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HEILIGE HUISJES 
Het artikel „Heilige huisjes en 
ouderenhuisvesting" heeft bij 
mij een flink aantal reacties 
teweeggebracht. Om te 
beginnen vraag ik me af: wat 
is vanuit de redactionele 
positie het belangwekkende 
het te plaatsen? Past het bij 
een duidelijke groep van de 
lezers/lezeressen? Het maakt 
op mij eerder de indruk van 
het verslag van een inter-
view tussen ingewijden in de 
materie en in bestuurszaken. 
Ik heb het artikel twee keer 
gelezen en de tweede keer 
een tekstmarkeerpen ge-
bruikt om essenties terug te 
vinden, maar dat terzijde. 
Het volgende is dat ik hoopte 
concrete informatie met be-
trekking tot voorgestane mo-
gelijkheden voor ouderen te 
:unnen lezen. Volgens mij 
geen absurde wens, of ver-
wachting. Ik ben 70 jaar, heb 
een open hartoperatie ge-
had; mijn vrouw is wat jon-
ger maar al vrij lang rheu-
matisch; we hebben een 
eigen huis. Hoe ga je met be-
trekking tot de toekomst te 
werk? Het genoemde artikel 
bleef flink vaag. Ik blijf me 
afvragen waar het op ge-
richt was. Op wie? Er is dus 
klaarblijkelijk een boek voor 
professionals; er komt klaar-
blijkelijk een studiemap voor 
vrijwilligers... wat hadden de 
geachte deskundigen ge-
dacht voor de ouderen? Mis-
schien hebben zij dan ook 
nog wat aan de verleende 
subsidies. Hopelijk ziet Hu-
manitas kans de betrokken 
geschriften tegen een redelij-
ke prijs beschikbaar te stellen 
aan de wezenlijk geinteres-
seerden en belanghebben-
den. Ik zie een aanbieding in 
de volgende Van Mens Tot 
Mens graag tegemoet. 

AAd K Kooy,Heemskerk 
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OUDEREN 

Hoewel ik tot de hoogbejaar-
den behoor, ben ik nog 
steeds geinteresseerd in wat 
er voor en over ouderen 
wordt geschreven. Met veel 
belangstelling heb ik dan ook 
het artikel gelezen over hulp-
behoevendheid. Er worden 
heel wat opvattingen over 
ouderen gepubliceerd die 
niet door ouderen gedeeld 
worden. De kritische toon in 
het artikel sprak mij dan ook 
aan. 
Vorige week had ik nog een 
verschil van mening met een, 
jonge, medewerkster van 
„OUDERENWERK OMMOORD" die 
het weer had over ga nooit 
naar de verzorging. Waarom 
niet vraag ik dan? In het zorg-
centrum, waarin ik woon in 
een zelfstandige woning, ken 
ik veel ouderen uit de verzor-
ging die daar dolgelukkig 
zijn. Je zal maar zorgbehoef-
tig zijn en iedere dag in je flat 
in spanning leven of de zorg-
verlener wel komt. En wat 
voor hulp er geboden wordt. 
Zo zou ik nog wel meer argu-
menten weten tegen de 
opvatting dat ouderen zolang 
mogelijk zelfstandig moeten 
blijven. Dat ligt geheel aan 
de situatie, aan de dienstver-
lening waar nog al wat aan 
mankeert. Maar het helpt wel 
mee aan de besparingen van 
de overheid. Daar is het om 
begonnen en niet voor het 
welzijn van die ouwetjes. 

C.Th. Rietbergen, Rotterdam 

WILKO WEG 
Donderdag, 25 april 1991, 
was een fijne dag voor mijn 
vrouw en mij. Fijn omdat we 
omringd waren door Huma-
nitas vriendinnen en vrien-
den! Fijn omdat het zo'n 
heerlijke zonnige dag was! 
Fijn omdat jullie ons op bij-
zondere wijze getoond heb-
ben, dat er waardering was 
voor mij en mijn werk bij de 
vereniging! Er gaat voor ons 
nu een nieuwe levensfase in, 
waarop wij ons zeer verheu-
gen. Wij hebben vele plan-
nen en wij hopen die alle te 
kunnen volvoeren. Humani-
tas komt voor mij nu duidelijk 
op de tweede plaats, al zal ik 
de activiteiten van de vereni-
ging nauwgezet blijven vol-
gen! Ik hoop dat Humanitas 
ook in de toekomst voldoende 
enthousiaste en actieve men-
sen zal weten te verenigen 
om de doelstellingen van de 
vereniging verder uit te dra-
gen. Ik dank jullie allen voor 
jullie aanwezigheid op 25 
april i.l. en de wijze waarop 
het mij aangeboden pro-
gramma was samengesteld. 

Voorts dank ik al diegenen, 
die mij verrasten met zeer uit-
eenlopende geschenken en 
attenties. Het zijn voor mij 
herinneringen aan een 
waardevolle periode in mijn 
leven, waarop ik zuinig zal 
zijn. 
Het gaat jullie allen goed! 

Wilko Post, Zaandam 

TJEENK WILL
P
INK STAPT 

O 
Aangezien aan mijn statutair 
gesteld benoemingstermijn 
van 4 jaar in oktober 1991 een 
einde komt, heb ik mijn bera-
den over de mogelijkheid 
van herverkiezing als voorzit-
ter van het hoofc-ft)estuur van 
Humanitas. Na enige aarze-
ling heb ik besloten mij daar-
voor niet beschikbaar te stel-
len. Mij ontbreekt de tijd die 
ook in de komende jaren 
nodig is voor de verdere ont-
wikkelingen van Humanitas. 
Er is veel in gang gezet. Er 
blijft ook nog veel te doen. 
Zelf had ik gehoopt in 4 jaar 
enkele stappen verder te 
hebben kunnen zetten dan tot 
nu toe mogelijk is gebleken. 
Daarin ligt ook de enige zorg 
die ik heb. Het ontbreekt niet 
aan vrijwilligers mar zij zul-
len zich steeds vaker voor 
een bepaalde termijn en voor 
concrete activiteiten of doel-
einden willen inzetten. 
Dit geldt ook voor (hoofd-)-
bestuursleden met bestuurlij-
ke ervaring. Ook zij worden 
steeds voor de vraag gesteld: 
levert mijn vrijwilligerstijd 
voldoende resultaten op of 
vindt mijn inzet elders meer 
bevrediging. 
De veranderingen waartoe 
het hoofdbestuur heeft beslo-
ten, zijn ook op bestuurlijke 
effectiviteit gericht. Voor de 
uitvoering van die besluiten 
zal ik me graag tot de komen-
de AVA blijven inspannen. 
De toekomst van Humanitas 
vraagt en verdient een grote 
inzet. 

H. Tjeenk Willink 
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Verstandelijk gehandicapten gaan begeleid wonen: 

°Winder zorg, meer kans op geluk' 

Humanitas probeert verstan-
delijk gehandicapten de plek 

in de samenleving te geven 
waarop zij recht hebben. Het 
tij daarvoor is gunstig. De tot 

voor kort bureaucratisch 
georganiseerde hulpverle- 

lkel ning is in beweging, verstan-
delijk gehandicapten trekken 

--- profijt. In de toekomst maken 
zij weer vaker deel uit van 

bbe 	het maatschappelijk verkeer. 
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'Ik heb buiten op straat wel eens een 
paar mensen over ons huis horen pra-
ten', zegt Frits. -Daar wonen van die 
gekken", zeiden ze. Ik deed het raam 
verder open. "Zei je wat?" vroeg ik. Ze 
waren gelijk vertrokken.' Frits woont in 
een wooncentrum in Amersfoort. Het is 
niet zijn echte naam. De leiding van het 
wooncentrum heeft Van Mens tot Mens 
uitgenodigd voor een bezoek, op voor-
waarde dat de identiteit van de bewo-
ners op geen enkele wijze wordt ont-
huld. Frits, voormalig werknemer in een 
transportonderneming, is zich soms 
pijnlijk bewust van het stempel dat hij 
en zijn medebewoners door de buiten-
wereld krijgen opgedrukt. Ook veel 
andere bewoners kennen de smalende 
opmerkingen over hun geestesgesteld-
heid. Hoe ze daarop reageren? 
Tussen vier bewoners van het Woon-
centrum Amersfoort van Humanitas, die 
juist aan de avondmaaltijd zijn begon-
nen, ontpopt zich een levendige discus-
sie. Nel, Annemiek en Victor (eveneens 
schuilnamen) menen allemaal dat je 
denigrerende opmerkingen je ene oor in 
en je andere oor uit moet laten gaan. 
Frits denkt daar anders over. Waar 
halen mensen in vredesnaam het onfat-
soen vandaan om zomaar de spot te 
drijven met een willekeurige voorbij-
ganger? Al pratend komt de discussie 
bij de kern van de zaak. Accepteer je 
alles wat er op je afkomt, of niet? De 
maaltijd wordt als voorbeeld gesteld 
'Stel je nou eens voor', zegt Frits, 'dat de 
kok je een koude maaltijd voor je neus 
zet. Eet je die dan op zonder er een 
opmerking over te maken? Ik niet. Ik zeg 
er wat van, want mijn eten hoort warm  

te zijn.' Hij oogst bijval. Victor peinst er 
niet over om zo'n streek over zijn kant te 
laten gaan. Nel en Annemiek schromen 
ook niet om in dat geval te protesteren. 
'Ik hou helemaal niet van een koude 
maaltijd', voegt Annemiek er strijdlustig 
aan toe. Het is belangrijk om voor jezelf 
op te komen, daar zijn de vier het over 
eens. Je doet dat als kleine, irritante din-
gen je niet bevallen. Maar, zo vinden ze, 
ook als het om belangrijke zaken gaat. 
Als mensen in het postkantoor, de win-
kel of in de trein je niet normaal behan-
delen, hoor je hen duidelijk te maken 
dat je dat niet accepteert. 

Bankzaken 
Deze vier mensen staan met nog twee 
anderen aan de vooravond van een 
verhuizing. Binnenkort wonen zij in een 
dependance van Wooncentrum Amers-
foort. Samen zijn daar dan zes bewo-
ners. Nu wonen ze nog in één huis met 
18 bewoners. De één vraagt wat meer 
begeleiding, de ander wat minder. Deze 
vier hebben niet zoveel meer nodig. 
Hun vrijheid en eigen verantwoordelijk-
heid zal straks, in het nieuwe huis, een 
stuk groter zijn. Zij krijgen minder belei-
ding en moeten hun leven meer zelf 
gaan regelen. Dat betekent zelf koken, 
kleding wassen en bankzaken beheren. 
Het viertal is gespannen. Hier hebben zij 
jaren naar toe geleefd. Nu het eenmaal 
zo ver is, zijn zij onderhevig aan een 
soort spanning die zich laat vergelijken 
met die van mensen die op het punt 
staan te emigreren. 'Ik zie er tegenop', 
zegt Nel. 'Ik zal mijn medebewoners mis-
sen. Toen ik hier kwam moest ik wennen 
aan zoveel mensen om mij heen. Maar 
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straks moet ik eraan wennen dat ze er 
niet meer allemaal zijn. En zullen wij 
iel goed met elkaar kunnen optrekken?' 
Maar de leiding van het wooncentrum is 
niet over één nacht ijs gegaan. De toe-
komstige bewoners zijn grondig voorbe-
reid op wat gaat komen. De leiding is 
meer dan overtuigd van hun kans van 
slagen in een situatie die meer verant-
woordelijkheid van hen vraagt. Nu al 
beschikken zij over een grote mate van 
vrijheid. Ze kunnen gaan en staan waar 
zij willen. Frits komt soms diep in de 
nacht thuis van een feestje. Geen pro-
bleem. Wie de deur uitgaat, moet het 
even zeggen. Als je laat thuiskomt ook. 
Straks, als zij in het nieuwe huis wonen, 
houdt de leiding nog een oogje in het 
zeil. Die grijpt in zodra het nodig is. De 
kans dat dat gebeurt wordt niet hoog 
aangeslagen. 'Zodra er iets misgaat, 
moeten wij het uitpraten', zegt Anne-
miek. 'Bovendien vergaderen wij straks 
elke maandagavond met elkaar.' 

Grenzen 
Deze mensen hebben geluk. Zij hebben 
jaren keihard gewerkt voor dit stapje 
voorwaarts. Met hulp van de leiding 
hebben zij geleerd hoe je voor jezelf 
moet zorgen. Daardoor zijn zij veran-
derd. Ze zijn ernstiger geworden, zich 
bewust dat ze verantwoordelijkheid dra-
-:en. En zij zijn bereid om die te dragen. 
Nu zijn zij in de gelegenheid om dat te 
bewijzen. Dat is niet zo vanzelfsprekend 
als het lijkt. 
Niet elke verstandelijk gehandicapte is 
in de gelegenheid om zo'n ontwikkeling 
door te maken. Zodra je als bewoner 
van een wooncentrum of een inrichting 
een stapje verder wil in je ontwikkeling, 
stoot je tegen grenzen aan. Niet die van 
je eigen vermogens, maar die van de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. Tot 
voor kort kenmerkte deze zorg zich door 
versnippering. De zorg is verspreid over 
een groot aantal instellingen. Een aan-
tal daarvan valt onder Humanitas Ver-
standelijk Gehandicaptenzorg. Die 
beheert verschillende wooncentra, hui-
zen zoals die waar Frits, Nel, Victor en 
Annemiek wonen. Dat gebeurt uit de 
humanistische gedachte dat individuele 
antplooiing en keuzevrijheid zoveel 
mogelijk moeten worden bevorderd. 
De versnippering van de zorg staat ont-
plooiing van verstandelijk gehandicap-
+en in de weg. De regelgeving van de 
verheid is ingewikkeld en weinig elft-

:ier-it. Zodra verstandelijk gehandicap-
.en in het circuit van de zorg worden 

pgenomen, krijgen zij een indicatie. 
IT.-at betekent dat wordt gekeken welk  

soort zorg zij nodig hebben. Aan de 
hand daarvan wordt bepaald voor 
welke voorzieningen zij in aanmerking 
komen. Daarna beginnen de proble-
men. De wachtlijsten in de verstandelijk 
gehandicptenzorg zijn ellenlang. Men-
sen wachten jaren op een plaatst in een 
huis dat volgens de indicatie recht doet 
aan de hulp die zij op dat moment nodig 
hebben. 
Het volgende probleem dient zich aan 
als verstandelijk gehandicapten zich in 
de loop der tijd ontwikkelen. Een ander 
soort hulp is dan meer van toepassing. 
Vooral op het gebied van wonen, wer-
ken en begeleiding. De voorzieningen 
daarvoor ontbreken vaak of bevinden 
zich buiten het bereik van de verstande-
lijk gehandicapte. Hij of zij heeft een 
indicatie en is dus bediend en maakt 
dus eigenlijk geen aanspraak op extra 
voorzieningen. Voor aangepaste voor-
zieningen moet extra geld komen. Dat 
gaat moeilijk, want als de ene instelling 
voor verstandelijk gehandicapten een 
beetje extra subsidie krijgt, moet een 
andere instelling met wat minder 
genoegen nemen. 

Samen delen 
Een oplossing zou zijn om voorzieningen 
met elkaar te delen. Tot voor kort was 
dat officieel onmogelijk, hoewel dat hier 
en daar toch gebeurde. Als instelling A 
gebruik wilde maken van een voorzie-
ning van instelling B, stuitte dat op wat 
'dubbele verstrekking' wordt genoemd. 
Een voorbeeld: een inrichting ontvangt 
voor de zorg van een verstandelijk 
gehandicapte subsidie. Eén van de 
bewoners kan een stapje verder gaan. 
Hij zou gebaat zijn bij werken in een 
dagverblijf vor ouderen. Maar inrichtin-
gen hebben geen dagverlijven voor 
ouderen. Een bewoner van de inrichting 
klopt dus aan bij een wooncentrum. Dat 
heeft wel een dagverblijf. De regelge-
ving steekt echter een stokje voor het 
plan. De persoon in kwestie zou ook nog 
eens van de subsidie voor het wooncen-
trum profiteren. Dat mag niet van de 
overheid. Op die manier is het voor veel 
verstandelijk gehandicapten moeilijk 
om verder te werken aan hun zelfstan-
digheid en individualiteit 
Dit systeem, dat bureaucratisch aan-
doet, gaat veranderen. Tegenwoordig is 
samenwerking het parool van de talrijke 
instellingen die zich bezighouden met 
de zorg voor verstandelijk gehandicap-
ten. De overheid stimuleert dat van 
harte. 'De overheid vind ook dat de 
bestaande regeling niet in het voordeel 
is van de bewoners van instellingen',  

zegt Leny Smit, directeur van de ach-
ting Humanitas voor Verstandei:Tk 
Gehandicapten. De stichting is al zeer 
actief op dit gebied. Op diverse clacttsen 
starten of lopen projecten voor begeleid 
zelfstandig wonen. Die worden nu nog 
bekostigd door Humanitas. Maar :n de 
toekomst gaat dat anders. 'In Roerdam 
gaan wij tachtig plaatsen van een 
inrichting en twintig uit een wooncen-
trum onder één organisatie brengen; 
zegt Leny Smit. 'Wat Humanitas betreft 
proberen wij het beleid van de innch-
ting en het wooncentrum binnen die 
organisatie zo goed mogelijk op elkaar 
af te stemmen. Ook binnen wooncentra • 
zal een sterkere differentiatie ontstaan.' 

Vakantie 
De betekenis van deze ontwikkeling is 
het mogelijk maken van meer variatie ir. 
zorg. Ouders moeten de kans krijgen orr. 
hun verstandelijk gehandicapte kind tij- j 
delijk in een instituut te plaatsen. Bij-
voorbeeld een paar dagen per week, of 
tijdens een vakantie. Ook worden de 
mogelijkheden van hulp bij thuiszorg z  
vergroot. Dat stelt sommige ouders in c  
staat om een kind thuis te blijven verzor it -
gen, terwijl continue verzorging net te v, 
zwaar zou kunnen zijn. Anderzijds geeft ri 

betere samenwerking aan verstandeli.k q 

gehandicapten mogelijkheden om voor- D 
uit te komen. 	 rv 
'Heel lang hebben we gedacht dat ver- g( 

standelijk gehandicapten mensen zijn n(  
met een beperking', zegt Leny Smit. 	kE 
'Maar het zijn ook mensen met mogelijk- v, 
heden. Wat dat betreft schijnt de ver- v, 
standelijk gehandicaptenzorg lang te st 
hebben stilgestaan. Als je verstandelijk b, 
gehandicapten de juiste woonomgevin 
en aandacht schenkt, kunnen zij een g(  
behoorlijk grote ontwikkeling doorma- si 
ken. Die ervaring hebben wij inmiddels. b 
In het Wooncentrum Den Haag van ei 
Humanitas wonen zestien mensen. Het kt 
grootste deel daarvan komt uit een 	b 
inrichting. Van die zestien zijn er alweer st 
vijf die naar een nevenvestiging gaan. b 
Daar wonen ze met nog minder begei-31 
ding.' 
Deze ontwikkeling zal volgens Leny Srn: 
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Hein Maassen. Foto: Delano van Diest 
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INITIATIEVEN 
De Stichting Humanitas Verstandelijk Gehandicaptenzorg is flink i 
beweging. Op veel plaatsen in het land worden nieuwe initiatievet 
ontplooid. 

* Wooncentrum Amersfoort heeft een pand voor zes personen ge-
opend. Over een half jaar volgt een tweede. 

* Wooncentrum Den Haag heeft een pand voor vier personen gekocht. 
* In Odijk heeft het wooncentrum van de Stichting Humanitas vier 

plaatsen toegewezen gekregen. 
* In Lochem wordt een nevenvestiging van Wooncentrum Warnsveld 

gebouwd voor twaalf personen. 
* In Ede bouwt de stichting aan een nieuw wooncentrum voor tien 

bewoners. 
* In Houten komt een wooncentrum voor twaalf bewoners. 
* In Rotterdam komen honderd nieuwe plaatsen. Tachtig inrichtings 

plaatsen en twintig voor een wooncentrum. 
* In Ter Apel bouwt de stichting aan een wooncentrum voor 39 perso-

nen. 

Rechts een wooncentrum in 

het hart van Amersfoort. 

Foto: Delano van Diest 

RESPECT 
Meer respect in de zorg voor geestelijk gehandicapten kan de kwaliteit van hun 
bestaan vergroten, al dus professor doctor G. van Gemert. Van Gemert zei dit 
medio april bij zijn aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de zorg 
voor ernstig geestelijk gehandicapten aan de rijksuniversiteit Groningen. 
Hulpverleners zien de eigen inbreng van de verstandelijk gehandicapten nogal 
eens over het hoofd. Er moet meer rekening gehouden worden met de wensen en 
verlangens van de verstandelijk gehandicapten. 
Hulpverleners moeten daarom leren de verstandelijk gehandicapten zo veel 
mogelijk op eigen benen te laten staan. Uiteraard is het hierbij balanceren tus-
sen te veel en te weinig zorg, tussen te veel en te weinig uit handen nemen. Vol-
gens van Gemert is ook de theoretische basis van de hulpverlening aan verstan-
delijk gehandicapten zwak ontwikkeld. Hier zou meer aandacht voor 'eigen 
inbreng' van verstandelijk gehandicapten uitgangspunt nummer één bij de Ver-
standelijk Gehandicapten Zorg van Humanitas nodig zijn. 

e Stich- 	niet ongemerkt voorbij gaan. Als ver- 
-lijk 	standelijk gehandicapten vaker in staat 
al zeer 	-.vorden gesteld om zich te ontplooien, 
- plaatsen zullen zij ook zelfstandiger kunnen fund-
begeleid tioneren. 'Zij zullen steeds vaker deel 
. nu nog gaan uitmaken van het leven in de wijk 
ar in de of het dorp', denkt Leny Smit. 'Ik denk 
etterdam dat zij een grotere kans maken op geluk. 
-en 	Als je daar tenminste een zo rijk moge- 
oncen- 	lijk leven onder verstaat.' 
.ngen; 
s betreft Drank en agressie 
ihrich- 	Deze ontwikkeling werpt een ander licht 

die 	op de verstandelijk gehandicapte. Niet 
-'' elkaar langer is het een gebrekkige persoon, 
ricentra die moet worden geïsoleerd van de rest 

etstaan." van de maatschappij. 'Mensen denken 
bij een verstandelijk gehandicapte nog 
vaak aan het type dat brommend of gil-

eling is lend over straat loopt', zegt Hein Maas-
fanatie ir. sen, plaatsvervangend hoofd van 
rijgen oir. Wooncentrum Amersfoort. 'Ik kan een 
e kind tij- heel ander beeld schetsen. Sommigen 
n. Bij- 	komen op een bepaald moment niet ver-
week, of der, maar anderen kunnen zich nog 

:en de 	heel sterk ontwikkelen. Als je naast 
etszorg 	zulke mensen staat, valt je niet eens op 
- ers in 	dat hen iets mankeert. Heel vaak zijn het 
,ri verzon- iemands omstandigheden die bepalen 
g net te wat hij kan. Stel je eens voor dat jou 
:Jcis gee:: moeder je altijd haar wil zou heeft 
'tandelil opgelegd en thuis hebben gehouden. 
• om voor- Dan ontwikkelt je persoonlijkheid zich 

niet optimaal. Mensen met minder 
• dat ver- geestelijke vermogens zijn meer dan 
sen zijn normaal vatbaar voor dit soort praktij- 
_ i-nit. 	ken. 
mogelijk- ] e ver- 

	

	
Verstandelijk gehandicapten zijn tot 
veel in staat. Als je maar haalbare eisen 

lang te stelt. Soms onderkennen zij hun eigen 
tandelijk beperkingen en kunnen die moeilijk 
?rl'Igevin accepteren. Dat is vaak niet zonder 
Zij een ] 	gevolgen. Drank, eetproblemen, agres-
‘oorrna- sie en identiteitsproblemen. Door goede 
nmiddels begeleiding kun je ze leren om met hun 
; van 	eigen persoonlijkheid in contact te 
-sen. Het komen. Dat vraagt een heel individuele 
een 	benadering. Uiteindelijk blijven zij ver-

- •r alwee: standelijk gehandicapt. Maar zij leren 
-'-r gaan beter met zichzelf om te gaan.' 
- r oegel  

Frits is tegen de stroom in omhoog ge- 
Leny Srn- kropen. Toen hij kwam, wist hij met zich-

zelf geen raad en was er geen land met 
hem te bezeilen. Nu filosofeert hij over 

-"----'- zijn beperking, over de verantwoorde- 
lijkheid die hij straks krijgt te dragen en 
over de weg die hij nog moet gaan. Ooit 
hoopt hij helemaal op zichzelf te kunnen 
wonen. Vroeger wilde hij dat liever van- 
daag dan morgen. Maar nu gunt hij zich 
tijd om aan zichzelf te werken. 'Laat ik 
nog een paar jaar wachten', zegt hij. 'Ik 
heb nog zoveel tijd, het kan mij alleen 
maar goed doen.' Soms drukt hij zich 
moeilijk uit. Maar wie daaraan voorbij 
gaat, kan moeilijk geloven dat deze inte-
gere jongen ooit als een triest geval bin-
nenkwam. Nu kijkt hij je recht aan, met 
een rustige, heldere blik. 'Ik ken colle-
ga's en vrienden die ouder zijn dan ik. 
Sommige van hen zijn al twee keer 
gescheiden. Zijn zij dan zo zelfstandig? 
Kunnen zij hun leven zo goed regelen? 
Ik heb geen hoge dunk van mijzelf, 
maar ik acht mijzelf toch zelfstandiger 
dan zij. Ik heb hier niet voor niets 
gewoond.' 

--IENK VLAMING 
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'Dit soort zaken neem je zelden in eigen hand' 

Zelf onderhandelen over je 
lot in plaats van afwachten 
wat er van bovenaf over je 

beslist wordt. Een humanisti-
sche gedachte waarop een 

nieuw project gebaseerd 
werd. Met het experiment 

"strafrechtelijke dading" is 
nagegaan of er belangstel-

ling bestaat voor rechtstreek-
se onderhandelingen tussen 
verdachten en benadeelden 

in plaats van strafvervolging. 
Yvo Baudoin, secretaris van 

de begeleidingsgroep van 
het experiment, legt uit. 

In feite is 'dading' niets nieuws. Het bete-
kent niet meer dan dat twee partijen die 
in conflict met elkaar zijn, een overeen-
komst sluiten om een rechtsgeding te 
voorkomen. De mogelijkheid is er altijd 
geweest en wordt binnen het civiel recht 
ook regelmatig gebruikt. Echter nog niet 
binnen het strafrecht. 
Mensen zijn gewend om naar de politie 
te stappen als ze slachtoffer zijn van een 
misdrijf. De politie en later de rechterlij-
ke macht nemen de zaak over. Daarmee 
komt de zaak binnen het strafrecht. Van 
schadevergoeding voor de benadeelde 
komt vaak weinig en de verdachte kan 
zich verheugen op een rol als object 
over wie het gevecht kan beginnen. 
Voor beide partijen is afwachten het 
enige dat rest. 
Het is door de tijd heen zo gegroeid dat 
de overheid de taak van bewaker van 
de rechtsorde volledig vervult. Yvo Bau-
doin vindt dat de overheid best een stuk-
je terug kan treden. 'Mensen zijn 
gewoon niet gewend om dit soort zaken 
zelf te regelen, maar het experiment 
wijst uit dat ze het best kunnen', zegt hij. 
In het experiment werden verdachten 
tegen wie reeds besloten was tot straf-
vervolging over te gaan, de mogelijk-
heid geboden samen met de benadeel-
den (meestal met rechtsbijstand van 
advocaten) een overeenkomst te sluiten. 
In dat geval zag de officier van justitie 
van strafvervolging af. Zou de verdach-
te cie overeenkomst niet nakomen dan 
kon de benadeelde via de rechter nako-
ming van de overeenkomst afdwingen. 
Het ging in het experiment overigens om 
zaken waarop maximaal een half jaar 
gevangenisstraf staat. 

Zelf doen 
maaitas vindt dat iedereen verctnt-

-.- ordelijk is voor de eigen daden en 
)or de gevolgen daarvan. Door recht- 

streekse onderhandelingen wordt de 
verdachte veel directer geconfronteerd 
met de gevolgen van zijn daden, name-
lijk de schade die door de benadeelde 
werd geleden. Veel meer dan wanneer 
hij door een buitenstaander (politierech-
ter) tot gevangenisstraf veroordeeld zou 
worden. Zo sprak een winkeldief bij-
voorbeeld met een grootwinkelbedrijf af 
om een dag in de winkel te komen wer-
ken. De verdachte wordt op deze manier 
geen object, maar blijft een gelijkwaar-
dige partij; een mens met wie te onder-
handelen valt. Bovendien gaat de 
afwikkeling van deze civiele procedure 
veel sneller dan een strafrechtelijke. 
Maar het experiment is niet alleen opge-
zet voor de lol van de verdachte. Binnen 
het huidige strafrecht is het vaak moei-
lijk voor de benadeelde om een goede 
schadevergoeding te krijgen. Of men 
krijgt maar een klein beetje, of er moet 
naast de strafprocedure ook nog een 
civiele procedure worden opgestart. Het 
initiatief en de moeite zijn voor de bena-
deelde. Die betaalt ook de kosten van 
een advocaat. Dus ook de benadeelde 
krijgt nu via rechtstreekse onderhande-
lingen de mogelijkheid op een relatief 
vrij eenvoudige wijze zijn lot in eigen 
hand te nemen. De partijen bepalen 
immers helemaal zelfstandig wat er in 
de overeenkomst komt te staan. 
Het experiment is in Amsterdam gehou-
den. Dat wil voor dit moment zeggen dat  

elders in het land dading wel mogelijk c 
is, maar dat dit niet automatisch tot sep- I 
onering van een strafzaak zal leiden. 
Wel kan het zijn, zoals in Middelburg 
gebeurde, dat de officier van justitie 
bestaan van zo'n overeenkomst zal late: r 
meewegen in zijn beslissing om tot strai-
vervolging over te gaan. Of in zijn 
beslissing over de zwaarte van de te 
eisen straf. 
'Natuurlijk zou ik graag zien dat ons 
experiment navolging vindt in de rest 
van het land', zegt Yvo Baudoin. 'Dat 
hangt echter af van de politiek en justi-
tie. Wel brengen wij het verslag van he: I 
experiment onder de aandacht van 
potentiële initiatiefnemers en andere z 
parketten in het land. Wellicht kan er I 
een landelijk project opgezet worden. 
Het mooiste zou het zijn als de verdacht 
en de benadeelde reeds tot onderhan- r 
delingen komen vóórdat de politie de I 
zaak doorstuurt naar het parket. Of m:s-
schien zelfs voordat er i berhaupt aan - 
aifte bij de politie wordt gedaan. Dat z 
nog eens een humanistische samenle-
ving zijn!' 

c 

Voor meer informatie omtrent strafreci: 
telijke dading kunt u terecht bij: 
Humcrnitas Centraal Bureau, 
contactpersoon Yvo Baudoin, 
Sarphatistraat 4, 020-6262445. 

KATARINA URBAN 
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'Vod erne zorg maakt 
nneuwe zuilen nodig 

In de Humanist van mei/juni 
'91 stond een zowel boeiende 

als kritische beschouwing 
naar aanleiding van een 

boek over interculturele com-
municatie. Het boek is 

geschreven door de directeur 
van het Intercultureel Insti-
tuut, David Pinto. Het gaat 

over de vele misverstanden 
die tussen mensen van ver-

schillende culturele oor-
sprong kunnen rijzen en over 
de vraag hoe misverstanden 

te voorkomen. 

weinig van het voorzieningenaanbod in 
ons land en onze voorzieningen zijn te 
weinig toesneden op de specifieke wen-
sen en behoeften van etnische ouderen.' 
Dit laatste bedoelde minister d'Ancona 
letterlijk. 
Het uitgangspunt van de overheid, dat 
voorzieningen algemeen moeten zijn. 
Alleen als dat écht nodig is, moeten zij 
specifiek zijn. Dat betekent, aldus 
mevrouw d'Ancona, dat algemene 
instellingen zullen moeten werken aan 
een toegesneden service voor allochto-
ne ouderen. 
Zo zou bij voorbeeld het instituut Tafeltje 
Dekje ook Surinaamse, Turkse en 
Marokkaanse maaltijden kunnen aan-
bieden. Kruisorganisaties zouden de 
zorgverlening en de voorlichting ook op 
migranten moeten richten. 
Het klinkt sympathiek, maar is toch 
naïef. In Nederland zijn we al jaren 
bezig om de eigen sub-culturele ver-
scheidenheid, de verzuiling, van het 
bord te wissen. Tegelijkertijd blijven we 
hartstochtelijk de zorg op maat propage-
ren. De sub-culturele eigenheid van de 
diverse categorieën in ons land valt 
klaarblijkelijk niet binnen de noemer 'op 
maat'. Hulp en dienstverlening moet zo 
veel mogelijk vanuit algemene stan-
daardorganisaties worden verleend. 
Die moeten hun aanbod zo veel moge-
lijk laten aansluiten op wat de cliënt 
vraagt. Weg met al die eigen clubjes die 
hetzelfde bieden. 
Maar nu dienen zich mensen aan met 
zwaarder wegende cultuurverschillen. 
Kunnen de algemene organisaties zich 

ragen zorgverieners voor alle etnische groeperingen. 
Foto: Marion v. d. Voort 

wel écht aanpassen? En betekent aan-
passing dan niet het spoor terug naar de 
verzuilde benadering van voorheen? 
Stelt u zich voor, dat de thuiszorg (de 
gezinsverzorging en de kruiszorg in één) 
een op alle culturele verschillen pas-
send aanbod in petto zou moeten heb-
ben. Dat betekent dat de (algemene) 
instelling medewerksters van diverse 
culturele oriëntatie in dienst hebben of 
dat de medewerksters van alle culturele 
markten thuis zijn. 
Het laatste is het meest absurde, want 
het zou inhouden dat degenen die er op 
de fiets op uit trekken de eigenschappen 
van een kameleon moeten bezitten. 
Maar ook de andere weg lijkt weinig 
heilzaam. De algemene organisatie die 
met etnisch personeel voor specifieke 
etnische groepen werkt, raakt onvermij-
delijk in identiteitsproblemen. De instel-
ling stelt ten aanzien van haar perso-
neel professionele eisen. Ook daarbij 
gelden cultuur-verschillen. De ervaring 
leert dat etnisch personeel in conflict 
raakt met de werkgever vanwege ver-
schillende opvattingen over beroeps-
maatstaven. Wellicht willen we het 
onmogelijke. 
Een uit 1984 stammende KRO-televisie 

'Weg met al die clubjes 
die hetzelfde willen' 

documentaire over oudere Nederlan-
ders in Australië en Nieuw-Zeeland, 
aldaar curieus genoeg etnische oude-
ren genoemd, leert dat een eerste gene-
ratie nieuwkomers nooit binnen immi-
grantenland integreert. De Nederlan-
ders blijven in alle opzichten vasthou-
den aan hun eigen cultuur. Men 
begrijpt de andere cultuur nooit echt, en 
voelt zich steeds een vreemde eend in 
de bijt. 
Nederlandse ouderen in Australische/ 
Nieuw Zeelandse verzorgingstehuizen 
zoeken naar Nederlandstalige hulp. Als 
ze die niet krijgen is er duidelijk geen 
zorg op maat. 
Het opzetten van eigen organisaties als 
antwoord op cultuurverschillen, waar-
mee vooral oudere migranten kampen, 
is geen novum. Enkele jaren bezocht ik 
een organisatie van hulpverlening aan 
Caraïbische ouderen in Londen. Ook 
daar was men tot de conclusie geko-
men, dat eigen hulporganisaties grotere 
toegankelijkheid creëerden, dan al 
bestaande organisaties. 
Dit leidt tot maar één antwoord voor wat 
betreft de immigrantenouderen in ons 
land: eigen voorzieningen. Dus eigen 
organisaties voor zorg- en dienstverle-
ning en huisvesting. Ongetwijfeld bete-
kent het culturele herzuiling. Maar in de 
toekomst ligt er dan ongetwijfeld weer 
een ontzuiling in het verschiet. Want de 
kinderen en kleinkinderen van migran-
ten zullen steeds meer thuisraken in de 
culturele eigenaardigheden van de 
Nederlandse maatschappij. 

MICHAEL KERKHOF 

Kennis van de eigen en de andere cul-
tuur legt de verschillen bloot die aanlei-
ding kunnen zijn voor aangepast 
gedrag. Wie iets met mensen uit een 
andere cultuur wil doen, zal grenzen 
moeten trekken ter zaken aanpassing en 
acceptatie. 
Dit laatste levert in de Humanist een 
scherpe kritiek op. De heer Pinto zou 
suggereren dat mensen uit de cultureel 
vrijere landen, zoals in West-Europa en 

--Amerika, zich moeten richten naar men-
sen uit cultureel scherper gereglemen-
teerde landen. Anderzijds kunnen alle 

P
lijk culturen gelijke rechten claimen. 
sep- De vraag rijst wie zich moet aanpassen. 

'ti. :ets aangeven met de linkerhand kan in 
:altuur A zonder betekenis zijn. In cul- 

,% h- Tuur Bis het een belediging. Moet de 
lat representant van cultuur A dan reke- 
stru: ning houden met cultuur B. Of omge-

keerd ?. En als beiden gelijk met elkaar 
%' 	rekening willen houden, hoe gedragen 

zij zich dan? 
Dit voorbeeld is niet van ondergeschikte 

pst 	betekenis. In Nederland is de culturele 
Qt 

	

	verscheidenheid sterk toegenomen en 
sti- in hoeverre moet je hier rekening mee 
he houden? In hoeverre betekent aanpas- 

sing het verloochenen van het eigen 
culturele erfgoed? 
De vragen zijn, zoals meestal, mak.kelij- 

ri. ker te stellen dan de antwoorden te 
geven. Momenteel wonen er in ons land 
naar schatting veertigduizend allochto- 

e ne vijfenvijftig plussers, afkomstig uit 
tnss  verschillende etnische groepen. Van dit 

aantal zijn twaalfduizend personen al 
7: Vijfenzestig jaar of ouder. Veel van deze 

kie_ ouderen bevinden zich op de grens van 
twee werelden. Die van de eigen cul-
tuur en die van het Hollands cultuur-
goed. Dit laatste is voor wat ouderen 
1--etreft, de wereld van onder andere het 
cu derenwerk. 
Hlet moet duidelijk worden wat allochto-

:-.e ouderen en voorzieningen aan 
`.kaar hebben . zei minister d'Ancona in 
•:pril op een symposium. 'Men weet te 

t- 
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Humanitas Rotterdam scoort met Jouw Project 

í1 (L 	 ( 	liCurn 
• mai 	 M6á 

jonge .7iicrranten 
Aan het eind van de tachtiger 

jaren kreeg ook de afdeling 
Rotterdam van Humanitas te 

maken niet het wegvallen 
van vertrouwde werksoorten. 
Op zoek naar ander werk om 
de gaten op te vullen, kwam 

de afdeling terecht bij de 
randgroepjongeren. Samen 

met de Stichting Buitenland-
se Werknemers Rijnmond 

startte Humanitas Jouw Pro-
ject. Deskundigen wrijven 

hun ogen uit bij het zien van 
de resultaten. Humanitas zelf 

is er ook wat beduusd van. 
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Hans Becker, de directeur van de Rotter-
damse afdeling van Humanitas, is eco-
noom. Hij combineert zijn baan bij 
Humanitas met een docentschap aan de 
Erasmus Universiteit. Niet zo verwon-
derlijk dus dat hij strikt economisch te 
werk gaat. 
Toen de overhead dreigde weg te vallen 
voor de vijftien werksoorten van Huma-
nitas die niets opbrengen, zocht en vond 
hij ander betaald werk. De thuishulp 
bouwde hij uit met ouderen maatschap-
pelijk werk, zorgbegeleiding, cursussen 
zelfredzaamheid, particuliere thuishulp 
en het verstrekken van maaltijden. 

Gat 
Becker gokte ook op de jeugd. Met de 
jeugdhulpverlening, die niet meer 
onder de afdeling viel, waren de contac-
ten goed gebleven. De werkeenheid 
Rotterdam zit nog in het gebouw van de 
afdeling. Het gat in de markt waren vol-
gens Becker de randgroepjongeren. 
'Als je uit het Centraal Station kwam, 
moest je je een weg banen door junks 
en allerlei 'gespuis'. Iedere auto die 
neergezet werd in de straat waar ik 
woon, werd opengebroken. Die van 
mijn buren elf keer in drie maanden. 
Iedereen had daar last van. Als de 
samenleving er last van heeft, zal ze zal 
er ook wel geld voor over gaan hebben, 
dacht ik. Gewoon een economische ach-
tergrond.' 
Becker is al jarenlang voorzitter van de 
Stichting Buitenlandse Werknemers 
Rijnmond. De SBWR is een tweedelijns 
organisatie. Becker wist de SBWR te 
overreden beperkte menskracht vrij te 
maken. Het ging weliswaar om eerste-
lijns werk, maar het opzetten van zo'n 
project is eigenlijk werk voor de tweede 
lijn. 
Zo kwam de eerste medewerker van het 
werk voor randgroepjongeren binnen. 
Het was Topsy Ros. Zij werd de drijven-
de kracht van Jouw Project, zoals het 
werk was gaan heten. Het project heeft 
inmiddels achttien part time-medewer-
kers, waarvan zes niet betaald. 
De financiële basis van het werk is 
gezond. Becker maakt er een sport van 
uit hoeken en gaten geld bijeen te 
schrapen. Na de SBWR kwam ook Jouw 
Project Rotterdam Werkt, een gezamen-
lijk project van de gemeente en het 
arbeidsbureau, over de brug. Jouw Pro-
ject is nu een voorbeeld voor de sociale 
vernieuwing en is drie jaar lang verze-
kerd van subsidie. 

Geprezen 
Jouw Project begon met een grondige 
verkenning van het veld. Binnen Huma- 

nitas zelf gebeurde niet veel. De jeucci Zc -
hulpverlening had wel veei buitenland- je 
se cliënten, maar er was slechts slechr,  
één buitenlander in dienst. Binnen de m 
afdeling waren er bij een paar werk 	Ie - 
soorten contacten met randcrroepjonc Nf - 
ren. De afdeling Den Haag was net 	1:4 
begonnen met een project. 	 Bi, 
Binnen de stad Rotterdam gebeurde er di] 
wel heel veel. Er bleken zo'n 65 insteilin- Rc 
gen met de groep in de weer te zijn. Er ee 
werd flink langs elkaar heen gewerkt. en 
Een goed overzicht van wie nu wat 	pe 
deed, was er niet. Humanitas stelde do: ke 
overzicht samen en is er veei voor 	ref. 

geprezen. 	 ter 
Jouw Project zat vanaf het begin op de nir 
lijn dat het iets nieuws wilde doen: door- Ac. 
en toeleiding. Jouw Project begeleidt 	Ge 
jongeren bij het zoeken naar oplossin- 

. Tor gen voor school, werk, enz. 
Het project had in het begin wat moeite - ken 
met het vinden van een eigen plek. De me: 
instellingen waarmee voor de inventari-. gro 
satie werd gesproken, zeiden gebruik te - me: 
zullen maken van een door- en toelei- Pro 
dingsproject, maar ze deden het niet. De' gac  
positie van Jouw Project bleek te ondui- Het 

delijk. Het was geen jeugdhulpverle- 	Wo 

ning, geen jongerenwerk en ook geen effi' 
werkgelegenheidsproject. Het was 	mv 

nieuw. De medewerkers van Jouw Pro- is n 
ject zijn daarop 'vindplaatsaericht' gaar. Hu. 
werken. Ook waren er voorlichtingslor - mtt 
eenkomsten bij zelforganisaties en we-ci 
er samengewerkt met arbeidsmarkt-
voorlichters. Dat was de oplossing. 
Jouw Project is inmiddels met werving 
gestopt. De spontane aanmelding is zo 
groot dat deze al bijna niet te behappen 
is. 

Palestijnen 
Zonder dat de medewerkers er iets voor 
deden, kreeg het project Marokkanen 
binnen. Na de eerste tien kwamen de 
eerste twintig. Nu zijn het er driehon-
derd. 
Het uitgangspunt van Becker is dat bui-
tenlanders door buitenlanders moeten 
worden geholpen. Hij had graag vanaf 
het begin willen werken met Marok-
kaanse hulpverleners. Die waren dat 
moment niet te strikken. Jouw Project 
begon met Palestijnen hulpverleners. 
Palestijnen spreken ook Arabisch, maar 
zijn niet betrokken bij de interne twisten 
tussen Berbers/niet-Berbers, enzovoort. 
Nu werkt bij Jouw Project een team met 
zeven nationaliteiten. 
Toen de eerste Marokkaan binnen was, 
was het vervolg simpel. Hij kende 
iemand die aeschikt was en toen 
opnieuw uitbreiding nodig was, wist 
deze op zijn beurt weer een kandidaat. 
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Zo werkt dat. Hans Becker neemt het de 
eugdhulpverlening van Humanitas 
kwalijk dat ze doorgaat op de oude lijn 
met sollicitatiecommissies en criteria. 
:edere keer komt er daar toch een 
:Iederlander uit de bus. 
De gemiddelde leeftijd is zo'n 25 jaar. 
Bijna allemaal hebben ze een HBO-
diploma of studeren er nog voor. Topsy 
Ros kijkt niet naar diploma's. 'Ik heb er 
eentje bij die niet wordt gehinderd door 
enige opleiding, maar die is dus echt 
erfect. Meer dan opgeleide mensen 

kent hij het moment waarop je werkelijk 
resultaat hebt geboekt. Als Achmedje 
.enig is bij paps, dan is de hulpverle-
ning geslaagd. Maar hem gaat het erom 
Achmedje bij paps te houden'. 

Gein 
Topsy waakt ervoor dat haar medewer-
kers niet opbranden. 'Ik eis bij jonge 
mensen die te maken krijgen met zulke 
grote problemen van andere jonge 
mensen, niet meer dan vijfenzeventig 
procent. De rest is gein trappen. Dan 
gaan we met z'n allen naar de markt'. 
Het succes van Jouw Project is groot. 
'iVactrschijnlijk omdat de hulpverlening 
efficiënt en effectief is. Hoewel op het 
niveau van de werkers een goed contact 
is met de jeugdhulpverlening van 
Humanitas, is dat op het werkniveau 
minder. De officiële jeugdhulpverlening  

is te bureaucratisch en Jouw Project te 
onorthodox. 
De jeugdhulpverlening van Humanitas 
steekt gunstig af bij de twee andere 
voogdij-instellingen in Rotterdam. De 
contacten met Jeugd en Gezin noemt 
Topsy rampenwerk. Zij noemt als voor-
beeld een doorverwijzing van de jeugd 
en zedenpolitie. 'Daar stond die dan en 
we konden geen stap zetten, want hij 
was minderjarig en had een voogd. Om 
dan die maatschappelijk werkende te 
pakken te krijgen. Allemachtig. Drie 
dagen continue bellen en dan nog geen 
contact. Toen zijn wij naar het JAC 
gegaan. Dat heb je ook nog. Je kunt niet 
lang wachten. Wij zijn ook heel onge-
duldig. Zo'n knul met die plastic tasjes 
weer de straat opsturen, omdat de 
betrokken maatschappelijk werkende 
pijn in zijn teen heeft. Kom nou'. 
Jouw Project probeert de hulpverlening 
vooral praktisch te houden. Als een jon-
gen geen huis heeft en honger lijdt, dan 
begin je niet over een cursus om auto-
monteur te worden. Jouw Project zorgt in 
zo'n geval eerst voor huisvesting. Dat is 
vreselijk moeilijk, want huisvesting is 
een schaars goed. Sinds maart heeft 
Jouw Project de beschikking over een 
pand met elf kamers voor de echte cri-
sisgevallen. 

Gympen 
Zodra er een adres is, al of niet een post-
adres, is het regelen van een uitkering 
geen probleem meer. 'Vervolgens', zegt 
Topsy Ros, 'moet je zo'n jong leren bud-
getteren. Voordat je het weet gaan drie-
honderd gulden op aan gympen. Dat 
komt regelmatig voor. Dan komen ze 
hier weer om een lening vragen, maar 
dan doen we niet. Dan verrek maar je 
even'. 
Vanaf september '90 is er met 421 jonge-
ren een intake gesprek gevoerd. Er is 
een veelvoud aan kortlopende contac-
ten, maar die leiden niet altijd tot een 
bemiddelingsaanbod. 89 procent van de  

jongeren waarmee wel een trajec: :s 
ingegaan, zit nog steeds op een 
ding, werkt of is weer naar schooi, c:: is 
weer naar paps terug. Met die grc.-.D is 
er regelmatig contact. In de beginn;no-
de zijn de contacten frequent. Op 
moment dat iemand op de plek zi: 7.-aar 
die naartoe wilde, is er minimaal 
maal per maand contact. Komt de -cliënt 
niet opdagen, wordt contact gezocht met 
de instelling met de vraag hoe he: 
ermee gaat. Dat gebeurt overigens ook 
als de cliënt wel komt. 
'Als hij of zij echt niet komt, dan gaan we 
erheen', zegt Topsy Ros. 'Als er geen 
permanente huisvesting is, wat vaak bij 
die jongetjes en meisjes het geval :s, 
dan zoeken we ze op. We sjouwen ach-
ter ze aan tot in het Centraal Station, de 
gokhuizen, de coffeeshops en de tl-lee-
huizen. Dat blijkt te werken'. 

Vraagbaak 
Jouw Project is intussen ook een vraag-
baak geworden. Steeds meer organisa-
ties doen een beroep op de medewer-
kers om te vertellen hoe het zit met die 
Marokkanen en Kaap Verdianen. ra-
gen als 'hoe gedraag een islamitisch 
meisje zich ten opzichte van haar 
vader'. Dingen die je overal kan lezen, 
maar waar men pas iets mee kan doen 
als dat door de jongens en meiden van 
Jouw Project wordt verteld. 
Veel vragen komen er over een leeftijds-
groep die jonger is dan de doelgroep. 
Kinderen die jonger zijn dan zestien 
jaar. Scholen vragen hoe ze buitenland-
se jongens en meiden moeten aanpak-
ken. Hoe houden we ze binnen school ? 
Onderzoek 
De aanpak van de afdeling heeft inmid-
dels navolging gekregen. Op aanraden 
van Hans Werdmiiller van de Vrije Uni-
versiteit, heeft de gemeente Amsterdam 
een vergelijkbare aanpak gekozen . 
De SBWR heeft WVC opdracht gekregen 
de methodiek van het project te beschrij-
ven. Die opdracht is gegeven aan Ger-
ard Nijhuis van het bureau APA en aan 
Mimo Marinelli, docent aan een Sociale 
Academie in Den Haag. 
De laatste opdracht zal resulteren in een 
boekje dat de SBWR zal uitgeven in 
haar eigen reek publikaties. 

PETER VAN AGTEREN 

Informatie over Jouw Project is te verkrij-
gen bij de afdeling Rotterdam van 
Humanitas, Pieter de Hoochweg 110. 

Medewerkers van Jouw Project. 
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Zuid-Afrikaanse vraagt om helpende hand 

11,712:As in jullie rijke landen 
7,11,7r,, welzijnsorganisaties' 

Als Lydia Kompe aan het 
einde van haar bezoek aan 

het Centraal Bureau van 
Humanitas een shawl, een 

broche en een tas vol brochu-
res cadeau krijgt klapt ze uit 
onverbloemd enthousiasme 

in haar handen. Even lijkt het 
alsof haar gemoed overloopt. 

Maar een stralende Lydia 
laat het bij overvloedige 

dankbetuigingen. 

Lydia Kompe is coordinator van Trans-
vaal Rural Action Committee (TRAC), 
een organisatie die op vele manieren 
steun verleent aan zwarte gemeen-
schappen in de provincie Transvaal in 
Zuid-Arika. Zij zet zich met name in voor 
het project -Forum voor Plattelands-
vrouwen". Tijdens de campagneweken 
van "Zuid-Afrika Post Apart" was zij in 
Nederland om organisaties te bezoeken 
en om mee te werken aan een aantal 
activiteiten. Op 24 april bezocht zij het 
Centraal Bureau van Humanitas en ver-
telde over haar werk en leven. 
Ti idens haar bezoek aan het Centraal 
Bureau toont zij zich een kundig verte- 
genwoordigster van de anti-apartheids- 
beweging in Zuid-Afrika. Maar de pro- 
minente activiste, die naar verre landen 
reist om te pleiten voor haar strijd, is nog 
niet vergeten dat ze zelf onder erbarme- 
lijke omstandigheden opgroeide. Niets 
accentueerde haar boodschap scherper 
dan juist haar aandoenlijke reactie op 
de naar onze maatstaven eenvoudige 
cadeaus. Het moderne Zuid-Afrika is 
achter de schermen een primitieve 
samenleving, zette zij uiteen. Het uiter-
lijk van grote, welvarende natie camou-
fleert de enorme kloof in welvaart en 
kansen die de natie verdeelt. Grote 
delen van het platteland komen nauwe-
lijks boven het niveau van de middel-
eeuwen uit. Zonder hulp van buitenaf 
kan deze situatie niet veranderen. 

Menswaardig bestaan 
Diep in de binnenlanden van Zuid-Afri-
ka, waar geen bezoekers komen, heb-
ben de mensen geen kans op een mens-
waardig bestaan. Zij hebben geen land 
en geen werk. De mannen zijn voor 
verk naar de steden getrokken. Vrou-

.-.-en en kinderen blijven achter. 'Ze heb-
:..en geen raaio ot krant', vertelt Lydia 
Kompe. Zii weten niet wat er in het land 
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Lydia Kompe wacht op een Nederlandse trein: Ik keek mijn ogen 
uit. Foto: Katarina Urban. 

gebeurt en zij kennen hun rechten niet. 
Ik zoek ze op in hun woonplaatsen. 
Soms is het stencil van TRAC het eerste 
blad dat zij ooit te lezen krijgen.' Zo blij-
ven traditionele rolpatronen in stand en 
blijven deze gebieden steken in achter-
lijkheid. Deze toestand voert terug tot de 
invoering van apartheidswetten in Zuid-
Afrika. Met de Wet in de hand werden 
zwarte bewoners naar armoedige thuis-
landen gedreven, waar de economische 
bedrijvigheid ongeveer nul was. Hun 
oorspronkelijke land werd hen afgeno-
men en aan anderen in gebruik gege-
ven. Zo komt het dat ongeveer zes mil-
joen blanken 78 procent van het land 
bezitten. De rest is voor 28 miljoen zwar-
ten. Apartheid is niet alleen een systeem 
dat het ene ras scheidt van het andere. 
Het is ook een systeem dat veel mensen 
elke kans op een beter leven ontneemt. 
Deze problematiek lost niet vanzelf op. 
Lydia Kompe toont dat aan door er op te 
wijzen dat de regering de Wet op de 
groepsgebieden heeft afgeschaft. Maar 
zij helpt de verdreven bevolking niet om 
hun oorspronkelijke bezit terug te vorde- 

ren. 'Of er een nieuwe of een zware 
regering komt - daarmee zijn de proble-
men niet over', zegt zij. 'Een regen.no 
kan niet overal zijn. Zelfs in jullie n te 
landen zijn welzijnsorganisaties. 7.'<i.AC 
blijft ook onder een vrije regering nodig 
Het probleem van veel mensen is dat ze 
zelfs geen basis hebben om ergens mee 
te beginnen.' 

Uitwisselen informatie 
De reis van Lydia Kompe en andere 
anti-apartheidsactivisten heeft als doel 
om inzicht in de toestand in Zuid-Afrika 
te geven. Onder het gehoor van Lydia 
Kompe gingen er toch vragen op wat er 
nu precies van Humanitas wordt ver-
wacht. Geld misschien? Lydia Kompe 
antwoordde ontwijkend. 'We kunnen 
beginnen om een relatie op te bouwen t 
tussen TRAC en Humanitas', suggereer-j 
de zij. 'Wij kunnen onderling informatie 1 
uitwisselen om erachter te komen waar 
TRAC behoefte aanheeft. TRAC is een 
heel kleine organisatie, die mensen 
vaardigheden leert. Wij leren vrouwen i 
bijvoorbeeld hoe ze kleding kunnen ver-1 
vaardigen. Dan zijn zij in staat om kle-
den en tassen te maken om te verkopen.! 
Zo verdienen zij wat geld. Dat is een 
moeilijke manier van leven, maar het is j 
een begin.' 
TRAC heeft volgens mevrouw Kompe 
vooral behoefte aan gebruiksvoorwer-
pen waarmee plattelandsvrouwen 
aan hun eigen ontwikkeling kunnen 
doen. Ondersteuning hoeft dus niet per 
sé financieel te zijn, opperden enkele 
aanwezigen. In Nederland wordt al zo 
vaak een appèl gedaan op de porte-
monnaie van de burger. Die stelt steeds 
vaker de vraag wat er met zijn geld 
gebeurt. Humanitas zou in plaats van 
geld ook hulp in natura kunnen verle-
nen. 
Een andere mogelijkheid is het om bij-
voorbeeld eens per maand een gerichte 
inzamelingsactie te houden voor een 
concreet maar klein en overzienbaar 
doel. De kans op succes daarvan zou 
wel eens groter kunnen zijn dan meer 
algemene acties voor een financiële bij-
drage. 
'Als je goederen stuurt, loop je niet het 
risico van corruptie', meende mevrouw 
Kompe, die de suggestie niet zo gek 
vond. 'In Transvaal is geen water. Daar 
is grote behoefte aan waterpompen. Ik 
ben daar opgegroeid. Op het moment 
dat ik voor het eerst water zag stromen 
was ik al een oude vrouw. Ik zat hier in 
Nederland in de trein mijn ogen uit te 
kijken: al dat water!' 

HENK VLAMING 



Lydia's verhaal 

Op een dag hadden de mannen, 
onder de boom in vergadering zit-
tend, besloten dat er een school 
gebouwd moest worden. Eén van 
hen komt naar ons toe met de 
mededeling dat ze vrouwen nodig 
hebben om zand aan te slepen. Dus 
slepen wij vrouwen de hele dag 
zand aan.' 

Lydia woonde met haar ouders, drie 
broers en drie zusters op een landgoed 
van de Duits-Lutherse missie in Transvaal. 
Haar vader bewerkte een groot stuk land 

RAC en hield vee, waarmee hij het gezin onder-
'.odighield. Ten tijde van de gedwongen depor-
lat ze taties naar de thuislanden en de vele land- 
meeonteigeningen verdeelde de regering het 

land van de missie onder steeds meer 
mensen. Ook het bezit van vee werd aan 
banden gelegd en de ouders van Lydia 

c, 	moesten van steeds minder geld zien rond 
doel te komen. Hoewel Lydia door wilde leren 
fl-Ika moest ze al vroeg van school af en meehel-
*aict pen om de kost te verdienen. Ze trouwde 
":at e 7 en verhuisde met haar echtgenoot naar 

Johannesburg om daar werk te zoeken.' In 
.Pe 	de grote stad komt Lydia in aanraking met 
-ri 	mensen die actief zijn in organisaties als 

',ven het ANC. Ze besluit dat zij dat ook wil doen 
geer-en wordt actief lid van het ANC. Als het 
natie ANC verboden wordt, gaat ze voorzichtig, 
"aar maar zeer bewust ondergronds verder. Na 
een enkele jaren keert zij met haar, inmiddels 

met drie kinderen verrijkte, gezin terug 
'Wen naar haar geboortegrond. Nu haar ogen 

ver geopend zijn voor sociale misstanden, kijkt 
kle- ze ook kritischer naar haar eigen positie en 
• Pen die van haar vriendinnen. 'Vrouwen uit 
±n 	die traditionele dorpen zijn nooit betrokken 
riet is geweest bij beslissingen, ze hebben nooit 

geleerd zelfstandig na te denken en volle-, 
•De.. nig afhankelijk zijn van hun echtgenoot. 

Ielen zijn onaeschoold en analfabeet. 
• -ets Daarnaast werken hun echtgenoten vaak 
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	:n de stad, komen zelden ot nooit thuis, 
Pei waardoor veel vrouwen in feite alleen-

staande moeders zijn.' Lydia scheidt van 
Ii zo haar echtgenoot, brengt haar kinderen 

onder bij haar zuster en vertrekt wederom 
i%eds, naar Johannesburg om te gaan werken. 

'Mijn broers en zusters hebben geen 
ran begrip voor mijn werk, zij zitten nog hele-
'rle- maal in hun traditionele wereldje. 

Dat vond ik in het begin best moeilijk en ik 
bij- heb toen ook veel energie gestoken in de 

:'" richtEciiscussies met hen. Maar al enige tijd heb 
ik het punt bereikt waarop je denkt: "Ach, 

:,ktr laat ze maar." Dan voel je je wel een beet- 
:"u 	je alleen staan, maar gelukkig krijg ik heel 

er veel steun van mijn huidige echtgenoot.' 
le b.1-Haar zoon is ook heel actief: hij doet veel 

werk bit de ieugdafdeling van het ANC. 
riet Ontroerd is Lydia als ze van haar veertien-

rit': tanige neehe verteld: 'Nu al zo enthousiast 
'ken vol initiatieven, such a fine boy!' 

oor Omdat ze weinig opleiding heeft, kan ze 
`rt Ik geen hoog gekwalificeerd werk doen. 
rent Maar wat ik wel kan, is mijn verhaal 
leen vertellen aan andere vrouwen op het 
:s»- in Zuidafrikaanse platteland en aan de 
'• te Westerse wereld. En dat zal ik dan ook 

blijven doen zolang dat nodig is.' 

KATARTNA 

.4k 

Terug naar 
de natuur 

Als je de overvolle autowegen ziet, 
zou je bijna gaan denken dat het 

wandelen in diskrediet is geraakt. 
Het is echter merkwaardig dat de 
wandelsport opgang maakt, tegen 

de verdrukking in. 

Foto: Delano van Diest 

Denk daarbij niet aan de vierdaagse 
van Nijmegen of aan soortgelijk massa-
vermaak, maar aan individualisten of 
kleine groepjes die erop uittrekken. Er 
bestaat een net van wandelpaden dat 
zich uitstrekt over heel Europa. Vanaf de 
Noordkaap tot in Portugal, van Kopen-
hagen tot Joegeslavië en van Hoek van 
Holland tot Nice. Ook in Nederland is 
een netwerk van paden ontstaan. De 
eerste was het Pieterpad, dat loopt van 
Pieterburen in het Noorden van Gronin-
gen tot aan de Sint Pietersberg ten Zui-
den van Maastricht. Daarna werden ook 
in Nederland veel meer paden voor 
lange afstend beschreven. Het Pieter-
pad sluit bij Maastricht weer aan op het 
pad dat van Hoek van Holland naar 
Nice voert. Het voert de wandelaar door 
de Ardennen, in Noord Frankrijk door 
de Lorraine, de Vogezen en via de 
Bourgondische Poort over de Elzas. Dan 
over de Franse Alpen en de Alpes Mari-
times. Tenslotte door de Province om te 
eindigen in Nice. Moet u zich eens voor-
stellen dat te doen: rugzak om, voldoen-
de tijd en dan van herberg naar her-
berg of met een tentje. Een fantastische 
ervaring, zoals ik uit eigen ondervinding 
weet. Helaas heb ik gebrek aan tijd. 
Vandaar dat de tocht nu al enkele jaren 
duurt. Iedere keer onderbreek ik de reis 
voor een lange periode van werk. Elk 
jaar begin ik weer bij het punt waar ik 
vorige jaar noodgedwongen de loop 
moest onderbreken. Je doet ervaringen 
op die te denken geven. In Nederland 
merk je hoe netjes we leven. Mensen, 
netjes gekleed, de tuintjes aangeharkt, 
het gras in plantsoenen goed onder-
houden, alles op tijd geverfd, nergens 
storende afwijkingen, de bossen in over-
zichtelijke percelen. Alles keurig. Ver- 

dwalen kun je niet. En overal herrie, 
vreselijke herrie. Want, hoewel het pc.H 
de bedoeling heeft je door natuurgeir.:e-
den te voeren, het lawaai verlaat je 
nooit voor lang. De verkeersweg in de 
verte, de auto over het zandpad dichz:•:r.j, 
een denderende trein, vliegtuigen in ie 
lucht, klokgebeier (vooral zondagsmcr-
gens), kettingzagen, motoren, pompen. 
Het valt op als het even weg is. 
Dat Pieterpad loopt langs de oostgrens 
van Nederland. Je passeert dus nogal 
wat beekjes die vanaf Duitsland ons 
land instromen. Zonder uitzondering 
vervuild of gekanaliseerd, zo'n kaars-
rechte geul met betonnen randen. Je 
passeert ook de Rijn, nog steeds een 
prachtige rivier. Maïs, dat is het gewas 
dat je het meeste tegenkomt. Manshocg 
met twee of drie kolven per stengel. Het 
is het enige gewas, zo leerde ik op de 
tocht, dat opgewassen is tegen overbe-
mesting. Met grote combiners wordt de 
maïs geoogst, meteen gehakseld en ver-
volgens weer aan de beesten gevoerd. 
De mest komt weer op het land. Boeren 
zie je de mest echt zeer dik verspreiden. 
Het is om wanhopig van te worden. 
Eigenlijk is in Nederland iedere vierkan-
te kilometer grond benut. Dat valt nog 
het meeste op als je vlak langs de Duitse 
grens loopt. Tot op de grens hebben 
landgenoten de zaak uitgebaat met 
tuinbouw, landbouw, veeteelt, huizen-
bouw. Aan Duitse kant liggen uitge-
strekte bossen. Het weinige dat in de 
afgelopen eeuwen nog aan vrije natuur 
is overgebleven, wordt nu fervent ver-
dedigd tegen aanslagen die er van alle 
kanten op worden beraamd. En dan 
kom je tot het besef dat de zaken worden 
omgedraaid. Er moeten aanvallen wor-
den beraamd om de cultuurgebieden 
die ten onrechte van de natuur zijn afge-
nomen. Zou daar mede een taak voor 
Humanitas kunnen liggen? Vorige 
zomer hebben we onze boeiende tocht 
weer voortgezet. Wij zijn al een eindje 
gevorderd op weg naar Nice. Zo kwa-
men we in de Vogezen bij Haut Keinings-
bourg, een prachtig gerestaureerd kas-
teel met een magnifiek uitzicht over het 
Rijndal, helemaal tot aan het Schwar-
zwald toe. Vanaf 700 meter kun je dan 
heel wat vierkante kilomters overzien. 
Wat je ziet zijn de wat lager gelegen 
heuvels en uitlopers van de Vogezen, de 
verschillende percelen bossen in diver-
se kleuren groen, afhankelijk van het 
jaar van aanplant. Iets verder naar 
beneden beginnen de landbouwperce-
len met de wijnbouw. Wat je ziet is te 
veel om op te noemen . Dorpjes, steden, 
verbindingswegen, weggetjes, ver-
keerswegen, een spoorlijn en in de verte 
vermoed je nog de Rijn. Bij nadere 
beschouwing zie je overal de resultaten 
van menselijke activiteiten en besef je 
dat dat hele immense gebied dat je 
overziet al eens door mensen op de 
schop is genomen. Een wild beest heeft 
in dit landschap geen enkele kans. Ze 
bestaan slechts ten nutte van jagers, die 
dan ook te pas en te onpas hun schuil-
hutjes hebben gebouwd, in bossen die 
boom voor boom door mensen zijn aan-
geplant. Er moet méér natuur- en min-
der cultuurgrond komen! 

JACQUELINE SPA 
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Geen AWW maar AAW 
Onder de kop 'AWW-uitke-
ring' werd in het aprilnum-
mer in deze rubriek een 
vraag beantwoord, die 
betrekking had op de beëin-
diging van een AAW-uitke-
ring. 
De kop wekte ten onrechte 
de indruk dat het ging om 
een weduwenuitkering 
(AWW), maar uit het verhaal 
bleek wel dat het een 
arbeidsbeidsongeschikt-
heids-uitkering (AAW) 
betrof. Een ogenschijnlijk 
klein, maar toch wezenlijk 
verschil van één letter, dat 
tot veel verwarring zou kun-
nen leiden. Daarom excuses 
voor de foutieve afkorting in 
de kop. 

WW hij ziekte 
Als je recht hebt op een 
basisuitkering WW van zes 
maanden en je zou in die 
periode een been breken, 
kom je in de Ziektewet. 
Stel dat dit twee maanden 
duurt, kan je dan toch de 
gehele termijn van zes 
maanden WW volmaken? Of 
loopt die termijn ook tijdens 
de ziekteperiode door? 

Tot voor kort werd tijdens 
ziekte de uitkering welis-
waar betaald uit de Ziekte-
wet-kas, maar de termijn 
waarbinnen je recht had op 
WW, liep rustig verder. 
Door een recente uitspraak 
van de Centrale Raad van 
Beroep komt daarin nu ver-
andering. De Raad blijkt 
namelijk een andere visie te 
hebben op een ziekteperiode 
tijdens de WW. De Raad stelt 
nu, dat iemand die ziek is 
niet beschikbaar is voor 
arbeid. Om die reden krijgt 
betrokkene in die periode 
voortaan geen WW-uitke-
ring meer, maar een uitke-
ring krachtens de Ziektewet. 
De Raad vindt dat het recht 
op WW pas weer herleeft op 
het moment waarop men 
zich beter meldt; pas dan is 
men namelijk weer beschik-
baar voor de arbeidsmarkt. 
Bij een ziekteperiode van bij-
voorbeeld twee maanden 
betekent dit, dat de tijd 
waarin recht op WW-uitke-
ring bestaat ook met twee 
maanden wordt verlengd. 
Deze nieuwe regeling geldt 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen wor- 
den opgestuurd aan 
Postbus 71, 1000 AB 

Amsterdam. 
Zet op de enveloppe: 

'0 zit dat zo'. 

overigens niet voor ziektepe-
riodes korter dan één week. 
Wie ziek is tijdens zijn of 
haar WW-periode moet dus 
vanaf nu extra goed opletten 
of die ziektedagen aan het 
einde van die periode wel 
worden bijgeteld. Deze nieu-
we regeling geldt met terug-
werkende kracht. Namelijk 
ook voor mensen met ziekte-
periodes in het verleden, ter-
wijl het recht op WW nog 
niet beëindigd is. Maar ook 
zij die ziek zijn geweest tij-
dens hun WW-periode en 
sinds kort geen WW meer 
ontvangen, kunnen alsnog 
aanspraak maken op de ver-
lenging van de WW-uitke- 

ring wegens ziekte. Daar-
voor moeten zij bij de 
bedrijfsvereniging een 
bezwaarschrift indienen, 
waarin wordt gevraagd om 
verlenging van het recht op 
WW gelijk aan de periode 
van ziekte. Gezien de uit-
spraken van de Centrale 
Raad van Beroep zal de 
bedrijfsvereniging zonder 
meer overgaan tot toeken-
ning van die extra termijn. 

Beslag op uitkering 
Een postorderbedrijf, waar ik 
wat schulden heb, dreigt 
beslag te leggen op mijn 
RWW-uitkering. Ik dacht dat 
beslag op uitkeringen niet 
mogelijk was. Moet ik het 
dreigement serieus nemen of 
is het loos alarm? 

Op vrijdag 1 april 1991 is een 
nieuwe wet in werking 
getreden: de 'Wet beslag op 
loon en uitkeringen'. Op 
grond van die nieuwe wet 
kunnen schuldeisers (zoals 
gas-, elektra- en waterlei-
dingbedrijven, banken, huis-
eigenaren, postorderbedrij-
ven, etc.) niet alleen beslag 
leggen op het loon van dege-
ne die schulden heeft, maar 
ook op een eventuele uitke-
ring zoals AOW, AWW, ZW, 
WW, WAO, of Bijstand. Ver-
der op uitkeringen uit 
levens-, invaliditeits-, onge-
vallen- of ziektegeldverzeke-
ring, op pensioen en alimen-
taties. 
De schuldeiser kan via de 
rechter beslag laten leggen 
bij een werkgever of uitvoe-
ringsorgaan. Maar dat kan 
niet onbeperkt. Een deel van 
het loon of de uitkering moet 
overblijven om er van te 
kunnen leven. Dat deel is de 
zogeheten beslagvrije voet, 
die gelijk is aan tenminste 
90% van de voor de schulde-
naar geldende bijstands-
norm (inclusief het vakantie-
geld). 
Heeft men bijzondere kosten 
en lasten, zoals premie voor 
de ziektekostenverzekering 
en niet door de huursubsidie 
gedekte woonkosten, dan 
moet daarmee ook rekening 
gehouden worden. 
Nu is er een overgangsrege-
ling die voorschrijft dat een 
schuldeiser geen beslag 
mag leggen op een uitkering 
als aan de vier volgende 
punten tegelijkertijd wordt 
voldaan: 
- de schuld is vóór 1 april  

1990 ontstaan; 
- op de uitkering van dege 
die schuld heeft was vóór 
april 1991 geen beslag 
mogelijk (dit geldt voor 
ABW, RWW, AOW, OAZ); 
- degene die schuld heeft, 
ontving de uitkering ook a 
op 1 april 1990; 
- de uitkering duurt na 1 
april 1990 zonder onderbre 
king voort. 
Gaat u dus eerst na of u aa 
al deze voorwaarden vol-
doet. Zou het toch tot besla 
legging komen, dan kunt u 
vanaf het moment dat de 
deurwaarder op uw stoep 
heeft gestaan, in beroep 
gaan. Dit moet binnen acht 
dagen gebeuren en u moet 
onmiddellijk een advocaat 
inschakelen. 

Huurverhoging 
Ik verwacht binnenkort wee 
een aanzegging voor een 
huurverhoging per I juli. Di, 
jaar lijkt het zelfs 5,5% te 
worden. Maar nog steeds 
weigert mijn huisbaas repa• 
raties te verrichten, waar ik 
al lang om gevraagd heb. 
Moet ik die huurverhoging 
nu wel betalen? 

Het is nu meer dan ooit de 
moeite waard om als huur-
der niet akkoord te gaan ME 

de jaarlijkse huurverhoginc 
als uw huisbaas de onder-
houdsverplichtingen niet iE 
nagekomen. Maar dan moe 
u uw klachten wel hebben 
gemeld bij de huisbaas, 
anders kan die beweren da 
hij 'nergens van wist'. 
Klachten over het onderhou 
zijn een goede reden om de 
oude huurprijs te blijven 
betalen. Sterker nog: het is 
een wettelijk recht! Manke-
menten aan uw woning zou 
u - voorzover u dit nog niet 
gedaan heeft - zo snel moge 
lijk bij uw huisbaas moeten 
melden. Liefst schriftelijk 
(kopie bewaren), ook al hee; 
u de klachten eerder telefo-
nisch doorgegeven. 
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NIET BIJ WET 
De nog altijd met het predi-
kaat 'voorlopig' opererende 
Raad voor het Ouderenbe-
leid, bezon zich vorig jaar op 
de kernelementen van een 
goed ouderenbeleid. Het 
leidde tot een visie die eind 
vorig jaar in brochurevorm 
verscheen en die de Raad 
als leidraad zal dienen bij 
de uitvoering van zijn 
adviestaak. Als leidraad en 
niet als onveranderbaar uit-
gangspunt. 

Uiteraard is de visie van de Raad op 
kernelementen van goed ouderenbeleid 
belangrijk. De Raad is immers hét onaf-
hankelijke advieslichaam van ouderen, 
dat de regering gevraagd en onge-
vraagd zijn beleidsinzichten die oude-
ren betreffen kenbaar maakt. 
Ouderenbeleid heeft, aldus de Raad, te 
maken met menselijk geluk. En er moe-
ten veel voorwaarden vervuld worden 
om tot geluk te komen. Hier geldt in 
ieder geval, dat geluk niet bij de wet is 
voor te schrijven. 
Mooi gezegd van de Raad en ongetwij-
feld een waarheid als een koe. Maar 
uiteraard kan het beleid menselijk geluk 
wel wat in de hand werken. Als, zoals 
de Raad bijvoorbeeld zegt, je consta-
teert dat de negatieve effecten van 
sociale- en gezondheidsproblemen bij 
ouderen wel dubbel hard aan lijken te 
komen, kun je daar wellicht beleidsma-
tig iets op ondernemen. 
De Raad komt dan met liefst eenentwin-
tig stellingen, die stuk voor stuk een rol 
van betekenis bij het ontwikkelen van 
goed ouderenbeleid zouden kunnen  

spelen. Het ontwikkelen van goed oude-
renbeleid betekent voor de Raad op de 
allereerste plaats, dat we ons steeds 
moeten afvragen hoeveel we rekening 
houden met allerlei kanten van het 
ouderworden, bij alles dat we voor de 
toekomst bedenken en willen. 
Welke zaken spelen een rol? Vanzelf-
sprekend moeten beleidsmaatregelen 
op elkaar aansluiten. Wat rijk, provincie 
en gemeente op touw zetten, mag dus 
niet strijdig met elkaar zijn. Wat we wil-
len bereiken moet, ook voor langere tijd, 
een uitgangspunt zijn. 

Voor wat de algemene beleidsvisie zelf 
betreft, is het uiterst belangrijk de oude-
ren als volwassenen te beschouwen. 
Het is beter mensen te leren zelf oplos-
singen te bedenken, dan alles voor hen 
in te vullen. De rol van de overheid met 
betrekking tot ouderen is te veel gericht 
op het denken in termen van probleem-
oplossing voor probleemcategorieën of 
probleemgroepen. Het alleen maar 
aandacht vragen voor problemen leidt 
tot afhankelijkheid van mensen... maar, 
ondersteunen bij probleemoplossing 
leidt zowel voor het individu als de voor 
de groep tot emancipatie en onafhanke-
lijkheid. 

Kwaliteit van het bestaan 
Vervolgens komt de Raad met een stel-
ling over de kwaliteit van het bestaan. 
De kwaliteit van het bestaan is gekop-
peld aan het vermogen om zelf het 
eigen leven te kunnen bepalen. Oude-
ren die zelf inhoud en betekenis aan 
hun leven kunnen geven, leiden een 
bestaan op kwalitatief hoog niveau. 
Maar daarvoor moeten volgens de 
Raad toch zeker enkele essentiële basis-
voorwaarden zijn vervuld: een behoor-
lijk inkomen, een geschikte woning en 
een goede gezondheid. 
Het klinkt bekend, logisch en sympa-
thiek, maar ook te eenvoudig. Want in 
hoeverre zijn die voorwaarden te beïn- 

vloeden en wat is "redeli: k"? 
Een kwalitatief bestaan vergt aan alle 
kanten 'beweegruimte' qua financiën, 
qua woning en woonomgeving, qua 
gezondheid, qua bereikbaarheid en toe-
gankelijkheid van voorzieningen. 
De kwaliteit van het bestaan is echter 
niet alleen een kwestie van 'je eigen 
leven kunnen bepalen'. Volgens de 
Raad houdt kwaliteit ook in, dat men, 
zeker als oudere, zin ziet in het leven en 
er doelen in kan onderkennen. 
Aan dit punt zou veel en veel meer aan-
dacht besteed moeten worden. In de 
derde levensfase is voor velen de zinge-
ving weg. Om hier verandering in te 
brengen is er een andere :nstelling of 
mentaliteit ten opzichte van het bestaan 
als zodanig nodig. De derae levensfase 
zinvol helpen invullen is een taak én 
opdracht voor de ouderen, de overheid 
en de maatschappelijke organisaties, 
aldus de Raad. Dit leidt dan tot een 
nieuw ouderenbeeld: het beeld dat 
oudere volwassenen volledig in staat 
zijn om maatschappelijk hun steentje bij 
te dragen. Het beeld dat dat 'als nor-
maal' verwacht kán en mag worden. 

'Het beleid' is te stimuleren door er met 
ouderen over te praten. De Raad denkt 
hierbij aan periodieke gesprekken over 
actuele beleidsonderwerpen met wisse-
lende groepen ouderen. Geen van 
hogerhand bij elkaar geplukte, maar uit 
vrije wil bijeengekomen aroepen. Een 
wat vrijblijvend idee. Maar hoe je het 
ook wendt of keert, geluk is niet bij wet 
voor te schrijven; de grootste bijdrage 
moet van de ouderen zelf komen. 

Goed beschouwd biedt de visie-brochu-
re van de voorlopige Raad voor het 
ouderenbeleid geen wezenlijk nieuws. 
Wellicht is de betekenis vooral dat ze 
afkomstig is van de Raad en stoelt op de 
mening van representatieve ouderen. 

MICHAEL KERKHOF 
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KINDERTELEFOON 
De landelijke ondersteuning 
voor de 21 kindertelefoons, 
die Nederland telt, dreigt te 
verdwijnen. Omdat WVC het 
landelijk overleg niet langer 
wil subsidiëren zal de lande-
lijk coordinator per 1 oktober 
moeten worden ontslagen. 
De subsidie voor de kinder-
telefoons zelf wordt een pro-
vinciale zaak. Het bestuur 
van het Landelijk Overleg 
Kindertelefoons vreest dat 
op deze wijze een eind wordt 
gemaakt aan de geboden 
ondersteuning. De coordina-
tor was belast met de bewa-
king van de kwaliteit en de 
bekendheid van de kinderte- 

ARM EN ONGEZOND 
Recente onderzoeksgege-
vens over de samenhang 
tussen inkomen en gezond-
heid in Nederland geven te 
denken. Er is sprake van de 
tendens: hoe lager op de 
sociaal-economische ladder, 
hoe ongezonder. De verschil-
len tussen de diverse soci-
aal-economische categoriën 
en hun gezondheidstoestand 
nemen eerder toe dan af. 
Ook Nederland is gehouden 
aan de doelstelling van de 
wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) uit 1982 waarin 
gesteld wordt, dat voor het 
jaar 2000 de gezondheidsver-
schillen tussen de sociale 
groepen moet zijn terugge-
bracht. Maar uit analyse van 
sterftecijfers tussen 1950 en 
1984 in veertig regio's blijkt, 
dat het verband tussen inko-
men en sterfte (hoe hoger, 

lefoons. Die taken zullen nu 
moeten worden overgeno-
men door de vrijwillige 
bestuursleden. Kindertele- 

hoe lager) steeds uitgespro-
kener is geworden. Van 
invloed zijn b.v.: roken, over-
gewicht, slechte voedings-
gewoonten, slechte woon- en 
werkomstandigheden, psy-
cho-sociale stress, gebrek 
aan sociale steun en het 
gebruik van voorzieningen. 

ASIELZOEKERS 
Volgens de vluchtelingenor-
ganisaties duikt tachtig pro-
cent van de afgewezen asiel-
zoekers onder. Om hoeveel 
mensen het inmiddels dan 
precies gaat weet overigens 
niemand. De schattingen 
lopen sterk uiteen. Tiendui-
zenden lijkt niet irreëel. Wie 
illegaal in ons land verblijft 
bestaat officieel niet en 
heeft dus geen recht op werk 
of een uitkering, medische 
verzorging of juridische bij-
stand. 

foons worden jaarlijks 
gebeld door meer dan 40.000 
jongeren, met zeer uiteenlo-
pende problemen. 

organen voor transplantatie- - c 
doeleinden ter beschikking 
wil stellen, zal het nijpende v 
tekort aan donororganen 
afnemen. Maar ook wordt op ; n  
deze wijze het menselijke 	ii 
zelfbeschikkingsrecht gere- n  
specteerd. Mensen kunnen 
op basis van hun eigen ver- ti 
antwoordelijkheid in vrij- 
heid kiezen over wat er na • vl 
hun dood met hun lichaam k] 
zal gebeuren. 
Om het tekort aan donoror- • 1,14 
ganen te verminderen zal de ; k( 
Wet op donorregistratie 	] d( 
gepaard moeten gaan met G 
een goede en voortdurende 10 
voorlichting door de over- 	68 
heid en door hulpverleners 
over de mogelijkheden van ; SE 
orgaandonatie en over de . 
consequenties daarvan. 	da  
Bovendien moeten mensen i de,  
op eenvoudige wijze in staat! pe 
worden gesteld om op hun • ge 
eerdere beslissing terug te an 
komen, zowel in positieve 	Ve 
als in negatieve zin. 

Voor meer informatie kunt u 

de 
Ra 
he 

DONOR 
Ondanks de praktische 
bezwaren die eraan kleven 
ziet het Humanistisch Ver-
bond grote voordelen in een , 
centrale donorregistratie als ] 
onderdeel van de Wet op de 
Orgaandonatie. Doordat aan: (" 
iedere Nederlander van 18 j 
jaar en ouder zal worden 
gevraagd of hij of zij zijn 

al 

contact opnemen met Ingrid 
Cramer, publiciteitscodrdi- ‹̀x  
nator Humanistisch Verbond, va  
tel. (030) 318145, privé (02943)iplet:  
3261. 	 DE 

Ife 
	  ta 

Fonds Stimulering Activiteiten: 
f 199.687 uitgekeerd 
Het Fonds Stimulering Activi-
teiten van Humanitas heeft in 
1990 een bedrag van f 199.687 
ter beschikking gesteld van 
afdelingen, gewesten, com-
missies, projectgroepen en 
werkstichtingen van Humani-
tas. Deels in de vorm van 
contante bijdragen, deels in 
de vorm van garanties waar-
van op dit moment nog niet 
duidelijk is of zij geheel wor-
den aangesproken of niet. 
Aan kinderkampcommissies 
in vier gewesten werden bij-
dragen toegekend tot in to-
taal f 24.000 plus nog een 
garantie van f 1.000. Het Ge-
west Groningen ontving een 
bijdrage in de jubileumuitga-
ve van het gewestelijk bulle-
tin ad. f 5.000. Drenthe kreeg 
i 0.000 voor het project ex-

psychiatrische patiënten. 

14 VAN MENS TOT MENS juni 1991 

Den Bosch vroeg en kreeg 
f 10.000 als bijdrage in het 
project Beschermd Kamerbe-
wonen. De Afdeling Kanaals-
treek mag gebruik maken 
van een garantie van f 4.650 
voor de organisatie van een 
project 'praten over de dood'. 
De BHWO kreeg een bijdrage 
van f 5.000 en een garantie 
van f 9.000 in verband met 
het project 'dichter bij huis', 
de projectgroep Globaal een 
bijdrage van f 16.000 voor het 
ontwikkelen van een draai-
boek verkoop 3e wereld-pro-
dukten. De Bestuurscommis-
sie Watersport gehandicap-
ten Paterswoldse Meer kreeg 
f 2.950 voor TV in haar beide 
huisjes. En het project 'da-
ding' ontving een bijdrage 
van f 15.000 in de huisves-
tings- en bureaukosten. 

De Verstandelijk Gehandi-
captenzorg zag een aantal 
aanvragen gehonoreerd: 
f 50.000 als bijdrage in de ex-
ploitatie, f 1.072 als tegemoet-
koming in de aanloopkosten 
van het nieuwe Gezins-
vervangende tehuis in de 
Hoeksewaard en f 1.715 voor 
advieswerk rond de eventu-
ele realisering van en inrich-
ting in Rotterdam. 

1991 
Ook over 1991 zijn inmiddels 
al weer een aantal bijdragen 
en garanties toegezegd, tot 
een bedrag van in totaal 
f 83.500. Per jaar is een be-
drag van twee ton beschik-
baar. Dat betekent dat nog 
aanvragen kunnen worden 
gehonoreerd tot in totaal ca 
116.500. In aanmerking ko-
men uitsluitend eigen projec-
ten van deelorganen van Hu-
manitas. Alle bijdragen zijn 
éénmalig, d.w.z. dat er geen 
structurele tekorten mee kun- 

nen worden gedekt. Aanvrc- r va 
gen kunnen worden inge- ee 
diend bij het Hoofdbestuur, ka 
Postbus 71, 1000 AB Amster- vo 
dam. 

I P! 
1h 

Het Fonds Stimulering Activi-ipn 
teiten wordt gevoed uit 	be 
schenkingen, legaten, rente- ni( 
opbrengsten en andere bij- ; in 
zondere baten zoals de lote- . ta( 
rijen. Het fonds wordt be- 	va 
heerd door het hoofdbestuur..tij( 
maar kleinere bedragen kun-: in 
nen onder verantwoordelijk- !se] 
heid van het hoofdbestuur Be 
worden toegekend door de . pix 
financiële commissie of de kei 
directie. Het jaarlijks voor uit-.act 
kering beschikbare bedrag is; al 
afgeleid van de omvang van :me 
het fonds. Hoe groter het 	dei 
fonds, hoe meer beschikbaarlToi 
kan worden gesteld. Schen- 
kingen zijn derhalve zeer 	LE 
welkom (giro 582.000, vermel- 'De 
den Fonds Stimulering Acti- Hu 
viteiten). 	 wij 

Inkomsten 



GEREEDSCHAP 
Weggooien is gemakkelijker 
dan repareren. Daarom gooi-
en Nederlanders ook veel 
gereedschap weg, dat in 
minder rijke landen nog heel 
goed bruikbaar is, mits het 
eerst wordt gerepareerd. 
De Afdeling Veendam e.o. 
werkt daaraan mee in 
samenwerking met de lan-
delijke Stichting 'Gered 
Gereedschap'. Nadat in 1989 
vanuit Veendam al een col-
lectie gered gereedschap 
naar Salaga is gestuurd, zijn 
inmiddels weer twee inza-
melingsacties gevoerd. Vrij-
willigers hebben liefst twin-
tig avonden besteed om het 
ingezamelde gereedschap 
vervolgens weer gebruiks-
klaar te maken. De bestem-
ming is ditmaal Nicaragua. 
Wie er meer van wil weten 
kan zich wenden tot de lan-
delijke Stichting Gered 
Gereedschap, postbus 3767, 
1001 AN Amsterdam, tel. 020-
6839609 (10-18 uur) 

SERVICECLUBS 
Waar komt het geld van-
daan om bijvoorbeeld de 
deelname aan kinderkam-
pen laag te houden voor 
gezinnen, die soms onder de 
armoedegrens leven? De 
Veendamse afdelingen van 
de serviceclubs Rotary, 

.unt u Round Table en Lions Club 
ngrid hebben en helpende hand 
jrcii_ toegestoken door de baten 
ttond  van het plaatselijk vermaar-
)2943)'de jaarlijkse Oranjebal voor 

Humanitas te bestemmen. 
De entree bedroeg f 25.- per 
persoon, de netto opbrengst 
f 2130.- Samen met een aan- 
tal andere extraatjes is de 
afdeling daarmee volgens 

ira 	voorzitter Geukens al weer 
- 	een heel eind op weg om de 

kosten van de kinderkampen •ster_ voor twee jaar te dekken. 
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PRAATGROEP 
Humanitas Zuid Drenthe wil 
proberen te voorzien in de 
behoefte van veel jonge 
mensen zonder partner om 
in vakantietijd eens in con-
tact te komen met anderen 
van ongeveer dezelfde leef-
tijd. De afdeling mikt daarbij 
in eerste instantie op men-
sen tussen de 20 en 30 jaar. 
Begonnen wordt met een 
praatgroep om met elkaar 
kennis te maken. Andere 
activiteiten kunnen volgen, 
al naar keus van de deelne-
mers zelf. Informaties wor-
den gegeven door Yvonne 
Toneman, 05280-74640. 

LESBISCH 
De projectgroep Lesbische 
Hulpverlening in Rotterdam 
wil proberen iets te doen  

aan de problemen van lesbi-
sche vrouwen, die hun part-
ner hebben verloren door de 
dood. Zij is van mening, dat 
naast de algemene rouwpro-
blemen, waarmee iedereen 
te maken krijgt die een 
geliefde verliest het verwer-
kingsproces voor lesbische 
vrouwen heel eigen, speci-
fieke problemen kent. Voor 
de ex-partner is soms zelfs 
letterlijk geen plek in het 
hele gebeuren rond de dood, 
als dat door de formele 
'familie' wordt gemonopoli-
seerd. Voor minder openlijk 
lesbisch levende vrouwen 
geldt, dat zij het gebeuren 
extra moeilijk kunnen delen 
met hun omgeving waardoor 
het verdriet onzichtbaar 
dreigt te worden, er zijn heel 
specifieke problemen rond 
juridische zaken als erfrecht 
en pensioenen en er zijn in 
de omgeving soms zelfs 
mensen, die verwacht dat de 
rouwende lesbienne nu mis-
schien wel weer hetero zal 
worden... 
Wie belangstelling heeft 
voor het project of haar erva-
ringen wil vertellen kan con-
tact opnemen met Yvon Luijk 
bij Humanitas Rotterdam, 
010-425.01.01 of 425.01.31 of 
met Hellen Blaas, 010-
483.23.12. 

PROMOTIEGROEP 
In het Gewest Noord-Hol-
land is onder dynamische 
leiding van Dries Aronius 
een 'Gewestelijke Promotie 
Groep' opgericht, afgekort 
de GPG. Doel is een groep 
vrijwilligers bijeen te bren-
gen, die zich met hun hand-
tekening verbinden gedu-
rende één jaar een af te  

spreken bijdrage te leveren 
aan het bevorderen van de 
groei van Humanitas in 
Noord-Holland. Dat kan door 
bestaande projecten te 
ondersteunen of door mee te 
helpen bij het bedenken, van 
de grond tillen en werken 
aan nieuwe, nog niet aan-
wezige werksoorten. Uiter-
aard zal nauw worden 
samengewerkt met zowel de 
afdelingen, die de GPG in 
hun rayon moeten 'toelaten'. 
En ook met de gewestelijke 
consulenten, die zowel 
ondersteuning kunnen bie-
den als een rol vervullen bij 
het in kaart brengen van 
gebieden waar Humanitas 
momenteel ontbreekt maar 
op grond van een aantal 
gegevens goede kansen zou 
kunnen hebben. 
Voor nadere informatie: het 
gewestelijk kantoor Noord-
Holland, telefoon 020-
62.62.45, postbus 71, 1000 AB 
Amsterdam. 

WOONZORG 
In het vorige nummer van 
Van Mens tot Mens werd het 
nieuwe boek WoonZorg van  

de werkgroep Dichter bii 
Huis besproken. Deze Htimc 
nitas-uitgave is te besteller 
door f 24,50 (incl. verzend-
kosten) over te maken op 
postgiro 582.000 t.n.v. Huma 
nitas te Amsterdam, onder 
vermelding van 'WoonZorg' 

HONDERD BALLEN 
Van 13 juli t/m 20 augustus 
gaat de VARA zes weken 
lang een extra serie van het 
spannende spelprogramma 
LINGO uitzenden als onder-
steuning van de Sponsorlo-
terij. Er zijn prijzen te win-
nen, winnaars komen in de 
uitzending, voor kinderen 
komt er een tekenwedstrijd. 
Ook aan die tekenwedstrijd 
zijn weer leuke prijzen ver-
bonden. Humanitas stelt 
hiervoor in samenwerking 
met speelgoedpaleis Bart 
Smit (125 filialen in heel 
Nederland) 6 x 100 ballen ter 
beschikking. 
Alle uitzendingen zijn op 
Nederland I, dinsdag en 
zaterdag in de vooravond. 
Een belangrijk deel van de 
opbrengst van de Sponsorlo-
terij komt ten goede aan het 
werk van Humanitas. 

LEIDING GEZOCHT 
In de periode van 6 t/m 13 en 
van 13 t/m 20 juli organiseert 
Humanitas weer kinderkam-
pen in Drenthe. Het bestuur 
is voor de begeleiding op 
nog zoek naar mensen vanaf 
18 jaar, die het leuk vinden 
om samen met anderen een 
groep van ca 40 kinderen te 
begeleiden en activiteiten te 
helpen organiseren of voor 
kinderen en (bege)leiding te 
helpen koken. De vakantie-
kampen worden gehouden 
in een kampeerhuis is Wes-
terbork. 
De eerste periode is bestemd 
voor kinderen van 9 t/m 11 
jaar, de tweede periode voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar. 
Wie belangstelling heeft 
voor dit pure vrijwilligers-
werk kan bellen met het ge-
westelijk kantoor van Huma-
nitas Drenthe, 05920-11121 
(tussen 9.00 en 12.00 uur. 
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Onhebbelijke gewoonten 
Ten lange leste kwamen vorig jaar de 
werkers in de gezondheidszorg in 
actie. Dat is in nederland een onge-
bruikelijk beeld. Dat de verpleegkun-
digen en de zieken- en bejaardenver-
zorgers er genoeg van kregen was 
niet verwonderlijk. Hun klachten over 
beloning en werkdruk waren te lang 
weggewuifd.Alleen met kunst en 
vliegwerk zijn sommige opleidingen 
in de gezondheidszorg vol te krijgen. 
Met foefjes uit de marketing wil het 
nog wel eens lukken leerlingen aan te 
trekken. Het Deltaziekenhuis haalde 
er zelfs de media mee. En van de wer-
kers, die vaak zeer gemotiveerd zijn 
begonnen, haken er na verloop van 
tijd te veel af. Het vak, dat eigenlijk 
alles in zich heeft om hoog gewaar-
deerd te worden heeft geen enkele 
glans meer. 
Uit de vele reacties van het Neder-
landse publiek bleek, dat men de 
werkers in de gezondheidszorg gelijk 
gaf. Staatssecretaris Simons toonde 
veel begrip. Hoewel hij erkende, dat 
de beloningen in de gezondheidszorg 
achter zijn gebleven bleek hem voor-
al het idee van meer handen aan het 
bed aan te spreken. Op aandringen 
van Simons kwam het kabinet de 
gezondheidszorg een beetje tege-
moet. Men besloot een beperkte hoe-
veelheid middelen in te zetten om de 
werkdruk in de zorgsector te verlich-
ten. 
Maar we hebben te vroeg gejuicht. 
Nog geen maand na deze toezegging 
maakte het kabinet er een loos 
gebaar van door in de Tussenbalans 
een grote korting door te voeren op de 
budgetten, omdat het ziektepercenta-
ge van de werkers omlaag zou kun-
nen. Met de ene hand geeft het Rijk, 
met de andere hand neemt het. 
Voor de bejaardenzorg, waarvoor ik 
mij in Zuid-Holland een beetje verant-
woordelijk voel, betekenden die extra 
middelen overigens niet veel meer 
dan een ruim gebaar. De discussie 
over het aantal minuten meerzorg, 
die een verzorgingstehuis minimaal 
moet kunnen leveren, verstomt er in 
ieder geval niet door. De gemiddelde 
leeftijd in onze verzorgingstehuizen is 
hoog. Het ligt zeer voor de hand dat 
een hoge gemiddelde leeftijd van de 
bejaarden die de verzorgingstehui-
zen bevolken extra aandacht bete-
kent voor de individuele bewoner. Als 
die aandacht niet kan worden gege-
ven gaan we raar om met onze mede-
burgers om. Toch gebeurt dat en 
sinds het organisatiebureau Twijnstra 
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Gudde met een normenstelsel voor 
de verzorgingshuizen kwam, meten 
wij de medemenselijkheid in minu-
ten. De werkdruk zal heel veel moe-
ten worden verlicht, wil het weer echt 
menselijk kunnen worden in onze 
verzorgingstehuizen. 
De Tussenbalans, het nieuwste 
rekenschrift van het kabinet, is verder 
ook bittere kost voor de verzorgings-
huizen. Onder het motto dat de effi-
ciëntie in verzorgingshuizen aanzien-
lijk groter kan als wordt uitgegaan 
van een ideale grootte van 120 plaat-
sen worden flinke kortingen voorge-
steld. 
Naar idealen streven is een mooie 
bezigheid van de rijksoverheid. Maar 
om de omvang van de verzorgingste-
huizen zo te trimmen, dat de ideale 
grootte van 120 plaatsen er uit komt 
moet je jarenlang slopen en bouwen. 
Met veel inventiviteit worden overal 
in het land bestaande huizen aange-
pakt. Het is een volstrekte illusie, dat 
de ideale huizen zijn te bereiken in de 
huidige kabinetsperiode. Overigens 
past het in ons Nederland daar wat 
voorzichtig mee te zijn. In de loop van 
niet eens zo'n erg lang periode heb-
ben wij menigmaal ons ideaal inge-
ruild voor een ander. 
Ook in de sector jeugdhulpverlening 
springt inconsistentie in het handelen 
van het Rijk in het oog. Na een jaren-
lange, moeizame discussie werd 
besloten tot een grote herspreidings-
operatie. Aan de ongelukkige situ-
atie, waarbij in de Randstad een 
groot tekort aan residentiële voorzie-
ningen is, terwijl de rest van het land 
ruim voorzien is, zou een eind komen. 

George Brouwer is lid 
van Gedeputeerde Sta-
ten van Zuid-Holland en 
voorzitter van de Stich-
ting Humanitas in Rotter-
dam, die twee verpleeg-
huizen, zes verzorgings-
huizen, twee zorghuizen, 
een project zelfstandig 
wonen en drie service-
complexen voor ouderen 
exploiteert. 

In de Tussenbalans besluit het kabi-
net tot zulke grote bezuinigingen, dat 
van die hei-spreiding weer niets 
terechtkomt. Alweer: het Rijk geeft 
met de ene hand en neemt met de 
andere. 
Bij zowel de bejaardenzorg als de 
jeugdhulpverlening valt op, hoe 
cynisch het Rijk is. Beide zijn gede-
centraliseerde werksoorten. De pro-
vincies en de grote steden dragen de 
verantwoordelijkheid voor de bejaar-
denoorden sinds 1985. De verant-
woordelijkheid voor de jeugdhulp-
verlening gaat op 1 januan 1992 over. 
Beide worden door het Rijk hard 
getroffen. Vlak voor het Rijk de taken 
uit de Wet op de bejaardenoorden 
decentraliseerde, verlaagde het de 
budgetten. De provincies en de grote 
steden waren zo hongerig naar 
macht, dat ze dat hebben geaccep-
teerd. Bij het decentraliseren van de 
jeugdhulpverlening haalt het Rijk 
dezelfde truc uit. 
De decentralisatie van de jeugdhulp-
verlening is toch al een twijfelachtige 
zaak. Immers: alleen het WVC-deel 
wordt gedecentraliseerd. Het justitie-
gedeelte blijft waar het is. Dit terwijl 
in de praktijk beide parten van de 
jeugdhulpverlening samenhangen 
en efficiëncywinst voor het grijpen 
ligt als de héle jeugdhulpverlening 
wordt gedecentraliseerd. Een gotspe 
is, dat de zogenaamde experimenten-
pot centraal bij WVC blijft, met uiter-
aard de daarbij behorende ambtena-
ren. 
Nee, het Rijk houdt er onhebbelijke 
gewoontes op na. 


