort 
treurigheid. Het is ons werk en ik vind het 
zinvol. " 

Hen Vlaming 
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DE REGELS 
VAN HET SPEL 

Prijzen blijven tot een jaar na trekking ter 
beschikking van de winnaars. Desge-
wenst worden de namen van de win-
naars niet bekend gemaakt. Mocht een 
houder van een sponsorcertificaat 
overlijden, dan vervallen de rechten aan 
de nabestaanden  of erfgenamen. De 
houder is altijd gerechtigd om tenaam-
stelling van het certificaat te wijzigen.

3.  

U kunt op verschillende ma-
nieren deelnemen. U kunt als 
Sponsor in één keer een Spon-
sorcertificaat van f 1000,-
volstorten. Naast de 
maandtrekking doet u dan 
ook mee aan de jaarlijkse 
hoofdtrekking (het miljoen). 
Een Sponsor kan het certifi-
caat ook in termijnen volstor-
ten, per maand, per kwartaal 
of per half jaar. En dan is het 
ook nog mogelijk een Spon-
sorcertificaat te verkrijgen 
voor een afgerond bedrag van 
f 50,- of een veelvoud daar-
van. Voor elke gestorte vijftig 
gulden ontvangt de Sponsor 
een geactiveerde (geldig ge-
maakte) coupon. Elke deelne-
mer ontvangt na de eerste 
storting een Sponsorcertifi-
caat, op naam gesteld of aan 
toonder. Deelname geldt voor 
onbepaalde tijd. 

Voor de betaling van het Sponsorgeld 
verleent u de Stichting Fondsen Promo-
ties een eenmalige machtiging voor het 
gewenste bedrag van deelname, in één 
keer of in de door u gewenste termijnen. 

„Loterijclubs" 
Ook deelname in groepsverband is mo-
gelijk. In dat geval moet het Sponsorcer-
tificaat in één keer worden volgestort, 
dus met een bedrag van f 1000,-. Ieder 
groepscertificaat bestaat uit twintig op 
naam gestelde coupons van elk vijftig 
gulden. Elk lid van de groep ontvangt 
zoveel coupons als overeenkomt met zijn 
of haar inzet. 

Geld terug 
Vijf jaar na de inleg kan de sponsor de 
inzet terugvragen. Wil de sponsor zijn 
geld eerder terug hebben, dan geldt een 
boeteclausule. Bij teruggave binnen 
twaalf maanden na de laatste storting, 
ontvangt de sponsor 70 procent van de 
inzet terug. Na 48 maanden bedraagt dit 
94 procent. 

Winnaars 
Alle winnende nummers worden in de 
landelijke ochtendbladen gepubliceerd. 
De winnaar van de jaarprijs krijgt per-
soonlijk bericht. Winnaars van de 
maandprijzen krijgen hun prijs automa-
tisch op het bij de Stichting Fondsen Pro-
moties bekende rekeningnummer. Geef 
tussentijdse wijzigingen van het reke-
ningnummer vooral per aangetekende 
brief aan de Stichting door met een kopie 
van het sponsorcertificaat. 

De laatste drie, vier of vijf nummers zijn 
eveneens prijsbepalend. Om bij een 
groepscertificaat de winnaar te kunnen 
bepalen, trekt de notaris ook een cou-
ponnummer. De houder van de coupon 
van het groepscertificaat ontvangt de 
prijs. 
De laatste vijf cijfers goed betekenen dui-
zend gulden. De laatste vier cijfers goed 
geven honderd gulden en de laatste drie 
goede cijfers geven voor een tientje. 
Elk jaar, voor de eerste keer eind 1990, 
wordt door de notaris één nummer ge-
trokken uit de volgestorte certificaten. De 
houder hiervan wint een miljoen gulden, 
belastingvrij. De houder van een volge-
stort certificaat heeft maximaal vier kan-
sen, afhankelijk van het moment waarop 
het certificaat is volgestort. 
Heeft de sponsor vier kwartalen vóér het 
kwartaal waarin de trekking geschiedt 
de duizend gulden volgestort, dan dingt 
de sponsor mee met vier maal zijn certifi-
caatnummer. Ieder kwartaal minder 
voor de trekkingstermij n betekent een 
kans minder. Indien het winnende num-
mer op een groepskwartaal valt, dan 
ontvangt elke couponhouder voor elke 
coupon een twintigste deel van de jaar-
prijs. 

Stichting Fondsen Promoties 
Postbus 220 
3800 AG Rotterdam 

Geluksnummer 
Per 31 oktober 1989 wordt aan het einde 
van elke maand een geluksnummer ge-
trokken. Het nummer van het sponsor-
certificaat, aangevuld met de nummers 
van de geactiveerde coupons, vormen 
de lotnummers. De houder van het spon 
sorcertificaat met het getrokken geluks-
nummer is winnaar van de hoofdprijs 
van tienduizend gulden. Bij een groeps-
certificaat ontvangen de leden net zo-
veel twintigste delen als er coupons op 
hun naam staan. 
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Peter-Jan Rens op zoek naar sponsors 

„IK MOET DE MENSEN UIT HUN 
ELEN KLETSEN" 

„Zelf zal ik de duizend gulden 
wel volmaken", zegt Vara's 
presentator Peter-Jan Rens. 
Op 1 oktober zal deze schow-
master de Sponsorloterij via 
de televisie onder de aan-
dacht brengen. „Toen ik voor 
het eerst over de Sponsorlote-
rij hoorde dacht ik: 'wat een 
onzin'. Maar het blijkt een 
soort Ei van Columbus te 
zijn." 

Peter-Jan Rens gooit nog even snel een 
volle asbak leeg. Hij heeft de ramen van 
zijn werkvertrek wijd opengezet. Frisse 
lucht drijft naar binnen. „Net waren hier 
een paar mensen die stevig hebben ge-
rookt'', legt hij bijna verontschuldigend 
uit. Het bovenste knoopje los, opgerolde 
hemdsmouwen, maar met een brede 
lach op zijn gezicht. De sympathieke pre-
sentator van het populaire televisiepro-
gramma 'Doet-ie 't of doet-ie 't niet' is er al 
helemaal voor in de stemming. Tijdens 
een extra uitzending van zijn program-
ma zal hij proberen de mensen enthou-
siast te maken voor de Sponsorloterij. 
„Voor mij is het een uitdaging om er een 
succes van te maken", zegt hij dapper. 
„Als het niet aanslaat zit ik met de gebak-
ken peren, want dan tast het de populari-
teit van mijn programma aan. En moei-
lijk is het. Ik moet mensen uitleggen dat 
er nog iets extra's in het programma 
komt. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. 
Maar ik zal ze enthousiast moeten ma-
ken. Ik moet ze hun stoel uitkletsen en  

zover zien te krijgen dat ze naar de tele-
foon lopen. Het is de bedoeling dat de 
mensen diezelfde avond kunnen opbel-
len. We hebben voor die avond een 
streefbedrag. Hoe hoog dat is weet ik 
nog niet. Als ik het zo moet zeggen, denk 
ik tussen de vijftien en vijfentwintig mil-
joen gulden. Ik ben benieuwd hoe het zal 
uitpakken." 

BALLET 
Anderhalf uur, dat is de tijd die Peter-Jan 
Rens nodig denkt te hebben. Hoe het 
programma er precies uit zal zien, weet 
hij nog niet precies. Maar dat hij een 
indrukwekkende show op zal zetten, dat 
lijkt zeker. De kijkers zullen niet teleurge-
steld worden. Een balletgroep zal de lo-
terij in dansvorm uitleggen. Er worden 
tijdens het programma prijzen verloot. 
„Welke? Dat weet ik nog niet precies. Een 
video, of een verdubbeling van de in-
zet . . Je moet zo'n programma groots 
aanpakken." 
Verrassingen kunnen tot het laatste mo-
ment uit de lucht vallen, „want het pro-
gramma wordt live uitgezonden", zegt 
Peter-Jan een beetje trots. „Als het moge-
lijk is probeer ik diezelfde avond iemand 
in de uitzending te krijgen die die avond 
heeft opgebeld. Maar dat moet maar net 
lukken. Iemand uit Groningen moet eerst 
nog op de trein. Die komt nooit op tijd in 
de uitzending. En ik ga niet speciaal  

mensen uit Hilversum voortrekken. Dat is 
niet eerlijk tegenover mensen uit andere 
delen van het land." 

NIEUWE VARIANT 
Peter-Jan denkt dat de mensen alleen 
maar uit hun stoelen komen als ze en-
thousiast zijn. „Het leuke hierbij is dat je 
meedoet aan een loterij terwijl je tegelijk 
een goed doel steunt. Dat je naderhand 
je geld terugkrijgt is een nieuwe va-
riant." Hij ziet het zonnig in. „Nederlan-
ders zijn vrijgevige mensen", weet hij. 
„Kijk naar acties als 'Open het Dorp' of 
inzamelingen na een watersnood. Ne-
derlanders zijn betrokken mensen, die 
ergens de redelijkheid van inzien. Ik 
denk niet dat je aan moet komen met 
onzin-acties. Bij de Sponsorloterij hoef je 
alleen maar een bedrag te beleggen." 
Het enthousiasme van de jonge presen-
tator werkt aanstekelijk. Peter-Jan is op-
gewonden over de Sponsorloterij. De ac-
tie heeft niet alleen beroepshalve, maar 
ook persoonlijk zijn interesse. „Ik maak 
de duizend gulden wel vol!" zegt hij la-
chend. „Ik ben geïnteresseerd in men-
sen. Zo'n actie moet in mijn lijn liggen, 
anders doe ik er absoluut niet aan mee. 
Als het doel was geweest om de eerste 
man op de maan te zetten, zou ik het niet 
hebben gedaan. Mensen geven je ener-
gie. Ze reageren altijd anders dan je ver-
wacht. Soms denk je van mensen dat het 
helden zijn, maar ze doen niets. Ande-
ren hoor je niet en je ziet ze niet. Maar ze 
voeren actie voor van alles en nog wat. 

Niet op het terrein van de fondsenwer-
ving, maar ze pakken nog wel even twee 
oude omatjes in de buurt, doen bood-
schappen voor ze, regelen alle goede 
dingen. Dat vind ik de kanjers." 

Henk Vlaming 
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Als de 'zeeziekte in iemands 
hoofd' toeslaat en de beel-
den, gedachten en gedragin-
gen hun verband beginnen te 
verliezen, is er sprake van 
een kleine ramp. Partners, fa-
milie, vrienden en kennissen 
worden geconfronteerd met 
een persoonlijkheid die voor 
je ogen afbrokkelt. Men schat 
het aantal demente ouderen 
op 200.000, waarvan zeventig 
procent thuis woont. Humani-
tas heeft een werkmap ge-
maakt voor degenen die zich 
met de vrijwillige opvang van 
'verwarde ouderen' bezig wil-
len houden: 'Verheldering in 
verwarring'. 

In het eerste van de uit in totaal vier ka- 
temen bestaande map formuleert men 
twee stellingen: 

De hulpverlening aan thuiswonende 
verwende ouderen en hun direct betrok-
kenen vergt een forse toename van zo-
wel professionele als vrijwillige hulpver-
leners. Vrijwilligers hebben op dit terrein 
van de thuiszorg een eigen bijdrage te 
leveren die geen bedreiging vormt voor 
de professionele hulpverleners. 

Waaruit bestaat die eigen bijdrage van 
de vrijwilligers dan wel? 
Mevrouw E. Oterdoom heeft zich drie 
jaar lang intensief bemoeid met twee 
hoogbejaarde vrouwen. „Het nare vond 
ik dat je van heel nabij meemaakt hoe de 
betrokkene achteruit gaat en hoe erg dat 
was voor haar zuster. Aanvankelijk 
werd ik gevraagd om wat boodschap-
pen te doen. Dat lukte de vrouw die li-
chamelijk nog 'goed was' niet meer, vol-
gens haar eigen zeggen, omdat ze zo'n 
last had van haar nek, maar in feite kon 
ze niet meer uit de voeten met de bood-
schappenlijstjes en met het geld dat 
daarbij hoorde." 

VERSE OREN 
Desgevraagd antwoordt mevrouw Oter-
doom dat zij in het begin vooral functio-
neerde als een paar verse oren. Zij vorm-
de een welkome afleiding, kende alle 
verhalen nog niet en wist dus ook niet  

wanneer de meer en meer verward wor-
dende zuster de zaken door elkaar haal-
de. Zij reageerde niet met het onvermij-
delijke „Nee, Bep was heel anders. " 
„Op den duur veranderde dat", aldus de 
Humanitas-vrijwilligster „en werd ik de 
praatpaal voor de andere oudere. Ik 
kwam er nogal eens beroerd vandaan, 
omdat je een mens zo ziet aftakelen. In 
het begin had zij het nog wel door hoor, 
dan zei ze: „Er is iets vreselijks in mijn 
hoofd aan de gang". Na ongeveer an-
derhalf jaar deed ze dat niet meer. Er 
was geen contact meer mogelijk. Als je 
haar iets vroeg, kreeg je geen antwoord. 
En ze begon zich te verwaarlozen. 
Kwam naar beneden zonder kleren, met 
haar haar in de war en zonder dat ze 
haar gebit in haar mond had. Haar zus-
ter tikte dan met haar hand tegen haar 
mond: „Bep, je tanden!" Dan ging ze 
naar boven en kwam ze een kwartier 
later naar beneden, terwijl ze er nog pre-
cies hetzelfde uitzag." 
Een vrijwilligster verleent ook aan de an-
der, de partner van de dementerende. 
P. Schaap (66), wiens vrouw al acht jaar 
dementerende is, weet daarvan mee te 
praten. „In het begin wil je de waarheid 
verbloemen, accepteer je niet dat er iets 
met je vrouw aan de hand is en wil je, 
kost wat kost de problemen zelf het hoofd 
bieden. Tot op een gegeven moment 
iemand tegen je zegt: 'er is iets met je 
vrouw aan de hand'. Dan breekt er iets 
en komt alles wat je jarenlang hebt op-
gekropt er uit." 
Dan is men ook pas in staat om hulp te 
vragen en kunnen vrijwilligers en pro-
fessionelen een bijdrage leveren aan het 
hanteren van de situatie. De partner van 
de verwarde  oudere kan dan weer wat 
tijd voor zichzelf krijgen en dat blijkt voor 
velen een geweldig groot goed. De door 
de derde gespreksdeelneemster, Gila 
van Caspel, geleide gespreksgroep van 
familieleden van demente ouderen kan 
zelfs niet bij elkaar komen als vrijwilli-
gers niet even de verzorging en begelei-
ding overnemen. Even onder de druk 
weg, even niet de verantwoordelijkheid 
hebben en, vooral ook, even niet dat 
eeuwige schuldgevoel, het altijd maar 
doorknagende idee tekort te schieten. 
Mevrouw Oterdoom merkte dat ook bij 
de zuster van de verwarde oudere die 
uiteindelijk moest worden opgenomen. 
Het schuldgevoel kreeg de achterblij-
vende zuster volledig in zijn greep, zij 
verloor volledig het initiatief: „nu zit zij 
daar in een tehuis en ik kan haar niet 
verder helpen"• Ook dat leidde uiteinde-
lijk tot een opname: de dementie  heeft  

ertoe geleid dat beide hoogbejaarde 
vrouwen in een instituut terecht 
kwamen. 

TABOE 
Kennelijk is er veel weerstand te 
overwinnen voordat de omgeving ac-
cepteert dat iemand dement is. De heer 
Schaap deed er naar zijn eigen zeggen 
drie jaar over. Nu moet daar bij worden 
gesteld dat zijn vrouw op haar 56ste al 
tekenen van verwardheid begon te ver-
tonen en dat je dan natuurlijk niet zo snel 
aan dementie denkt. De manier waarop 
hij over zijn situatie en de ellende van de 
afgelopen acht jaar praat is van een ont- 

'Verheldering 
veywarring` 

De map 'Verheldering in verwar-
ring' is een werkmap voor de orga-
nisatoren van vrijwilligerswerk 
ten behoeve van thuiswonende 
dementerende ouderen en de di-
rect betrokkenen. De map bestaat 
uit vier delen: een deel met de titel 
'Terreinverkenning', waarin ge-
schetst wordt binnen welk raam-
werk van ideeën en gegevens de-
ze vorm van vrijwilligerswerk zich 
dient te ontplooien. 
Het tweede katern is een leidraad 
voor het opzetten van een organi-
satie. Daarbij passeren verschil-
lende mogelijkheden de revue: 
een aparte organisatie, speciaal 
met dit doel, maar ook allerlei vor-
men van samenwerking en draai-
boeken om dat voor elkaar te krij-
gen staan er in. 
Het derde katern 'De uitgestoken 
hand' is geheel voor de vrijwilliger 
zelf geschreven en kan ook los 
(f 4,35) bij Humanitas worden be-
steld. 
Het laatste katern bevat adressen 
van organisaties en instellingen 
waar men om wat voor reden dan 
ook een beroep op kan doen. 

De totale map kost f 7,50 
en is te bestellen bij 
Humanitas, 
Postbus 71, 
1000 AB Amsterdam, 
tel. (020) 26 24 45. 
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„Iedereen die slaagt heeft een brevet van deskundigheid. " 

roerende openheid. Later in het gesprek 
zal hij zeggen dat het vooral is om het 
taboe wat er zijns inziens rond dementie 
hangt te doorbreken. 
Via huisarts ('die zouden zich ook wel 
eens mogen herscholen'), oogarts (1) en 
neuroloog kwam de acceptatie dat zijn 
vrouw dement aan het worden was. 
Maar toen had zijn leven al een tijd lang 
in het teken van de ziekte van zijn vrouw 
gestaan. Schaap: „In het begin, toen ik 
nog geen oppas voor mijn vrouw had, 
ging ik altijd erg gespannen naar mijn 
werk. Het kon toen voorkomen dat je in 
een vergadering werd gebeld en dat 
men zei: 'je vrouw zit hier'. Als ik naar 
mijn werk ging dacht ik altijd: hoe zal ik 
de boel 's avonds weer aantreffen? Het 
kwam ook wel voor dat mijn vrouw op de 
fiets naar onze dochter ging en dan twee 
uur lang ronddoolde, omdat zij de weg 
kwijt was." 
In het begin regelde en coordineerde hij 
alles zelf. In het algemeen leverde dat 
geen problemen op. „Mijn vrouw was 
erg rustig. Je moest alleen de kneepjes 
kennen. Mijn vrouw zat altijd met haar 
hand over de tafel te wrijven, dus een 
vaasje bloemen of een tafelkleedje hoef-
de je niet neer te leggen, want dat lag zo 
weer over de grond. Je moest haar ook 
links een kopje thee aanreiken, want met 
rechts kon ze het niet aannemen. Een 
heel enkele keer werd ze wel eens agres-
sief, als men iets verkeerd deed, maar 
meestal was ze kalm." 
Toch sloopte de zorg voor zijn demente 
vrouw langzaam maar zeker zijn weer-
stand. „In het toilet blijven de feacaliën 
liggen, 's nachts is je vrouw incontinent 
en moet je na een paar uur slaap op-
staan om de hele boel te verschonen, je 
vrouw en jezelf te wassen, om dan bij het 
opstaan te ontdekken dat je alles nbg 
eens een keer moet doen. Als de telefoon 
gaat, neemt ze hem op en weet ze niet 
met wie ze gesproken heeft. Alle dingen 
die zij fout doet, heb je zelf gedaan. Hoe 
vaak ik niet achter een portemonnee aan 
heb gezeten, hoe vaak niet het eten is 
aangebrand. Dat moet je kunnen ver-
werken en dat gaat ook wel, tot je murw 
wordt, of kribbig en narrig en denkt 'nou 
moet het afgelopen zijn'. Ik durf eerlijk te 
zeggen dat ik in de eerste jaren van de 
ziekte van mijn vrouw meer gehuild heb 
dan in mijn hele leven daarvoor. Pro-
beer maar eens iemand naar hét toilet te 
brengen die zich daartegen verzet. Op 
een gegeven moment ontwikkel je daar 
een bepaalde handigheid in, die zelfs 
door de professionele helpsters werd 
overgenomen. Zo legde ik altijd twee  

knijpers op de spoelbak van het toilet, 
want dan kon ik de slippen van de jurk 
van mijn vrouw bij haar schouders vast-
zetten als ze op het toilet zat." 
Mijnheer Schaap heeft het een tijd lang 
zelf allemaal kunnen regelen. Met veel 
kunst en vliegwerk en met de hulp van 
een redelijk grote vriendenkring en de 
gezinsverzorging die de ochtenden voor 
haar rekening nam. Hij weet als geen 
ander hoe belangrijk het werk van vrij-
willigers is, juist voor de partner. 

PUBLICITEIT 
Het blijft verbazingwekkend hoe lang 
mensen er over doen om vrijwilligers in 
te schakelen. Mevrouw Oterdoom denkt 
dat hulp vragen voor veel mensen gelijk 
staat aan schuld op zich laden. Gila van 
Caspel verbaast zich er over dat men 
over het algemeen zoveel moeite heeft 
met het vragen van hulp. De heer 
Schaap wijst er op dat hij domweg niet 
op de hoogte was van de vrijwilligersor-
ganisaties die voor hem wat hadden 
kunnen betekenen. Hij blijkt een groot 
voorstander van meer publiciteit op dat 
gebied. „Natuurlijk voel je wroeging als 
je de hulp van anderen in moet schake-
len of moet beslissen dat je vrouw wordt 
opgenomen, maar  uiteindelijk moet het 
verstand zegevieren. Toen mijn vrouw 
nog thuis was had ik mij voorgenomen 
om haar tot het einde toe te verplegen, 
maar ik heb me neer moeten leggen bij 
het feit dat dit niet zou lukken." 
Meer publiciteit, dat lijkt een voorlopige 
conclusie te kunnen zijn, maar daar kan 
mevrouw Oterdoom  zich toch niet hele-
maal in vinden. Ieder jaar gaat er in 
haar gemeente een huis aan huis folder  

rond, in iedere aflevering van de lokale 
krant staan zij vermeld, maar toch weet 
men haar organisatie kennelijk niet te 
vinden. „Stug doorgaan en steeds op 
een serieuze manier met de hulpvragen 
omgaan, dan word je na een tijdje toch 
echt wel serieus genomen en ga je lang-
zaam maar zeker merken dat de functio-
narissen naar je gaan verwijzen. De 
meest effectieve publiciteit is nog steeds 
de mond-tot-mond-reclame." 
Mevrouw Oterdoom is voorstander van 
een aparte organisatie voor vrijwilligers 
die voor verwarde mensen willen wer-
ken. De vrijwilligers zullen rustige en sta-
biele mensen moeten zijn, die met het 
absolute minimum aan waardering van 
degene voor wie ze het doen tevreden 
moeten zijn. En dat betekent dat er ook 
nee gezegd moet worden „en dat is een 
van de moeilijkste dingen in vrijwilli-
gerswerk". In de Humanitas-map staat 
een aantal 'eisen' bij elkaar. Niet als ba-
sis voor een sollicitatieprocedure, maar 
meer om de lezer een idee te geven van 
wat hem of haar te wachten staat. 
Gila van Caspel: „Iedereen die vrijwilli-
gerswerk met verwarde ouderen tot een 
goed einde brengt heeft daarmee tege-
lijk een brevet van deskundigheid ge-
haald. Als je dit kan, is niks meer moei-
lijk." Meneer Schaap beaamt dat je het 
inderdaad met weinig moet doen, maar 
zo stelt hij: „Af en toe pakt ze je hand en 
dan merk je heus wel dat ze het waar-
deert dat je haar probeert te helpen. 

Ment Gillissen 

Bovenstaand artikel is overgenomen uit het 
vaktijdschrift voor ouderenzorg Leeftijd. 
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Door Loes Meijer 

Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch en 
op consumententerrein voorleggen aan het Centraal Bureau. 
Voor de beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik 
van de deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS 
VARAhulp. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. Indien u wenst dat uw brief niet 
geplaatst wordt, wilt u dit dan expliciet vermelden? 

dIT DOOLHOJew 

Pensioenopbouw 
Mijn man en ik zijn in ge-
meenschap van goederen 
getrouwd. Wij hebben een 
eigen huis dat gedeeltelijk is 
afgelost. Mocht één van ons 
tweeën komen te overlijden 
dan heeft de overblijvende 
partner een ruime vrijstelling 
van ruim 4 ton voor het suc-
cessierecht. Nu is mijn vraag 
op welke wijze de belasting-
dienst het vermogen bepaalt 
en wat daar allemaal onder 
valt? Wij hebben geen kin-
deren. 

De ruim f 450.000 (om precies 
te zijn f 459.450) die de belas-
tingdienst vrijlaat tussen 
echtgenoten lijkt heel wat om 
te kunnen erven. Aangezien 
u in gemeenschap van goe-
deren bent gehuwd, erft de 
overblijvende partner de helft 
van het gehele vermogen dat 
u tezamen had. Dit vermogen 
bestaat uit contant geld en de 
waarde van het huis in be-
woonde staat. Dat betekent 
60% van de marktwaarde mi-
nus de hypotheekschuld. 
Maar daarnaast past de be-
lastingdienst nog een andere 
rekensom toe op de erfenis. In 
veel gevallen heeft de man 
pensioen betaald. Indien de 
man overlijdt ontvangt zijn 
vrouw een weduwenpensi- 
oen naast haar AWW-uitke- 
ring. Niet alleen één jaar, 
maar meerdere jaren. Naar- 
gelang haar eigen leeftijd, 
wordt zij belast voor een aan- 
tal jaren toekomstige pen- 
sioen-ontvangst,  lijfrente-uit- 
keringen e.d. Hoe jonger zij is 
des te meer zij moet betalen. 
Daarmee kan er al een heel 

stuk van de vrijstelling af-
gaan. In het ergste geval kun-
nen pensioenaanspraken de 
vrijstelling terugdringen tot 
een wettelijk minimum 
(f 131.271). Deze vrijstelling 
geldt dan voor overig vermo-
gen zoals geld, goederen en 
de waarde van het huis. Als 
de vrouw overlijdt en zij heeft 
pensioen opgebouwd of lijf-
rentes afgesloten, geldt het-
zelfde voor haar nabestaan-
den. U dient hier dus wel de-
gelijk rekening mee te hou-
den wanneer u bv. extra wilt 
aflossen op uw hypotheek. 
Dat kan afhankelijk van de 
waarde van uw woning en 
uw opgebouwde pensioen la-
ter ongunstig uitpakken. 

Werkende pcwiner 
Onlangs ben ik 65 jaar ge-
worden en heb nu recht op 
een AOW-uitkering. Maar 
omdat mijn vrouw, die een 
stuk jonger is dan ik, een part-
timebaan heeft krijg ik maar 
de helft van het bedrag. Ik 
heb toch jarenlang premie 
betaald! 

Evenals een aantal andere 
sociale zekerheidswetten is 
de AOW geïndividualiseerd. 
U ontvangt de basisuitkering 
van 70 procent van het mini-
mumloon als u 65 jaar bent. 
Wanneer de partner geen in-
komen heeft, krijgt u een toe-
slag op de basisuitkering van 
maximaal 30% van het mini-
mumloon. Het krijgen van die 
toeslag hangt af van de hoog-
te van het inkomen van tivv 
vrouw. Van het inkomen uit 
arbeid wordt ongeveer 

driehonderd gulden per 
maand vrijgelaten en van het 
meerdere een derde deel. 
Wanneer het inkomen boven 
de f 1.040,- ligt wordt geen 
toeslag meer verstrekt. Men 
gaat ervan uit dat uw vrouw 
in haar eigen onderhoud kan 
voorzien en dat is toch een po-
sitieve zaak. Het feit dat u ja-
renlang premie heeft betaald 
heeft niet tot gevolg dat u dit 
nu uitgekeerd krijgt. De AOW 
is namelijk een volksverzeke-
ring, die iedereen betaalt van 
zijn/haar inkomen. De huidi-
ge werkende groep betaalt 
via de premies uw AOW-uit-
kering. Maar het is niet zeker 
dat zij die nu premie betalen 
later ook een uitkering ont-
vangen, hoe bitter dat mis-
schien ook is. Wanneer beide 
partners 65 jaar zijn gewor-
den ontvangen zij allebei 50 
procent van het minimum-
loon. Het gedoe met de toe-
slag is dan afgelopen. 

Gezamenlijke 
rekening 
Wij zijn gehuwd in gemeen-
schap van goederen. Ik heb 
een machtiging voor de 
bankrekening van mijn man. 
Nu heb ik gehoord dat deze 
machtiging niet meer geldt 
als mijn man komt te overlij-
den. Op welke wijze kan ik 
over het geld beschikken in 
dit geval ?Zijn er geen andere 
mogelijkheden? 

Bij overlijden vervalt de 
machtiging. De bank betaalt 
niet meer, behalve misschien 
voor aantoonbare lopende 
kosten. Om nu over het geld 
te kunnen beschikken moet u 
bewijzen dat u erfgenaam 
bent. Daarvoor is een zoge-
naamde „verklaring van erf-
recht" nodig, die wordt afge-
geven door de notaris. Bent u 
de enige erfgename, dan 
kunt u met deze verklaring 
naar de bank en over het geld 
beschikken. 
Maar er zijn eenvoudiger ma-
nieren om over het geld te 
blijven beschikken. Wanneer 

man en vrouw (of partners) 
een rekening hebben die op 
beider naam staat, dan kun-
nen ze bij leven beiden over 
de rekening beschikken en na 
de dood van een van hen 
blijft dan die mogelijkheid 
zonder verklaring van erf-
recht bestaan voor de langst-
levende. 

Erven na 
hveede huwelijk 
Wij hebben twee kinderen. 
Uit het eerste huwelijk van 
mijn man is een zoon gebo-
ren. Als één van ons beiden 
komt te overlijden, zijn alle 
drie de kinderen dan erfge-
naam? 

Dat hangt ervan af, aange-
zien alleen eigen kinderen er-
ven van hun ouders. 
Wanneer uw man mocht ko-
men te overlijden en er is 
geen testament op de langst-
levende gemaakt, wordt de 
erfenis verdeeld tussen de 
langstlevende (u) en zijn drie 
„eigen" kinderen. Overlijdt u 
enige tijd daarna dan erven 
alleen uw twee eigen kinde-
ren en niet de zoon uit het eer-
ste huwelijk. Hij heeft al iets 
van zijn vader geërfd en heeft 
nog recht op een deel van de 
nalatenschap van zijn eigen 
moeder. 
Komt u als eerste te overlijden 
dan komt de erfenis toe aan 
uw man en uw twee kin-
deren. 
Pas na de dood Van uw man 
erven zijn drie eigen kinderen 
weer. Hierbij gesteld dat hij 
niet hertrouwt en geen testa-
ment heeft gemaakt. 
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Volwassen 
- over vakantietijd en vakante tijd - 

levensgenieters 

Stel een generatie ouderen, die de tijd 
aan zichzelf heeft, over een redelijk tot 
goed inkomen beschikt en die vitaal ge-
noeg is om er op uit te trekken. Voila, een 
markt van levensgenieters in beeld. En 
waar een markt is, is een koopman. Aan 
mensen met vrijetijd, geld en een goede 
gezondheid zijn 'vrije tijds-bestedings-
produkten' te slijten. Je kunt het bemoedi-
gen door leeftijdsvoordeel in te voeren. 
De Pas 65 biedt zo'n leeftijdsvoordeel. 
Volgens sommige zwartkijkers zijn we 
momenteel bezig om voor oudere men-
sen een gigantische speeltuin te ontwik-
kelen. Een wereld vol onschuldig maar 
ook nietszeggend vermaak, vol dag-
tochtjes en vakantiereisjes gedurende 
alle maanden van het jaar. Onschuldig? 
Volgens hetzelfde type zwartkijker is het 
zich full-time met vrije tij dsbesteding in 
vakantiesfeer bezig houden een getuige-
nis van volstrekte maatschappelijke on-
geïnteresseerdheid en veel minder on-
schuldig dan het lijkt. Wie zich geheel in 
de vrije-tijdscultuur stort, is onverant-
woordelijk en verspeelt het recht om se-
rieus genomen te worden. 
Kortom, ouderen die zich jaar in jaar uit 
onderdompelen in het zalig niets doen 
en genieten van de goede dingen des 
levens, kunnen moeilijk klagen over 
maatschappelijke achterstelling die ou-
deren in onze samenleving ten deel zou  

vallen. Als er toch geklaagd moet wor-
den is het door degenen die nog niet oud 
zijn en moeten afwachten of zij ooit voor 
het full-time genieten in aanmerking ko-
men. En door die ouderen die bij gebrek 
aan pecunnia het permanente consume-
ren van vakantieprodukten aan andere 
moeten overlaten. 

Maar is dit klagen dan niet vooral af-
gunst die de geest van venijn vormt? Wie 
zal het zeggen. Terecht zal menigeen 
zich afvragen of het genieten van de 
goede dingen van het leven niet deugt. 
Is het niet een misvatting dat het bestaan 
bij voorkeur een harde strijd moet zijn 
waarbij het hebben van enig plezier ver-
bannen is naar het rijk van het boze? 
Zelf denk ik dat het vooral een kwestie 
van accent is. Het lijkt me  onzin om te 
beweren dat alleen Pijn en moeite de zin 
van het bestaan uitmaken. Omgekeerd 
lijkt me een levenlang 'leve de lol en 
laten we ons vooral nergens druk om 
maken' ook niet het optimum van zinvol-
le existentie. Ik vind het niet geheel ten 
onrechte, dat sommigen vraagtekens 
plaatsen bij de cultus die rond vrije tijds-
besteding van ouderen groeit. 

Zinvolle tijdsbesteding is  natuurlijk een 
rekbaar begrip, maar of permanent va-
kantie houden onder die noemer valt  

mag worden betwijfeld. Het is ook zeker 
niet hetgeen we bedoelen wanneer we 
als Jong Oud Trust stellen dat onze sa-
menleving veel meer ruimte moet ma-
ken voor een positieve ouderdomsbele-
ving. 
Met dat in het achterhoofd blader je met 
andere ogen door een blad als 'Aktief en 
Vrij', tijdschrift voor volwassen levensge-
nieters van het Nederlands Bureau voor 
Toerisme. Het blad beoogt informatie te 
geven over de PAS 65 en wat je er alle-
maal mee kunt doen. Persoonlijk wel-
licht van betekenis, maar maatschappe-
lijk alleen relevant als toeristisch bedrijf. 
Goed beschouwd is er volop risico dat 
ouderen niet alleen als consument van 
zorg maar ook als consument van vakan-
tie-artikelen worden gezien. 
Maar wie oud is heeft toch zijn of haar 
sporen al verdiend en kan toch op de 
lauweren rusten? Dat is de vraag, want 
wie steeds maar rust raakt uit het zicht. 
En of er dan nog iemand rekening met je 
wil houden? 

Het blad Aktief en Vrij is gratis op VVV-
kantoren verkrijgbaar. Voor f 12, 50 per 
jaar kan men er zich ook op abonneren. 
Telefoon 01615 - 7450 t. 412. 

Michael Kerkhof 

WWCEEPlfare o t@®g WAM MEM cïr©r MM Eme 13 



SOCIAAL ALARM 
Het Instituut voor Revalidatie 
Vraagstukken (11W) heeft de 
afgelopen twee jaar een on-
derzoek verricht naar alar-
meringssystemen voor oude-
ren en gehandicapten in Ne-
derland. In Noord-Brabant is 
al enkele jaren een organisa-
tie werkzaam op het gebied 
van sociale alarmering. Deze 
organisatie, de Provinciale 
Servicegroep Sociale Alar-
mering (PSSA) heeft in Noord-
Brabant de ontwikkeling van 
een groot aantal projecten 
voor sociale alarmering be-
geleid. 
Het IRV en PSSA hebben sa-
men een voorlichtingsbro-
chure uitgeven. In deze bro-
chure wordt iets verteld over 
de verschillende mogelijkhe-
den van alarmeringsappara-
tuur, de organisatie en de 
manieren waarop hulpverle-
ning georganiseerd kan zijn. 
Ook wordt iets verteld over de 
kosten en de wijze waarop u 
meer informatie kunt krijgen. 
De brochure is geschreven 
voor alle (toekomstige) ge-
bruikers van alarmeringssys-
temen, familieleden en bege-
leiders. De auteurs zijn C.W. 
M. Magnée en P. A. G. Ver-
mij s. U kunt de brochure be-
stellen bij het IRV, tel. 045-
224300 of het PSSA, tel. 013-
352625. De kosten zijn f 4,25. 

HOMOSEKSUEEL 
de Homo/Lesbische werk- 
groep van het Humanistisch 
Verbond organiseert in het 
weekend van 6 tot 8 oktober 
voor de negentiende maal 
een ontmoetingsweekend in 
Noord-Brabant. Het weekend 
is bedoeld voor homo-, bi- en 
heteroseksuelen. Deelne-
mers kunnen kiezen uit tien 
praatgroepen en workshops. 
Enkele thema's zijn 'contact 
maken' en 'alleen: keuze of 
noodzaak'. 
Deelname aan het evene-
ment kost tussen J.  110 en 
f 160, afhankelijk van de 
draagkracht van de deelne-
mer. Plaats van samenkomst 
is vormingscentrum De Ka-
pelerput' te Heeze nabij Eind- 
hoven. 

PASJES VOOR HELPERS 
Bejaardenhelpers in Rotter-
dam zijn binnenkort herken-
baar aan een pasje. Daar-
mee hoopt de Stichting Thuis-
hulp Rotterdam de angst voor 
onbekende bezoekers bij veel 
bejaarden weg te nemen. 
Hulpverlening betekent im-
mers dat je mensen die je niet 
kent tot je huis toelaat. Dat 
voelen veel mensen als een 
risico. Is de helper die ineens 
voor je deur staat inderdaad 
door de Thuishulp gestuurd? 
Zal hij (of zij) afblijven van je 
geld en je spulletjes, om over 
erger zaken maar te zwijgen? 
Het probleem speelt vooral 
voor helpers die op onregel-
matige tijden mensen bezoe-
ken. Dat komt meer en meer 
voor nu de Thuishulp ook 
's nachts en in de weekenden 
werkt. Daarom krijgen eerst 
de werkers een pasje die dat 
onregelmatige werk doen. 
Als daarmee succes wordt 
geboekt krijgen alle 1100 hel-
pers in Rotterdam een pasje. 

ZWAKZINNIGEN 

Per jaar geeft een kwart van 
de werknemers in de zwak-
zinnigenzorg er de brui aan. 
Daarnaast gaat veertig pro-
cent van de werktijd van ge-
sPecialiseerde begeleiders 
op aan vergaderen en het sa-
menstellen van rapporten, zo 
stelde de Nijmeegse hoogle-
raar P. C. Duker, deskundige 
in de pedagogiek van de 
zwakzinnigenzorg, vast naar 
aanleiding van een eigen on-
derzoek. Duker is tevens als 
psycholoog aan de Winckel-
steegh, een zwakzinnigen-
instituut in Nijmegen, verbon- 

Bedreiging van het milieu 

den. Uit zijn bevindingen trok 
hij de conclusie dat de kwali-
teit in de zwakzinnigenzorg 
aan het afnemen is. Er ligt te-
veel nadruk op de organisa-
torische kant van het werk en 
de verplegers en verzorgers 
zouden met te weinig aan-
dacht voor de zwakzinnigen 
werken. De betaling van het 
personeel is te laag. Duker 
meent dat over enkele jaren 
nog maar weinig mensen 
voor het beroep van Z-ver-
pleegkundigen zullen kiezen. 
Nu al blijft een groep ernstig 
zwakzinnige kinderen versto-
ken van elke vorm van onder-
richt. 
Duker meent dat er over op-
lossingen van problemen in 
de zwakzinnigenzorg inmid-
dels genoeg is nagedacht. De 
geopperde oplossingen moe-
ten nu maar eens in de prak-
tijk worden gebracht. 

BRUNDTLAND 
„Het is niet langer mogelijk 
problemen van elkaar te iso-
leren of delen van onze pla- 

neet ten prooi te laten vallen 
aan armoede en milieu-af-
braak". Dat was twee jaar ge-
leden een van de belang-
rijkste conclusies van het 
Brundtland-rapport, opge-
steld door een conferentie 
van 21 wijze lieden onder 
voorzitterschap van de Noor-
se premier Brundtland. Wat is 
in de twee jaar na het ver-
schijnen van dit rapport ge-
beurd met deze conclusie? 
Het Humanistisch Vredesbe-
raad en het HIVOS organise-
ren hier op 18 november een 
studiedag over. In het Lande-
lijk Humanistisch Centrum in 
Utrecht. Inleiders zijn Irene 
Dankelman van de Land-
bouw Universiteit in Wage-
ningen, Henk Bos van het Hu-
manistisch Vredesberaad en 
Jaap Dijkstra van het HIVOS. 
Arie den Broeder, vice-voor-
zitter van het Humanistisch 
Verbond zal de dag afsluiten 
nadat de deelnemers van ge-
dachten hebben gewisseld 
over de vraag hoe de deelne-
mers er zelf tegenaan kijken. 
Belangstellenden kunnen na-
dere informatie aanvragen 
bij het HIVOS, tel. 070-636907. 
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"UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 
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Telefoon voor 50 + 
Vanaf I 7 juni is de Ouderen 
Antwoordlijn, opgericht door 
de afdeling in Rotterdam, be-
reikbaar op een ander tele-
foonnummer. De ouderente-
lefoon is mensen vanaf 50 
jaar behulpzaam bij het zoe-
ken naar de instantie die kan 
worden benaderd voor het 
oplossen van een bepaald 
probleem. Te denken valt 
aan contact-, huwelijks- of fi-
nanciële problemen, vragen 
over huishoudelijke hulp, 
mishandeling of huisvesting. 
Tegenwoordig, zo luidt de op-
vatting van de Rotterdamse 
hulpverleners, is er een dool-
hof van regels en voorschrif-
ten ontstaan. 
Ironisch genoeg is dit juist ge-
komen door de belangstelling 
in de samenleving voor de 
oudere mens. Daardoor zijn 
er veel initiatieven ontwik-
keld, die echter niet alge-
meen bekend zijn. Oudere 
mensen leven dikwijls afge-
zonderd, zijn immobiel of 
hebben minder contacten. 
Daardoor zijn ze minder goed 
in staat om zelf uit te zoeken 
bij welke instanties ze zich 
moeten vervoegen. 
Als een eerste telefoontje met 
de Antwoordlijn geen resul-
taat oplevert, kan een tweede 
of een derde gesprek volgen, 
zo geven medewerkers van 
de lijn te kennen. Net  zolang 
tot het gewenste doel is be-
reikt. 
Vanaf 30 juni heeft de An t-
woordlijn 187 telefoontjes ver-
werkt. Gemiddeld werd vier 
maal teruggebeld. Tachtig 
procent van de bellers kon 
worden geholpen. De rest 
staat nog op een wachtlijst tot 
er ook voor hen een antwoord 
is voor hun vraag. 
In de praktijk doen de vrijwil-
ligers van de Ouderen Ant-
woordlijn meer dan verwij-
zen. „Zo was er een man van  

88", vertelt Joop Zuydendorp, 
medewerker van de lijn. „In 
verband met een ziekte moest 
hij iedere dag injecties heb-
ben. Dat kon hij niet zelf doen. 
De arts die we belden, ver-
wees naar de wijkverple-
ging. Die was echter niet ge-
machtigd dat soort injecties 
toe te dienen. Ze verwees 
naar het bejaardentehuis. 
Dat bleek ook-  niet gerechtigd 
om de man te injecteren. De 
man heeft drie maanden zijn 
medicijnen niet gekregen. De 
huisarts zei zelfs dat de man 
lastig was. Ik heb uiteindelijk 
tegen het bejaardentehuis, 
waar de man een aanleun-
woning had, gezegd dat hij 
geholpen moest worden. An-
ders zou ik het in de pers gooi-
en. En ik zou het hebben ge-
daan. Ik ben aan niemand 
gebonden." 

Het nieuwe telefoonnummer 
van de Ouderen Antwoord-
lijn is: 010-4250105. 

Migranten 
De afdeling Zoetermeer gaat 
samen met de lokale afdeling 
van het Humanistisch Ver-
bond een werkgroep oprich-
ten die contact zal leggen met 
een platform van migranten. 
Dat platform, waarin alle et-
nische groepen zijn opgeno-
men, werkt aan belangenbe-
hartiging van allochtonen. 
De oprichting van de werk-
groep is een voortvloeisel van 
een bijeenkomst op 23 juni, 
georganiseerd door de afde-
ling Zoetermeer, waarbij ver-
schillende immigranten het 
woord voerden. De bijeen-
komst ging over de verschil-
lende werelden waarin mi-
granten leven. 
De kloof tussen Nederlanders 
en migranten blijkt nog zeer 
breed te zijn. Ondanks het feit  

dat Turken en Marokkanen al 
langer dan twintig jaar in Ne-
derland leven, weten de Ne-
derlanders nog heel weinig 
van deze mensen. Omge-
keerd geldt dat ook. Een en 
ander heeft met zich gebracht 
dat allochtonen nauwelijks 
zijn geaccepteerd in Neder-
land. Wil die situatie verbete-
ren, dan is het leggen van 
contact met elkaar een voor-
waarde, zo concludeerden de 
deelnemers van de juni-bij-
eenkomst. Met het oprichten 
van een werkgroep hebben 
de initiatiefnemers een goede 
informatievoorziening op het 
oog. Dit kan leiden tot samen-
werking bij het verkrijgen 
van een bepaalde voor-
ziening. Maar een in ten-
siever contact tussen de ver-
schillende groepen -Hollan-
ders en migranten - blijft het 
eerste doel. 

Watersport 
„Wij zijn tevreden gezien het 
feit dat de mededelingen en 
de folders behoorlijk laat wa-
ren. "Lies Oterdoom, voorzit-
ter van de afdeling Haren, 
heeft alle reden om blij te zijn. 
Tweehuisjes, speciaal voor 
gehandicapte watersport-
liefhebbers, zouden in mei 
aan het Paterswoldse Meer 
worden opgeleverd. Maar 
het was al 10 juni toen de 
huisjes werden geopend. Het 
zomerseizoen was al bijna 
aan de gang en de meeste 
mensen hadden al een va-
kantie geplanned. „Vanaf die 
datum zijn ze echter af en aan  

verhuurd geweest", zegt Lies. 
Voor september is alles al vol-
geboekt. 
De logés blijken vooral te zijn 
geïnteresseerd in kanovaren 
en zeilen. De gehandicapte 
vakantiegangers kunnen be-
halve de aangepaste huisjes, 
ook speciale boten huren. De-
ze zijn zo gebouwd dat ze bij 
het in- en uitstappen weinig 
schommelen. Ook is er een 
papagacri aanwezig, een 
hulpmiddel om zwaargehan-
dicapte mensen te helpen 
aan en van boord te komen. 
Het vakantieoord voorge- 
handicapten is mogehjk ge-
worden door een eendrachti- 
ge aanpak van de afdelingen 
Haren, Groningen en Eelde- 
Paterswolde. De drie afdelin- 
gen stelden zich garant voor 
de aanloopkosten. 
De huisjes kunnen het hele 
jaar door worden gehuurd; 
per week of voor een week-
end. Ook in de winter, want 
de pandjes hebben een goe-
de verwarming. De boten zijn 
uitsluitend te huren wanneer 
men in één der huisjes bivak-
keert. Liefhebbers kunnen al-
le maanden van het jaar het 
ruime sop kiezen, behalve 
wanneer ijs een redelijke 
doorvaart belemmert. Aan-
meldingen voor de huur van 
een huisje lopen via het ge-
westelijk bureau van Huma-
nitas in Drenthe. Nel Visser zit 
van maandag tot en met don-
derdag elke ochtend bij de te-
lefoon om nieuwe gegadig-
den in te schrijven. De huur 
voor een bungalow bedraagt 
per week bijna zeshonderd 
gulden. Telefoon 05920-
11121. 



MEER 
ARMSL 

VOOR 
HIVOS 

Vaal Dijkstrct, 

directeur FINOS, 

Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

41imitekteet 

Anno 1989 leeft twintig procent van de 
wereldbevolking onder de armoede-
grens. Voor elke gulden die vanuit de 
rijke landen naar de derde wereld gaat, 
komen er twee terug. Elke tien minuten 
gaat een stuk tropisch regenwoud verlo-
ren ter grootte van een voetbalveld. In 
1985 kon 28 procent van de wereldbevol-
king lezen noch schrijven. 
De lijst is zonder veel moeite langer te 
maken. Helpt onze hulp nu werkelijk? Dit 
soort vragen moeten we ons stellen. Ten-
slotte maakt HIVOS deel uit van het ra-
derwerk dat ontwikkelingssamenwer-
king heet. Een klein radertje, dat wel. 
Maar toch. 
Vorig jaar werd via HIVOS zo'n 37 mil-
joen gulden besteed aan 423 ontwikke-
lingsprojecten in de derde wereld. Na-
tuurlijk, zo'n bedrag valt in het niet bij 
bijvoorbeeld de totale schuldenlast van 
de derde wereldlanden die inmiddels is 
opgelopen tot 1250 miljard dollar. HIVOS 
is zich bewust van het feit dat met hulp 
alleen armoede niet wordt verholpen. 
Daarvoor is meer nodig, zoals verande-
ring van onrechtvaardige handelsstruc-
turen, kwijtschelding van schulden, in-
ternationale milieuovereenkomsten. 

En dan is er nog de kwaliteitsvraag. Niet 
van alle ontwikkelingssamenwerking 
kan worden gezegd dat de vlag de la-
ding dekt. HIVOS vindt dat er maar één 
maatstaf mag zijn: draagt het bij aan 
armoedebestrijding, een activiteit die 
begint en eindigt bij de armen en de 
rechtelozen van deze wereld. Inko-
mensverbetering, ontplooiing of vrijheid 
is dan toetssteen en niets anders. 
Dit voorjaar was ik in Chili, een ontwik-
kelingsland dat al sinds 1973 gebukt gaat 
onder de dictatuur van generaal Pino-
chet. Na zovele jaren van onderdruk-
king, vele duizenden doden en verdwij-
ningen en verpaupering van de bevol-
kingsgroepen die toch al aan de onder-
kant van de samenleving zitten, gloort 
nu eindelijk hoop. In de volksstemming 
van oktober vorig jaar koos een meer-
derheid van de bevolking tegen Pino-
chet. Men hoopt nu op een snel dichterbij 
komen van een vrij, democratisch en 
rechtvaardiger Chili. 
HIVOS steunt er al vanaf 1980 een veel-
heid aan groepen. particuliere organisa- 

ties, ontwikkelingscentra en vakbondsin-
stituten. Tijdens mijn bezoek heb ik kun-
nen constateren dat zij een essentiële rol 
spelen in het democratiseringsproces. Ik 
ben er van overtuigd dat we door onze 
financiële steun een kleine, maar be-
langrijke bijdrage leveren aan dit 
proces. 
Chili is wellicht een extreem voorbeeld. 
Maar helaas zijn er veel meer landen te 
noemen waar schending van elementai-
re mensenrechten aan de orde van de 
dag is en waar regeringen in hun beleid 
geen ernst maken met armoedebestrij-
ding. In dat soort gevallen biedt hulp van 
overheid naar overheid nauwelijks kan-
sen op doelmatige en effectieve ontwik-
kelingssamenwerking. Organisaties als 
HIVOS werken langs overheden heen di-
rect samen met mensen ter plekke. On-
der druk van de omstandigheden - ik 
heb dat in Chili, maar ook op zoveel an-
dere plekken kunnen ervaren - nemen 
zij hun lot in eigen hand, organiseren zij 
zich in eigen ontwikkelingsorganisaties 
en doen zij in toenemende mate een mo-
reel en financieel beroep op ons. Het is 
frustrerend om dan nee te moeten zeg-
gen omdat het HIVOS-budget niet toerei-
kend is. 
Slechts zes procent van de begroting 
voor Ontwikkelingssamenwerking valt 
toe aan organisaties als HWOS, de zoge-
naamde medefinancieringsorganisa-
ties. We vinden dat die totale begroting 
verhoogd moet worden en dat een 
nieuwe regering na 6 september ernst 
moet maken met de doelstelling van ont-
wikkelingssamenwerking. Armoedebe-
strijding moet voorop staan en dat bete-
kent een verhoging van het budget voor 
organisaties als HIVOS naar minstens 
tien procent van de Ontwikkelingsbegro-
ting. Het gebeurt niet voor het eerst, 
maar we zullen dit beroep op de politiek 
herhaald en met kracht doen op en rond 
de verkiezingen van 6 september en tij-
dens de daaropvolgende kabinetsfor-
matie. 
Om dat met succes te kunnen doen, is 
brede maatschappelijke steun noodza-
kelijk. Uw steun voor ons werk is daarbij 
onmisbaar. 

HIVOS, Raamweg 16, 2596 HL Den Haag, 
tel: 070-636907 
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