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U wilt iets doen voor 
de Derde Wereld 
Maar hoe? 
Natuurlijk kunt u de rugzak pakken, naar Mozambique afreizen en (als u daar al 
toegelaten wordt) de Mozambiquanen gaan helpen bij het ontwikkelne van hun landbouw of hun kleine industrieën. 

Maar hoe staat het met uw Mozambiquaans (of Portugees)? Wat weet u van landbouw in 
een tropisch land? Hebt u enig idee, hoe u in een Afrikaans land mensen aan het werk 
moet helpen? 
Veel praktischer is het deel te nemen aan de aktiviteiten van HIVOS, in samenwerking met 
Humanitas. Misschien doet uw Afdeling van Humanitas daar al aan mee. Sluit u dan aan. 
u kunt op dit moment ook nog iets heel anders doen. De Stichting Ideële Import is gestart 
met een campagne om meer aandacht te vragen voor.  de voortreffelijke produkten uit de 
Frontlijn-staten rondom Zuid-Afrika. Landen die het economisch vooral zo moeilijk 
hebben, omdat ze aan Zuid-Afrika grenzen en in hoge mate van dat land afhankelijk zijn. 
Uw afdeling kan die Frontlijn-produkten 
bestellen. U kunt helpen door ze te kopen 
of . . door ze te VERKOPEN. 
Spreek; 	met het bestuur van uw Afdeling. 	 r 	hu[fifusnM22 
Want ook in eigen land kunt u heel veel 
voor de Derde Wereld doen. 
Doen! 

helpt mensen 

VERGEET NOOIT MEER 
namen, gezichten. data, 
getallen, adressen. 
afspraken. jubilea. enz. 
Ontdek het geheim 
van een ijz6:-Ierk 
geheugen en hoe 
u o.a. vreemde 
talen veel sneller leert! 

Humanitas-voorzitter Mr 
Herman Tjeenk Willink 
hanteert sinds 18 juni jl. 
eveneens de voorzitters-
hamer van de Nederland-
se Organisatie Voor Inter-
nationale Ontwikkelings-
samenwerking. 

De NOVIB werd de afgelopen 
vier jaar aangevoerd door 
Wim Meijer, vice-voorzitter 
van de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer. Wegens tijd-
gebrek moest hij zijn functie 
neerleggen. 
Een doelstelling van de hu-
manistische organisaties is 
het vergroten van de maat-
schappelijke participatie. En 

ook vanuit de humanistische 
traditie van medemenselijk-
heid is de stap naar ontwik-
kelingswerk een logische. 
Met twee Humanitas-hoofd-
bestuursleden op voorzitter-
sposten bij HIVOS (Joop 
Koopman) en NOVIB zijn bei-
de doelstellingen zeker een 
stap dichterbij gekomen. 

WOONGROEP 50 + 
Een nieuw te vormen woon-
groep van 50-plussers in Bor-
ne zoekt contact met belang-
stellenden voor een Centraal 
Wonen-projekt. Wie meer 
wil weten kan bellen: 05490-
15882 of 053-766605. 

Socrateslezffig 
Glastra van 

Loon 
Met zijn in december vo-
rig jaar gehouden So-
crateslezing over Huma-
nisme en levensstijl, 
heeft HV-voorzitter Jan 
Glastra van Loon bij 
vriend en vijand nogal 
wat stof doen opwaaien. 
Het maandblad van het 
Humanistisch Verbond, 
de Humanist, roept in 
haar juni/juli-nummer 
lezers op, om op de in-
houd van de (omstreden) 
Socrates-lezing te rea-
geren. Een rechtstreek-
se reactie naar Glastra 
van Loon is ook moge-
lijk. Deze zal direct aan 
hem gerichte brieven in 
het najaar beantwoor-
den. De integrale tekst 
van de Socrates-lezing 
is verkrijgbaar door te 
bellen naar 030-318145. 
Geschreven reacties 
kunnen via Humanitas, 
of direct naar Glastra 
van Loon, postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 

H. D. Tjeenk Willink 
nieuwe voorzitter NOVIB 

Slecht 
geheugen? 

GRATIS PROSPECTUS 

  

MEMOSCHOOL, Afd. VM 	(Postzegel is 
Antwoordnr. 465. 2060 VE Bloemendaal 	niet nodig) 

ril 	 r 	1 kif"'  

Jaarabonnement 

L_ 

JJL 

Verschijnt 

__lopt_j_.1 

x per 

f 

L-.1, --:\ 

gratis) 

VAN 

jaar 

12,50(1e- 

LEDENORGAAN 
HUMANITAS 

den 

6 

REDACTIE: 
Edith Gerritsma, 
Aad van Oosten, 

Wilko Post, 
Marius Hofhuis, 
Michael Kerkhof 

Jan Renken 

EINDREDACTIE: 
Marijke Katsburg, Erik Stibbe 

VORMGEVING: 
Robert Hallatu, Studio 

Brouwer 

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: 
Centraal Bureau Humanitas 

Afdeling Publiciteit 
Postbus 71, 

1000 AB Amsterdam 
Telefoon 020-262445 

De redactie behoudt zich het 
recht voor advertenties te 

weigeren indien de inhoud 
daarvan in strijd wordt ge- 

acht met de uitgangspunten 
van de vereniging. 

Overname van artikelen is al- 
leen toegestaan met bronver- 

melding. 

DRUK: 
Brouwer Offset Delft 

REDACTIESECRETARIAAT: 
Postbus 71, 

1000 AB Amsterdam 
Bezoekadres: 

Sarphatistraat 4 
Tel. 020-262445 

ISSN DIR: 0166-1124 

De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver- 
schillende vormen van maat- 
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
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EX-DRUGSVERSLAAFDEN SUCCESVOL OP DE ARBEDDSMARKT 

L 

1  

De stelling 'Eens verslaafd, altijd verslaafd' is een veelge-
hoorde uitspr ak. Dat deze uitspraak niet opgaat, hoort men 
veel minder. 
In 1985 is op initiatief van Humanitas een experiment gestart 
'Ex-heroïneverslaafden op de arbeidsmarkt'. De  uitkomst van 
het onderzoek is in juni 1988 verschenen met als uitkomst:  ex- • 
heroïneverslaafden functi sneren in hun tijdelijke baan niet 
slechter dan vergelijkbare werknemers op tijdelijke  birsis zon-
der verslavingsverleden. Hieronder velgt een bespreking van 
het rapport. Daarnaast heeft VMTM een gesprek gevoerd met 
één ven de 40 ex-heroïneverslaafden die via dit experiment 
aan betaald werk is gekomen. 

schappelijk Herstel  Voorzieningen,  Tel-
linek Centrum en de gemeente Amster- 
dam is het ten uitvoer gebracht. 
De ervaring leert dat het grootste pro-
bleem voor ex-heroïnegebruikers is,  

een baan te krijgen en deze vervolgens 
te behouden. Werkgevers gaan er veel-
al vanuit dat ex-verslaafden zich niet 
kunnen handhaven op de arbeidsplek. 
Men verwacht slechte werkprestaties 
en veel verzuim, men is bang voor een 
terugval in verslaving of men denkt dat 
zij het niet volhouden, gezien hun ma-
nier van leven tijdens hun verslaving. 

©1 experimenil 
Doel van het experiment was aan te to-
nen dat ex-heroïnegebruikers zich wel 
degelijk kunnen handhaven op hun ar-
beidsplek. Juist mensen die met succes 
zijn afgekickt, wat een grote krachtsin-
spanning voor hen betekent, zullen 
hiertoe in staat zijn. 
Het vinden van een baan biedt een ex- 

Vervolg op pagina 4 

Het initiatief tot het opzetten van een 40-
banen experiment is afkomstig van een 
projektgroep binnen Humanitas, Delin-
kwentie en Samenleving. In samenwer-
king met de GG&GD, de stichting Maat- 
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„Ik ben zelfs verzekerd 
tegenwoordig!” 

Deze uitspraak is afkomstig van een 
van de 40 deelnemers aan het expe-
riment. Hij geeft hiermee aan dat zijn 
leven op dit moment totaal afwijkt 
van het leven toen hij verslaafd was. 
Hij wil graag aan een interview mee-
werken. Zijn enige eis is, dat hij ano-
niem wil blijven: „Ik kan alleen maar 
nadeel verwachten, bijvoorbeeld 
binnen mijn werk, wanneer je mijn 
naam noemt, geen voordeel. Daar-
om blijf ik liever anoniem." 
Hij is ruim 10 jaar verslaafd geweest. 
„Ik ben via vrienden en familie be-
gonnen op mijn 21-ste jaar en heb 
van alles gebruikt, van hasj tot 
drank, cocaïne, speed en heroïne. 
Ik denk dat iedere heroïne-verslaaf-
de ongelukkig is. Je leeft als een 
beest, de heroïne is onbetaalbaar, je 
slentert maar door de straten de hele 
dag en hebt geen geld of behuizing. 
Ook ik heb meerdere pogingen on-
dernomen om af te kicken, maar viel 
toch weer terug. Het moeilijkste is, 
dat juist je vrienden ook gebruikers 
zijn. Het risico dat je terugvalt is zeer 
groot." 

Buiten de stad 
Via een maatschappelijk werkster 

ben ik in 1985 een jaar lang in thera-
pie geweest inde Jellinek. Het pro-
gramma is daar heel gericht. Je zit op 
een boerderij buiten de stad. De eer-
ste tijd intern en na een aantal we-
ken heb je de mogelijkheid om af en 
toe buiten het gesticht te zijn. De re-
gels die er gelden en de afspraken 
die je maakt, moet je naleven. Je stelt 
zelf een aantal leerpunten op, waar 
je aan werkt. Zo was een van mijn 
leerpunten: kappen met mijn gebrui-
kersvrienden. Dat is heel moeilijk, 
maar noodzakelijk wil je slagen in je 
afkickpoging. Je krijgt in de kliniek 
een mentor toegewezen, zeg maar je 
persoonlijke begeleider. Iedere dag 
heb je corvee, sport je en vinden er 
groepsgesprekken plaats. Iedereen 
vertelt wat hij of zij heeft meege-
maakt, waar je het moeilijk mee 
hebt, etcetera. Op verzoek kun je ook 
een individueel gesprek voeren. 
Vanaf de dag dat je daar bent, mag 
je niets meer gebruiken. In dat jaar 
heb ik daar enorm geknokt, een be-
hoorlijke vechtpartij geleverd met 
alles wat met het druggebruik te ma-
ken heeft. Alles wordt, vanaf je kin-
derjaren, naar boven gehaald. Je 
werkt echt tot het uiterste. Het ligt 
aan jezelf of je er in mee wilt of niet. 
Voor 95% moet je het toch zelf opk-
nappen, maar zonder de Jellinek had 

ik het niet gered. Daar heb ik bijvoor-
beeld geleerd naar anderen te luis-
teren." Op een gegeven moment wil-
de ik er vanaf, en dan kan je er ook 
vanaf komen. De echte motivatie 
moet bij jezelf liggen, je moet je ei-
gen wil erachter zetten om uiteinde-
lijk te slagen in je poging". 

Type-diploma 
Ook over de nazorg van de Jellinek is 
hij heel tevreden. „Wanneer je na 
zo'n jaar weer terug bent in Amster-
dam, moet je van alles regelen. Vaak 
heb je het er ook nog moeilijk mee. 
Het is fijn dat je, naast het contact 
met andere ex-gebruikers, iemand 
hebt waar je op terug kunt vallen. Na 
dat jaar heb ik eerst een tijd vrijwilli-
gerswerk verricht. Via de Jellinek 
hoorde ik van het 40-banen experi-
ment. Ik ben door een teamlid voor-
gedragen. Omdat ik een type-diplo-
ma heb, kreeg ik een baan in de ad-
ministratieve sector. Dat is me heel 
goed bevallen. Inmiddels heb ik ook 
een aantal andere cursussen ge-
daan en zit nu op een computercur-
sus. Ik heb op dit moment een tijde-
lijke baan, maar solliciteer intern. 
En stel dat ik morgen werkloos word, 
dan ga ik niet bij de pakken neerzit-
ten. Dat is het verschil met vroeger. 
Daar ben ik nu al mee bezig: welke 
stappen moet ik dan ondernemen? 
Het werken bevalt me prima: ik heb 
een inkomen, ik bezuinig thuis op de 
kachel en het licht en heb leuke con-
tacten met collega's. Ik probeer heel 
erg tevreden te blijven met wat ik 
aan het doen ben. Bescheiden noe-
men ze dat. Ik ben nu clean en mijn 
opstelling is clean te blijven, daar 
werk ik nog steeds aan. Ik ben eer-
lijk: besteel niemand; ik zeg wat ik 
doe en ik doe wat ik zeg; ik luister 
naar anderen. Het schijnt ook nog te 
werken, daar kun je het heel lang 
mee rekken. Ja, ik weet wel zeker dat 
dat zo is. Mijn gebruikersvrienden 
zie ik niet meer, daar moet je mee 
kappen. Inmiddels heb ik een aantal 
nieuwe vrienden. Dat bouw je lang-
zaam op. Via een kroeg in de buurt 
heb ik hen leren kennen. Een aantal 
daarvan zeggen zelfs, wanneer ik 
over mijn gebruikersverleden ver-
tel,: „Dat zou ik nooit achter jou ge-
zocht hebben." 
„Ik ben er nu drie jaar vanaf en ik doe 
mijn uiterste moeite er vanaf te blij-
ven. Ik denk niet dat het ooit nog 
zover komt. Verder wil ik het als een 
afgedane zaak beschouwen. Ik ben 
best tevreden met mezelf." 

Vervolg van pagina 3 

verslaafde veel perspectief: naast bij-
voorbeeld meer contact en persoonlijke 
groei, is werken voor hen een goed mid-
del om hun levensstijl te veranderen en 
biedt het hen een echt alternatief. Voor 
een ex-verslaafde betekent het hebben 
van werk, dat de kans op maatschappe-
lijke handhaving groter wordt en de 
kans op terugval in verslaving wordt 
hierdoor kleiner. Uiteindelijk heeft de 
Gemeente Amsterdam toegezegd om 40 
tijdelijke arbeidsplaatsen (1 jaar) ter be-
schikking te stellen aan 40 ex-verslaaf-
den. Het onderzoek werd uitgevoerd 
door de Amsterdamse GG&GD, afde-
ling Arbeids- en Organisatiepsycho-
logie. 
Als eis werd gesteld dat de deelnemers 
9 maanden aaneengesloten drugsvrij 
waren, 6 maanden werkervaring had-
den opgedaan na het afkicken en woon-
achtig waren in Amsterdam. Afgespro-
ken werd dat etnische groepen in vol-
doende mate vertegenwoordigd zouden 
zijn. De 40 deelnemers waren gemid-
deld bijna 7 jaar verslaafd geweest. Ter 
toetsing werd een controlegroep van 52 
personen samengesteld, die eveneens 
een tijdelijke aanstelling kregen bij ver-
schillende gemeentelijke diensttaken 
in Amsterdam. 

Resultaten 
Het even goed functioneren betrof zo-
wel 'harde gegevens' als beoordelingen 
door chefs op het functioneren. Onder 
harde gegevens verstaat men onder an-
dere het aantal ziekmeldingen en 
ziekteduur en het percentage gedwon-
gen ontslag. De beoordelingen van 
chefs over het functioneren had betrek-
king op bijvoorbeeld kennis, contactue-
le vaardigheden, inzet, werktempo, op 
tijd komen, nakomen werkaf spraken, 
etcetera. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat de twee vergelijkbare groe- 
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Wethouder Jonker van Personeelszaken krijgt 'Verdiende Kansen' overhandigd door Humani tas-voorzitter 
Tjeenk Willin k. Nog onder verantwoordelijkheid van Jonker's voorganger Walraven werden de veertig 

arbeidsplaatsen bij de Gemeente Amsterdam geschapen. 

pen geen verschillen vertonen. Ex-ver-
slaafden functioneren op eenzelfde ma-
nier als andere werknemers. 
Uit dit experiment is naar voren geko-
men dat ex-verslaafden uitstekend kun-
nen functioneren op de arbeidsmarkt. 
Zowel hulpverlenende instellingen als 
de overheid en het bedrijfsleven zullen 
in de nabije toekomst meer mogelijkhe-
den moeten scheppen voor werk voor 
ex-verslaafden. Heroïne-verslaving is 
niet alleen een persoonlijk probleem, 
maar ook een maatschappelijk pro-
bleem. Oplossing van dit probleem is 
ook een taak van de maatschappij. De 
mogelijkheden die er zijn reiken verder 
dan dwangbepalingen voor verslaaf-
den. Juist het vergroten van de maat-
schappelijke kansen van ex-verslaaf-
den is een belangrijke sleutel naar een 
oplossing van het probleem. Dit Am-
sterdamse experiment levert hiervoor 
een bewijs. Daarom verdient dit experi-
ment zeker navolging. Inmiddels heb-
ben drie grote bedrijven in Amsterdam 
(de banken AMRO, ABN en NMB) te ken-
nen gegeven arbeidsplaatsen voor ex-
heroïneverslaafden ter beschikking te 
willen stellen. De kans dat het bij een 
experiment blijft, is gelukkig dus klein! 

EDITH GERRITSMA 

Geïnteresseerden kunnen het eindver-
slag 'Verdiende kansen, ex-drugsver-
slaafden succesvol op de arbeidsmarkt' 
bestellen door storting van 10 gulden op 
postbanknummer 582000 t.n.v. Humani-
tas, Amsterdam, onder vermelding van 
'VERDIENDE KANSEN'. 

Tijdens de presentatie van 'Verdiende Kansen' op 
het Amsterdamse gemeentehuis bespreekt Her-
man Tjeenk Willink het experiment met Ivo Bau-

doin van de projectgroep Delinkwentie en Samen-
leving van Humcrnitas en zijn secretaresse Joke 

Saija. Baudoin is naast secretaris van de project-
groep ook lid van de sectie onderzoek van het 40 

banen-experiment. 
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Humanitas is een vereniging van vrij-
willigers. Meer dan 3000 leden en niet-
leden houden zich via Humanitas in al-
le delen van het land bezig met even 
eenvoudige als onmisbare hulp- en 
dienstverlening aan mensen in hun om-
geving zonder er een cent voor te krij-
gen. Zij bezoeken mensen die (te veel) 
alleen zijn. Zij geven praktische hulp. 
Zij organiseren telefoonketens en luis-
teren bij de praatlijn. Zij verzorgen va-
kanties buiten voor kinderen die daar 
door de situatie thuis anders nooit aan 
toe zouden komen. Zij geven hun tijd, 
hun kennis en hun inzicht aan besturen 
van bejaardencentra, instellingen voor 
gezinsverzorging of maatschappelijk 
werk. Zij maken vluchtelingen wegwijs 
in de Nederlandse samenleving. Zij be-
geleiden verstandelijk gehandicapten 
bij het bereiken of behouden -Van meer 
zelfstandigheid, zij leiden gespreks-
groepen waarin ouderen over hun ei-
gen woonwensen praten of over de pro-
blemen rond vrijwillige euthanasie. Zij 
verzorgen de administratie van lande-
lijke loterijen en brengen vraag en aan-
bod van wat de een te veel heeft en de 
ander tekort komt (maar niet betalen 
kan) bij elkaar. 

Humanitas kent meer dan 500 projekten 
waarin vrijwilligers aktief zijn. Meer 
dan 500 projekten, meestal plaatselijk, 
soms landelijk of regionaal, waarin 
mensen iets voor elkaar over hebben, 
zonder dat daar veel tastbaars tegen-
over staat. 

Hoe werken vrijwilligers 
Vrijwilligers werken in de eerste plaats 
vanuit hun belangstelling, soms ook  

vanuit een bepaalde deskundigheid 
(die is ook in het vrijwilligerswerk uiter-
aard welkom). Zij zien een probleem en 
zijn bereid tijd en moeite te steken in de 
oplossing. Vaak zal het gaan om een 
probleem, waarmee zij in een indivi-
duele situatie te maken hebben gekre-
gen: ziekte, eenzaamheid, gebrek aan 
kinderopvang, huisvestingsproblemen 
voor ouderen. Daarna komt het besef, 
dat een dergelijk probleem veel alge-
mener voorkomt. Veel mensen reageren 
dan afhoudend met „ze zouden er wat 
aan moeten doen". De echte vrijwilliger 
echter gaat er zelf op af of sluit zich aan 
bij gelijkgestemden. 
De grote kracht van Humanitas is, dat 
de Vereniging zoveel gelijkgestemden 
bijeenbrengt om noodzakelijke vormen 
van hulp- en dienstverlening niet op an-
deren af te schuiven maar zelf ter hand 
te nemen. 

1 	 

Uit betrokkenheid en bezorgdheid 
werkzame vrijwilligers beschikken ui-
teraard niet altijd over bijzondere des-
kundigheid, op het terrein waaraan zij 
willen werken. Dat hoeft geen bezwaar 
te zijn. Met een beetje goede wil en wat 
geduld kan iedereen eens per week een 
uurtje op bezoek gaan bij een eenzame 
oudere, die gewoon wat praten wil. Met 
wat eenvoudige informatie kan ieder-
een een telefoonketen openen en con-
troleren of de cirkel rond komt. Met een 
eenvoudige training weet iemand, die 
een telefoonketen leidt ook, wat te doen 
als onverhoopt de keten verbroken 
wordt en een deelnemer hulp nodig 
blijkt te hebben. Wie een werkzaam le-
ven lang bestuurlijke functies heeft ver-
vuld kan de Vereniging zonder veel ex-
tra opleiding uitstekend vertegenwoor-
digen in besturen van maatschappelij-
ke instellingen. 
In veel gevallen is echter iets meer no-
dig. Hoe organiseer je een bezoek-
groep. Waar haal je nieuwe vrijwilli-
gers vandaan voor de organisatie van 
een ouderensoos. Met welke gespreks-
technieken laat je een OWOG-woon-
cursus een succes worden. Wat moet je 
weten om een groepje vluchtelingen de 
weg te kunnen wijzen in onze Neder-
landse samenleving. 
Wie is bereid jouw nuttige projekt fi-
nancieel te ondersteunen en hoe pak je 
dat dan aan. En: wie bemiddelt als (be-
trekkelijk) neutrale buitenstaander bij 
die kleine ruzies, die in elke groep wel 
eens voorkomen, wie bewaakt de voort-
gang van een projekt als de vrijwillige 
„organisator" ziek wordt, zich terug-
trekt, verhuist? De praktijk leert, dat 
vrijwilligerswerk op de lange duur niet 

De Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA) van de Afde-
lingen van Humanitas wordt dit jaar gehouden op 28 en 29 oktober in 
Amersfoort. Besluitvorming over de opzet van de ondersteunings-
struktuur voor het vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste pun-
ten op de agenda. In bijgaand artikel gaat Erik Stibbe in op de 
noodzaak van die ondersteuning en geeft daarbij in hoofdlijnen aan 
hoe de huidige opzet er uit ziet en wat de voorstellen van het Hoofdbe-
stuur van Hurnanitas op dit punt inhouden. 
De AVA van Humanitas is in beginsel openbaar. De ruimte is echter 

afgevaardigden van Afdelingen, Gewesten en beperkt en de 
Bestuurscommissies hebben uiteraard voorrang. Wie er toch graag 
als toehoorder bij wil zijn kan het beste contact opnemen met het 
Centraal Bureau Humanitas, mej. Annemarie Woudstra. Telefoon 
020-26 24 45. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, voor koffie, 
thee en lunch (op de zaterdag) wordt f 25,— in rekening gebracht. 

6 WAN GUEM2 707 	burtwpwatem-umtaim [a n,, lkee, 



Vrijwilligers trots bij verkoop 3e wereld-producten ten bate van derde wereld-projecten 

mogelijk is zonder (bescheiden) prof e-
sionele ondersteuning. Géén onder-
steuning van beroepskrachten, die de 
vrijwilliger het werk uit handen nemen. 
Wel ondersteuning door beroepskrach-
ten die het de vrijwilligers mogelijk ma-
ken hun functie als vrijwilliger beter te 
vervullen. 
Goede ondersteuning betekent: goede 
informatie, documentatie, goede cur-
sussen en trainingen. 
Mensen op gang helpen, laten zien hoe 
anderen het voorliggende problemen 
hebben opgelost. De juiste mensen op-
sporen die kunnen helpen om van een 
projekt een succes te maken. 
Contacten leggen voor de vrijwilligers, 
weten waar Abraham de mosterd haalt 
en waar hij het geld vandaan haalt om 
die mosterd te betalen. 
Goede ondersteuning maakt van vrij-
willigers geen quasi-beroepskrachten. 
Goede ondersteuning geeft vrijwilli-
gers de deskundigheid om als vrijwilli-
ger beter te functioneren. 

Ondersteuning bij Humanitas 
Humanitas ondersteunt zijn vrijwilli-
gers zowel vanuit het Centraal Bureau 
als vanuit de Gewesten (die gelijkval-
len met de Provincies). Tot dusver was 
het de opzet in ieder Gewest ten minste 
één consulent voor het werk beschik-
baar te hebben. 
Die opzet is niet langer haalbaar, nu de 
Provincies worden geconfronteerd met 
sterk verminderde uitkeringen van het 
Rijk voor hun taken op het terrein van 
het Welzijn. 
Ook de ondersteuning vanuit het lande-
lijk steunpunt staat onder druk. Noch 
het ministerie van WVC, noch het mi-
nisterie van VROM was bereid het zeer 
positief gewaardeerde projekt „Over 
wonen van ouderen gesproken" na de 
aanloopfase verder financieel te onder-
steunen. De subsidie (van Justitie) voor 
de stafkracht Deliquentie en Samenle-
ving werd al eerder ingetrokken. Op de 
huidige minimale bezetting van het 
Centraal Bureau met in ondersteunen-
de functies, naast de directie, twee me-
dewerkers voor het ouderenwerk, één 
voor het maatschappelijk aktiverings-
werk, één voor het vrijwilligerswerk en 
één voor publiciteit en ledenwerving, 
plus projektmedewerkers voor de ver-
standelijk gehandicaptenzorg en trans-
sexualiteit komt de Vereniging al een 
fors bedrag tekort. Bezuinigen is na-
tuurlijk altijd mogelijk, maar heeft vrij-
wel direct gevolgen voor de ondersteu-
ning, die de Vereniging de vrijwilligers 
kan bieden. Of het nu gaat om de bege-
leiding van een Afdelingsbijeenkomst 
of om het regelmatig doorgeven van in-
formatie via de Kader Kringloop Krant. 

Humanitas heeft eenvoudig geen geld 
genoeg om de ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk op het bestaande, 
toch al bescheiden niveau te hand-
haven. 
Wat dan? 

Rolstoelrijden, 'n uurtje frisse lucht van een 
paar oude mensen 

Het Hoofdbestuur is van mening, dat 
een geheel nieuwe opzet van de onder-
steuningsstructuur noodzakelijk is. 
Daarbij gaat het niet alleen om het aan-
tal mensen, dat beschikbaar blijft, 
maar ook om de wijze, waarop zij wor-
den ingezet. In de bestaande opzet zijn 
de Gewestelijke functionarissen ver-
antwoording over hun werk verschul-
digd aan de Gewestelijke besturen. Het 
Hoofdbestuur draagt de verantwoor-
ding voor het werk van de landelijke 
functionarissen, waarbij deze verant-
woording in enkele gevallen nog wordt 
gedeeld met een Bestuurscommissie of 
Projectgroep. 
In de nieuwe opzet, waarover eind okto-
ber op de Algemene Vergadering van  

Afgevaardigden van Humanitas een 
besluit moet vallen, neemt het Hoofdbe-
stuur de verantwoording voor alle on-
dersteuningsfunctionarissen van de 
Vereniging op zich. Uit eigen Vereni-
gingsmiddelen kan op dit moment 
ruimte worden gecreëerd voor ten hoog-
ste drie regionaal werkzame consulen-
ten, met elk assistentie van één half 
time administratief medewerk(st)er. 
Duidelijk is, dat deze consulenten een 
andere taak zullen krijgen dan de huidi-
ge Gewestelijke functionarissen: meer 
coordinerend en stimulerend, minder 
assisterend. Daarnaast bestaat de mo-
gelijkheid, dat subsidie kan worden be-
houden of verkregen voor medewer-
kers, die zich richten op de algemene 
ondersteuning van de vrijwilligers in 
een bepaald gebied (provincie of Ge-
meente) of op een bepaald projekt. Ook 
die medewerkers gaan in de toekomst, 
als de plannen van het Hoofdbestuur 
worden aanvaard, werken vanuit drie 
districtsbureaus, onder leiding van de 
vanuit de Verenigingsmiddelen aange-
stelde consulenten, die dan ook de 
functie van districtscoardincrtor krijgen. 

Meer samenwerking 
Door de resterende krachten per district 
te bundelen en onder directe leiding 
van de directie te plaatsen hoopt het 
Hoofdbestuur versnippering van aan-
dacht te voorkomen en de zo schaars 
beschikbare ondersteuning zo efficiënt 
en doelgericht mogelijk te benutten. 
Een belangrijk aspect daarbij is, dat 
door de medewerkers niet meer uitslui-
tend aan een bepaald Gewest te binden 
de mogelijkheid ontstaat beter gebruik 
te maken van speciale vaardigheden 
en kwaliteiten. Taakverdeling is dan 
een sleutelwoord. Uitwisseling van 
kennis en ervaring wordt eveneens be-
ter bevorderd door mensen met elkaar 
in contact te brengen dan door ze op 
geïsoleerde provinciale posten te laten 
werken. Op deze wijze geeft de finan-
ciële nood alle aanleiding tot een her-
bezinning op de meest gewenste werk-
wijze bij de ondersteuning van het vrij-
willigerswerk binnen Humanitas. 
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Kindervakantieweken in Westerbork 

Anclijviestam pot en geh 	uga 
Eind van een zomermiddag. Op het grasveld tussen bos en 
vakantiehuis Liberty in het Drentse Westerbork, scharrelen 
enkele tientallen kinderen rond. Een paar bij de schommels, 
iets verderop wordt gevoetbald en een paar meisjes staan op 
een afstandje te praten. Doorkijkje bij een kinderkamp. 

Met veel misbaar komt een clubje op de 
fiets aangescheurd. „Oeh, ik ben bek-
af!", „Zo, wij hebben een eind gefietst, 
joh!" en „Honger!" zijn de kreten die over 
het terrein schallen, nog net niet over-
stemd door de muziek die door de open 
ramen naar buiten waait. 
Enthousiast vertellen thuisblijvers en 
wegfietsers elkaar wat ze die dag ge-
daan hebben. „. . . Toen hadden we net 
die zeskamp uitgezet en toen begon het 
me toch te stortregenen. Wij allemaal 
naar binnen natuurlijk, maar wat de-
den die twee gekken nou: die gingen in 
hun zwembroek midden op het veld 
staan". „. . . naar Assen gefietst. We 
zijn naar het Brandweermuseum ge-
weest, dat was hartstikke mooi. En toen 
weer dat hele eind terug!" 
Op het stoepje voor de ingang zit wat 
leiding. Koffie drinken, uitpuffen, bij-
praten en wachten op de laatste 
fietsploeg. Kokkin Monique komt eens 
buiten kijken: „Zijn ze er nou nog niet. 
En 't is zes uur, de stamppot is klaar. 
Een werk, joh. Eerst veertig kilo aardap-
pels schillen - ja, ook voor de salade 
van morgen, hoor- en toen we de andij-
vie er doorheen wilden stampen, ble-
ken ze hier alleen maar van die kleine 
stampertjes te hebben! Ik heb een paar 
lamme armen!" 

Bont gezelschap 
Achtendertig kinderen van negen tot 
veertien jaar, twaalf leiders en leid-
sters en Monique en haar moeder als 
keukenploeg. Dat is de rolbezetting van 
het Humanitas vakantiekamp, dat de 
laatste week van juli gehouden werd in 
Westerbork, onder auspiciën van ge-
west Drenthe. Het eerste van een serie 
van vier vakantieweken, die al sinds 
jaar en dag worden georganiseerd voor 
kinderen die zich anders de hele zomer-
vakantie in hun eigen straat zouden 
moeten vermaken. En voor kinderen die 
er hard aan toe zijn om eens een week 
van de problemen thuis te zijn verlost. 
Een bont gezelschap met uiteenlopende 
leeftijden, schooltypes en achtergron-
den. De kinderen zijn afkomstig uit dor-
pen en steden in Drenthe en Groningen. 
Maandagochtend kwamen ze aan en 
zaterdag vertrekken ze weer naar Mep-
pel, Stadskanaal, Assen of Hoogeveen. 
De leiding arriveerde al eerder in 
kamphuis Liberty. Het weekend is ge- 

bruikt om het programma voor een on-
vergetelijke vakantie vast te stellen en 
om elkaar alvast een beetje te leren 
kennen, want ook zij komen uit alle 
windstreken en hebben elk een totaal 
andere achtergrond. Bijvoorbeeld: Mar-
tin bezoekt een MTS in het dagelijks 
leven, Peter heeft zich aangemeld na 
een Humanitas-oproep bij een oplei-
ding voor sportleraren. Fieke (HBO-
Jeugdwelzijn) werd op „een dolle 
avond" gevraagd mee te doen door 
hoofdleider Hans Banken. 

Bloemkool verplicht 
Hans Banken zelf is ook op een dergelij-
ke manier betrokken geraakt bij de kin-
derkampen; een vriend vroeg hem op 
een avond in de kroeg of hij geen zin 
had eens mee te gaan. Dat is al weer 
acht jaar geleden. Met voldoening con-
stateert Hans, dat er in die acht jaren 
erg veel veranderd is. 
,,Aanvankelijk hadden  deze vakan-
tieweken, volgens mij, de bedoeling be-
hoorlijk aan de opvoeding en de manie-
ren van de jeugd te gaan schaven. Met  

het idee: Ja okay, humanisten staan 
voor het zelfbeschikkingsrecht van het 
individu, maar als je niet met mes en 
vork eet dan kom je er niet. Het week-
programma, tot en met de planning van 
het menu, werd opgesteld door de kin-
derkampcommissie. De kampleiding 
had de taak, dat programma uit te voe-
ren. Dus woensdagavond verplicht 
bloemkool eten omdat dat zo gezond en 
verantwoord werd gevonden door de 
keurige dames en heren van de com-
missie. En de hele commissie kwam 
standaard een dagje kijken, in het nette 
pak. 
Ik had absoluut geen ervaring met kin-
deren, maar ik vond het enorm leuk. 
Reden genoeg om het volgende jaar 
weer mee te gaan, maar dan niet als 
uitvoerder van de plannen van iemand 
anders. Gelukkig kwam er een andere 
bezetting van de kampcommissie en 
kreeg de leiding de programmering in 
handen. De voltallige leiding is nu be-
trokken bij het maken van het weekpro-
gramma, zodat er ook een gedeelde ver-
antwoordelijkheid en motivatie voor 
het welslagen van zo'n vakantieweek 
is." 

Zelf kiezen 
„Meester, wat gaan we vanavond 
doen?" „Da's een geheim!", roept Hans 
terug. Mij wordt wel het avondprogram-
ma verklapt: in de zaal wordt vanavond 
drama gedaan. „Geen toneelstukjes, 
maar heel elementair. Bijvoorbeeld een 
regenworm uitbeelden. Of bij de ene 
streep heel erg kwaad worden en drie 
stappen verder ontzettend vrolijk. Ik 
vind dat erg leuk om te doen. Maar we 
bieden altijd een alternatief. Dat is deze 
keer modder-rugby. 
Op die manier kan niemand zeggen: ik 
heb geen zin, ik vind hier niks aan. Als 
je één activiteit biedt, is die kans groter. 
Nu is er een keuze mogelijk: thuisblij-
ven of een fietstocht, volksdansen of 
een boswandeling, drama of modder-
rugby, slapen of een survivaltocht. Elk 
kind kan zo zelf bepalen op welke ma-
nier hij of zij de leukste vakantie heeft." 

Het eten is schoon op. Wie echt geen 
andijviestamp lustte, kon een paar dub-
bele boterhammen krijgen en de laatste 
aardbeien van het seizoen zaten in 
Westerbork door de yoghurt. 
Tussen afruimen en avondprogramma 
worden de corvee-diensten uitgevoerd, 
zoeken vrijgestelden een plaatsje in de 
laatste zonnestralen en gaat de stereo 
weer keihard aan: „Summertime, and 
the living is easy. . ." 

MARIJKE KATSBURG 
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Anke Wagenaar: „Het blijft een gok". 

waarin alle mogelijke problemen en de-
tails aan bod komen. Al was het alleen 
maar om hen voor te bereiden op de 
doorgaans zeer grote mondigheid van 
de Rijnmondkinderen. 
Het blijft een gok, hoe goed gastgezin 
en logé bij elkaar passen. Maar naar-
mate het contact tussen Rijnmond en 
Drenthe langer loopt, gaat alles soe-
peler. 

Speelgoed 
Toch kan ook dan een paasvakantie uit-
draaien op een grote tegenvaller. Anke: 
„Uitgebreid had ik een gezin uitgelegd 
wat hen te wachten kon staan- ik vind 
dat je dat verplicht bent, zowel tegen-
over het gezin als ten behoeve  van het 
kind - en ze waren en bleven enthou- 
siast. Materieel hadden  ze hun logé al- 

Frisse lucht en van elkaar leren 

Zeven dagen „andere aandacht" 
In Rotterdam heet het „actie Frisse Lucht", in Drenthe heeft 
men het over de „Rijnmondkinderen". Al vijftien jaren achter-
een rijden in de paasvakantie Rotterdamse bussen de Rand-
stad uit, over de Veluwe richting hunebedden. Aan boord 
aanvankelijk uitsluitend kinderen met aandoeningen van de 
luchtwegen en allergie, op weg naar een week frisse lucht. In 
de loop der jaren is deze manier van vakantie vieren ook 
mogelijk geworden voor kinderen die anders nooit op vakan-
tie zouden gaan, kinderen die het thuis erg zwaar hebben en 
voor kinderen wiens ouder(s) toe is (zijn) aan een weekje 
zènder. 
Aangekomen in Drenthe worden de kinderen ondergebracht 
bij gastgezinnen. Soms komt hetzelfde kind jarenlang bij het-
zelfde gezin, soms duurt één week veel te lang. 

Anke Wagenaar is ongeveer tien jaar 
betrokken bij de organisatie van deze 
vakantiemogelijkheid voor 'stadse 
bleekneusjes'. Vanuit haar woonplaats 
Eelde houdt zij zich bezig met het wer-
ven van gastgezinnen en zorgvuldig 
uitzoeken welk kind en welk gezin bij 
elkaar passen. 
„Hoeveel kinderen hier naartoe komen, 
hangt af van de werving in Rotterdam. 
De kinderen worden daar aangemeld 
door de school waar ze op zitten of door 
het maatschappelijk  werk. In principe 
zorgen wij voor net zoveel plaatsen als 
er kinderen zijn. Het komt zelfs voor dat 
er op het allerlaatste moment nog kin-
deren bij komen. Liever niet, omdat ik 
een zorgvuldige  werving en voorberei-
ding van een gastgezin erg belangrijk 
vind, maar ook dan doen we ons best 
het aanbod aan te passen aan de 
vraag." 

Huisbezoek 
Voor het welslagen van de vakanties 
zijn Rijnmond en Drenthe afhankelijk 
van elkaars informatie over de kinde-
ren en de gezinnen. Na huisbezoeken 
worden de persoonlijke gegevens van 
een kind doorgegeven aan Anke. Zij 
legt die gegevens naast de pro-
fielschets van de gastgezinnen die zich 
hebben aangemeld. Gelet wordt op de 
leeftijd van de kinderen van het gastge-
zin ten opzichte van het 'Rijnmondkind'. 
Zijn er huisdieren, in verband met aller-
gie of angst? En hebben het gastgezin of 
de logé nog speciale wensen? 
Gastgezinnen worden geworven en be-
geleid door vrijwilligers. Belangrijk is, 
dat alle vrijwilligers op een zelfde secu-
re manier te werk gaan. Daartoe is een 
draaiboek ontwikkeld. Anke tilt zwaar 
aan een zo goed mogelijke voorberei-
ding van het gastgezin. In eerste in-
stantie door een persoonlijk gesprek,  

les te bieden. Het jongetje dat bij hen in 
huis kwam pakte zijn koffer uit en tover-
de het mooiste speelgoed en keurige 
kleren tevoorschijn. Die mensen totaal 
gedesïllusioneerd en op hoge poten: die 
jongen heeft deze vakantie helemaal 
niet nodig, hij heeft het thuis helemaal 
niet slecht. Ze voelden zich bedrogen en 
wilden nooit meer hun huis voor Rijn-
mondkinderen opstellen. 
Maar wat was het geval: dit jongetje 
woonde met zijn vader en zijn tante, 
twee oudere mensen, in een huis. Hij 
had materieel alles wat zijn hartje be-
geerde, maar nooit kwamen er 
vriendjes bij hem spelen. Hij had geen 
materiële aandacht nodig, maar ge-
woon speelkameraadjes en speel-
ruimte." 
En dat is de essentie van actie Frisse 
Lucht, volgens Anke: „Eén week per 
jaar een ander soort aandacht dan ze 
thuis krijgen, dat is waar het om gaat. 
Voor het ene kind is dat inderdaad een 
week speelgoed in overvloed hebben, 
terwijl een ander kind zegt: ik wil NIET 
naar de dierentuin, want daar moet ik 
al zo vaak naar toe. Zo'n kind wordt 
thuis met geld op zak de straat opge-
stuurd met de boodschap: vermaak je 
maar, ga maar naar de dierentuin en 
haal daarna patat. Ik wil je pas om ze-
ven uur weer zien. Dat zijn schrijnende 
situaties." 

Weerzien 
De kinderen die bij gastgezinnen in Eel-
de hun paasvakantie komen vieren, 
worden op het (intrigerende) vliegveld 
uit de bus geladen. Hun gastgezinnen 
komen hen ophalen. Soms betekent dat 
een vreugdevol weerzien, als gastgezin 
en kind al vaker een vakantie hebben 
doorgebracht samen. Anke: „Liefst zou 
ik zien, dat kinderen een jaar of zes zijn 
als ze voor het eerst hier naartoe ko-
men. Ze mogen namelijk tot en met de 
lagere school mee en als het die eerste 
keer al klikt met het gastgezin, kunnen 
er heel prettige contacten opgebouwd 
worden." 
Het afscheid na een week is dan ook in 
sommige gevallen hartverscheurend. 
Toch denkt Anke Wagenaar, dat het 
goed is om de Rijnmondkinderen een 
week per jaar van een andere omgeving 
en een ander soort aandacht te laten 
proeven. „Ze worden op deze manier ge-
confronteerd met andere leefgewoon-

ten. Ze leren dat er meer is dan hun 
thuissituatie, daar hebben ze mis-
schien voor later iets aan. En precies 
hetzelfde geldt voor de gastouders en 
hun kinderen, hier in Drenthe." 

MARIJKE KATSBURG 
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Aandacht voor de mening van Gerard van den Berg, oud-actievoerder. In het midden forum-
voorzitterprof. Erik-Jan Tuininga en links de schrijver Simon Vinkenoog. 

NEDERLAND NA '68 

„We hebben vooral meer 
keuzes gekregen" 

Op 25 juni jl. organiseerde het Humanistisch Studiecentrum 
Nederland een studiedag met als thema: Nederland na '68: 
Autoriteit en emancipatie in humanistisch perspectief". 
Ongelukkiger dag hadden we nauwelijks kunnen treffen: nog 
nooit sinds '68 was de aandacht van vrijwel de hele Neder-
landse bevolking zozeer op één ander onderwerp gericht, de 
finale van het Europees kampioenschap voetbal. Toch waren 
nog meer dan 100 bezoekers naar Krasnapolsky gekomen om 
de studiedag bij te wonen. 

Uitgangspunt voor het houden van deze 
dag was het volgende: in de Nederland-
se maatschappij is de laatste decennia 
nogal wat veranderd. In het begin van 
de zestiger jaren kon men stemmen ho-
ren van mensen die zich op levensbe-
schouwelijk en cultureel gebied begon-
nen af te zetten tegen de o zo fatsoenlij-
ke, ordelijke en enigszins verstarde Ne-
derlandse samenleving waarin veel 
moest en weinig mocht. Deze geluiden 
werden steeds sterker tot ze aan het 
eind van de zestiger jaren culmineer-
den in één groot protest van vooral de 

Bart van Steenbergen: 
'Sinds 1968 zijn de universiteiten twee 
stappen vooruit en één stap achteruit ge-
gaan. De eerste stap voorwaarts ligt in de 
mentaliteit, de sfeer. De manier van met 
elkaar omgaan is veranderd. Vroeger 
dienden alle studenten op te staan als de 
hoogleraar de collegezaal betrad. Die 
tijd is voorgoed voorbij, de afstand is ver-
kleind. De tweede vooruitgang is de de-
mocratisering, de bestuurshervorming. 
Voor de stap achteruit wil ik de metafoor 
'zure regen' gebruiken. Het is onduidelijk 
waar het precies vandaan komt en wie er 
verantwoordelijk voor is. Maar in elk ge-
val werkt het systeemvernietigend en 
worden de onderlinge verhoudingen ern-
stig aangetast door iets dat van bovenaf 
op de universiteiten neerkomt'. 

jongere generatie tegen de gevestigde 
orde: „anti-autoritair", „autoriteit" en 
„alternatieven" daarvoor waren rond 
1968 sleutelwoorden. De beweging van 
emancipatie en democratisering was 
onstuitbaar geworden. 
Wat, zo vroeg het HSN zich af, zijn nu 
eigenlijk de gevolgen van de '68-revolu-
tie geweest, wat is er terecht gekomen 
van de veranderingen die men na- 

streefde? En zijn dat allemaal verande-
ringen ten goede geweest? Een viertal 
sprekers was door het HSN uitgenodigd 
over deze vragen eens zijn licht te laten 
schijnen. 
Peter Lankhorst, PPR 2e kamerlid meen-
de dat de balans van de laatste twintig 
jaar wel positief te noemen is, maar dat 
de politiek zich niet bepaald voor ver-
anderingen heeft beijvert. In het gun-
stigste geval kan men zeggen dat ze de 
veranderingen op cultureel en maat-
schappelijk gebied niet heeft tegenge-
werkt. Over die veranderingen was 
vooral gezinssociologe Iteke Weeda po-
sitief. Vroeger werd je als vrouw onge-
veer het huwelijk ingekeken, maar na 
twintig jaar zijn we, via meer of minder 
modieuze verschijnselen als partner-
ruil, groeps-sex en niet-met-je-onder-
drukker-naar-bed-gaan, toch op een 
punt aangekomen dat het huwelijk bij 
lange na niet meer de enige gesanctio-
neerde samenlevingsvorm voor vol-
wassen mensen is. We hebben onein- 

Peter Lankhorst: 
'Mijn stelling is, dat de politiek de posi-
tieve veranderingen niet echt lang onder-
steund heeft, maar ze ook niet heeft te-
gengewerkt. Er is een kloof tussen poli-
tiek en een groot deel van de samenle-
ving. Maar in ons land zijn politici nogal 
kinderen van hun tijd en nogal gevoelig 
voor publiciteit. Het zijn geen progres-
sievelingen, maar alsje ze met de rest 
van het land vergelijkt, zijn het ook geen 
conservatieven, denk ik. Maar in elk ge-
val is de verbeelding niet aan de macht 
gekomen in het parlement en in het kabi-
net. De spelregels zijn niet veranderd. En 
veranderingen van welke aard ook, zijn 
niet denkbaar zonder verbeeldings-
kracht.' 

dig veel meer mogelijkheden gekregen 
ons persoonlijk leven in te richten. 
Minder positief was Jan Kassies, des-
tijds o.a. directeur van de Amsterdamse 
theaterschool: Veel acties waren des-
tijds weliswaar onvermijdelijk, in het 
persoonlijk vlak zijn er toch veel men-
sen hevig door gekwetst („een revolutie 
brengt niet bepaald de aardigste eigen-
schappen van mensen naar boven"), en 
per saldo hebben ze voor de kunsten 
niet zoveel opgeleverd. Voor het toneel 
valt dat nog wel mee, daar is het aan-
bod zeer veel groter geworden al lijkt 
het er soms op dat veel gezelschappen 
alleen voor elkaar spelen. Maar in de 
beeldende kunst zijn we aangeland op 
een punt waar we in '68 zeker niet had- 
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Professoren bij de les. V.l.n.r. prof. Thoenes, voorzitter van het HSN, prof. Pol ar en oud- 
voorzitter van Humani tas prof. Belinfan te. 

De vier sprekers beantwoorden vragen uit de zaal. V.l.n.r. Peter Lankhorst, Bart van Steenbergen, Iteke Weeda en Jan Kassies. 

Jan Kassies: 
'Een tomaat in de Stadsschouwburg was 
in staat het toneel in één klap onderuit te 
halen. Dan kun je nagaan dat er van het 
hele bestel al weinig deugde. Wat be-
woog de tomatenwerpers? Het toneel 
was niet relevant, het had niets te maken 
zeggen over de mens in deze tijd. 95% 
gaat nooit naar het toneel en daar heb-
ben ze groot gelijk in, want wat er achter 
die deuren gebeurt gaat ons niet aan 
dachten ze, en terecht.' 

den willen komen: kunst is vooral een 
PR-activiteit geworden waar grote be-
drijven goede sier mee maken. 
Bart van Steenbergen, uitgenodigd om 
te spreken over onderwijs en weten-
schap, zag als voornaamste verande-
ring sinds de jaren zestig het verschijn-
sel van de „Contra-expertise": het is 
niet meer zo dat als een wetenschaps-
beoefenaar gesproken heeft, dat dan dé  

wetenschap gesproken heeft. Er is -
men ziet dat vooral bij zaken die het 
milieu raken - altijd wel een even ge-
schoolde wetenschapper die minstens 
zo gefundeerd een andere mening ter-
zake geeft. 
In het forum dat 's middags plaats vond 
(voor aanzienlijk minder aanwezigen 
dan 's ochtends: de finale naderde) 
hadden vooral mensen zitting die rond 
'68 een belangrijke rol speelden. Onder 
hen prof. Belinfante, destijds rector-
magnificus van de Universiteit van Am-
sterdam. Hij meende nog altijd dat de 
eisen van de studenten voor een groot 
deel onzinnig waren en dat het belang 
van „1968" nog al eens overschat is. Hij 
zag de gebeurtenissen vooral als een 
symptoom van een al langer bestaan-
de, maar wel steeds sterker wordende 
onderstroom, n.l. de roep om het recht 
zijn eigen existentie te bepalen. Daar-
mee sloot Prof. Belinfante weer nauw 
aan bij Iteke Weeda. 
Als we de bevindingen van de sprekers  

onder één noemer willen brengen, dan 
moet de conclusie, denk ik, luiden: We 
hebben de laatste 20 jaren meer keuzes 
gekregen. Er is niet meer één norma-
tieve autoriteit die zegt wat waar is, 
niet meer één beperkt officieel kunstcir-
cuit, niet meer één gesanctioneerde 
vorm van samenleving (en vooral dat 
laatste heeft het dagelijks leven ingrij-
pen beïnvloed). Veel meer dan vroeger 
mag en moet het individu zijn eigen 
keuze maken. Dat deze vrijheid ge-
paard gaat aan een grotere individuele 
verantwoordelijkheid spreekt voor zich. 

Iteke Weeda: 
'Het positieve maar ook gelijk het moeilij-
ke van die tijd was, dat de mensen op alle 
fronten meer keuzes kregen. De keuze om 
je eigen leven in te richten. Verliefdheid 
bijvoorbeeld, was voor die tijd een bijzon-
der gevaarlijk verschijnsel, want je kon 
daardoor zestig jaar aan elkaar vast blij-
ven zitten. Een weg terug was erg moei-
lijk. Alsje verliefd werd, werd je de verlo-
ving ingekeken. Vervolgens werd je het 
huwelijk ingekeken en daarna werd naar 
je buik gekeken. Op al die vlakken zijn 
veranderingen gekomen, zijn keuzes mo-
gelijk geworden. Dat is moeilijk, want 
daar is een goede, flexibele instelling 
voor nodig.' 

Een andere conclusie van deze stu-
diedag van het HSN kan, denk ik, lui-
den dat de afgelopen twintig jaar voor 
het humanisme, dat beginselen als in-
dividuele vrijheid, zelfbeschikkings-

recht en eigen verantwoordelijkheid 
hoog in het vaandel heeft, een bijzonder 
belangrijke periode is geweest. 

CONSTANT LEM 
coördinator HSN 
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Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein 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. 

Samenwonenden en 
buitengewone lasten 
Ik heb gehoord dat samen-
wonenden, evenals gehuw-
den, hun buitengewone las-
ten mogen samenvoegen 
voor de inkomstenbelasting. 
Is dit juist? 

Ja, vanaf 1985 kunnen ook 
ongehuwd samenwonenden 
hun buitengewone lasten 
optellen en invullen voor het 
bepalen van de inkomsten-
belasting. Dit kan alleen 
wanneer u in het afgelopen 
kalenderjaar langer dan zes 
maanden samenwoonde. 
Bovendien moet uw huisge-
noot ouder zijn dan 18 jaar. 
Voor iemand die grotendeels 
door de ouders wordt onder-
houden, is die grens 27 jaar. 
Huisgenoten die hun buiten-
gewone lasten willen sa-
menvoegen moeten een ver-
zoek meesturen met hun 
aangiftebiljet. 
Als u besluit uw buitengewo-
ne lasten samen te voegen, 
kunt u dat alleen doen voor 
alle groepen tegelijk. U kunt 
dus niet de studiekosten wel 
samenvoegen en de ziekte-
kosten niet. 

Samenwonen en 
eigen huis 
Kunnen samenwonenden 
samen een huis kopen en 
wat moet er dan allemaal 
worden geregeld? 

Samenwonenden kunnen te-
samen een huis kopen voor 
de onverdeelde helft of via 
een andere verdeelsleutel. 
De hypotheek kan ook op bei- 

der naam worden afgeslo-
ten. Dit betekent, dat beiden 
aansprakelijk zijn voor het 
nakomen van de aflossing. 
Het is met klem aan te raden 
om tenminste een testament 
te laten opstellen met een 
verblijvingsbeding, zodat bij 
overlijden de overblijvende 
partner in het huis kan blij-
ven wonen. Naar wens kan 
ook een samenlevingscon-
tract worden opgemaakt. 
Wanneer men een gezamen-
lijke hypotheek heeft afge-
sloten kan de hypotheekren-
te ook bij beiden (voor de 
helft) in mindering worden 
gebracht van het belastbaar 
inkomen. 
De huurwaardeforfait wordt 
ook bij beider (voor de helft) 
bijgeteld. 
U kunt bij de notaris van de 
koop- en hypotheekakte ook 
het testament en eventueel 
het samenlevingscontract 
kan worden getekend. 

Wat wordt geregeld in 
samenlevingscontract 
Wat is precies een samenle-
vingscontract en wat wordt 
er allemaal in geregeld. En 
wat zijn de kosten ongeveer? 

Een samenlevingscontract is 
een document opgemaakt 
door een notaris, waarin een 
aantal afspraken tussen sa-
menwoners wordt vastge-
legd. Het kan inhoudelijk al-
leen worden gewijzigd met 
toestemming van de ander. 
Duidelijk moet zijn welke 
goederen aan wie toebeho-
ren en welke gemeenschap-
pelijk zijn. 
Hoe wordt er verdeeld bij uit 
elkaar gaan? 

Afspraken omtrent de bijdra-
ge aan de gemeenschappe-
lijke huishouding. Er kunnen 
afspraken gemaakt worden 
over de (gemeenschappelij-
ke) woning. 
. . . Er kan ook een verblij-
vingsbeding worden afge-
sproken. Dat houdt in dat er 
een afspraak wordt gemaakt 
over gemeenschappelijke 
goederen die in bepaalde 
gevallen eigendom worden 
van één van de partners . . . 
Standaardcontracten be-
staan, maar men kan ook 
een naar eigen wens opge-
steld contract krijgen. De 
kosten zijn ± f 350,—voor 
een eenvoudig samenle-
vingscontract. De tarieven 
verschillen per notaris. U 
doet er goed aan vóóraf te 
informeren naar de kosten. 

S 	enwonen  t r'11 

kiáideren 
Welke status en rechten heb-
ben kinderen die geboren 
worden uit niet-huwelijkse 
relaties? Is er iets te regelen? 

Wanneer niet-gehuwden 
een kind krijgen, dan wordt 
dit een 'natuurlijk' kind ge- 
noemd. 
Het kind krijgt de achter-
naam van de moeder, tenzij 
de vader het 'erkend' heeft. 
Hiertoe dient de moeder 
toestemming te geven en 
moet een speciaal formulier 
bij de burgerlijke stand wor-

den ingevuld. 
Een meerderjarige niet-ge-
huwde moeder wordt auto-
matisch voogd over haar 
kind. Enige tijd na de ge-
boorte krijgt de moeder pa-
pieren van het kantonge-
recht met de bedoeling een 
toeziend voogd voor te 
stellen. 
Erkenning impliceert dat de 
vader verplicht is een bijdra-
ge in het levensonderhoud 
van het kind te leveren. Te-
vens is het kind zijn wettige 
erfgenaam. 
Ouders die niet gehuwd zijn, 
kunnen tegenwoordig een 
verzoek tot gedeelde ouder-
lijke macht indienen bij het 
kantongerecht. Een eenvou-
dige, door beiden onderte-
kende brief is voldoende. 
Een voorwaarde is wel dat 
de vader het kind heeft er-
kend en dat de onderlinge 
verstandhouding van de ou-
ders goed is. 

Kan iemand die samen-
woont medehuurder worden 
en hoe gaat dat dan in z'n 
werk? Zijn er voorwaarden 
aan verbonden? 

De wet stelt geen andere ei-
sen aan de aard van de rela-
tie dan een duurzame ge-
meenschappelijke huishou-
ding. 
De huurder en degene die 
medehuurder wil worden, 
richten gezamenlijk een 
schriftelijk verzoek tot de 
verhuurder. Als de verhuur-
der niet binnen drie maan-
den akkoord gaat, kunnen 
degenen die het verzoek heb-
ben ingediend zich tot de 
kantonrechter wenden. Dit 
gebeurt door middel van een 
gezamenlijk verzoekschrift. 
De kantonrechter kan om 
drie redenen negatief be-
slissen: 
- als degene die medehuur-

der wil worden niet twee 
jaar zijn hoofdverblijf in 
deze woning heeft en in 
die periode met de huurder 
geen gemeenschappelijke 
huishouding heeft gehad. 

- als degene die medehuur-
der wil worden financieel 
geen waarborg biedt aan 
de verplichtingen van de 
huurovereenkomst te vol-
doen. 

- als duidelijk is, dat het 
verzoek alleen maar be- 
doeld is om iemand langs 
de weg van medehuurder 
tot huurder te maken. 

Wanneer de samenwoning 
eindigt, kan de medehuur-
der huurder worden. Hierop 
bestaat een uitzondering 
wanneer voor de woning een 
woonvergunning nodig is. 
Binnen twee maanden moet 
dan weer een verzoek aan de 
kantonrechter worden ge-
richt of de huurovereen-
komst mag worden voort-
gezet. 
Het is ook mogelijk in veel 
gemeenten tijdens de sa-
menwoning al een woon-
ruimtevergunning aan te 
vragen. 
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Sporen van ouderenbeleid 

Tijdens de eerste helft van 1988 ver-
scheen een eerste Voortgangsrapport 
Ouderenbeleid. Een pennevrucht van 
de Interdepartementale Stuurgroep Ou-
derenbeleid, de ISO, waarin wordt sa-
mengewerkt door alle ministeries (met 
uitzondering van Economische en Bui-
tenlandse Zaken). 

Deze Voortgangsrapportage blikt terug 
tot 1982. In de toekomst zal echter elke 
twee jaar een evaluatie van het oude-
renbeleid door het kabinet aan de 
Tweede Kamer worden gezonden. 
1982 dus. Destijds benadrukte de over-
heid de problematiek van de vergrij-
zing, om kort daarna met de filosofie 
van de zorgzame samenleving op de 
proppen te komen. De rapportage be-
schrijft het ouderenbeleid dat sinds-
dien vanuit de verschillende departe-
menten gevoerd is en vestigt de aan-
dacht op nieuwe ontwikkelingen. 

Vooral zorgbeleid 
Gesteld wordt, dat het ouderenbeleid-
alles wat bedacht en uitgevoerd wordt 
ten behoeve van ouderen - met name de 
groep ouderen belicht, die enige vorm 
van hulp of verzorging nodig heeft. In 
de rapportage klinkt door, dat men 
liever anders had gezien. Want: het 
idee dat ouderen per definitie zwak en 
hulpbehoevend zouden zijn is toch mis-
plaatst. Slechts tien procent van oude-
ren boven de 65 verblijft in een verzorg-
of verpleeghuis, en ook -naar een zelfde 
percentage heeft zorg aan huis. 
Toch wordt ouderenbeleid vooral op de-
ze twintig procent gericht, waarmee de 
indruk wordt gewekt dat ouderenbeleid 
nou eenmaal synoniem is aan zorgbe-
leid. 
En dit wordt onderstreept door alle niet-
zorggerichte zaken waarmee ouderen  

te maken hebben, te verwijzen naar al-
gemeen beleid. 

Alles voor iedereen 
Voor gezonde, niet hulpbehoevende ou-
deren wordt zoveel mogelijk beleid ont-
wikkeld en uitgevoerd binnen het alge-
mene beleid, zo meldt de ISO in haar 
rapportage. Op het terrein van volks-
huisvesting bijvoorbeeld, wordt binnen 
het algemene woningbouwbeleid ook 
met ouderen rekening gehouden. 
Men noteert, dat „via een beter inzicht 
in de verscheidenheid aan wensen, be-
hoeften en  mogelijkheden bij ouderen, 
binnen het overwegend algemene be-
leid beter op groepen ouderen met ge-
meenschappelijke behoeften en moge-
lijkheden, gereageerd  kan worden". 
Ouderenbeleid is dus zorgbeleid. Een 
ouderenbeleid buiten die zorg valt on-
middellijk onder algemeen beleid. 
Stel je voor: het algemene beleid dat wij 
in Nederland op diverse terreinen voe-
ren, houdt in alle opzichten rekening 
met ouderen . . . Dan zijn we toch pre-
cies waar we wezen willen? Alles tege-
lijk voor iedereen geregeld, zonder hok-
jes-denken, zonder te denken in termen 
van: voor ieder gebrek een eigen op-
trek. 

Te mooi 
Als via algemeen beleid op alle terrei-
nen alles voor iedereen  geregeld kan 
worden: Prima. Maar dan is er geen 
aparfouderenbeleid meer nodig. Want 
de ouderenzorg zou dan  immers binnen 
het algemeen beleid van WVC vallen! 
Dit lijkt me te mooi om waar te zijn. 
Vooralsnog zie ik een veiliger  route in 
het apart voor ouderen organiseren en 
plannen van allerlei zaken die hen aan-
gaan. Om er voor te zorgen, dat juist 
binnen het algemene beleid van de mi- 

nisteries daadwerkelijk rekening met 
hun behoeftes en wensen wordt ge-
houden. 
In dat licht bezien, heeft en houdt het 
zin, om ouderenbeleid juist niet met 
zorgbeleid te verbinden. Heeft het zin, 
om juist nadrukkelijk te stellen dat ou-
derenbeleid voor het grootste deel 
apart erkenningsbeleid moet zijn en als 
zodanig te blijven onderscheiden. 
Misschien is dit ook de bedoeling van 
de overheid. Men zou dat kunnen aflei-
den uit het bestaan van de interdepar-
tementale stuurgroep ouderenbeleid. 
Die moet immers een garantie zijn voor 
de aandacht en erkenning van de speci-
fieke behoeften en wensen van ouderen 
bij de algemene beleidsvorming. 
Blijft staan, dat ouderenbeleid nog 
steeds en vooral het zorgstempel 
draagt. 

Erkenning 
Ouderenbeleid is óf met nadruk een 
apart erkenningsbeleid, óf het gaat vol-
ledig op in het algemene beleid, inclu-
sief de zorg. Vermelding binnen het al-
gemeen beleid lijkt een welhaast onbe-
reikbaar ideaal. Men kan er wel naar 
streven, maar realisme over de haal-
baarheid blijft geboden. 
Om in de buurt te komen, lijkt een zo 
breed mogelijk gericht 'apart' erken-
ningsbeleid nog de beste weg. Een er-
kenningsbeleid dat aangeeft op welke 
terreinen en op welke manier rekening 
met ouderen gehouden wordt en moet 
worden. 
Een totaal ouderenbeleid op vele fron-
ten dus. Geheel volgens rijkswensen,  

want „het kabinet acht het gewenst, dat 
het beleid in de naaste toekomst gericht 
wordt op alle ouderen". 

MICHAEL KERKHOF 
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BROCHURE 'UITSTEL 
VAN BETALING 
VAN BELASTING' 
Op 20 juni is er weer een 
nieuwe informatieve brochu-
re verschenen onder de titel 
'uitstel van betaling van be-
lasting voor particulieren'. 
In deze brochure wordt ge-
sproken aan welke criteria 
de aanvrager moet voldoen 
om voor uitstel van betaling 
in aanmerking te komen en 
waar dit verzoek moet wor-
den ingediend. 
Daarnaast ook wat er ge-
daan kan worden bij een af-
wijzende beslissing. 
Criteria voor uitstel zijn: 
* betalingsproblemen waar-
door de aanslag niet binnen 
de betalingstermijn kan wor-
den betaald. 
* inhoudelijke bezwaren te-
gen de hoogte van de aan-
slag. 
* verwachting van een te-
ruggave van de belasting-
dienst waarmee de aanslag 
verrekend kan worden. 
Deze brochure is gratis ver-
krijgbaar via de belastingte-
lefoon 06-0543. 

DAGOPVANG VERWARDE 
OUDEREN 
In januari '87 begon men in 
Emmen met een experiment 
'Dagopvang voor  cognitief 
gestoorde ouderen'. 
Aanvankelijk voor een á 
twee halve dagen per week, 
maar begin '88 was men al 
vijf dagen per week open. 
Cognitief gestoorde ouderen 
zijn wat inmiddels binnen 
Humanitas 'verwarde oude-
ren' wordt genoemd. 
De dagopvang is vooral een 
maatregel om de thuisver-
zorging zo lang mogelijk te 
kunnen handhaven. Verwar-
de ouderen betekenen voor 
de hen verzorgende naast-
staanden bijna altijd een 
zware tot zweer zware belas- 

ting. 
Dagcentrum De Meerstee in 
Emmen heeft een beperkte  

kapaciteit. Er kunnen maar 7 
ouderen tegelijk aanwezig 
zijn. In 1987 namen gemid-
deld 25 ouderen deel. 
Het experiment is een sa-
menwerking tussen de stich-
ting Bejaardenwerk Emmen, 
het RIAGG en verpleeghuis 
De Bleerink. De dagelijkse 
leiding wordt verzorgd door 
een vrijwilliger, een stagiai-
re en een bejaardenverzor-
gende. 
Het Dagcentrum neemt ove-
rigens alleen ouderen op die 
niet al te gecompliceerd te 
verzorgen zijn. Dat wil zeg-
gen, zonder moeilijk te han-
teren gedragsstoornissen, 
met een nog functionerend 
sociaal gevoel, zonder al te 
veel decorumverlies en niet 
incontinent. 
Onbeantwoord blijft daar-
door de opvang van mensen 
die niet aan deze criteria vol-
doen. De thuisverzorgers 
zouden juist met de opvang 
van 'zware gevallen' zeer ge-
baat zijn. 
Over het Dagcentrum De 
Meerstee is een verslag ge-
schreven dat voor f 10,—
verkrijgbaar is door storting 
op rekening 66.43.10.206 
NMB st. Bej.Werk Emmen 
o.v.v. De Meerstee. 
Voor f 7,50 is er tevens een 
verslag te krijgen over ge-
spreksgroepen met partners 
van verwarde ouderen. 

HUIS- EN REISAPOTHEEK 
GEMAK DIENT DE MENS 
Bij de apotheek zijn een 
tweetal handige folders ver-
krijgbaar. De eerste gaat 
over medicijnen: wat u moet 
doen als u op vakantie gaat. 
Bijvoorbeeld: sommige pijn-
stillers vallen onder de opi-
umwet, zodat u moeilijkhe-
den kunt krijgen als u de 
grens over gaat. Dat kunt 1-1  
voorkomen door een verkla-
ring van uw arts of apotheker 
mee te nemen. 
De folder bevat ook een app.' 
thekentolk:  informatie in 7 
talen over kwalen en ge-
neesmiddelen. 
Als de vakantie weer voorbij 
is kunt u de folder ook nog 
gebruiken:  er staan nl. ook 
tips in voor uw huisapo-
theek; hoe deze het beste kan 
worden samengesteld. 
De brochure over hulpmid-
delen in huis 'Gemak dient 
de mens' bevat suggesties 
en adviezen voor mensen die 
(licht) lichamelijk gehandi-
capt zijn en daardoor moeite  

hebben met bepaalde activi-
teiten in huis. 
De brochure geeft een over-
zicht van alledaagse hulp-
middelen, die ofwel te koop 
zijn in warenhuizen ofwel in 
gespecialiseerde winkels. 
De beide folders zijn gratis. 

NIEUWE UITGAVEN VAN 
HET CENTRAAL BUREAU 
Op het Centraal Bureau van 
Humanitas liggen voor gein-
teresseerde afdelingen drie 
verse brochures klaar. 

'Samen werven we meer . . 
is een samenwerkingspro-
ject van afdelingen en cen-
traal bureau om afdelings-
activiteiten en ledenwerving 
te stimuleren. De brochure 
beschrijft de actie-opzet en 
roept op tot actieve deel-
name. 
'Omdat geld niet uit de lucht 
komt vallen' is de titel van 
een notitie over het zoeken 
van geld, met name in de 
vorm van sponsors. 
Last but certainly not least 
een handleiding tot het zoge-
noemde lobbyen, 'Het bein-
vloeden van overheidsbe-
slissingen (al of niet met 
succes).' 
Een telefoontje naar Cen-
traal Bureau Humanitas, 
afd. Publiciteit is voldoende 
om een, twee of drie uitga-
ve(n) in de afdelingsbus te 
krijgen: 020-262445. 

HUMANISME UNIVERSI-
TAIR BELICHT 
Aan een viertal Nederlandse 
universiteiten worden het 
komende studiejaar colleges 
gegeven door hoogleraren, 
aangesteld door de Huma-
nistische stichting Socrates. 

In Delft doceert Prof. Dr Wim 
van Dooren over het Huma-
nisme in de geschiedenis 
van de filosofie. Onderwerp 
van de colleges van Prof. Dr 
Marcel Fresco in Leiden zijn 
de Italiaanse en Nederland-
se Humanistische filosofen 
in de Renaissance. In 
Utrecht heeft Prof. Dr Rob 
Tielman als onderwerp de 
sociale en culturele aspec-
ten van het Humanisme en in 
Wageningen kunt u Prof. Dr 
Hans Achterhuis beluisteren 
in zijn colleges over Natuur 
en Samenleving en De filoso-
fie van de schaarste. Ook 
verzorgt Prof. Achterhuis de 
afstudeervakken sociale fi-
losofie en milieufilosofie. 
Voor nadere informaties 
kunt u zich wenden tot de 
stichting Socrates, postbus 
114, 3500 AC Utrecht, tele-
foon 030-318145. 

YPSILON 
„Soms gaan (jonge) mensen 
plotseling of geleidelijk 
vreemd gedrag vertonen. Je 
kunt nauwelijks meer kon-
takt met hen krijgen. Je bent 
er vaak dag en nacht mee 
bezig." 
Deze zinnen uit een brochure 
van de ouders en familie ver-
eniging Ypsilon, geven in 
een notedop de problema-
tiek met chronisch psychoti-
sche of schizofrene mensen 
weer. 
Het gaat dan om mensen die 
bijvoorbeeld onbegrijpelijk 
angstig zijn, onvoorspelbare 
woede-uitbarstingen krij-
gen, onbegrijpelijk praten en 
tot zwerven neigen. 
Voor de naastbetrokkenen 
betekent het meestal ver-
driet, angst, boosheid en 
soms ook schaamte en 
schuldgevoel. 
Vanuit de psychiatrie is lang 
niet altijd adekwaat hulp te 
geven. Soms treedt na hulp-
verlening of spontaan een 
zekere verbetering op, maar 
in veel gevallen gaan de pro-
blemen jaren door. 
Ouders en andere nabe-
staanden moeten er mee le-
ven. En dat valt bepaald niet 
mee. Er is nogal wat onbe-
grip. De vereniging Ypsilon 
brengt ouders en familiele-
den bijeen om elkaar tot 
steun te zijn. Gezamenlijk 
wordt gezocht naar de meest 
geschikte hulpverlening. 
Kontaktadres Ypsilon: 
Grindweg 135, 3054 VJ Rotter-
dam, tel. 010-4183050. 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

voor 
ouderen 

Geef 's wat weg van Humanitas 

Lepeltje voor verzamelaars 

Tussen al die lepeltjes van de 
omroepen en uit uw favoriete 
vakantieplaatsen nu ook een zwaar 
verzilverd lepeltje met het vignet van 
Humanitas. Een „roerende" 
aanleiding om met uw koffie- of 
theevisite eens over Humanitas te 
praten. 
Te bestellen door overschrijving 
van f 7,50 per stuk (inclusief 
verzendkosten) op postgiro 
582000 van Humanitas, 
Amsterdam. Zet er bij: lepeltje(s) 
en het verlangde aantal! 

helpt mensen 

Hulpfonds in Oegstgeest 
door samenwerking 

OWOG boekt weer resultaat: 

Nieuwlande krijgt 
bejaardenwoningen 

In de Zuidhollandse ge-
meente Oegstgeest is begin 
dit jaar een Hulpfonds inge-
steld voor mensen die van 
een minimuminkomen moe-
ten rondkomen en door een 
eenmalige plotselinge uit-
gave in de problemen ko-
men. Dit Hulpfonds is een sa-
menwerking tussen de gere-
formeerde, hervormde en 
roomskatholieke kerk, Hu-
manitas en de gemeente 
Oegstgeest. 
Deze samenwerking is nogal 
eens ter discussie gesteld. 
„Kerk en staat zijn principi-
eel gescheiden en dat moet 
zo blijven", zegt bijvoorbeeld 
een tegenstander.  Een voor-
stander vindt echter: „Het is 
toch al niet makkelijk om er-
gens te moeten aankloppen 
om hulp. Als je dan ook nog 
de ene na de andere instel-
ling langs gestuurd 
wordt . . . Door deze samen-
werking wordt dit probleem 
vermeden". 
Beslissingen worden in on-
derling overleg genomen. De 
geloofsovertuiging speelt 
hierbij geen rol, de hulpvra-
ger blijft anoniem. 
„Tot nog toe is dat overleg 
erg vruchtbaar  gebleken", 
vertelde mevrouw Bardet 
van Humanitas aan het 
Leidsch Dagblad. „De oplos-
singen die gevonden werden 
waren ook niet altijd van fi-
nanciële aard. 
De kriteria om in aanmer-
king te komen voor steun uit 
het hulpfonds zijn niet strak 
omlijnd. Vast staat alleen 
dat er geen andere oplossing 
voor het probleem mag zijn, 
dat het niet van structurele  

aard is en dat het een duide-
lijke noodzaak betreft. 
Per jaar is er 20.000 gulden 
beschikbaar. Het geld wordt 
opgebracht door de kerken 
en de gemeente (elk vijfdui-
zend gulden). Humanitas be-
taalt niet mee, omdat het een 
organisatie is met weinig fi-
nanciële middelen. „Wij zijn 
er meer om mee te denken", 
aldus mevrouw Bardet. 

Twee blokken van vijf wo-
ningen, haaks op elkaar, 
met in het midden een ge-
meenschapsruimte. In de 
Drentse gemeente 
Nieuwlande wordt na de 
bouwvakvakantie begonnen 
met de bouw van tien bejaar-
denwoningen (als alles vol-
gens plan blijft gaan). De 
woningen worden geheel 
volgens de wensen van ou-
deren uitgevoerd. 
Het idee om in Nieuwlande 
een woon-leefgemeenschap 
voor ouderen van de grond te 
krijgen, is afkomstig van Hu-
manitas. Samen met de Al-
gemene Stichting Woonvor-
men voor Ouderen in Ooster-
hesselen werd het plan uit-
gewerkt. Alle nu te bouwen 
woningen zijn al toegezegd, 
maar wanhoopt niet: de 
bouwschets voorziet in de 
mogelijkheid tot uitbreiding. 
Mooi toch, om te zien wat er  

uit een Over Wonen van Ou-
deren Gesproken-groep 
(OWOG, weet u wel) kan 
voortvloeien. Over belang-
stelling hebben de Drenten 
niet te klagen. Een poosje ge-
leden werd het Nieuwlande-
project breed uitgemeten in 
Kwartslag, het televisiepro-
gramma van het Humanis-
tisch Verbond. 

Concertbus 
in Arnhem 

Afdeling Arnhem heeft het 
initiatief genomen tot een 
'concertbus' die Humanitas-
leden naar de zondagmid-
dagconcerten van Het Gel-
ders Orkest zal brengen in 
het nieuwe seizoen. Het be-
stuur van Humanitas-Arn-
hem denkt hierbij in de eer-
ste plaats aan die leden die 
slecht ter been zijn of in een 
rolstoel zitten. Het is de be-
doeling instappunten zo 
dicht mogelijk bij de concert-
gangers te krijgen. „Het 
liefst stoppen we bij de men-
sen voor de deur, als dat mo-
gelijk is", aldus het bestuur. 
Dankzij geldelijke steun kan 
het tarief voor vijf keer heen 
en weer naar de concertzaal 
op dertig gulden vastgesteld 
worden. Als er plaatsen over 
blijven in de bus, kunnen 
eventueel ook niet-leden van 
dit aanbod profiteren. 

• de hele week 
- tussen 10uur 's avonds 

- en 2uur 's nachts 

• kunt u ons bellen: 

020-2733 85 
rx  er luistert 

dan iemand 
naar ut 
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ERIC STIBBE 

Lieve lezer, 

Midden in dit nummer van Van Mens tot 
Mens treft u een folder aan, waarin Hu-
manitas een heel bijzondere kalender 
aanbiedt als beloning voor mensen, be-
drijven of instellingen, die de Vereni-
ging dit jaar tenminste f 1000,—
schenken. 
Wat moet u daar nu mee, als gewoon 
lid? Velen van u zullen zo'n bedrag niet 
kunnen missen, zelfs al zijn schenkin-
gen aan Humanitas aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting en betaalt de fis-
cus dus flink mee. Dat begrijp ik. Toch 
kunt u Humanitas helpen. 
Dat u daartoe bereid bent is dit voorjaar 
nog eens op grandioze wijze gebleken. 
Meer dan 20% van de leden heeft de 
acceptgiro ten bate van het Fonds Sti-
mulering Aktiviteiten, die wij u in mei 
toezonden, ingevuld en opgestuurd. De 
netto opbrengst bedroeg bijna 
f 50.000,—. Dat was groots. Maar het is 
niet voldoende. 
U weet natuurlijk, dat Humanitas het 
financieel niet gemakkelijk heeft. Ei-
genlijk is dat altijd zo geweest. De con-
tributies alleen zijn niet voldoende om 
ons werk in stand te houden. Om de 
vrijwilligers de nodige ondersteuning 
te bieden. Om mensen aan het werk te 
zetten, die de maatschappelijke proble-
men voor ons analyseren en proberen 
oplossingen aan te dragen. Om het se-
cretariaat draaiende te houden. Om u 
elke twee maanden een interessant 
nummer van Van Mens tot Mens toe te 
sturen. Om jaarvergaderingen, stu- 

Daarom heeft Humanitas nu iets 
nieuws bedacht: mensen, bedrijven of 
instellingen, die Humanitas dit jaar ten 
minste f 1000,— schenken, belonen wij 
met een heel bijzondere kalender. Een 
kalender, zoals in Nederland nog nooit 
is gemaakt, voor zover wij weten. Elf 
Nederlandse topfotografen en één Ame-
rikaanse gast hebben er geheel belan-
geloos dia's voor afgestaan. Lithograaf 
Gerlings, drukker Tuijtel, fotolaborato-
rium Kleurgamma, Kodak Nederland 
en anderen werken er belangeloos aan 
mee. Het resultaat belooft heel bijzon-
der te worden. 
Maar dat wil niet zeggen, dat u nu in-
eens wel duizend gulden bij de hand 
hebt om aan Humanitas cadeau te 
doen. Ook al is de beloning heel aan-
trekkelijk, vooral als u geïnteresseerd 
bent in de hedendaagse geëngageerde 
fotografie. 
De kunst is duizend mensen te vinden, 
voor wie een donatie van f 1000,— géén 
probleem is. Daarbij kunt u Humanitas 
helpen. Inderdaad, ook u. 
Bijna iedereen kent, als hij of zij goed 
nadenkt, wel iemand, die zoveel geld 
kan missen. In de familie, in de kennis-
senkring, in huidige of voormalige 
werkkring. Een rijke neef of nicht, een 
oude oom of tante, een bedrijf dat een 
potje heeft voor goede doelen. 
Haal die folder uit dit blad. Geef hem 
aan iemand, die u kent. Als u er meer 
nodig hebt: bel even met het Centraal 
Bureau (020-26 24 45) en vraag naar mij. 
Vraag mensen, of zij misschien iemand 
kennen die . . . 
Humanitas kan alleen mensen helpen 
als u meehelpt. Dat geldt ook in dit ge-
val. Stel het niet uit. Alleen de éérste 
honderd donateurs krijgen ook nog 
eens de handtekeningen van een aan-
tal fotografen bij de foto's. Het gironum-
mer is 582000 ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 
Als duizend mensen elk duizend gulden 
schenken is dat (bruto) een miljoen. 
Samen moeten wij die duizend mensen 
toch kunnen vinden! 

"Zandwassers", een kalenderblad 

diedagen en cursussen te organiseren. 
Om brochures uit te geven en een jaar-
verslag te verzorgen, dat het bestaans-
recht van Humanitas aan de overheid 
en talloze andere instanties duidelijk 
maakte. Om nieuwe werkgroepen, 
plaatselijk, regionaal of landelijk een 
steuntje in de rug te kunnen bieden. Om 
in de jeugdbescherming en de verstan-
delijk gehandicapten-zorg wat méér te 
kunnen doen dan waarvoor de overheid 
bereid is te betalen. 
Humanitas heeft altijd al akties georga-
niseerd om aan geld te komen, van Ro-
lot tot de OTOTOTO. Een hoogtepunt 
was de Sterrenshow van Willem Ruys. 
Maar de minister die zo sterk bezuinigt 
op de subsidies voor het Welzijn is ook 
uiterst streng met zijn regels voor fond-
senwerving via radio en TV. En al is 
onze relatie met de VARA nog zo goed, 
het is onvoorspelbaar wanneer Huma-
nitas weer eens een degelijke aktie zou 
kunnen voeren. Met bovendien alle on-
gewisheid over het resultaat . . . 
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