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Zonnestraal 
Naar aanleiding van de Har-
tekreet van Piet Boer in het 
vorige nummer van Van 
Mens tot Mens over het be-
houd van het voormalig sa-
natorium Zonnestraal, ont-
vingen wij een uitvoerige re-
actie van mevrouw Cor Lcr-
roo uit Amsterdam. Ze 
schreef ondermeer: 
„Ter nagedachtenis van de 
grote groep arbeiders, veelal 
diamantbewerkers, die in- 

In de periode oktober 1986 t/m 
mei 1987 zijn uit het Fonds Stimu-
lering Activiteiten de volgende 
aanvragen voor een financiële 
bijdrage in projecten gehono-
reerd: 

* Bijdrage in aanpassing ge-
bouw voor de opvang van vluch-
telingen in Deventer f 1.026,-
* Bijdrage in de kosten van de 
inventaris van het project Bege-
leid Wonen Heerde: f 25.000,-
" Bijdrage in de kosten van de 
videoproductie „Mijn hond en ik 
blijven bij elkaar", afd. Eem-
land: f 500,- 

Wol* 
ouderen 

de hele week 

tussen Muur 's avonds 
en  Zuur 's nachts 

kunt u ons benen: 

020-273385  
er luistert 
den iemand, 

	

naren! 	Iliamesitas 

	

I' 	V  

dertijd het „Koperen stelen 
fonds" hebben opgericht en 
die helaas voor een groot 
deel in concentratiekampen 
zijn omgekomen, zouden wij 
er met elkaar voor moeten 
zorgen dat het Zonnestraal-
complex een bestemming 
gaat krijgen waarbij de 
geest van hef ontstaan van 
Zonnestraal behouden 
blijft". 
Zij denkt bijv. aan een va-
kantieoord voor zelfstandige 
rolstoeltieners. Recrea- 

• Bijdrage 	geluidsinstallatie 
ontmoetingsruimte afd. Ensche-
de: f 1.500,- 
• Bijdrage 	geluidsinstallatie 
ontmoetingsruimte afd. Zwijn-
drecht: f 500,- 
• Garantie 	personeelskosten 
Daar Limen?": f 35.000,-

iBijdrage herhuisvesting jeugd-
beschermings- en afdelingskan-
toor Den Haag: 1  70.000,- 
• Bijdrage project Begeleid Wo-
nen afd. Smallingerland: 

4.100,- 
" Bijdrage in de realisering van 
twee vakantiehuisjes voor ge-
handicapten aan het Paters-
woldse meer: f 100,000,- 
* Garantie in de exploitatie per 
jaar voorlopig: f 8.000,- 

Bijdrage in de kosten van de 
Zimbabwekrant van het HIVOS: 

1.115,- 
• Coordinator 	bedrijfsmaat- 
schappelijk werk Rotterdam een 
garantie van: f 45.079,- 

Bijdrage kampwerk  Drenthe 
t/m 1990: f 16.000,- 
" Bijdrage kampwerk  1987 afd. 
Walcheren: f 5.200,- 

tiemogelijkheden voor deze 
groep zijn er zeer weinig en 
het terrein leent zich daar-
voor uitstekend. Wat betreft 
de gebouwen denkt zij on-
dermeer aan een permanen-
te tentoonstelling over de ge-
schiedenis van Zonnestraal 
en een historisch Streekmu-
seum van het Gooi. Mevrouw 
Laroo heeft veel contacten 
met oud-A.J.C.ers in het soci-
aal-culturele vlak en zij is er-
van overtuigd dat er in die 
groep (ca. tachtig 65+ ers) 
mensen zijn die bereid zijn 
om mee te werken en die zich 
„Zonnestraal" zoals het was 
nog goed kunnen herin-
neren. 
Belangrijk is haar conclusie 
dat „Zonnestraal-altijd meer 
een zaak is geweest van Am-
sterdam dan van het Gooi. 
Het adres van mevrouw La-
roo is bij de redaktie op te 
vragen. 

• Bijdrage in de kosten van des-
kundigheidsbevordering Kin-
derdagopvang afd. Zuid-Lim-
burg: 1 10.500,- 
* Bijdrage kampwerk 1986 ge-
west Friesland: f 11.375,- 
• Bijdrage kampwerk 1987 ge-
west Friesland 1987 t/m 1989: 

f 10.125,- 
• Bijdrage tekort vakantiewerk 

ouderen 	afd. 
f 2.406,52 
* Garantiekosten meldpost slui-
tingen in bejaardenoorden 
(BHWO): f 5.500,- 
• Bijdrage 	herhuisvesting 
jeugdbescherming en geweste-
lijk bureau Utrecht: f 50.000,- 
" Lening nieuwe telefooncentra-
le J12, en gewest Utrecht: 

f 40.000,- 
• Overbruggingsbijdrage halve 
formatieplaats M.A.-werk stad 
en gewest Groningen: f 4.600,- 

* Kampeeruitrusting gezinshuis 
Almere: f 5.000,- 
• Kampeeruitrusting gezinshuis 
Gouda: f 5.000,- 
* Kampeeruitrusting gezinshuis 
Spijkenisse: f 5.000,- 
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De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
iedereen, die de algemeen 

humanistische uitgangspun-
ten van eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfbeschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 

LEZERS SCHRIJVEN 
Op deze pagina ruimen wij graag 

ruimte in voor de mening van 
onze lezers. Dat betekent niet, 

dat wij die altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven 
waarvan wij ons het recht 

voorbehouden die in te kor ten - 
blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 

%E. 

Fonds Stimulering Aktiviteiten 
keert bijna half miljoen uit 

Amsterdam: 

Het Fonds Stimulerings Aktiviteiten heeft geen eigen vaste inkom-
sten. Aanvulling van het dit halfjaar  ter beschikking gestelde bedrag 
van bijna een half miljoen komt alleen uit de opbrengst van loterijen 
en uit vrijwillige bijdragen• Als u wilt helpen het Fonds in stand te 
houden, zodat Humanitas daar waar nodig aktiviteiten van de ver-
eniging financieel kan blijven ondersteunen, kunt u een bedrag 
storten op postgiro 582000 van Humanitas onder vermelding van 
„Fonds Stimulering Aktiviteiten. 
Uw gift is binnen de daarvoor gestelde grenzen fiscaal aftrekbaar. 
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„Het begin ligt bij 
zelfwerkzaamheid" 

MAX VAN DER STOEL 

Wandelend door een van de vele krottenwijken van Nairobi 
dringt pas goed tot je door wat het betekent in een krottenwijk 
te moeten wonen. Langs modderige paden staan opeenge-
pakte krotjes, opgetrokken uit afvalmateriaal. Voorzieningen 
als waterkranen, wc's of latrines, elektriciteit zijn niet of nau-
welijks te ontdekken. De penetrante lucht van rottend afval 
dringt overal door. Een troosteloze aanblik. 

Een dak boven 
je hoofd . . . of niet 
Gelukkig zijn allen, die een 
veilig dak boven het hoofd 
hebben. 
Is dat dan iets bijzonders? In 
de derde wereld, waarmee de 
Nederlandse Habitat 
Commissie zich in het 
bijzonder bezig houdt. Maar 
ook in ons eigen land, waar 
velen tussen wal en schip 
dreigen te vallen. Ook 
Humanitas heeft daar mee te 
maken. Misschien meer dan u 
zich bewust was. Daarom in 
het kader van het Jaar van de 
Daklozen veel aandacht voor 
onderwerpen die te maken 
hebben met het bezit van een 
dak boven je hoofd. . . of niet. 
Hier en daar vindt u een 
gironummer. Zonder geld 
gebeurt er nu eenmaal 
weinig in deze wereld. Maar 
daar gaat het niet in de eerste 

plaats om. 
In de eerste plaats hopen wij 
dat u zich na lezing van dit 
nummer van Van Mens tot 
Mens weer een beetje méér 
betrokken zult voelen bij uw 

medemens, en bij zijn/haar 
problemen. 

De redactie 

Wat is het contrast groot met de verga-
derzaal in het centrum van Nairobi 
waar meer dan honderd landen deelna-
men aan de 10e zitting van UN-Habitat. 
Toch werd daar hard gewerkt aan op-
lossingen voor de enorme  problemen 
die de verstedelijking met  zich mee-
brengt. Tien jaar na de eerste grote Ha-
bitatzitting in Vancouver is Habitat een 
onontkoombaar aandachtsveld gewor-
den. Regerings-delegaties presenteren 
hun aktiviteiten en wisselen  ervarin-
gen uit. 
In de loop der jaren heeft een omslag in 
het denken over Habitat plaatsgevon-
den. Ook regeringen zijn er nu van over-
tuigd dat het begin van een oplossing 
ligt bij de zelfwerkzaamheid van de 
mensen en dat niet-overbeidsorganisa-
lies een cruciale rol spelen. 
Hoe juist die  opvatting  is  bleek tijdens 
datzelfde bezoek aan de sloppen van 
Nairobi. De aanblik mag  dan in onze 
Westerse ogen troosteloos zijn, toch zie 
je nergens moedeloze, teneergeslagen 
mensen. Met een verbazingwekkende 
inzet en inventiviteit proberen mannen, 
vrouwen en kinderen er het beste van te 
maken. Met  minimale middelen slaagt 
men er vaak in belangrijke verbeterin-
gen in de woon- en leefomstandighe-
den aan te brengen. Krottenwijk-verbe-
teringsprogramma's, 

 
waar de bewo- 

ners 
 

zelf nauw bij betrokken  zijn, leve-
ren de beste resultaten  op. 
Het is dan ook geen toeval  dat het eerste 
projekt dat de Nederlandse  Habitat 
Commissie financieel steunt een krot-
tenwijkverbeteringsprogramma be-
treft. Het projekt bestrijkt de wijken Ki-
tui, Kanuku en Kinyago in  Nairobi met 
in totaal 7200 inwoners. Het projekt 
werd bij de Nederlandse Habitat Com-
missie voor steun aangemeld door de 
Undugu Vriendenkring  Nederland, een 
(kleine) organisatie van ondermeer uit 
Kenia teruggekeerde  Nederlandse vrij- 

willigers. Het projekt richt zich op: 
* verbetering van watervoorziening en 

drainage; opzet van een vuilnisop- 
haaldienst; 
plaatsen van latrines; 
opzetten van volkstuintjes, van be-
lang als voedselvoorziening op ne-
veninkomen; 
aanplant van bomen en struiken, wat 
brandhout voor de verkoop moet ople-
veren. 

Dit soort projekten vormt het beste ant-
woord op vragen van critici waarom 
weer zo'n internationaal jaar en stereo-
type opmerkingen over de druppel en 
de welbekende gloeiende plaat. Als het 
Internationaal Jaar van de Daklozen er 
toe bijdraagt dat mensen en organisa-
ties doordrongen raken van de nood-
zaak iets te doen aan de problemen van 
de verstedelijking in de Derde Wereld. 
Als tevens een aanzet wordt gegeven 
voor een meerjarig aktieprogramma en 
het een jaar wordt dat jaren gaat duren. 
Dan is het internationaal jaar niet blij-
ven steken in de vergaderzalen maar 
heeft het de bewoners van de slums, 
bidonvilles en de favelas bereikt. En 
daar gaat het per slot van rekening om. 

Max van der Stoel, 
voorzitter 

Nederlandse Habitat Commissie 

P.S. het gironummer van de Nederland-
se Habitat Commissie is 878787. 
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Het is dan ook geen toeval  dat het eerste 
projekt dat de Nederlandse  Habitat 
Commissie financieel steunt een krot-
tenwijkverbeteringsProgramma be-
treft. Het projekt bestrijkt de wijken Ki-
tui, Kanuku en Kinyaga  in  Nairobi met 
in totaal 7200 inwoners. Het projekt 
werd bij de Nederlandse  Habitat Com-
missie voor steun aangemeld  door de 
Undugu Vriendenkring  Nederland, een 
(kleine) organisatie van ondermeer uit 
Kenia teruggekeerde  Nederlandse vrij- 

willigers. Het projekt richt zich op: 
* verbetering van watervoorziening en 

drainage; opzet van een vuilnisop- 
haaldienst; 
plaatsen van latrines; 
opzetten van volkstuintjes, van be-
lang als voedselvoorziening op ne-
veninkomen; 
aanplant van bomen en struiken, wat 
brandhout voor de verkoop moet ople-
veren. 

Dit soort projekten vormt het beste ant-
woord op vragen van critici waarom 
weer zo'n internationaal jaar en stereo-
type opmerkingen over de druppel en 
de welbekende gloeiende plaat. Als het 
Internationaal Jaar van de Daklozen er 
toe bijdraagt dat mensen en organisa-
ties doordrongen raken van de nood-
zaak iets te doen aan de problemen van 
de verstedelijking in de Derde Wereld. 
Als tevens een aanzet wordt gegeven 
voor een meerjarig aktieprogramma en 
het een jaar wordt dat jaren gaat duren. 
Dan is het internationaal jaar niet blij-
ven steken in de vergaderzalen maar 
heeft het de bewoners van de slums, 
bidonvilles en de favelas bereikt. En 
daar gaat het per slot van rekening om. 

Max van der Stoel, 
voorzitter 

Nederlandse Habitat Commissie 

P.S. het gironummer van de Nederland-
se Habitat Commissie is 878787. 
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JAAR VAN DE DAKMEN 

U dacht dat echte dak- en 
thuislozen in Nederland 
vrijwel niet meer 
voorkwamen? 
Dat is dan goed fout gedacht. 
Op een congres in het kader 
van het Habitat-jaar bleek, 
dat deskundigen het aantal 
tussen de 50.000 en 100.000 
schatten. Mensen die 
helemaal geen dak boven het 
hoofd hebben of die op z'n 
best voor kortere of langere 
tijd verblijven in commerciële 
pensions, in internaten en 
passantenverblijven van de 
thuislozenzorg. 

Dakloos 

       

     

Jr 

 

 

ede  r  
r 

  

     

     

     

     

     

     

      

Het gaat dus niet om krakers. Het gaat 
niet om mensen, die graag een zelfstan-
dige woning willen in plaats van een 
huurkamer. Het gaat wel om jongeren, 
vrouwen, verslaafden, voormalige psy-
chiatrische patiënten, personen uit et-
nische minderheidsgroepen die onvol-
doende kunnen terugvallen op familie, 
buren of kennissen. Voor hen zijn op dit 
moment 140 bedden beschikbaar in 
passantenverblijven. Daar mogen ze in 
het algemeen per maand niet langer 
dan vijf dagen blijven. Voor hen zijn er 
1600 bedden in inrichtingen. Ook dat is 
veel te weinig, al kan men er van me-
ning over verschillen of inrichtingen de 
beste vorm van opvang zijn. En dan zijn 
er natuurlijk in Nederland duizenden 
portieken, banken in parken, stille 
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hoekjes in grote stations, bushokjes, 
stille plekjes onder bruggen... 
Wat voor mensen zijn het, die in dit land 
niet in staat zijn te zorgen voor een ei-
gen dak boven het hoofd? Voor een be-
langrijk deel mensen die, ten gevolge 
van welke oorzaak ook, niet in staat zijn 
tot het zelfstandig voeren van een huis-
houding. Geef ze een huis en na een 
paar maanden zwerven ze vaak wéér 
dakloos rond. Ze kunnen zonder heel 
veel hulp de zorg voor het eigen huis 
blijkbaar niet aan. 

Onderzoek 
Naar u mocht verwachten meent de 
heer Dees, staatssecretaris van WVC, 
dat de rol van de overheid op dit terrein 
beperkt is. Hij is wel bereid onderzoek  

te financieren naar de oorzaken van het 
groeiende aantal dak- en thuislozen. 
Dat onderzoek zal dan een antwoord 
moeten geven op de vraag, hoe de zorg 
moet worden aangepast. Maar hij ram-
melt, zoals langzamerhand in Rijswijk 
gebruikelijk, daarbij met andermans 
portemonnaie: gelden voor dak- en 
thuislozenzorg zullen gevonden moeten 
worden door verschuivingen binnen de 
begroting van zijn eigen departement. 
Door bezuinigingen op andere zorgge-
bieden dus... 

Dichter bij de opvattingen van Humani-
tas over het stimuleren van de eigen 
verantwoordelijkheid ook bij mensen, 
die het daar door welke oorzaak ook 
moeilijk mee hebben, kwam de bijdra- 
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ge van drs R. Spreekmeester, hoofd be-
wonerszaken bij het ministerie van 
VROM. In zijn visie moet de hulpverle-
ning proberen de mensen via klein-
schalige projekten in de sfeer van het 
begeleid wonen geleidelijk te wennen 
aan grotere zelfstandigheid. Zo kunnen 
bijvoorbeeld de subsidieregelingen 
van VROM gebruikt worden om woon-
projekten voor licht geestelijk gehandi-
capten in de directe omgeving van an-
dere huishoudens tot stand te brengen. 
Verfrissend was zijn- hopelijk niet hol-
le - kreet, dat in verband met gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van de de-
partementen van volkshuisvesting en  

van Welzijn de vorming van interdepar-
tementale budgetten hem de beste op-
lossing leek. 

Amsterdams voorbeeld 

Pas tot stand gekomen is het Amster-
damse project Walenburg II. Veertig 
kleine woningen met gemeenschappe-
lijke voorzieningen zijn hier gekoppeld 
aan een internaat. De woningen zijn be-
stemd voor mensen die nog geheel zelf-
standig kunnen wonen, en ook geen in-
tensieve zorg nodig hebben. De instel-
ling huurt het complex van de woning-
bouwcorporatie en sluit met de bewo-
ners een zgn „pensionovereenkomst". 

De instelling beheert de uitkering van 
de bewoners en geeft hen zakgeld. Op 
die lijn zou verder gedacht kunnen wor-
den, in samenwerking tussen woning-
bouwcorporaties en hulpverlenende in-
stellingen. 
Veel is mogelijk. Maar niet alles. Zoals 
een wijze congresganger opmerkte: de 
hulpverlening moet niet denken dat zij 
iedereen kan helpen. Er zullen altijd 
mensen aan de rand blijven, mensen 
die aan onze samenleving niet mee wil-
len doen. 
Ook in Nederland. 

E.S. 

„Die 2000 verstandelijk gehandicapten op de 
wachtlijst, die kan je dakloos noemen" 

De activiteiten die Humanitas ontplooit voor verstandelijk 
gehandicapten betreffen vooral de exploitatie van een aantal 
woonvormen. Humanitas probeert de integratie van verstan-
delijk gehandicapten in de samenleving te bereiken  door het 
exploiteren van gezinsvervangende tehuizen en van projek-
ten begeleid kamerbewonen. De kwaliteit van de zorg staat 
hierbij centraal. 

Jaap van Brussel, landelijk coordinator 
Verstandelijk Gehandicaptenzorg, aan 
het woord: 
„De zorg voor verstandelijk gehandi-
capten is zich gaan ontwikkelen van in-
tramurale zorg, de gestichten, naar am-
bulante zorg, de gezinsvervangende te-
huizen en de begeleid kamerbewonen 
projekten. De gedachte dat verstande-
lijk gehandicapten recht hebben om 
deel te nemen aan de samenleving in 
plaats van apart gezet te worden werd 
concreet uitgevoerd door middel van 
andere woonvormen die de integratie 
bevordert. De woon- en leefsituatie van 
de verstandelijk gehandicapte veran-
derde. Kleinschaligheid werd hierbij 
nauwkeurig in het oog gehouden. Het 
individu zelf krijgt meer aandacht. Wij 
proberen een veilig bestaan te bieden, 
ook voor de gehandicapte". 

Zorgtoren 

„De zorgtoren is hoog. Bovenaan staat 
de staatssecretaris en helemaal onder-
aan de gehandicapte zelf. Al is er in de 
loop van de tijd veel veranderd, van 
isolatie naar integratie, toch gelooft 
Jaap dat er nog veel te veranderen valt. 
„Met het weghalen van het hek van een 
gesticht en het bouwen van huizen mid-
den in een woonwijk zijn we er niet. Hoe 
goed is de zorg die verleend wordt? Vol-
doet die zorg ook aan de waarden, de 
behoeften, de normen van de gehandi-
capte zelf? De woon- en leefsituatie van 
de verstandelijk gehandicapte wordt 
voor een belangrijk gedeelte bepaald  

door de begeleiders in de verschillende 
woonvormen. Vooral aan de houding 
van die begeleiders ten opzichte van de 
gehandicapte besteedt men te weinig 
aandacht. Nog steeds  wordt er voor 
hem gedacht en zegt men  wat hij nodig 
heeft. Zelf denken, aan  het woord zijn 
en beslissen is er voor 

 gehandicapte nog steeds 
 de 

e  
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lijks bij. De emancipatie  van de gehan-
dicapte zelf krijgt nog  steeds onvol-
doende aandacht.  Ik wil een proces op 
gang brengen dat hier wel aandacht 
aan besteedt. Binnen het  vormingswerk 
moet gewerkt worden aart een nieuwe 
attitude. De  beroepsbenadering  van de  
begeleiders zal moeten veranderen". 
„Wanneer ik bijvoorbeeld van begelei-
ders de klacht hoor, dat ze geen tijd 
hebben om 's middags met een pot thee 
klaar te zitteh wanneer de mensen 
thuiskomen, zeg ik steevast: Je hoeft 
daar ook niet te zitten Laten ze met el-
kaar thee drinken en ;laar elkaars ver-
halen luisteren.  Dat bedoel ik nou met 
een andere vorm van zorg. Verstande-
lijk gehandicapten moeten meer eigen 
relaties met anderen onderhouden. Pro-
fessionele hulpverlening blijft natuur-
lijk zeer belangrijk. Verzorging op 
maat, daar moeten we naar toe. Klein-
schalige projecten, huizen  midden in 
een woonwijk. Inloop van bezoek/fami-
lie wordt daardoor vergroot en verge-
makkelijkt, de drempel wordt lager. 
Ook aan de relatie ouder-kind wordt on-
voldoende aandacht besteed. Deze re-
latie is vaak zeer sterk, ook als het kind 

. . Gewoon in de rij . . 

ouder wordt. Humanitas streeft er naar 
de ouderraden meer bij het leven bin-
nen de instellingen te betrekken. Het 
zorgaanbod dient verder ontwikkeld te 
worden. Streven naar een meer volwas-
sen relatie met de verstandelijk gehan-
dicapte. De gehandicapte accepteren 
als een onafhankelijk individu. De ge-
handicapte laten meedenken, meepra-
ten en meebeslissen over zijn behoeften 
en verlangens. Ook hij of zij is een indi-
vidu, verantwoordelijk voor zijn of haar 
leven, dat recht heeft op een plaats bin-
nen de samenleving. Zo lang mogelijk 
zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat is 
waar een verstandelijk gehandicapte 
recht op heeft." 
„De 2.000 mensen die op de wachtlijst 
staan om geplaatst te worden in een 
GVT of een begeleid kamerwonen pro-
jekt zijn in feite dakloos. De overheid 
trekt onvoldoende middelen uit om dit 
tekort te dekken". 

Edith Gerritsma 
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Onder dak in 
een woongroep 
van ouderen? 

40.000 BELANGSTELLENDEN 

Volgens een onderzoek van de vak-
groep Wonen van de landbouwuniver-
siteit van Wageningen, is de hierboven 
aangehaalde vrouw één van de onge-
veer 40.000 mensen die (eventueel) in 
een woongroep van ouderen willen 
gaan wonen. Wat tot een aantal jaren 
geleden nog vooral een zaak voor jon-
geren was, lijkt nu ook gangbaar te 
worden voor ouderen. 
Erg verbazingwekkend is dat grote aan-
tal niet. De meeste ouderen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven. 
Ook het overheidsbeleid is sterk daarop 
gericht, hoewel het nog maar de vraag 
is of er genoeg voorzieningen komen 
waarop men als dat nodig is een beroep 
kan doen voor hulp. De vraag is dan ook 
of de interesse in woongroepen ingege-
ven wordt door een behoefte aan ge-
meenschappelijkheid, of (vooral) uit 
noodzaak: als je zelfstandig wilt blijven 
wonen, dan moet je daarvoor je maatre-
gelen nemen. Meestal is er sprake van 
een kombinatie van faktoren - de moge-
lijkheid om elkaar in geval van nood te 
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kunnen helpen èn de mogelijkheid ge-
zamenlijk iets te kunnen ondernemen, 
wat je alleen of met z'n tweeën niet 
doet. 

GOED NADENKEN 

Wie wil gaan deelnemen aan een 
woongroep moet goed weten, wat hij of 
zij wel wil en wat niet. 
Een van de belangrijkste punten, waar-
over men het eens moet zijn, is wat wel 
en wat niet gemeenschappelijk zal wor-
den gedaan (en met welke frekwentie). 
Dat betekent dat er goed gesproken 
moet worden over wensen en verwach-
tingen van ieder persoonlijk. 
Als het niet mogelijk is tot een gemeen-
schappelijk wensenpakket te komen is 
het niet aannemelijk dat een woon-
groep een lang en vredig leven bescho-
ren is. Voor wie wil gaan wonen in een 
al bestaande woongroep bestaat 
meestal om diezelfde reden een 'ballo-
tage' en geldt een uitvoerige kennisma-
kingsperiode. Gaan wonen in een 
woongroep is hoe dan ook meer dan 
alleen maar nieuwe buren krijgen. 
Tot dusver blijkt uit de praktijk, dat de 
meeste ouderen kiezen voor veel priva-
cy, ook in de woongroep. Obk blijkt dat 
de meeste ouderen vooral denken aan 
wonen met leeftijdgenoten. Slechts 
weinig ouderen wonen in een woon-
groep met mensen van alle leeftijden. 
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Er komt nogal wat kijken bij het realise-
ren van een woongroep. Ook wanneer 
de leden van een woongroep-in-spe el-
kaar in een gemeenschar_ pelijk wen-
senpakket gevonden hebben. 
Uit het hierboven aangehaalde onder-
zoek bleek, dat gemeenten en woning-
corporaties lang niet altijd hun mede-
werking verlenen aan initiatieven. Veel 
woongroepen streven er naar om het 
wonen betaalbaar te houden, ook voor 
mensen met een smalle beurs. Dat alles 
plus de „technische kant" van de zaak, 
betekent dat er door mensen die deze 
woonvorm willen realiseren flink ge-
knokt moet worden. 
Gelukkig is inmiddels enige ervaring 
opgedaan - er zijn woongroepen gerea-
liseerd en bij sommigen zijn groepen 
geinteresseerden welkom om te komen 
kijken en hun voordeel te doen met er-
varingen van anderen. 

ADVIES 
Er zijn ook instellingen waar groepen in 
wording terecht kunnen voor advies en 
(in principe) voor ondersteuning. Plaat-
selijke Humanitas-afdelingen b.v. heb-
ben steun verleend bij het groepsvor-
mingsproces. Voor de stappen die daar-
na gezet moeten worden (kontakt met 
gemeentebesturen, woningbouwcorpo-
raties, architekten; oriëntatie op subsi-
diemogelijkheden, beslissingen nemen 
t.a.v. kopen of huren, t.a.v. de rechts-
vorm) kan advies en desgewenst hulp 
verkregen worden van o.m. de Landelij-
ke Vereniging Groepswonen van Oude-
ren, of de Landelijke Organisatie Be-
langengroepen Huisvesting (die in sep-
tember een brochure uitgeeft waarin al-
le te nemen stappen en keuzemogelijk-
heden uitvoerig bescheven staan). 
Op het Centraal Bureau is dokumenta-
tiemateriaal over dit onderwerp aan-
wezig, evenals namen en adressen van 
instellingen die ondersteuning kunnen 
geven. 

ZEGGENSCHAP 
Humanitas stimuleert en ondersteunt al 
sinds jaar en dag mensen om hun leven 
op hun eigen wijze (en soms op hun ei-
genwijze wijze) in te richten. Wonen en 
leven zijn twee zeer verwante zaken. Uit 
„Sporen van een nieuwe wooncultuur" 
(uitgave van Humanitas verschenen in 
1983) het volgende citaat: 
„Geen overheid of grote organisatie 
kan weet hebben van de diverse wisse-
lende zaken waar mensen belang aan 
hechten. En kan dus ook nooit op grote 
schaal mensen voorzien van goed aan-
gepaste huisvesting. Daarom is zeg-
genschap van mensen over hun eigen 
huisvesting van het grootste belang." 
Vandaar ook dat Humanitas mensen 
die zich gezamenlijk willen oriënteren 
op een alternatieve manier van wonen-
en dat is het wonen in een groep- daar-
bij zoveel mogelijk een steuntje in de 
rug wil geven. 

Eva de Baat 

„Meestal denk ik er maar niet verder over door. Met 
mijn 58 jaar ben ik nog fit en energiek genoeg om de 
trap op te komen en mijn huis schoon te houden. 
Maar soms betrap ik me erop dat ik denk: nog fit 
genoeg . . . ". 

Het is inderdaad een energieke vrouw 
die de trappen van het Centraal Bureau 
tot boven aan toe beklimt om het er toch 
eens over te hebben. 
„Bovendien" vertelt ze me in het dan 
volgende gesprek, „zou ik de energie 
die ik nu besteed aan het schoonmaken 
van een voor mij onnodig groot huis ei-
genlijk liever besteden aan iets anders. 
Maar ik voel er niets voor mijn huis te 
verruilen voor een veel duurdere wo-
ning. Ik heb er wel eens over gedacht of 
een woongroep iets voor mij zou zijn. Is 
dat te realiseren, ook als je geen groot 
inkomen heb? Is dat een geschikte 
woonvorm voor iemand die graag iets 
mèt en voor anderen wil doen, maar 
toch ook ontzettend op privacy gesteld 
is?" 

Onder dak in 
een woongroep 
van ouderen? 

40.000 BELANGSTELLENDEN 

Volgens een onderzoek van de vak-
groep Wonen van de landbouwuniver-
siteit van Wageningen, is de hierboven 
aangehaalde vrouw één van de onge-
veer 40.000 mensen die (eventueel) in 
een woongroep van ouderen willen 
gaan wonen. Wat tot een aantal jaren 
geleden nog vooral een zaak voor jon-
geren was, lijkt nu ook gangbaar te 
worden voor ouderen. 
Erg verbazingwekkend is dat grote aan-
tal niet. De meeste ouderen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven. 
Ook het overheidsbeleid is sterk daarop 
gericht, hoewel het nog maar de vraag 
is of er genoeg voorzieningen komen 
waarop men als dat nodig is een beroep 
kan doen voor hulp. De vraag is dan ook 
of de interesse in woongroepen ingege-
ven wordt door een behoefte aan ge-
meenschappelijkheid, of (vooral) uit 
noodzaak: als je zelfstandig wilt blijven 
wonen, dan moet je daarvoor je maatre-
gelen nemen. Meestal is er sprake van 
een kombinatie van faktoren - de moge-
lijkheid om elkaar in geval van nood te 
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kunnen helpen en de mogelijkheid ge-
zamenlijk iets te kunnen ondernemen, 
wat je alleen of met z'n tweeën niet 
doet. 

GOED NADENKEN 

Wie wil gaan deelnemen aan een 
woongroep moet goed weten, wat hij of 
zij wel wil en wat niet. 
Een van de belangrijkste punten, waar-
over men het eens moet zijn, is wat wel 
en wat niet gemeenschappelijk zal wor-
den gedaan (en met welke frekwentie). 
Dat betekent dat er goed gesproken 
moet worden over wensen en verwach-
tingen van ieder persoonlijk. 
Als het niet mogelijk is tot een gemeen-
schappelijk wensenpakket te komen is 
het niet aannemelijk dat een woon-
groep een lang en vredig leven bescho-
ren is. Voor wie wil gaan wonen in een 
al bestaande woongroep bestaat 
meestal om diezelfde reden een 'ballo-
tage' en geldt een uitvoerige kennisma-
kingsperiode. Gaan wonen in een 
woongroep is hoe dan ook meer dan 
alleen maar nieuwe buren krijgen. 
Tot dusver blijkt uit de praktijk, dat de 
meeste ouderen kiezen voor veel priva-
cy, ook in de woongroep. Obk blijkt dat 
de meeste ouderen vooral denken aan 
wonen met leeftijdgenoten. Slechts 
weinig ouderen wonen in een woon-
groep met mensen van alle leeftijden. 
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Er komt nogal wat kijken bij het realise-
ren van een woongroep. Ook wanneer 
de leden van een woongroep-in-spe el-
kaar in een gemeenschap pelijk wen-
senpakket gevonden hebben. 
Uit het hierboven aangehaalde onder-
zoek bleek, dat gemeenten en woning-
corporaties lang niet altijd hun mede-
werking verlenen aan initiatieven. Veel 
woongroepen streven er naar om het 
wonen betaalbaar te houden, ook voor 
mensen met een smalle beurs. Dat alles 
plus de „technische kant" van de zaak, 
betekent dat er door mensen die deze 
woonvorm willen realiseren flink ge-
knokt moet worden. 
Gelukkig is inmiddels enige ervaring 
opgedaan - er zijn woongroepen gerea-
liseerd en bij sommigen zijn groepen 
geïnteresseerden welkom om te komen 
kijken en hun voordeel te doen met er-
varingen van anderen. 

ADVIES 

Er zijn ook instellingen waar groepen in 
wording terecht kunnen voor advies en 
(in principe) voor ondersteuning. Plaat-
selijke Humanitas-afdelingen b.v. heb-
ben steun verleend bij het groepsvor-
mingsproces. Voor de stappen die daar-
na gezet moeten worden (kontakt met 
gemeentebesturen, woningbouwcorpo-
raties, architekten; oriëntatie op subsi-
diemogelijkheden, beslissingen nemen 
t.a.v. kopen of huren, t.a.v. de rechts-
vorm) kan advies en desgewenst hulp 
verkregen worden van o.m. de Landelij-
ke Vereniging Groepswonen van Oude-
ren, of de Landelijke Organisatie Be-
langengroepen Huisvesting (die in sep-
tember een brochure uitgeeft waarin al-
le te nemen stappen en keuzemogelijk-
heden uitvoerig bescheven staan). 
Op het Centraal Bureau is dokumenta-
tiemateriaal over dit onderwerp aan-
wezig, evenals namen en adressen van 
instellingen die ondersteuning kunnen 
geven. 

ZEGGENSCHAP 

Humanitas stimuleert en ondersteunt al 
sinds jaar en dag mensen om hun leven 
op hun eigen wijze (en soms op hun ei-
genwijze wijze) in te richten. Wonen en 
leven zijn twee zeer verwante zaken. Uit 
„Sporen van een nieuwe wooncultuur" 
(uitgave van Humanitas verschenen in 
1983) het volgende citaat: 
„Geen overheid of grote organisatie 
kan weet hebben van de diverse wisse-
lende zaken waar mensen belang aan 
hechten. En kan dus ook nooit op grote 
schaal mensen voorzien van goed aan-
gepaste huisvesting. Daarom is zeg-
genschap van mensen over hun eigen 
huisvesting van het grootste belang." 
Vandaar ook dat Humanitas mensen 
die zich gezamenlijk willen oriënteren 
op een alternatieve manier van wonen-
en dat is het wonen in een groep - daar-
bij zoveel mogelijk een steuntje in de 
rug wil geven. 

Eva de Baat 

„Meestal denk ik er maar niet verder over door. Met 
mijn 58 jaar ben ik nog fit en energiek genoeg om de 
trap op te komen en mijn huis schoon te houden. 
Maar soms betrap ik me erop dat ik denk: nog fit 
genoeg . . 

Het is inderdaad een energieke vrouw 
die de trappen van het Centraal Bureau 
tot boven aan toe beklimt om het er toch 
eens over te hebben. 
„Bovendien" vertelt ze me in het dan 
volgende gesprek, „zou ik de energie 
die ik nu besteed aan het schoonmaken 
van een voor mij onnodig groot huis ei-
genlijk liever besteden aan iets anders. 
Maar ik voel er niets voor mijn huis te 
verruilen voor een veel duurdere wo-
ning. Ik heb er wel eens over gedacht of 
een woongroep iets voor mij zou zijn. Is 
dat te realiseren, ook als je geen groot 
inkomen heb? Is dat een geschikte 
woonvorm voor iemand die graag iets 
mèt en voor anderen wil doen, maar 
toch ook ontzettend op privacy gesteld 
is?" 



Zó staat het in de Nederlandse Vreemdelingenwet en in het 
Vluchtelingenverdrag van 1951: vluchtelingen zijn „mensen 
die afkomstig zijn uit een land, waar zij gegronde reden heb-
ben te vrezen voor vervolging wegens hun godsdienstige  of 
politieke overtuiging of hun nationaliteit, dan wel wegens het 
behoren tot een bepaald ras of een bepaalde sociale  groep". 
Onder deze formele definitie gaat het leed van bijna twaalf 
miljoen mensen op de wereld schuil. En dan slaat de definitie 
niet eens op de naar schatting zeven miljoen mensen die als 
slachtoffer van (burger)oorlogen of honger op drift zijn 
geraakt. De definitie slaat immers uitsluitend op individuen 
van wie de politieke en/of burgerlijke rechten (dreigen  te) 
worden geschonden. 

Het is niet gemakkelijk je voor te stellen 
wat het betekent om gedwongen in een 
omgeving te moeten leven, waar nage-
noeg alles je vreemd is: de taal, de om-
gangsvormen, het voedsel, het geld, de 
opvoedingsgewoonten, het onderwijs-
systeem, het omgaan met tijd, de ge-
zondheidszorg, verzekeringen, huis-
vesting, seksuele normen. . .Voor veel 
vluchtelingen is het alsof ze geen eigen 
territorium meer hebben, geen plek in 
hun leven waar ze zich vrij kunnen be-
wegen, waar men hen als vanzelf be-
grijpt en waar zij ook vanzelfsprekend 
de anderen kunnen begrijpen. 
De reacties op deze vervreemding kun- 

nen heel verschillend zijn. Sommigen 
voelen de vreemde omgeving  als vijan-
dig aan en laten dat in hun reacties ook 
merken. Anderen hemelen  juist al het 
nieuwe extreem op. En weer anderen 
zien hun omgeving als in een lach-
spiegel: details krijgen eenbuiten-pro-
portioneel belang en wat gewoonlijk 
als wezenlijk wordt beschouwd,  ziet 
men over het hoofd. 
Voor de omgeving die zich met de op- 
vang van de vluchtelingen bezig houdt 

 gaat het erom het gedrag, dat het resul- 
taat is van deze vervreemding' te kun- 
nen plaatsen. Dat kun je  leren-en dan 
is het heel fascinerend ()instap voor 

Vluchtelingen missen méér dun 
een dak boven hun hoofd 

stap de mensen te helpen een nieuw 
vertrouwd territorium op te bouwen-
zonder dat dit ervaren wordt als ver-
raad aan het land van herkomst. 
In Nederland wonen naar schatting 
ruim 15.000 vluchtelingen. Opvang, in-
tegratie en rechtsbescherming worden 
grotendeels door vrijwilligers verzorgd, 
die samenwerken in plaatselijke groe-
pen. Echte opvang en integratie kan 
pas van start gaan als de vluchteling 
zeker weet of hij (of zij) hier zal mogen 
blijven. Van de ruim 5.000 asielaanvra-
gen in 1986 werd slechts 20% gehono-
reerd: 741 mensen kregen asiel. Dit jaar 
zijn de maatregelen nog verscherpt. Zo-
veel mogelijk asielzoekers worden te-
ruggestuurd naar andere (westerse) 
landen. Daarbij gaat de snelheid boven 
de zorgvuldigheid: tenminste, je krijgt 
heel snel te horen of je Nederland on-
middellijk uit moet of dat je een lange 
asielprocedure ingaat, waarvan de uit-
komst onzeker blijft. In sommige geval-
len kan dat 2 á 3 jaar duren. Al die tijd 
blijft de dreiging bestaan dat men het 
land weer zal moeten verlaten. En in die 
periode van afwachting en onzekerheid 
spitsen de problemen van vervreem-
ding, zoals ze hierboven geschetst zijn, 
zich toe. Voor vluchtelingen die door de 
regering worden uitgenodigd zich in 
Nederland te vestigen- 500 per jaar 
plus nog een aantal in het kader van 
gezinshereniging - bestaat die lange 
periode van onzekerheid gelukkig niet. 

VluchtelingenWerk is een vereniging.  
waarin alle organisaties die op lande-
lijk niveau de opvang en rechtsbescher-
ming van vluchtelingen steunen of hel-
pen uitvoeren elkaar treffen. Daarnaast 
kan men ook als individu lid worden. 
Wie zich als vrijwilliger daadwerkelijk 
in wil zetten voor mensen die hier hun 
toevlucht komen zoeken nadat zij alles 
achter hebben moeten laten, kan zich 
aansluiten bij een van de plaatselijke 
groepen. Als er in uw omgeving een 
Vluchtelingen Werkgroep bestaat - er 
zijn momenteel bijna 70 plaatselijke af-
delingen van VluchtelingenWerk actief 
- zou u kunnen overwegen eens contact 
met hen op te nemen. De vluchtelingen 
in Nederland, hebben behoefte aan 
goede, gemotiveerde begeleiding door 
kundige vrijwilligers. U zou een van 
hen kunnen zijn. 

Frits Florin, 
Hoofd Centrale 

Afdeling Rechtsbescherming, 
VluchtelingenWerk, 

Amsterdam. 
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Zó staat het in de Nederlandse Vreemdelingenwet en in het 
Vluchtelingenverdrag van 1951: vluchtelingen zijn „mensen 
die afkomstig zijn uit een land, waar zij gegronde reden heb-
ben te vrezen voor vervolging wegens hun godsdienstige  of 
politieke overtuiging of hun nationaliteit, dan wel wegens het 
behoren tot een bepaald ras of een bepaalde sociale  groep". 
Onder deze formele definitie gaat het leed van bijna twaalf 
miljoen mensen op de wereld schuil. En dan slaat de definitie 
niet eens op de naar schatting zeven miljoen mensen die als 
slachtoffer van (burger)oorlogen of honger op drift zijn 
geraakt. De definitie slaat immers uitsluitend op individuen 
van wie de politieke en/of burgerlijke rechten (dreigen  te) 
worden geschonden. 

Het is niet gemakkelijk je voor te stellen 
wat het betekent om gedwongen in een 
omgeving te moeten leven, waar nage-
noeg alles je vreemd is: de taal, de om-
gangsvormen, het voedsel, het geld, de 
opvoedingsgewoonten, het onderwijs-
systeem, het omgaan met tijd, de ge-
zondheidszorg, verzekeringen, huis-
vesting, seksuele normen. . .Voor veel 
vluchtelingen is het alsof ze geen eigen 
territorium meer hebben, geen plek in 
hun leven waar ze zich vrij kunnen be-
wegen, waar men hen als vanzelf be-
grijpt en waar zij ook vanzelfsprekend 
de anderen kunnen begrijpen. 
De reacties op deze vervreemding kun- 

nen heel verschillend zijn. Sommigen 
voelen de vreemde omgeving  als vijan-
dig aan en laten dat in hun reacties ook 
merken. Anderen hemelen  juist al het 
nieuwe extreem op. En weer anderen 
zien hun omgeving als in een lach-
spiegel: details krijgen eenbuiten-pro-
portioneel belang en wat gewoonlijk 
als wezenlijk wordt beschouwd,  ziet 
men over het hoofd. 
Voor de omgeving die zich met de op- 
vang van de vluchtelingen bezig houdt 

 gaat het erom het gedrag, dat het resul- 
taat is van deze vervreemding' te kun- 
nen plaatsen. Dat kun je  leren-en dan 
is het heel fascinerend ()instap voor 
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stap de mensen te helpen een nieuw 
vertrouwd territorium op te bouwen-
zonder dat dit ervaren wordt als ver-
raad aan het land van herkomst. 
In Nederland wonen naar schatting 
ruim 15.000 vluchtelingen. Opvang, in-
tegratie en rechtsbescherming worden 
grotendeels door vrijwilligers verzorgd, 
die samenwerken in plaatselijke groe-
pen. Echte opvang en integratie kan 
pas van start gaan als de vluchteling 
zeker weet of hij (of zij) hier zal mogen 
blijven. Van de ruim 5.000 asielaanvra-
gen in 1986 werd slechts 20% gehono-
reerd: 741 mensen kregen asiel. Dit jaar 
zijn de maatregelen nog verscherpt. Zo-
veel mogelijk asielzoekers worden te-
ruggestuurd naar andere (westerse) 
landen. Daarbij gaat de snelheid boven 
de zorgvuldigheid: tenminste, je krijgt 
heel snel te horen of je Nederland on-
middellijk uit moet of dat je een lange 
asielprocedure ingaat, waarvan de uit-
komst onzeker blijft. In sommige geval-
len kan dat 2 á 3 jaar duren. Al die tijd 
blijft de dreiging bestaan dat men het 
land weer zal moeten verlaten. En in die 
periode van afwachting en onzekerheid 
spitsen de problemen van vervreem-
ding, zoals ze hierboven geschetst zijn, 
zich toe. Voor vluchtelingen die door de 
regering worden uitgenodigd zich in 
Nederland te vestigen- 500 per jaar 
plus nog een aantal in het kader van 
gezinshereniging - bestaat die lange 
periode van onzekerheid gelukkig niet. 

VluchtelingenWerk is een vereniging.  
waarin alle organisaties die op lande-
lijk niveau de opvang en rechtsbescher-
ming van vluchtelingen steunen of hel-
pen uitvoeren elkaar treffen. Daarnaast 
kan men ook als individu lid worden. 
Wie zich als vrijwilliger daadwerkelijk 
in wil zetten voor mensen die hier hun 
toevlucht komen zoeken nadat zij alles 
achter hebben moeten laten, kan zich 
aansluiten bij een van de plaatselijke 
groepen. Als er in uw omgeving een 
Vluchtelingen Werkgroep bestaat - er 
zijn momenteel bijna 70 plaatselijke af-
delingen van VluchtelingenWerk actief 
- zou u kunnen overwegen eens contact 
met hen op te nemen. De vluchtelingen 
in Nederland, hebben behoefte aan 
goede, gemotiveerde begeleiding door 
kundige vrijwilligers. U zou een van 
hen kunnen zijn. 

Frits Florin, 
Hoofd Centrale 

Afdeling Rechtsbescherming, 
VluchtelingenWerk, 

Amsterdam. 
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1987 JAAR VAN DE DAKLOZEN 
Op een dag rijdt u 's morgens vroeg uw woonplaats uit. Daar 

links van de weg was altijd een weiland. Nu staan daar 
ineens honderden hutten, gebouwd uit oud hout, platgesla- 
gen blikken, lappen plastic en karton. Kinderen spelen in het 
vertrapte gras. Vrouwen sjouwen met water. Mensen lopen 
heen en weer of ze er wonen. Dat doen ze ook. In één nacht is 

een dorp verrezen. Maar vraag niet wat voor dorp. Geen 
waterleiding, geen riolering, geen electra, geen gas. Geen 

straten om je huis bij regen zonder natte voeten te bereiken, in 
de „huizen" trouwens een vloer van meestal niet meer dan 

aangestampte klei of oude pallets. 
Wonen in de derde wereld: hutten van ger 

5 miljard mensen hebben recht op 
Zo ontstaan in de derde wereld halve 
steden. De oorzaak is de onbedwingba-
re trek van het platteland naar de stad. 
Het gevolg: ontvolking van het platte-
land, dus verdere aantasting van de 
voedselproduktie, dus meer honger en 
meer import die niet te betalen is. In de 
krottenwijken krijgen alle ziekten die 
ooit de kop hebben opgestoken alle 
kans. De kindersterfte stijgt als gevolg 
van de onhygiënische omstandigheden 
en het gebrek aan medische zorg tot 
voor ons, westerlingen, onvoorstelbare 
hoogte. Ieder klein foutje bij het maken 
van vuur kan leiden tot een ramp. 
Het zijn situaties als deze, waarop de 
Verenigde Naties de aandacht van de 
hele wereld proberen te richten in het 
Habitat-jaar. 

Aandacht verleggen 

Landelijke gebieden in de derde wereld 
verkeren in veel gevallen nog in om-
standigheden, die vergelijkbaar zijn 
met onze middeleeuwen. De methoden, 
waarmee het land wordt bewerkt, zijn 
primitief. Dat betekent een lage op-
brengst, plus snelle uitputting van de 
grond. Er zijn weinig wegen en de we-
gen die er zijn verkeren vaak grote de-
len van het jaar in bijna onbruikbare 
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conditie. Ook de middelen van vervoer 
zijn primitief. Waarschijnlijk staan in 
de derde wereld meer in elkaar gezakte 
vrachtwagens langs de kant van de 
weinige wegen dan er bruikbaar rond-
rijden. De ezel, de  os, het paard en de 
menselijke rug zijn betrouwbaarder 
vervoermiddelen. Maar traag. De boer, 
die zijn produkten in de stad wil verko-
pen moet een lange weg gaan. Kunnen 
zijn produkten daar tegen? Verkoopt hij 
niet, dan kan hij niet aan de geld-eco-

nomie deelnemen. Geen kleding ko-
pen, geen gereedschappen kopen, 
geen zaai of pootgoed kopen. Voor hem 
en zijn gezin is er alleen medische hulp 
voor zover die gratis is. 
De ontwikkelingshulp uit het westen 
heeft zich tot dusver vooral gericht op 
verbetering van de levensomstandig-
heden op het platteland. Soms met zeer 
goede resultaten.  Een aantal HIVOS-
projekten kan daarvan getuigen. 

naar de stad aan. 

D
Toiech

trheokukdatn niet 
de trek 

langer worden ont-
kend. De Nederlandse Habitat-commis-
sie onder leiding van oud-minister Max 
van der Stoel Wil daarom de aandacht 
graag wat verleggen. Het land aantrek- 
k 	 en blijkt niet vol- 
doende. 
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de menselijkheid  

zullen wij ook aandacht moeten beste-
den aan de miljoenen, die voor de lok-
roep van de steden zijn bezweken. Aan-
dacht besteden aan de situatie waarin 
met middeleeuwse middelen steden 
ontstaan van 20e-eeuwse omvang. Ste-
den, die door hun struktuur al te gemak-
kelijk een voedingsbodem vormen voor 
ziekten, wanhoop, verbittering. Voor 
valse hoop, volksverlakkerij, volks-
mennerij. 

Rampen voorkomen 

Wie de trek naar de stad niet meer kan 
tegenhouden kan nog wel proberen de 
rampen te voorkomen, die er uit kunnen 
ontstaan. Dat is mogelijk, door de aan-
dacht te richten op de levensomstan-
digheden in de steden. Niet door er gro-
te, westerse flatgebouwen neer te zet-
ten. Niet door de bulldozers in te zetten 
om de hutten op te ruimen. Dat zijn 
schijnoplossingen. 
Beter lijkt het te werken aan de èchte 
problemen; het gebrek aan hygiënische 
mogelijkheden, het gebrek aan zeker-
heid of een eenmaal gebouwde hut mag 
blijven staan of niet, het gebrek aan 
kennis, die noodzakelijk is om in een 
stedelijke situatie te kunnen overleven. 
Eerste prioriteiten zijn zaken als water- 
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Op een dag rijdt u 's morgens vroeg uw woonplaats uit. Daar 

links van de weg was altijd een weiland. Nu staan daar 
ineens honderden hutten, gebouwd uit oud hout, platgesla- 
gen blikken, lappen plastic en karton. Kinderen spelen in het 
vertrapte gras. Vrouwen sjouwen met water. Mensen lopen 

heen en weer of ze er wonen. Dat doen ze ook. In één nacht is 
een dorp verrezen. Maar vraag niet wat voor dorp. Geen 

waterleiding, geen riolering, geen electra, geen gas. Geen 
straten om je huis bij regen zonder natte voeten te bereiken, in 

de „huizen" trouwens een vloer van meestal niet meer dan 
aangestampte klei of oude pallets. 

• 

Wonen in de derde wereld: hutten van gev 

5 miljard mensen hebben recht op 
Zo ontstaan in de derde wereld halve 
steden. De oorzaak is de onbedwingba-
re trek van het platteland naar de stad. 
Het gevolg: ontvolking van het platte-
land, dus verdere aantasting van de 
voedselproduktie, dus meer honger en 
meer import die niet te betalen is. In de 
krottenwijken krijgen alle ziekten die 
ooit de kop hebben opgestoken alle 
kans. De kindersterfte stijgt als gevolg 
van de onhygiënische omstandigheden 
en het gebrek aan medische zorg tot 
voor ons, westerlingen, onvoorstelbare 
hoogte. Ieder klein foutje bij het maken 
van vuur kan leiden tot een ramp. 
Het zijn situaties als deze, waarop de 
Verenigde Naties de aandacht van de 
hele wereld proberen te richten in het 
Habitat-jaar. 

Aandacht verleggen 

Landelijke gebieden in de derde wereld 
verkeren in veel gevallen nog in om-
standigheden, die vergelijkbaar zijn 
met onze middeleeuwen. De methoden, 
waarmee het land wordt bewerkt, zijn 
primitief. Dat betekent een lage op-
brengst, plus snelle uitputting van de 
grond. Er zijn weinig wegen en de we-
gen die er zijn verkeren vaak grote de-
len van het jaar in bijna onbruikbare 
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conditie. Ook de  middelen van vervoer 
zijn primitief. Waarschijnlijk staan in 
de derde wereld meer in elkaar gezakte 
vrachtwagens langs de kant van de 
weinige wegen dan er bruikbaar rond-
rijden. De ezel, de os, het paard en de 
menselijke rug zijn betrouwbaarder 
vervoermiddelen. Maar traag. De boer, 
die zijn produkten in de stad wil verko-
pen moet een lange weg gaan. Kunnen 
zijn produkten daar tegen? Verkoopt hij 
niet, dan kan hij niet aan de geld-eco-

nomie deelnemen. Geen kleding ko-
pen, geen gereedschappen kopen, 
geen zaai- of pootgoed kopen. Voor hem 
en zijn gezin is er alleen medische hulp 
voor zover die gratis  is. 
De ontwikkelingshulp uit het westen 
heeft zich tot dusver vooral gericht op 
verbetering var' de levensomstandig-
heden op het platteland. Soms met zeer 
goede resultaten.  Een aantal HIVOS-
projekten kan daarvan getuigen. 
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met middeleeuwse middelen steden 
ontstaan van 20e-eeuwse omvang. Ste-
den, die door hun struktuur al te gemak-
kelijk een voedingsbodem vormen voor 
ziekten, wanhoop, verbittering. Voor 
valse hoop, volksverlakkerij, volks-
mennerij. 

Rampen voorkomen 

Wie de trek naar de stad niet meer kan 
tegenhouden kan nog wel proberen de 
rampen te voorkomen, die er uit kunnen 
ontstaan. Dat is mogelijk, door de aan-
dacht te richten op de levensomstan-
digheden in de steden. Niet door er gro-
te, westerse flatgebouwen neer te zet-
ten. Niet door de bulldozers in te zetten 
om de hutten op te ruimen. Dat zijn 
schijnoplossingen. 
Beter lijkt het te werken aan de èchte 
problemen; het gebrek aan hygiënische 
mogelijkheden, het gebrek aan zeker-
heid of een eenmaal gebouwde hut mag 
blijven staan of niet, het gebrek aan 
kennis, die noodzakelijk is om in een 
stedelijke situatie te kunnen overleven. 
Eerste prioriteiten zijn zaken als water- 
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,chten matten, platgeslagen blik, oud hout. Hele „bidonvilles-  verrijzen soms in één nacht. 

:en dak Lven hei hoofd 
leiding en vuilafvoer. Veilig water aan-
voeren kost geld. Ieder huis een eigen 
kraan is in grote delen van de wereld 
een onhaalbare zaak. De kosten van het 
water moeten worden betaald. Door 
Wie? Wie in de dunbevolkte buitenge-
bieden zijn behoeften in het land doet 
veroorzaakt geen of weinig schade aan 
het leefmilieu. Maar dat ligt anders, als 
de bevolkingsdichtheid in stedelijke 
normen gemeten wordt. Dan is een 
vorm van riolering onmisbaar, al is het 
in de meest eenvoudige vorm. 

Grondverdeling 

Het gebrek aan zekerheid over de toe-
komst van de hutten, waar de nieuwe 
stadsbewonershun onderdak vinden, 
is een andere oorzaak van veel proble-
men. Daar valt echter met naar verhou-
ding geringe middelen wat aan te doen. 
Tijdens een studiedag over „stedelijke 
planning in Afrika" lichtte drs M. C. 
Bleeker toe op welke wijze. De grondge-
dachte is, dat het de mensen mogelijk 
gemaakt moet worden op legale wijze 
een stukje grond in eigendom te krijgen 
om op te wonen. Nederland is nauw be-
trokken bij een programma, dat zich 
richt op het legaal verdelen van ca 
45.000 kavels in de Westafrikaanse  

staat Burkina Fasso. Bij dit programma 
wordt gebruik gemaakt van een zgn 
„roulerend fonds". Met een Nederland-
se bijdrage is een startkapitaal ge-
vormd, waarmee grond kan worden ge-
kocht. Die grond wordt niet kosteloos 
ter beschikking  gesteld, maar tegen 
een voor het merendeel von de gebrui-
kers op te brengen prijs(je). De op-
brengst gaat terug in het fonds, dat 
daarmee weer in staat is nieuwe grond 
aan te kopen en zo voort. 
Uitgangspunt van  dit verkavelingsbe-

leid is, dat mensen meer zorg 
besteden aan een huisje, dat zullen niet meer 
door afbraak wordt bedreigd. Het staat 
immers legaal op eigen  grond. Dan is 
het ook de moeite waard  er betere 
bouwmaterialen voor te gebruiken  
meer voorzieningen 

	en 
(hoe eenvoudig 

ook) aan te brengen. 
Landhervormingen stuiten in de derde 
wereld als regel op de onwil en de te-
genwerking van de grootgrondbezit-
ters. In dit geval gaat het echter niet om 
grote landerijen, maar om betrekkelijk 
kleine lapjes grond. voor weinige 
vierkante meters, Waar een hut op moet 
staan, kan een redelijke  prijs worden 
betaald zonder dat de kosten tot on-
haalbare hoogte stijgen.  

Het is een betreurenswaardige maar tot 
dusver niet te stuiten kringloop: betere 
levensomstandigheden leiden in de 
aanvang tot een groter geboorte-over-
schot. Niet omdat er meer kinderen wor-
den geboren, maar omdat er minder 
doodgaan. 
Het doorbreken van die kringloop is, 
ook in het jaar van de daklozen, een 
zaak die alle aandacht blijft vragen. 
Anders worden alle resultaten van de 
verbeteringen weer in de kortste keren 
tenietgedaan. 
Daarom blijft in een realistische visie 
de noodzaak tot het propageren en door 
praktische maatregelen bevorderen 
van geboortebeperking volop aanwe-
zig. De dag, waarop de geboorte van de 
vijfmiljardste inwoner van de aarde 
werd begroet was dan ook niet voor 
iedereen een feestdag. Natuurlijk wel 
voor de Joegoslavische ouders van het 
kind, dat tot vijfmiljardste werd uitge-
roepen. Niet voor de ontwikkelingswer-
kers en de verantwoordelijke autoritei-
ten, die zich afvragen wat voor leven 
die vijf miljard mensen samen tege-
moetgaan. Misschien is de aarde best 
in staat zo veel mensen te voeden en 
onder dak te brengen. Vandaag de dag 
zijn we daar nog niet toe in staat, zelfs 
al zou de goede wil aanwezig zijn. 
Binnen een organisatie als Humanitas 
is het maar al te goed bekend: goede 
hulp is niet mogelijk zonder dat er geld 
aan te pas komt. Een deel van het geld, 
dat Nederland bijdraagt aan het Inter-
nationale jaar van de daklozen „Habi-
tat"., komt van de overheid. Daarnaast 
wordt door particuliere instellingen en 
groepen geld ingezameld. Dat kan va-
riëren van collectes tot giften bij jubi-
lea. Ook individuele bijdragen zijn van 
harte welkom. Postgiro 878787. U weet 
meteen, over welk jaar het gaat! 

Enkele projekten 
Met naar verhouding weinig geld 
kan soms veel worden gedaan. 
Daarom hier enkele projekten, die 
tot dusver konden worden gereali-
seerd dankzij steun van de Neder-
landse Habitat-commissie: 
In Nairobi krottenverbetering in de 
wijken Kitui, Kanuku en Kinyago 
(f 34.000). 
In Zaire de aanleg van een bouw-
materialendepot voor woningbouw 
(f 15.000). 
In Cambodja maatregelen ter ver-
betering van de hygiëne rond de 
dorpen bij Man Kampoul (f 30.000). 
In Zaire vakkursussen voor timmer-
lieden en metselaars (f 30.000). 
In Mexico hulp bij woningherstel 
voor slachtoffers van de grote aard-
beving (f 116.000). 
In Nicaragua de eerste aanzet voor 
de bouw van een dorp met 70 van 
latrines voorziene woningen en 14 
watertappunten. 
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leiding en vuilafvoer. Veilig water aan-
voeren kost geld. Ieder huis een eigen 
kraan is in grote delen van de wereld 
een onhaalbare zaak. De kosten van het 
water moeten worden betaald. Door 
Wie? Wie in de dunbevolkte buitenge-
bieden zijn behoeften in het land doet 
veroorzaakt geen of weinig schade aan 
het leefmilieu. Maar dat ligt anders, als 
de bevolkingsdichtheid in stedelijke 
normen gemeten wordt. Dan is een 
vorm van riolering onmisbaar, al is het 
in de meest eenvoudige vorm. 

Grondverdeling 

Het gebrek aan zekerheid over de toe-
komst van de hutten, waar de nieuwe 
stadsbewoners hun onderdak vinden, 
is een andere oorzaak van veel proble-
men. Daar valt echter met naar verhou-
ding geringe middelen wat aan te doen. 
Tijdens een studiedag over „stedelijke 
planning in Afrika" lichtte drs M. C. 
Bleeker toe op welke wijze. De grondge-
dachte is, dat het de mensen mogelijk 
gemaakt moet worden op legale wijze 
een stukje grond in eigendom te krijgen 
om op te wonen. Nederland is nauw be-
trokken bij een programma, dat zich 
richt op het legaal verdelen van ca 
45.000 kavels in de Westafrikaanse  

staat Burkina Fasso. Bij dit programma 
wordt gebruik gemaakt van een zgn 
,,roulerend fonds". Met een Nederland-
se bijdrage is een startkapitaal ge-
vormd, waarmee grond kan worden ge-
kocht. Die grond wordt niet kosteloos 
ter beschikking gesteld, maar tegen 

een voor het merendeel van de gebrui-
kers op te brengen prijs(je). De op-
brengst gaat terug in het fonds, dat 
daarmee weer in staat is nieuwe grond 
aan te kopen en zo voort. 
Uitgangspunt van dit verkavelingsbe-

leid is, dat mensen meer zorg zullen 
besteden aan een huisje, dat niet meer 
door afbraak wordt bedreigd. Het staat 
immers legaal op eigen  grond. Dan is 
het ook de moeite waard er betere 
bouwmaterialen voor te  gebruiken en 
meer voorzieningen (hoe eenvoudig 
ook) aan te brengen. 
Landhervormingen stuiten in de derde 
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onwil en de te- 
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ters. In dit geval gaat het echter niet om 
grote landerijen, maar  om betrekkelijk 
kleine lapjes grond. voor weinige 
vierkante meters, Waar een hut op moet 
staan, kan een redelijke  prijs worden 
betaald zonder dat de  kosten tot on-
haalbare hoogte stijgen.  

Het is een betreurenswaardige maar tot 
dusver niet te stuiten kringloop: betere 
levensomstandigheden leiden in de 
aanvang tot een groter geboorte-over-
schot. Niet omdat er meer kinderen wor-
den geboren, maar omdat er minder 
doodgaan. 
Het doorbreken van die kringloop is, 
ook in het jaar van de daklozen, een 
zaak die alle aandacht blijft vragen. 
Anders worden alle resultaten van de 
verbeteringen weer in de kortste keren 
tenietgedaan. 
Daarom blijft in een realistische visie 
de noodzaak tot het propageren en door 
praktische maatregelen bevorderen 
van geboortebeperking volop aanwe-
zig. De dag, waarop de geboorte van de 
vijfmiljardste inwoner van de aarde 
werd begroet was dan ook niet voor 
iedereen een feestdag. Natuurlijk wel 
voor de Joegoslavische ouders van het 
kind, dat tot vijfmiljardste werd uitge-
roepen. Niet voor de ontwikkelingswer-
kers en de verantwoordelijke autoritei-
ten, die zich afvragen wat voor leven 
die vijf miljard mensen samen tege-
moetgaan. Misschien is de aarde best 
in staat zo veel mensen te voeden en 
onder dak te brengen. Vandaag de dag 
zijn we daar nog niet toe in staat, zelfs 
al zou de goede wil aanwezig zijn. 
Binnen een organisatie als Humanitas 
is het maar al te goed bekend: goede 
hulp is niet mogelijk zonder dat er geld 
aan te pas komt. Een deel van het geld, 
dat Nederland bijdraagt aan het Inter-
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tat"., komt van de overheid. Daarnaast 
wordt door particuliere instellingen en 
groepen geld ingezameld. Dat kan va-
riëren van collectes tot giften bij jubi-
lea. Ook individuele bijdragen zijn van 
harte welkom. Postgiro 878787. U weet 
meteen, over welk jaar het gaat! 

Enkele projekten 
Met naar verhouding weinig geld 
kan soms veel worden gedaan. 
Daarom hier enkele projekten, die 
tot dusver konden worden gereali-
seerd dankzij steun van de Neder-
landse Habitat-commissie: 
In Nairobi krottenverbetering in de 
wijken Kitui, Kanuku en Kinyago 
(f 34.000). 
In Zaire de aanleg van een bouw-
materialendepot voor woningbouw 
(f 15.000). 
In Cambodja maatregelen ter ver-
betering van de hygiëne rond de 
dorpen bij Man Kampoul (f 30.000). 
In Zaire vakkursussen voor timmer-
lieden en metselaars (f 30.000). 
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. . . niet langer apart.. . 

Wat denkt u 
als ik „Woonwagens" zeg? 

Sommige Nederlanders wonen zevenhoog in een flat en zijn 
gelukkig. Sommige Nederlanders wonen in een villa, in een 
eengezinswoning of een rijtjeshuis en zijn daar gelukkig mee. 
Er zijn ook Nederlanders, die alleen gelukkig zijn in een ver-
plaatsbaar huis. Een woning op wielen. Wat is daar tegen? 

Daar is tegen, dat er onder die Neder-
landers in flats, in villa's en rijtjeshui-
zen, in eengezinswoningen en op stad-
huizen nogal wat zijn, die denken dat 
mensen die op wielen wonen ook heel 
andere mensen zijn. Asociaal mag niet 
meer gezegd worden, dus spreken zij 
over „minder aangepast" of iets derge-
lijks. Zij verbinden daar vervolgen

s  al-lerlei conclusies aan- in sommige ge-
vallen juist, in andere gevallen volsla-
gen onjuist. Toch scheren veel mensen 
liefst alle bewoners van woningen op 
wielen, van woonwagens, alle woon-wagenbewoners over één kam. 

Natuurlijk hebben mensen, die op de-
zelfde wijze willen wonen, een aantal 
zaken gemeen. De woonwagenbewo-
ner kan de gedachte niet verdragen zijn 
huis achter te moeten laten als hij of zij 
zelf verhuizen wil naar een ander plekje 
op de aarde, waar op dat moment mis-
schien beter te leven, meer te ver-
dienen, minder van de mensen in zijn/ 
haar omgeving te vrezen is. 
De woonwagenbewoner heeft uit erva-
ring geleerd te leven met de beperkin-
gen, die de in een wagen beschikbare 
ruimte oplegt aan de wijze van leven. 
Dat is geen aangeboren aanleg of afwij-
king. Dat bewijst wel het groeiend aan-
tal „dubbele" wagens van woonwagen-
mensen, die de voordelen van meer en 
aparte ruimten hebben ontdekt, die 
„privacy" zijn gaan waarderen. Dat be-
wijst de groei van het aantal plaatsen 
met voorzieningen als een vast schuur-
tje, een op de riolering aangesloten toi- 
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let en een eigen douche. Purmerend 
spant wellicht de kroon met een aantal 
plaatsen, voorzien van aansluiting op 
het stadsverwarmingsnet. 
Maar de woning blijft een wagen en 
staat nog steeds (min of meer) op 
wielen.. . 
Isoleer honderd gezinnen op grond van 
de een of andere goede of slechte reden 
van hun omgeving en zij zullen zich als 
groep gaan gedragen. Dat is met zoveel 
groepen gebeurd• Ook met de bewoners 
van de huizen op wielen. 
Dat maakt van de bewoners geen ande-
re mensen, dat doet ze wennen aan an-
dere omstandigheden. Daarom hoeven 
woonwagenbewoners en „burgers" el-
kaar nog niet te discrimineren. 
Onder woonwagenbewoners komen 
vast en zeker luiwammesen voor en 
dieven. 
Onder bewoners van rijtjeshuizen, van 
villa's, van flats en van eengezinswo-

ningen óók. 
Na honderden jaren van discriminatie 
zullen beide groePen het gewoon moe-
ten leren: een woonwagen 

 et alseenhu 
is g

i
e
s
w
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 o o n 

een woonvorni. 

Erik Stibbe 

De Bestuursconnalissie Woonwagen-

werk van Hurncrnitas hoopt binnenkort 
een nieuw discussiestuk te publiceren 
over de relatie bnrgers-vvoon vvagen-
mensen. Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het Centraal  Bureau 
Humanitas, postbus 71, 1000 AB Amster-
dam, telefoon 020-262445. 

Leren 
wonen 

Als kind een veilig dak boven 
je hoofd hebben. Een huis 
waar je je veilig en vertrouwd 
voelt. Waar je met mensen sa-
menwoont die om je geven en 
van wie je liefde en aandacht 
krijgt. Een omgeving die je 
stimuleert je verder te ontwik-
kelen. Niet voor ieder kind 
geldt dat het in zo'n situatie, 
meestal binnen een gezin, op 
kan groeien. 

Bijvoorbeeld niet voor Jan, Els, 
Mieke, . . . . Zij groeien op in een gezin 
waar hun vader en moeder altijd ruzie 
hebben. Of waarvan de moeder ver-
slaafd is aan drugs of de vader ver-
slaafd aan alcohol, met alle gevolgen 
vandien. Kinderen die geslagen wor-
den, sexueel misbruikt, die geen of 
nauwelijks aandacht krijgen. Voor deze 
kinderen is hun eigen huis geen veilig 
thuis meer. Voor deze kinderen is het 
beter om in een andere woon- en leef si-
tuatie geplaatst te worden. Voor deze 
kinderen bestaat onder meer Kinder-
huis Ellinchem te Ellecom. 
Ellinchem is een kinderhuis dat be-
schikt over zes gebouwen, waarin kin-
deren wonen in de leeftijd van 6 tot 20 
jaar, die niet langer thuis kunnen blij-
ven. Er zijn twee leefgroepen, twee hui-
zen voor begeleid wonen en een kamer-
trainingscentrum. Een leef omgeving 
creëren waarin de kinderen kunnen 
groeien naar zelfstandigheid en het 
vermogen ontwikkelen om steeds meer 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Met de directeur van het kinderhuis, 
Hans Hogema, en met een van de hoofd-
leidsters, Mieke Kortekaas, praten we 
verder. 
„Iedereen heeft recht op een veilige 
woonsituatie. Voor de kinderen die hier 
wonen bleek die veilige woonsituatie 
thuis niet te bestaan. Het zijn kinderen 
in nood die niet meer kunnen of willen 
funktioneren in het eigen gezin. Kinde-
ren die door hun ervaringen het vertrou-
wen in zichzelf en in anderen hebben 
verloren. Wij proberen kinderen het ge-
loof in zichzelf en in anderen terug te 
laten krijgen", aldus Hans Hogema. 
Mieke vertelt dat de kinderen hier 
meestal komen op grond van een mi-
lieu-indicatie. „Vaak vertonen zij een 
vorm van gestoord gedrag: zij spijbelen 
van school of werk, jatten, drinken of 

. . .niet langer apart.. . 

Sommige Nederlanders wonen zevenhoog in een flat en zijn 
gelukkig. Sommige Nederlanders wonen in een villa, in een 
eengezinswoning of een rijtjeshuis en zijn daar gelukkig mee. 
Er zijn ook Nederlanders, die alleen gelukkig zijn in een ver-
plaatsbaar huis. Een woning op wielen. Wat is daar tegen? 

Wat denkt u 
als ik „Woonwagens" zeg? 

Daar is tegen, dat er onder die Neder-
landers in flats, in villa's en rijtjeshui-
zen, in eengezinswoningen en op stad-
huizen nogal wat zijn, die denken dat 
mensen die op wielen wonen ook heel 
andere mensen zijn. Asociaal mag niet 
meer gezegd worden, dus spreken zij 
over „minder aangepast" of iets derge-
lijks. Zij verbinden daar vervolgen

s  al-lerlei conclusies aan- in sommige ge-
vallen juist, in andere gevallen volsla-
gen onjuist. Toch scheren veel mensen 
liefst alle bewoners van woningen op 
wielen, van woonwagens, alle woon-wagenbewoners over één kam. 

Natuurlijk hebben mensen, die op de-
zelfde wijze willen wonen, een aantal 
zaken gemeen. De woonwagenbewo-
ner kan de gedachte niet verdragen zijn 
huis achter te moeten laten als hij of zij 
zelf verhuizen wil naar een ander plekje 
op de aarde, waar op dat moment mis-
schien beter te leven, meer te ver-
dienen, minder van de mensen in zijn/ 
haar omgeving te vrezen is. 
De woonwagenbewoner heeft uit erva-
ring geleerd te leven met de beperkin-
gen, die de in een wagen beschikbare 
ruimte oplegt aan de wijze van leven. 
Dat is geen aangeboren aanleg of afwij-
king. Dat bewijst wel het groeiend aan-
tal „dubbele" wagens van woonwagen-
mensen, die de voordelen van meer en 
aparte ruimten hebben ontdekt, die 
„privacy" zijn gaan waarderen. Dat be-
wijst de groei van het aantal plaatsen 
met voorzieningen als een vast schuur-
tje, een op de riolering aangesloten toi- 
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let en een eigen douche. Purmerend 
spant wellicht de kroon met een aantal 
plaatsen, voorzien van aansluiting op 
het stadsverwarrningsnet. 
Maar de woning blijft een wagen en 
staat nog steeds (min of meer) op 
wielen. . . 
Isoleer honderd gezinnen op grond van 
de een of andere goede of slechte reden 
van hun omgeving en zij zullen zich als 
groep gaan gedragen. Dat is met zoveel 
groepen gebeurd. Ook met de bewoners 
van de huizen op Wielen. 
Dat maakt van de bewoners geen ande-
re mensen, dat doet ze wennen aan an-
dere omstandigheden. Daarom hoeven 
woonwagenbe wo
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Onder woonwagenbewoners komen 
vast en zeker luiwammesen voor en 
dieven. 
Onder bewoners van rijtjeshuizen, van 
villa's, van flats en van eengezinswo-

ningen óók. 
Na honderden jaren van discriminatie 
zullen beide groepen het gewoon moe-
ten leren: een woO
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et Erik Stibbe 

De Bestuurscommissie Woonwagen- 

werk van Hum 	
publiceren een nieuw discussiestuk  

over de relatie burgers-woonwagen-
mensen. Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het Centraal Bureau 
Humanitas, postbus 71, 1000 AB Amster-
dam, telefoon 020-262445. 

Leren 
wonen 

Als kind een veilig dak boven 
je hoofd hebben. Een huis 
waar je je veilig en vertrouwd 
voelt. Waar je met mensen sa-
menwoont die om je geven en 
van wie je liefde en aandacht 
krijgt. Een omgeving die je 
stimuleert je verder te ontwik-
kelen. Niet voor ieder kind 
geldt dat het in zo'n situatie, 
meestal binnen een gezin, op 
kan groeien. 

Bijvoorbeeld niet voor Jan, Els, 
Mieke, . . . Zij groeien op in een gezin 
waar hun vader en moeder altijd ruzie 
hebben. Of waarvan de moeder ver-
slaafd is aan drugs of de vader ver-
slaafd aan alcohol, met alle gevolgen 
vandien. Kinderen die geslagen wor-
den, sexueel misbruikt, die geen of 
nauwelijks aandacht krijgen. Voor deze 
kinderen is hun eigen huis geen veilig 
thuis meer. Voor deze kinderen is het 
beter om in een andere woon- en leef si-
tuatie geplaatst te worden. Voor deze 
kinderen bestaat onder meer Kinder-
huis Ellinchem te Ellecom. 
Ellinchem is een kinderhuis dat be-
schikt over zes gebouwen, waarin kin-
deren wonen in de leeftijd van 6 tot 20 
jaar, die niet langer thuis kunnen blij-
ven. Er zijn twee leefgroepen, twee hui-
zen voor begeleid wonen en een kamer-
trainingscentrum. Een leefomgeving 
creëren waarin de kinderen kunnen 
groeien naar zelfstandigheid en het 
vermogen ontwikkelen om steeds meer 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Met de directeur van het kinderhuis, 
Hans Hogema, en met een van de hoofd-
leidsters, Mieke Kortekaas, praten we 
verder. 
„Iedereen heeft recht op een veilige 
woonsituatie. Voor de kinderen die hier 
wonen bleek die veilige woonsituatie 
thuis niet te bestaan. Het zijn kinderen 
in nood die niet meer kunnen of willen 
funktioneren in het eigen gezin. Kinde-
ren die door hun ervaringen het vertrou-
wen in zichzelf en in anderen hebben 
verloren. Wij proberen kinderen het ge-
loof in zichzelf en in anderen terug te 
laten krijgen", aldus Hans Hogema. 
Mieke vertelt dat de kinderen hier 
meestal komen op grond van een mi-
lieu-indicatie. „Vaak vertonen zij een 
vorm van gestoord gedrag: zij spijbelen 
van school of werk, jatten, drinken of 
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gebruiken drugs. Dat is niet de schuld 
van het kind. Ergens is er tijdens hun 
leven iets misgegaan, veroorzaakt door 
de situatie thuis. Wij gaan er vanuit, 

dat onaangepast gedrag het 'aange-
paste' antwoord was op hun omgeving. 
Wij proberen te bereiken dat de kinde-
ren Ellinchem gaan zien als een veilig 

thuis. Hier hoeven ze niet bang te zijn 
dat ze geslagen worden, hier kunnen ze 
rustig op hun eigen kamer zitten zonder 
gestoord te worden, hier krijgen ze een 
ongestoorde nachtrust. Hun woon- en 
leefsituatie verandert in gunstige zin. 
Al blijft de keuze van het wonen thuis of 
in het kinderhuis altijd een kiezen tus-
sen twee kwaden. We proberen, indien 
mogelijk, de kinderen zo snel mogelijk 
weer in een gezinsmilieu te plaatsen. 
Maar het kind zal nooit tegen zijn wens 
Ellinchem verlaten". 
Hans: „Laatst vertrok een jongen vanuit 
de leefgroep naar een kamertrainings-
project. Tijdens het afscheidsfeest ver-
telde hij dat het wonen hier in Ellin-
chem de mooiste tijd van zijn leven was. 
Eigenlijk is dat heel triest. Maar aan de 
andere kant ben je blij dat hij zo geluk-
kig is, dat hij op eigen benen kan staan 
en dat hij zelf vindt dat hij er met zijn 
leven op vooruit is gegaan. Dat is voor 
de toekomst van groot belang". 

Edith Gerritsma 

. . .gezellige sfeer.. . 

Je vader en moeder zijn groot 
geworden met de normen van 
Turkije of Marokko. Jij bent 
een meisje en je broers heb-
ben meer over je te zeggen 
dan jijzelf. Je vader en je broer 
willen dat je van school gaat, 
dat je trouwt met iemand die 
zij hebben uitgezocht maar 
die jij misschien nog nooit 
hebt gezien. 

Je houdt het thuis niet langer uit. Je zon-
digt tegen een van de eerste regels van 
de Islamitische cultuur en je loopt weg. 
Maar waarheen? „Daar Limen?" - Huis 
voor wie? is het opvanghuis voor meis-
jes uit Islamitische omgeving van Hu-
manitas. Gevestigd op een onbekend 
adres. Maar de meisjes wéten dat het 
bestaat of ze worden er door hulpverle-
ners op attent gemaakt. In Daar Limen? 
worden de dagelijkse regels van de Is-
lamitische leefwijze met zorg gehand-
haafd. Geen mannen over de vloer, 
geen varkensvlees. Alle waarborgen 
moeten aanwezig zijn, dat een meisje 
na een vluchtperiode weer terug kern 
keren in haar ouderlijk huis. Zelfs al is 
het in Islamitische kring eigenlijk onbe-
staanbaar, dat een meisje zich onttrekt 
aan het gezag van vader en broers. 
„Daar Limen?" bestaat sinds 16 novem-
ber 1985. Het huis herbergt meisjes tus-
sen de 12 en 21 jaar, die door een on-
houdbare situatie thuis weggelopen 
zijn. De conflictsituatie is als regel ont- 

. . . eten volgens de regels van de islam.. . 

staan als gevolg van verschillen tussen 
de Islamitische en de Nederlandse cul-
tuur. Het huis is beslist niet bestemd 
voor aan alcohol of drugs  verslaafde 

 meisjes of voor meisjes, waarvan thuis 
de gedragsnormen niet meer afwijken 
van wat in Nederland in het algemeen 
gebruikelijk is. Die problemen hebben 
in veel gevallen te maken met onge-
wenste uithuwelijking, bedreiging, 
mishandeling, gedwongen remigratie 
of kinderarbeid. Doel van „Daar Li-
men?" is de conflictsituatie te laten be-
koelen en terugkeer naar huis niet bij 
voorbaat onmogelijk te roken. De 
meeste meisjes wonen  in  Noord-Hol-
land, Utrecht of Gelderland. Zij komen 
bij „Daar Limen?" via de kinderbescher-
ming, de politie, het JAC, het RIAGG of 
soortgelijke instellingen. Er zijn veel 

aanmeldingen, maar het aantal be-
schikbare plaatsen is beperkt. Voor de 
begeleiding zorgen momenteel een 
tiental vrouwen. Drie in vaste dienst, de 
andere zeven zijn stagiaires of vrijwil-
ligsters. „Te weinig," vindt projektleid-
ster Trudy Stapelkamp, afkomstig uit 
de kinderbescherming en vanaf het eer-
ste uur betrokken bij „Daar Limen?". 
„Het is alleen erg moeilijk mensen te 
vinden, die zich kunnen verplaatsen in 
de cultuur van deze meisjes en die een 
behoorlijke dosis mensenkennis bezit-
ten. En natuurlijk moeten ze vertrouwd 
zijn met een opvoedingssituatie." Ook 
van de „meiden" zelf wordt nogal wat 
gevraagd. Ze moeten leren omgaan met 
hun vrijheid. Maar vrijheid binnen de 
Turkse of Marokkaanse normen is niet 
hetzelfde als wat mensen met een Ne-
derlandse achtergrond daar onder ver-
staan. In dit jaar van de daklozen heeft 
ook „Daar Limen?" een kleine (maar 
zeer welkome) bijdrage mogen ontvan-
gen uit het Habitatfonds. Binnenkort 
zal, naar Humanitas hoopt, bekend 
worden of „Daar Limen?" de komende 
jaren zal mogen rekenen op subsidie 
van de Gemeente of van het Rijk. Om 
meisjes die in Nederland hun huis uit 
vluchten enige tijd een dak boven het 
hoofd te bieden. Of niet? 

Erik Stibbe 

Vrijwilligsters, die „Daar Limen?" een 
vast aantal uren per week zouden wil-
len helpen kunnen zich wenden tot het 
Centraal Bureau Humanitas, Sarphati-
straat 4, postbus 71, 1000 AB Amster-
dam. Telefoon 020-262445. 
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...gezellige sfeer.. . 

gebruiken drugs. Dat is niet de schuld 
van het kind. Ergens is er tijdens hun 
leven iets misgegaan, veroorzaakt door 
de situatie thuis. Wij gaan er vanuit, 
a 	  

dat onaangepast gedrag het 'aange-
paste' antwoord was op hun omgeving. 
Wij proberen te bereiken dat de kinde-
ren Ellinchem gaan zien als een veilig  

thuis. Hier hoeven ze niet bang te zijn 
dat ze geslagen worden, hier kunnen ze 
rustig op hun eigen kamer zitten zonder 
gestoord te worden, hier krijgen ze een 
ongestoorde nachtrust. Hun woon- en 
leefsituatie verandert in gunstige zin. 
Al blijft de keuze van het wonen thuis of 
in het kinderhuis altijd een kiezen tus-
sen twee kwaden. We proberen, indien 
mogelijk, de kinderen zo snel mogelijk 
weer in een gezinsmilieu te plaatsen. 
Maar het kind zal nooit tegen zijn wens 
Ellinchem verlaten". 
Hans: „Laatst vertrok een jongen vanuit 
de leefgroep naar een kamertrainings-
project. Tijdens het af scheidsfeest ver-
telde hij dat het wonen hier in Ellin-
chem de mooiste tijd van zijn leven was. 
Eigenlijk is dat heel triest. Maar aan de 
andere kant ben je blij dat hij zo geluk-
kig is, dat hij op eigen benen kan staan 
en dat hij zelf vindt dat hij er met zijn 
leven op vooruit is gegaan. Dat is voor 
de toekomst van groot belang". 

Edith Gerrit sma 

De normen von de Islam 
Je vader en moeder zijn groot 
geworden met de normen van 
Turkije of Marokko. Jij bent 
een meisje en je broers heb-
ben meer over je te zeggen 
dan jijzelf. Je vader en je broer 
willen dat je van school gaat, 
dat je trouwt met iemand die 
zij hebben uitgezocht maar 
die jij misschien nog nooit 
hebt gezien. 

Je houdt het thuis niet langer uit. Je zon-
digt tegen een van de eerste regels van 
de Islamitische cultuur en je loopt weg. 
Maar waarheen? „Daar Limen?" - Huis 
voor wie? is het opvanghuis voor meis-
jes uit Islamitische omgeving van Hu-
manitas. Gevestigd op een onbekend 
adres. Maar de meisjes wéten dat het 
bestaat of ze worden er door hulpverle-
ners op attent gemaakt. In Daar Limen? 
worden de dagelijkse regels van de Is-
lamitische leefwijze met zorg gehand-
haafd. Geen mannen over de vloer, 
geen varkensvlees. Alle waarborgen 
moeten aanwezig zijn, dat een meisje 
na een vluchtperiode weer terug kan 
keren in haar ouderlijk huis. Zelfs al is 
het in Islamitische kring eigenlijk onbe-
staanbaar, dat een meisje zich onttrekt 
aan het gezag van vader en broers. 
„Daar Limen?" bestaat sinds 16 novem-
ber 1985. Het huis herbergt meisjes tus-
sen de 12 en 21 jaar, die door een on-
houdbare situatie thuis weggelopen 
zijn. De conflictsituatie is als regel ont- 

. . .eten volgens  de regels van de islam.. . 

staan als gevolg van verschillen tussen 
de Islamitische en de Nederlandse cul-

tuur. Het huis is beslist niet bestemd 

voor aan alcohol of drugs verslaafde 
 meisjes of voor meisjes, waarvan thuis 

de gedragsnormen niet meer afwijken 

he  
van wat in Nederland in algemeen 

gebruikelijk is. Die problemen  en hebben 
in veel gevallen te maken met onge-
wenste uithuwelijking, bedreiging, 
mishandeling, gedwongen remigratie 
of kinderarbeid. Doel van „Daar 
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men?" is de conflictsituatietelatLein- be-
koelen en terugkeer naar huis niet bij 
voorbaat onmogelijk te /naken. De 
meeste meisjes Wonen  in  Noord-Hol-
land, Utrecht of Gelderland. 
bij „Daar Limen?"  via 	

Zij komen 
de kinderbescher- 

ming, de politie, het JAC, het RIAGG of 
soortgelijke instellingen. Er zijn veel  

aanmeldingen, maar het aantal be-
schikbare plaatsen is beperkt. Voor de 
begeleiding zorgen momenteel een 
tiental vrouwen. Drie in vaste dienst, de 
andere zeven zijn stagiaires of vrijwil-
ligsters. „Te weinig," vindt projektleid-
ster Trudy Stapelkamp, afkomstig uit 
de kinderbescherming en vanaf het eer-
ste uur betrokken bij „Daar Limen?". 
„Het is alleen erg moeilijk mensen te 
vinden, die zich kunnen verplaatsen in 
de cultuur van deze meisjes en die een 
behoorlijke dosis mensenkennis bezit-
ten. En natuurlijk moeten ze vertrouwd 
zijn met een opvoedingssituatie." Ook 
van de „meiden" zelf wordt nogal wat 
gevraagd. Ze moeten leren omgaan met 
hun vrijheid. Maar vrijheid binnen de 
Turkse of Marokkaanse normen is niet 
hetzelfde als wat mensen met een Ne-
derlandse achtergrond daar onder ver-
staan. In dit jaar van de daklozen heeft 
ook „Daar Limen?" een kleine (maar 
zeer welkome) bijdrage mogen ontvan-
gen uit het Habitatfonds. Binnenkort 
zal, naar Humanitas hoopt, bekend 
worden of „Daar Limen?" de komende 
jaren zal mogen rekenen op subsidie 
van de Gemeente of van het Rijk. Om 
meisjes die in Nederland hun huis uit 
vluchten enige tijd een dak boven het 
hoofd te bieden. Of niet? 

Erik Stibbe 

Vrijwilligsters, die „Daar Limen?" een 
vast aantal uren per week zouden wil-
len helpen kunnen zich wenden tot het 
Centraal Bureau Humanitas, Sarphati-
straat 4, postbus 71, 1000 AB Amster-
dam. Telefoon 020-262445. 
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sociaal-juridische informatie n.a.v. vragen aan 
Humanitas/VARAhulp 

Vragen? Postbus 71 
Nederland is een regelzuchtig landje. Wetten, besluiten, 
beschikkingen en circulaires - het is een ware doolhof. 
Een aantal medewerkers van Humanitas zit door de aard van 
hun werk middenin die doolhof. Daarom kunnen zij u vanuit 
die doolhof informeren en adviseren. Daarmee kunnen zij u 
en anderen helpen uit die doolhof te komen.. . 
Veel vragen komen op onze tafel via de VARAhulp. Als lid van 
Humanitas kunt u echter ook rechtstreeks vragen op sociaal-
juridisch gebied aan ons voorleggen. 
Schrijf dan aan Centraal Bureau Humanitas, postbus 71, 1000 
AB Amsterdam en zet op de enveloppe „doolhof". Binnenge-
komen brieven worden, voor zover de gestelde vragen dit 
toelaten, in volgorde van binnenkomst behandeld. Mocht in 
uw brief iets niet duidelijk zijn, dan nemen medewerkers van 
Humanitas zo nodig zelf contact met u op. 
Per telefoon gestelde vragen kunnen in het algemeen niet in 
behandeling worden genomen. Ook persoonlijke hulp en bij-
stand (bijv. bij processen) is helaas niet mogelijk. 

De redactie 

Geef 's wat weg van Humanitas 

Shawlspeld of broche? 
Slank en strak vormgege- 	1 7,50 per stuk (in keurig 
ven, lange speld met veilig- 	doosje verpakt), inclusief 
heidssluiting dus zowel ge- 	verzendkosten op postgiro 
schikt om te dragen als 	582000 van Humanitas Am- 
shawlspeld als op blouse, 	sterdam. Vermeld „shawl- 
jasje of trui. Zwaar verzit- 	speld" en het verlangde 
verd met Humanitas-vignet 	aantal. 
in relief. U kunt hem bestel-
len door overschrijving van helpt mensen 

Dakloos en 
zonder inkomen 
Momenteel ben ik door aller-
lei omstandigheden dakloos 
geworden. Aangezien ik 
ging samenwonen met een 
vrouw heb ik mijn oude wo-
ning opgezegd. De relatie is 
door haar echter verbroken 
en ik ben het huis uitgezet. Ik 
heb mij onmiddellijk als wo-
ningzoekende laten inschrij-
ven voor een nieuwe wo-
ning. Ik kreeg echter te horen 
dat ik, alvorens voor een 
nieuwe woning in aanmer-
king te komen, eerst de reke-
ning voor herstelwerkzaam-
heden aan mijn oude woning 
moet betalen. 
Deze rekening kan ik mo-
menteel niet betalen, omdat 
mijn uitkering is stopgezet, 
aangezien ik geen vaste 
woon- of verblijfplaats heb. 
Wat moet ik doen om uit deze 
vicieuze cirkel te komen? 

Het lijkt me verstandig dat u 
in eerste instantie contact 
opneemt met een maat-
schappelijk werker/ster. De-
ze heeft meestal goede con-
tacten met diverse instanties 
en kan wellicht voor u be-
middelen wat betreft een (tij-
delijke) woning. 

Vervolgens kunt u zich dan 
tot de sociale dienst wenden 
en een voorschot vragen met 
het oog op uw verblijfplaats. 
Wat betreft de rekening van 
uw oude woning kunt u wel-
licht een betalingsregeling 
treffen met behulp van de 
maatschappelijk werker/ 
ster. Een voorwaarde voor 
het samenwerken aan uw 
schuldenlast is, dat u volle-
dig meewerkt en alles op ta-
fel legt, hoe moeilijk dat ook 
is. 

Samenwonen en 
huurrecht 
Mijn vriend en ik willen gaan 
samenwonen. Nu is het zo 
dat hij al een (huur)woning 
heeft en ik bij hem intrek. 
Word ik nu automatisch me-
dehuurder en heb ik nog be; 
paalde rechten als wij uit el-
kaar zouden gaan? 

Wanneer één van u beiden 
een huurovereenkomst heeft 
afgesloten is de andere part-
ner niet automatisch mede-
huurder zoals bij gehuwden 
het geval is. Het is verstandi-

ger om met de verhuurder te 
regelen dat u beiden als par-
tij wordt genoemd in het  

huurcontract. Lukt dit dan 
zijn beiden volwaardige 
huurders. Als bijvoorbeeld 
zoals in uw geval, de ene 
partner intrekt bij de ander, 
kan de eerste bij aangete-
kend schrijven de verhuur-
der verzoeken of deze hem of 
haar wil erkennen als mede-
huurder. Mocht de verhuur-
der niet willen meewerken 
dan kunt u naar de kanton-
rechter stappen en hem ver-
zoeken u als medehuurder te 
erkennen. 
Door je rechtspositie als sa-
menwoner tijdig te regelen 
kan het probleem dat een der 
partijen bij het uit elkaar 
gaan de woning opeist voor-
komen worden. Het blijft dan 
nog wel een probleem wie in 
de woning mag blijven wo-
nen, maar het onderhandelt 
beter als beide partijen de-
zelfde rechten hebben. 

Huuropzegging door 
verhuurder 
Mag de verhuurder zomaar 
de huur opzeggen als er pro-
blemen zijn met de huurder 
of gelden er bepaalde voor-
waarden? 

De verhuurder moet een gel-
dige reden hebben om de 
huur te mogen beëindigen  

bijvoorbeeld het niet nako-
men van verplichtingen van 
de huurder zoals: 
• het niet betalen van de 

huur 
• het niet behoorlijk bewo-

nen van de woning 
• het bezorgen van overlast 

Als de verhuurder het huis 
zelf nodig heeft voor bewo-
ning, moet hij dit kunnen 
aantonen en ten minste drie 
jaar eigenaar zijn van de wo-
ning. Als er sprake is van 
een tijdelijk huurcontract is 
de tekst van het contract be-
slissend. 

De verhuurder moet de huur-
overeenkomst per aangete-
kende brief opzeggen. Er 
geldt een opzegtermijn van 
minimaal 3 maanden. Voor 
elk jaar dat het huurcontract 
langer heeft geduurd komt er 
een maand bij. De maximale 
opzegtermijn is echter 6 
maanden. In het aangete-
kend schrijven moet ook de 
reden van de huuropzegging 
vermeld worden. Tevens 
moet de huurder de kans krij-
gen binnen een termijn van 6 
weken al dan niet akkoord te 
gaan. 
Al met al heeft de huurder 
wel een aantal rechten en is 
de verhuurder niet zomaar 
gerechtigd de huurovereen-
komst op te zeggen. 
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sociaal-juridische informatie n.a.v. vragen aan 
Humanitas/VARAhulp 

Vragen? Postbus 71 
Nederland is een regelzuchtig landje. Wetten, besluiten, 
beschikkingen en circulaires - het is een ware doolhof. 
Een aantal medewerkers van Humanitas zit door de aard van 
hun werk middenin die doolhof. Daarom kunnen zij u vanuit 
die doolhof informeren en adviseren. Daarmee kunnen zij u 
en anderen helpen uit die doolhof te komen.. . 
Veel vragen komen op onze tafel via de VARAhulp. Als lid van 
Humanitas kunt u echter ook rechtstreeks vragen op sociaal-
juridisch gebied aan ons voorleggen. 
Schrijf dan aan Centraal Bureau Humanitas, postbus 71, 1000 
AB Amsterdam en zet op de enveloppe „doolhof". Binnenge-
komen brieven worden, voor zover de gestelde vragen dit 
toelaten, in volgorde van binnenkomst behandeld. Mocht in 
uw brief iets niet duidelijk zijn, dan nemen medewerkers van 
Humanitas zo nodig zelf contact met u op. 
Per telefoon gestelde vragen kunnen in het algemeen niet in 
behandeling worden genomen. Ook persoonlijke hulp en bij-
stand (bijv. bij processen) is helaas niet mogelijk. 

De redactie 

( 	  
Geef 's wat weg van Humanitas 

Shawlspeld of broche? 
Slank en strak vormgege-
ven, lange speld met veilig-
heidssluiting dus zowel ge-
schikt om te dragen als 
shawlspeld als op blouse, 
jasje of trui. Zwaar verzil-
verd met Humanitas-vignet 
in relief. U kunt hem bestel-
len door overschrijving van 

f 7,50 per stuk (in keurig 
doosje verpakt), inclusief 
verzendkosten op postgiro 
582000 van Humanitas Am-
sterdam. Vermeld „shawl-
speld" en het verlangde 
aantal. 

helpt mensen mensen 
1  

Dakloos en 
zonder inkomen 
Momenteel ben ik door aller-
lei omstandigheden dakloos 
geworden. Aangezien ik 
ging samenwonen met een 
vrouw heb ik mijn oude wo-
ning opgezegd. De relatie is 
door haar echter verbroken 
en ik ben het huis uitgezet. Ik 
heb mij onmiddellijk als wo-
ningzoekende laten inschrij-
ven voor een nieuwe wo-
ning. Ik kreeg echter te horen 
dat ik, alvorens voor een 
nieuwe woning in aanmer-
king te komen, eerst de reke-
ning voor herstelwerkzaam-
heden aan mijn oude woning 
moet betalen. 
Deze rekening kan ik mo-
menteel niet betalen, omdat 
mijn uitkering is stopgezet, 
aangezien ik geen vaste 
woon- of verblijfplaats heb. 
Wat moet ik doen om uit deze 
vicieuze cirkel te komen? 

Het lijkt me verstandig dat u 
in eerste instantie contact 
opneemt met een maat-
schappelijk werker/ster. De-
ze heeft meestal goede con-
tacten met diverse instanties 
en kan wellicht voor u be-
middelen wat betreft een (tij-
delijke) woning. 

Vervolgens kunt u zich dan 
tot de sociale dienst wenden 
en een voorschot vragen met 
het oog op uw verblijfplaats• 
Wat betreft de rekening van 
uw oude woning kunt u wel-
licht een betalingsregeling 
treffen met behulp van de 
maatschappelijk werker/ 
ster. Een voorwaarde voor 
het samenwerken aan uw 
schuldenlast is, dat u volle-
dig meewerkt en alles op ta-
fel legt, hoe moeilijk dat ook 
is. 

Samenwonen en 
huurrecht 
Mijn vriend en ik willen gaan  
samenwonen. Nu is het zo 
dat hij al een (huur)woning 
heeft en ik bij hem intrek. 
Word ik nu automatisch me-
dehuurder en heb ik nog be-
paalde rechten als wij uit el-
kaar zouden gaan? 

Wanneer één van u beiden 
een huurovereenkomst heeft 
afgesloten is de andere part-
ner niet automatisch mede-
huurder zoals bij gehuwden 
het geval is. Het is verstandi-

ger om met de verhuurder te 
regelen dat u beiden als Par-
tij wordt genoemd in het  

huurcontract. Lukt dit dan 
zijn beiden volwaardige 
huurders. Als bijvoorbeeld 
zoals in uw geval, de ene 
partner intrekt bij de ander, 
kan de eerste bij aangete-
kend schrijven de verhuur-
der verzoeken of deze hem of 
haar wil erkennen als mede-
huurder. Mocht de verhuur-
der niet willen meewerken 
dan kunt u naar de kanton-
rechter stappen en hem ver-
zoeken u als medehuurder te 
erkennen. 
Door je rechtspositie als sa-
menwoner tijdig te regelen 
kan het probleem dat een der 
partijen bij het uit elkaar 
gaan de woning opeist voor-
komen worden. Het blijft dan 
nog wel een probleem wie in 
de woning mag blijven wo-
nen, maar het onderhandelt 
beter als beide partijen de-
zelfde rechten hebben. 

Huuropzegging door 
verhuurder 
Mag de verhuurder zomaar 
de huur opzeggen als er pro-
blemen zijn met de huurder 
of gelden er bepaalde voor-
waarden? 

De verhuurder moet een gel-
dige reden hebben om de 
huur te mogen beëindigen  

bijvoorbeeld het niet nako-
men van verplichtingen van 
de huurder zoals: 
• het niet betalen van de 

huur 
• het niet behoorlijk bewo-

nen van de woning 
• het bezorgen van overlast 

Als de verhuurder het huis 
zelf nodig heeft voor bewo-
ning, moet hij dit kunnen 
aantonen en ten minste drie 
jaar eigenaar zijn van de wo-
ning. Als er sprake is van 
een tijdelijk huurcontract is 
de tekst van het contract be-
slissend. 

De verhuurder moet de huur-
overeenkomst per aangete-
kende brief opzeggen. Er 
geldt een opzegtermijn van 
minimaal 3 maanden. Voor 
elk jaar dat het huurcontract 
langer heeft geduurd komt er 
een maand bij. De maximale 
opzegtermijn is echter 6 
maanden. In het aangete-
kend schrijven moet ook de 
reden van de huuropzegging 
vermeld worden. Tevens 
moet de huurder de kans krij-
gen binnen een termijn van 6 
weken al dan niet akkoord te 
gaan. 
Al met al heeft de huurder 
wel een aantal rechten en is 
de verhuurder niet zomaar 
gerechtigd de huurovereen-
komst op te zeggen. 
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LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 
- over wonen en ouder worden- 

Wie zich de erbarmelijke huisvestings-
situatie van een groot deel van de we-
reldbevolking realiseert, kan zich wel-
licht moeilijk voorstellen dat iemand 
zich druk maakt over het wonen en de 
woonomstandigheden van ouderen in 
ons land. 
Zonder overdrijving kan je immers stel-
len, dat nagenoeg alle ouderen in Ne-
derland tenminste een dak boven hun 
hoofd hebben. En alhoewel je je aardig 
kunt vergissen in het aantal uitzonde-
ringen op deze regel - waarvan elke er 
één te veel is - zal ik de laatste zijn om 
de huisvestingssituatie van ouderen 
naargeestiger voor te stellen dan deze 
in werkelijkheid is. 
Toch wil dit geenszins zeggen, dat het 
met het wonen van ouderen wel goed 
zit. 
Volgens schattingen van een aantal ja-
ren geleden (aangehaald in de kritische 
studie 'Het ouderenbeleid gewogen', 
van A. v.d. Kruis en T. Mandemaker, 
januari 1986) was er in 1981 een tekort 
van 110.000 voor ouderen geschikte wo-
ningen, waarvan zeker de helft in de 
randstad. Tot het jaar 2000 werd een 
stijging van dit tekort verwacht tot 
300.000 gewenste (maar niet aanwezi-
ge) geschikte woningen. 
Nu zegt dit op zichzelf nog weinig. Want 
als we een schatting maken van het 
aantal gewenste villa's, dan komen we 
ongetwijfeld ook uit op een enorm te-
kort. Waar het vooral om gaat is, wat er 
precies schuilt achter de grote vraag 
naar voor ouderen geschikte woningen. 
Op z'n minst mag vermoed worden, dat 
veel mensen bij het ouder worden pro-
blemen ervaren met hun woning en/of 
met hun woonomgeving. 
In dit verband is het de moeite waard 
nog eens te kijken naar de onderzoeks-
rapportages van het Delfts instituut 
voor volkshuisvestingsonderzoek 
(RIW). 
Onderzoek van dit instituut naar de 
woonbehoeften van ouderen bracht 
naar voren, dat de belangrijkste alge-
mene woonwens van ouderen neerkomt 
op de logische en min of meer vanzelf-
sprekende wens om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. In  

aansluiting hierop spelen er specifieke 
verwachtingen ten aanzien van de wo-
ning en de woonomgeving. De woning 
moet, juist bij de kans op afnemende 
validiteit, weinig of geen belemmerin-
gen opleveren in het gebruik. Daar-
naast blijken de woonomgeving en de 
daar aanwezige voorzieningen en kon-
takten van onschatbare waarde. 
Er is een duidelijk aanwijsbare behoef-
te om, indien dit nodig mocht zijn, hulp 
aan huis te ontvangen en ook altijd er-
gens terecht te kunnen in geval van 
noodsituaties. Feitelijk zoekt men in 
zijn of haar woonomgeving een redelij-
ke garantie dat men thuis altijd op hulp 
kan rekenen. Dat verschaft  een perma-
nent gevoel van veiligheid. Het psycho-
logisch effect hiervan kan zelfs een af-
nemende kans op zo wie zo een hulp-
vraag zijn. 
Gekoppeld aan de duidelijke  behoefte 
aan zekerheid - de zekerheid om in ge-
val van nood met sukses iets van de 
gemeenschap te  mogen verwachten - is 
evenzeer duidelijk, dat men zijn of haar 
zekerheid beslist niet wil ontlenen aan 
het privé-circuit. Men wil niet afhanke-
lijk zijn van goedwillende informele 
hulpverleners zoals, buren, kennissen, 
vrienden, familie. Men  wil er z'n gevoel 
van veiligheid niet aan  ophangen. 
Ouderen willen zo lang  mogelijk op 
zichzelf wonen (Wie niet eigenlijk?) Dit 
vereist juist voor hen een woning en een 
woonomgeving die mogelijk aan het 
ouder worden verbonden problemen, 
adequaat kan opvangen  zonder dat 
men 'weg' moet. 
Je zou dit het vereiste van de levens-
loopbestendigheid van  woning en 
woonomgeving kunnen noemen. Als 
oud worden gewoon is,  dan moeten er 
toch ook omstandigheden gecreëerd 
kunnen worden  waarin  ouder worden 
zonder al te veel problemen  en met een 
zekere tevredenheid mogelijk blijkt. 
Woning en woonomgeving moeten, zo 
veel mogelijk aangepast worden aan 
het feit, dat mensen jong  beginnen en 
oud eindigen. Het lijkt een geweldige 
gemeenplaats maar eigenlijk is het ver- 
bazingwekkend, dat mensen hun be-
hoeften veelal eerder moeten aanpas- 

sen op hun omgeving, dan dat hun om-
geving wordt aangepast aan hun be-
hoeften. 
Gelukkig is er 'beweging' in die rich-
ting. 
Zo stelt een Stuurgroep Experimentele 
Volkshuisvesting (SEV) van het ministe-
rie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VROM), dat het de hoogste 
tijd is om meer initiatieven te ontplooi-
en waardoor ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Het 
meeste heil ziet men daarbij in aanpas-
singen van de bestaande woningvoor-
raad en in specifiek beheer. Daarnaast 
blijft het zaak om te zoeken naar nieuwe 
woonvormen. 
Maar de meeste mensen wonen nu een-
maal in al bestaande woningen en het 
levensloopbestendig maken van juist 
die woningen zet de meeste zoden aan 
de dijk. 
Een duidelijk voorbeeld van het ge-
schikter maken van de bestaande wo-
ningvoorraad voor ouderen is het aan-
brengen van liften in portiek- en etage-
flats. Nederland kent nogal wat van de-
ze, vlak voor en na de oorlog gebouwde, 
flats. 
Juist omdat ze een relatief lage huur 
hebben zijn ze voor ouderen en toekom-
stige ouderen aantrekkelijk. Met een lift 
nog aantrekkelijker, dat wil zeggen je 
kunt er dan makkelijker langer blijven 
wonen. In Zweden blijken systemen 
ontwikkeld om op eenvoudige wijze als-
nog liften bij bestaande gebouwen te 
plaatsen. De SEV voert momenteel ge-
sprekken met overheden, bouwcorpora-
ties, ouderenorganisaties,  bouwnijver-
heid en liftenindustrie om experimen-
ten zoals in Zweden op gang te bren-
gen. Om meer mensen en organisaties 
op dit spoor te zetten bracht de SEV een 
folder over dit onderwerp uit. 
Deze folder is onder de titel 'Liften ma-
ken het leven lichter' verkrijgbaar bij 
het SEV-secretariaat, Postbus 20730, 
3001 JA Rotterdam, tel. 010-4130935. 
Wellicht is het levensloopbestendig 
wonen toch dichter bij dan we denken. 

9 juli 1987 
Michael Kerkhof 
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LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 
- over wonen en ouder worden- 

Wie zich de erbarmelijke huisvestings-
situatie van een groot deel van de we-
reldbevolking realiseert, kan zich wel-
licht moeilijk voorstellen dat iemand 
zich druk maakt over het wonen en de 
woonomstandigheden van ouderen in 
ons land. 
Zonder overdrijving kan je immers stel-
len, dat nagenoeg alle ouderen in Ne-
derland tenminste een dak boven hun 
hoofd hebben. En alhoewel je je aardig 
kunt vergissen in het aantal uitzonde-
ringen op deze regel - waarvan elke er 
één te veel is - zal ik de laatste zijn om 
de huisvestingssituatie van ouderen 
naargeestiger voor te stellen dan deze 
in werkelijkheid is. 
Toch wil dit geenszins zeggen, dat het 
met het wonen van ouderen wel goed 
zit. 
Volgens schattingen van een aantal ja-
ren geleden (aangehaald in de kritische 
studie 'Het ouderenbeleid gewogen', 
van A. v.d. Kruis en T. Mandemaker, 
januari 1986) was er in 1981 een tekort 
van 110.000 voor ouderen geschikte wo-
ningen, waarvan zeker de helft in de 
randstad. Tot het jaar 2000 werd een 
stijging van dit tekort verwacht tot 
300.000 gewenste (maar niet aanwezi-
ge) geschikte woningen. 
Nu zegt dit op zichzelf nog weinig. Want 
als we een schatting maken van het 
aantal gewenste villa's, dan komen we 
ongetwijfeld ook uit op een enorm te-
kort. Waar het vooral om gaat is, wat er 
precies schuilt achter de grote vraag 
naar voor ouderen geschikte woningen. 
Op z'n minst mag vermoed worden, dat 
veel mensen bij het ouder worden pro-
blemen ervaren met hun woning en/of 
met hun woonomgeving. 
In dit verband is het de moeite waard 
nog eens te kijken naar de onderzoeks-
rapportages van het Delfts instituut 
voor volkshuisvestingsonderzoek 
(RIW). 
Onderzoek van dit instituut naar de 
woonbehoeften van ouderen bracht 
naar voren, dat de belangrijkste alge-
mene woonwens van ouderen neerkomt 
op de logische en min of meer vanzelf-
sprekende wens om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. In  

aansluiting hierop spelen er specifieke 
verwachtingen ten aanzien van de wo-
ning en de woonomgeving. De woning 
moet, juist bij de kans op afnemende 
validiteit, weinig of geen belemmerin-
gen opleveren in het gebruik. Daar-
naast blijken de woonomgeving en de 
daar aanwezige voorzieningen en kon-
takten van onschatbare waarde. 
Er is een duidelijk aanwijsbare behoef-
te om, indien dit nodig mocht zijn, hulp 
aan huis te ontvangen en ook altijd er-
gens terecht te kunnen in geval van 
noodsituaties. Feitelijk zoekt men in 
zijn of haar woonomgeving een redelij-
ke garantie dat men thuis altijd op hulp 
kan rekenen. Dat verschaft een perma-
nent gevoel van veiligheid. Het psycho-
logisch effect hiervan kan zelfs een af-
nemende kans op zo wie zo een hulp-
vraag zijn. 
Gekoppeld aan de duidelijke  behoefte 
aan zekerheid - de zekerheid  om in ge-
val van nood met sukses iets van de 
gemeenschap te mogen verwachten - is 
evenzeer duidelijk, dat men zijn of haar 
zekerheid beslist  niet wil ontlenen aan 
het privé-circuit. Men wil niet afhanke-
lijk zijn van goedwillende informele 
hulpverleners zoals, buren, kennissen, 
vrienden, familie. Men  wil er z'n gevoel 
van veiligheid niet aan  ophangen. 
Ouderen willen zo lang  mogelijk op 
zichzelf wonen (Wie niet eigenlijk?) Dit 
vereist juist voor hen een woning en een 
woonomgeving die mogelijk aan het 
ouder worden verbonden problemen, 
adequaat kan opvangen  zonder dat 
men 'weg' moet. 
Je zou dit het vereiste van de levens-
loopbestendigheid van  woning en 
woonomgeving kunnen noemen. Als 
oud worden gewoon is,  dan moeten er 
toch ook omstandigheden gecreëerd 
kunnen worden waarin  ouder worden 
zonder al te veel problemen  en met een 
zekere tevredenheid mogelijk blijkt. 
Woning en woonomgeving moeten, zo 
veel mogelijk aangepast worden aan 
het feit, dat mensen jong beginnen en 
oud eindigen. Het lijkt een geweldige 
gemeenplaats maar eigenlijk is het ver-
bazingwekkend, dat mensen hun be-
hoeften veelal eerder moeten aanpas- 

sen op hun omgeving, dan dat hun om-
geving wordt aangepast aan hun be-
hoeften. 
Gelukkig is er 'beweging' in die rich-
ting. 
Zo stelt een Stuurgroep Experimentele 
Volkshuisvesting (SEV) van het ministe-
rie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VROM), dat het de hoogste 
tijd is om meer initiatieven te ontplooi-
en waardoor ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Het 
meeste heil ziet men daarbij in aanpas-
singen van de bestaande woningvoor-
raad en in specifiek beheer. Daarnaast 
blijft het zaak om te zoeken naar nieuwe 
woonvormen. 
Maar de meeste mensen wonen nu een-
maal in al bestaande woningen en het 
levensloopbestendig maken van juist 
die woningen zet de meeste zoden aan 
de dijk. 
Een duidelijk voorbeeld van het ge-
schikter maken van de bestaande wo-
ningvoorraad voor ouderen is het aan-
brengen van liften in portiek- en etage-
flats. Nederland kent nogal wat van de-
ze, vlak voor en na de oorlog gebouwde, 
flats. 
Juist omdat ze een relatief lage huur 
hebben zijn ze voor ouderen en toekom-
stige ouderen aantrekkelijk. Met een lift 
nog aantrekkelijker, dat wil zeggen je 
kunt er dan makkelijker langer blijven 
wonen. In Zweden blijken systemen 
ontwikkeld om op eenvoudige wijze als-
nog liften bij bestaande gebouwen te 
plaatsen. De SEV voert momenteel ge-
sprekken met overheden, bouwcorpora-
ties, ouderenorganisaties,  bouwnijver-
heid en liftenindustrie om experimen-
ten zoals in Zweden op gang te bren-
gen. Om meer mensen en organisaties 
op dit spoor te zetten bracht de SEV een 
folder over dit onderwerp uit. 
Deze folder is onder de titel 'Liften ma-
ken het leven lichter' verkrijgbaar bij 
het SEV-secretariaat, Postbus 20730, 
3001 JA Rotterdam, tel. 010-4130935. 
Wellicht is het levensloopbestendig 
wonen toch dichter bij dan we denken. 

9 juli 1987 
Michael Kerkhof 
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STOP HET EIGEN RISICO 
De commissie-Dekker heeft 
een aantal wijzigingen voor-
gesteld in de ziekenfonds-
verzekering en het Kabinet 
heeft daar een aantal bezui-
nigingsmogelijkheden in 
kunnen vinden die voor uit-
voering in aanmerking ko-
men. De initiatiefgroep 
'Stop het eigen risico" is het 
daar zeer beslist niet mee 
eens. Tot 1 oktober a. s. kun-
nen personen en organisa-
ties nog via deze initia-
tiefgroep laten weten be-
zwaar te hebben tegen deze 
aanslag op de portemonnaie 
van de verplicht verzeker-
den. Handtekeningenlijsten 
kunt u aanvragen bij „Stop 
het eigen risico", Reinier 
Vinkeleskade 38-, 1071 SV 
Amsterdam. Telefoon 020-
716380. Wie een eigen bijdra-
ge wil geven aan de kas van 
de initiatiefgroep: postgiro 
4091790 Loenen a/d Vecht. 

WAAROM ZO AGRESSIEF? 
In een park worden 50 eend-
jes dood gevonden. Gewoon 
doodgeslagen. Grote op-
schudding in het dorp, on-
derzoek door de politie, 
jeugdvandalisme. De ver-
moedelijke daders blijven 
ontkennen. 
Waarom doen kinderen 
zoiets? Waar komt die zinlo-
ze agressie vandaan? Mieke 
Julien heeft er een televi-
sieprogramma van ge-
maakt, waarin vooral kinde-
ren zelf aan het woord ko-
men. Uitzending door het Hu-
manistisch Verbond in het 
programma Kwartslag op 
maandag 31 augustus, 19.12 
uur, Nederland II. 

SENIORENBEURZEN 
Op verschillende plaatsen in 
het land is de komende 
maanden weer veel informa-
tie te halen voor ouderen. 
Van 21 t/m 25 september kunt 
u terecht in de Rijnhal in Arn-
hem. Humanitas Arnhem is 
daar met een stand aanwe-
zig om toe te lichten wat Hu-
manitas is en doet en de 
ABAL-werkgroep Deventer 
verkoopt Derde Wereld-pro-
dukten en vertelt er bij waar-
om. Openingstijden van 
13.00-17.30 uur en van 18.30-
22.00 uur. 
De jaarlijkse Informa-
tiemarkt voor Ouderen in de 
Nieuwe Kerk aan de Dam in 
Amsterdam is dit jaar open 
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op 6 en 7 oktober van 10.00 tot 
17.00 uur. De Afdeling Am-
sterdam is met een voorlich-
tingsstand aanwezig en 
vraagt in het bijzonder de 
aandacht voor de cursussen 
van de in samenwerking met 
de Stichting Gilde ontwik-
kelde „Leerplaats 50+ ". 

JEUGDHULP GEKORT 
De koepelorganisatie van 
jeugdhulpverleningsinstel-
lingen (het WIJN) vindt re-
cente WVC voorstellen om 
tot 1990 zo'n 60 miljoen te be-
zuinigen op de jeugdhulp-
verlening onacceptabel en 
onverantwoord. Bij het door-
gaan van dergelijke bezuini-
gingsplannen ontstaan er 
volgens het WIJN nog lange-
re wachtlijsten dan waar-
mee de jeugdhulpverlening 
nu al kampt. 
Van de 60 miljoen moet liefst 
35 miljoen door de tehuizen 
worden opgevangen. Eerde-
re bezuinigingen op juist de-
ze voorziening stagneerden 
aanzienlijk de opname. Het 
ministerie denkt het wacht-
lijstprobleem te kunnen op-
lossen door eenvoudig min-
der jongeren toe te laten. • • 
Als alternatief wil het minis-
terie de hulp aan jongeren in 
de thuissituatie intensiveren 
en begeleide kamerbewo-
ning uitbreiden. 
Vanuit het WIJN wijst men er 
op, dat het ministerie aan 
deze alternatieven geen kos-
tenschatting verbindt.  Men 
breekt af, noemt goede alter-
natieven, maar is niet bereid 
om aan de realisatie van de 
alternatieven een cent te be-
steden. Onacceptabel en on-
verantwoord derhalve, vindt 
het WIJN. 

VRIJWILLIGERSWERK: 
NIET TOT ELKE PRIJS 
Uit een enquête van het Lan-
delijk Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk (LSW) blijkt, dat 
vrijwilligers niet bereid zijn 
tot elke prijs hun vrijwillige 
inzet vol te houden. 

Als de bezuinigingen in het 
club- en buurt huiswerk door-
gaan, dreigt meer dan de 
helft van het aantal vrijwilli-
gers, dat in buurthuizen ac-
tief is, het bijltje er bij neer te 
leggen. Vorig jaar besloot de 
regering haar bijdrage van 
258 miljoen terug te brengen 
tot 119 miljoen. 
De konsekwentie hiervan is, 
dat vele beroepskrachten uit 
club- en buurthuizen ver-
dwijnen. Vrijwilligers zijn 
echter niet bereid hun werk 
over te nemen. Zij achten be-
roepsmatige begeleiding en 
ondersteuning onontbeer-
lijk. Als de bezuinigingen 
doorzetten, en dat ligt in de 
lijn der verwachting, dan be-
tekent het dat allerlei aktivi-
teiten op de tocht komen te 
staan. B.v. kinderopvang, 
kursussen en begeleiding 
van migranten en werklo-
zen, e.d. zaken. 
Zo'n 84 procent van de 260 on-
dervraagde vrijwilligers 
acht begeleiding door een 
beroepskracht noodzakelijk 
om vrijwilligerswerk te kun-
nen voortzetten. 

PRIVACY IN 
ZIEKENHUIS 
In opdracht van de vereni-
ging Informatieverwerking 
ziekenhuizen onderzocht 
drs. F. Habers van de univer-
siteit Twente de privacy van 
ziekenhuispatiënten. Van de 
plus minus 200 algemene 
ziekenhuizen in ons land 
kennen er slechts 16 een pri-
vacy-reglement. In deze 16 
ziekenhuizen hebben pa-
tiënten ook het recht op inza-
ge in het eigen dossier. Ove-
rigens voldoen ook de 16 niet 
aan de eisen die voorkomen 
in het liggend wetsontwerp 
Persoonsregistratie. Vol-
gend jaar wordt dit ontwerp 
wet en zullen ziekenhuizen 
tot 1990 de tijd hebben om 
alsnog een privacy-regle-

ment in te voeren. 

PATIËNT THUIS 
Als mensen met een geeste-
lijke handicap thuis ver-
zorgd worden levert dat vaak 
grote problemen op voor hun 
omgeving. De vereniging 
YPSILON probeert de belan-
gen van deze groep fami-
lieleden van psychotische of 
schizofrene mensen te be-
hartigen. Zij streeft naar ver-
betering van de hulpverle-
ning, overigens zonder zich 
daarbij tegen de bestaande  

instellingen te keren. Fami-
lieleden en andere verzor-
gers van mensen met psychi-
sche problemen kunnen in 
gespreksgroepen ervarin-
gen uitwisselen, elkaar steu-
nen en helpen om ondanks 
alles een eigen leven te lei-
den en niet te worden mee-
gesleurd in de moeilijk-
heden. 
Het kontaktadres van Ypsi-
lon is Grindweg 135, 3054 VI 
Rotterdam. Telefoon 010-
418.30.50. 

GEEN 
DEMOCRATISERINGSWET 
Er komt geen wettelijke ba-
sis voor een regeling van de 
invloed van cliënten op de 
besturen van instellingen. 
Ook op een wettelijke basis 
voor de behandeling van 
klachten in bejaardenoor-
den, zieken- en verpleeghui-
zen etc. hoeft in de komende 
tijd niet meer gerekend te 
worden. Dit constateert de 
Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn n.a.v. 
een kabinetsbesluit om af te 
zien van de indiening van 
een „democratiseringswet". 
Met name tegen het uitblij-
ven van een wettelijke rege-
ling voor het klachtrecht 
maakt de Nationale Raad be-
zwaar. Overigens is het 
klachtrecht bij de meeste in-
stellingen waarbij Humani-
tas is betrokken allang gere-
geld. 

THUIS, OF BETER 
„UIT HUIS"? 
Het Humanistisch Verbond 
organiseert zaterdag 10 okto-
ber a.s. in Amersfoort een 
themadag voor ouders en fa-
milieleden van verstandelijk 
gehandicapten onder de titel 
„Thuis - of beter in een te-
huis?". De opzet is de deelne-
mers gelegenheid te geven 
ervaringen en gevoelens uit 
te wisselen rond dit thema, 
in aansluiting op de vele vra-
gen die de uitzending van 
Kwartslag in januari over dit 
onderwerp heeft opge-
roepen. 
Voor nadere informatie kunt 
u bellen met de secretaris 
van de Humanistische Werk-
groep Geestelijk Gehandi-
capten, mevr. J. Pekelha-
ring. Opgaven bij het Huma-
nistisch Verbond, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. Kosten 
van deelnamef 10,— all-in, 
aanvang 10.00 uur. 

STOP HET EIGEN RISICO 
De commissie-Dekker heeft 
een aantal wijzigingen voor-
gesteld in de ziekenfonds-
verzekering en het Kabinet 
heeft daar een aantal bezui-
nigingsmogelijkheden in 
kunnen vinden die voor uit-
voering in aanmerking ko-
men. De initiatiefgroep 
"Stop het eigen risico" is het 
daar zeer beslist niet mee 
eens. Tot 1 oktober a.s. kun-
nen personen en organisa-
ties nog via deze initia-
tiefgroep laten weten be-
zwaar te hebben tegen deze 
aanslag op de portemonnaie 
van de verplicht verzeker-
den. Handtekeningenlijsten 
kunt u aanvragen bij „Stop 
het eigen risico", Reinier 
Vinkeleskade 38-, 1071 SV 
Amsterdam. Telefoon 020-
716380. Wie een eigen bijdra-
ge wil geven aan de kas van 
de initiatiefgroep: postgiro 
4091790 Loenen a/d Vecht. 

WAAROM ZO AGRESSIEF? 
In een park worden 50 eend-
jes dood gevonden. Gewoon 
doodgeslagen. Grote op-
schudding in het dorp, on-
derzoek door de politie, 
jeugdvandalisme. De ver-
moedelijke daders blijven 
ontkennen. 
Waarom doen kinderen 
zoiets? Waar komt die zinlo-
ze agressie vandaan? Mieke 
Julien heeft er een televi-
sieprogramma van ge-
maakt, waarin vooral kinde-
ren zelf aan het woord ko-
men. Uitzending door het Hu-
manistisch Verbond in het 
programma Kwartslag op 
maandag 31 augustus, 19.12 
uur, Nederland II. 

SENIORENBEURZEN 
Op verschillende plaatsen in 
het land is de komende 
maanden weer veel informa-
tie te halen voor ouderen. 
Van 21 t/m 25 september kunt 
u terecht in de Rijnhal in Arn-
hem. Humanitas Arnhem is 
daar met een stand aanwe-
zig om toe te lichten wat Hu-
manitas is en doet en de 
ABAL-werkgroep Deventer 
verkoopt Derde Wereld-pro-
dukten en vertelt er bij waar-
om. Openingstijden van 
13.00-17.30 uur en van 18.30-
22.00 uur. 
De jaarlijkse Informa-
tiemarkt voor Ouderen in de 
Nieuwe Kerk aan de Dam in 
Amsterdam is dit jaar open 
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op 6 en 7 oktober van 10.00 tot 
17.00 uur. De Afdeling Am-
sterdam is met een voorlich-
tingsstand aanwezig en 
vraagt in het bijzonder de 
aandacht voor de cursussen 
van de in samenwerking met 
de Stichting Gilde ontwik-
kelde „Leerplaats 50+"". 

JEUGDHULP GEKORT 
De koepelorganisatie van 
jeugdhulpverleningsinstel-
lingen (het WIJN) vindt re-
cente WVC voorstellen om 
tot 1990 zo'n 60 miljoen te be-
zuinigen op de jeugdhulp-
verlening onacceptabel en 
onverantwoord. Bij het door-
gaan van dergelijke bezuini-
gingsplannen ontstaan  er 
volgens het WIJN nog lange-
re wachtlijsten dan waar-
mee de jeugdhulpverlening 
nu al kampt. 
Van de 60 miljoen moet liefst 
35 miljoen door de tehuizen 
worden opgevangen. Eerde-
re bezuinigingen op juist de-
ze voorziening stagneerden 
aanzienlijk de opname. Het 
ministerie denkt het wacht-
lijstprobleem te kunnen op-
lossen door eenvoudig min-
der jongeren toe te laten. • 
Als alternatief wil het minis-
terie de hulp aan jongeren in 
de thuissituatie intensiveren 
en begeleide kamerbewo-
ning uitbreiden. 
Vanuit het WIJN wijst men er 
op, dat het ministerie aan 
deze alternatieven geen kos-
tenschatting verbindt. Men 
breekt af, noemt goede alter-
natieven, maar is niet bereid 
om aan de realisatie van de 
alternatieven een cent te be-
steden. Onacceptabel en on-
verantwoord derhalve, vindt 
het WIJN. 
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vrijwilligers niet bereid zijn 
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club- en buurthuiswerk door-
gaan, dreigt meer dan de 
helft van het aantal vrijwilli-
gers, dat in buurthuizen ac-
tief is, het bijltje er bij neer te 
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regering haar bijdrage van 
258 miljoen terug te brengen 
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De konsekwent ie hiervan is, 
dat vele beroepskrachten uit 
club- en buurthuizen ver-
dwijnen. Vrijwilligers zijn 
echter niet bereid hun werk 
over te nemen. Zij achten be-
roepsmatige begeleiding en 
ondersteuning onontbeer-
lijk. Als de bezuinigingen 
doorzetten, en dat ligt in de 
lijn der verwachting, dan be-
tekent het dat allerlei aktivi-
teiten op de tocht komen te 
staan. B.v. kinderopvang, 
kursussen en begeleiding 
van migranten en werklo-
zen, e.d. zaken. 
Zo'n 84 procent van de 260 on-
dervraagde vrijwilligers 
acht begeleiding door een 
beroepskracht noodzakelijk 
om vrijwilligerswerk te kun-
nen voortzetten. 

PRIVACY IN 
ZIEKENHUIS 
In opdracht van de vereni-
ging Informatieverwerking 
ziekenhuizen onderzocht 
drs. F. Habers van de univer-
siteit Twente de privacy van 
ziekenhuispatiënten. Van de 
plus minus 200 algemene 
ziekenhuizen in ons land 
kennen er slechts 16 een pri-
vacy-reglement. In deze 16 
ziekenhuizen hebben pa-
tiënten ook het recht op inza-
ge in het eigen dossier. Ove-
rigens voldoen ook de 16 niet 
aan de eisen die voorkomen 
in het liggend wetsontwerp 
Persoonsregistratie. Vol-
gend jaar wordt dit ontwerp 
wet en zullen ziekenhuizen 
tot 1990 de tijd hebben om 
alsnog een privacy-regle-

ment in te voeren. 

PATIËNT THUIS 
Als mensen met een geeste-
lijke handicap thuis ver-
zorgd worden levert dat vaak 
grote problemen op voor hun 
omgeving. De vereniging 
YPSILON probeert de belan-
gen van deze groep fami-
lieleden van psychotische of 
schizofrene mensen te be-
hartigen. Zij streeft naar ver-
betering van de hulpverle-
ning, overigens zonder zich 
daarbij tegen de bestaande  

instellingen te keren. Fami-
lieleden en andere verzor-
gers van mensen met psychi-
sche problemen kunnen in 
gespreksgroepen ervarin-
gen uitwisselen, elkaar steu-
nen en helpen om ondanks 
alles een eigen leven te lei-
den en niet te worden mee-
gesleurd in de moeilijk-
heden. 
Het kontaktadres van Ypsi-
lon is Grindweg 135, 3054 VJ 
Rotterdam. Telefoon 010-
418.30.50. 

GEEN 
DEMOCRATISERINGSWET 
Er komt geen wettelijke ba-
sis voor een regeling van de 
invloed van cliënten op de 
besturen van instellingen. 
Ook op een wettelijke basis 
voor de behandeling van 
klachten in bejaardenoor-
den, zieken- en verpleeghui-
zen etc. hoeft in de komende 
tijd niet meer gerekend te 
worden. Dit constateert de 
Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn n.a.v. 
een kabinetsbesluit om af te 
zien van de indiening van 
een „democratiseringswet". 
Met name tegen het uitblij-
ven van een wettelijke rege-
ling voor het klachtrecht 
maakt de Nationale Raad be-
zwaar. Overigens is het 
klachtrecht bij de meeste in-
stellingen waarbij Humani-
tas is betrokken allang gere-
geld. 

THUIS, OF BETER 
„UIT HUIS"? 
Het Humanistisch Verbond 
organiseert zaterdag 10 okto-
ber a.s. in Amersfoort een 
themadag voor ouders en fa-
milieleden van verstandelijk 
gehandicapten onder de titel 
„Thuis - of beter in een te-
huis?". De opzet is de deelne-
mers gelegenheid te geven 
ervaringen en gevoelens uit 
te wisselen rond dit thema, 
in aansluiting op de vele vra-
gen die de uitzending van 
Kwartslag in januari over dit 
onderwerp heeft opge-
roepen. 
Voor nadere informatie kunt 
u bellen met de secretaris 
van de Humanistische Werk-
groep Geestelijk Gehandi-
capten, mevr. J. Pekelha-
ring. Opgaven bij het Huma-
nistisch Verbond, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. Kosten 
van deelname f 10,— all-in, 
aanvang 10.00 uur. 
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Eet 	u wel genoeg? 

UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Geef 's wat weg van Humanitas 

De nieuwste 
Humanitas-clip 

Is hij vaak voor Humanitas 
op pad? Geef hem dan de 
Humanitas-dasclip. Strak 
model met in reliëf uitge-
voerd vignet, geheel zwaar 
verzilverd. Per stuk in doos-
je verpakt. U kunt hem be-
stellen door overschrijving 
van j 7,50 per stuk op post-
giro 582000 van Humanitas 
Amsterdam. Vermeld „das-
clip" en het verlangde 
aantal. 

helpt mensen 

Praten over wonen 

Door een stagiaire van de af-
deling Groningen van Hu-
manitas is een onderzoek 
verricht naar de eetgewoon-
ten van ouderen. Gebleken 
is, dat naar de normen van 
het voorlichtingsbureau voor 
de voeding ouderen vaak te 
weinig eten. In elk geval 
minder dan de vier lepels 
groente en de drie aardappe-
len (van gemiddelde maat?) 
die het voorlichtingsbureau 
verstandig acht. Zeker zo be-
langrijk is, dat veel ouderen 
te weinig drinken. 1400 milli-
liter per dag is noodzakelijk 
om het natuurlijk vochtver-
lies op te vangen, uitzonde-
ringen daargelaten. 

Vlees eet de meerderheid 
van de ouderen voldoende, 
maar dat hoeft ook niet meer 
te zijn dan ca 100 gram. Ook 
het besef dat fruit goed is 
voor een oud mens blijkt bij 
de meeste mensen aanwe-
zig. Aanleiding  tot het onder-
zoek vormde de constatering 
van medewerkers  van Hu-
manitas in het Groningse, 
dat zij regelmatig in contact 
kwamen met ouderen, die 
aan ondervoeding bleken te 
lijden. Ondervoeding, die 
vaak tot uiting komt in ver-
moeidheid die ten onrechte 
aan de leeftijd zonder meer 
wordt toegeschreven en die 
oorzaak is van verminderde 
weerstand. 
De problemen doen zich voor 
zowel bij ouderen in inrich-
tingen als bij thuiswo- 

nenden. 
Het gebrek aan eetlust ligt in 
het algemeen niet aan de 
koks van tehuizen of van „ta-
feltje dekje"-keukens. Die 
zorgen vaak zelfs voor meer 
afwisseling dan de ouderen 
lief is. Die geven in veel ge-
vallen de voorkeur aan de 
ouderwetse Hollandse pot en 
hebben letterlijk niet zoveel 
trek in „moderne" of „buiten-
landse" schotels. Samen 
eten en vooral samen drin-
ken helpt wel: de gezellig-
heid maakt dat het beter 
smaakt. 
Een andere aanleiding tot 
het onderzoek vormde de on-
geruste constatering van een 
Groningse apotheker, dat hij 
in feite veel te veel peperdu-
re voedingspreparaten ver-
kocht. Nader onderzoek naar 
de oorzaken van een en an-
der achten de onderzoekers 
gewenst. 

Voor ouderen, die willen pra-
ten over de manier waarop 
zij de rest van hun leven zou-
den willen wonen is door 
o.a. Humanitas de „korte 
wooncursus" van „Over wo-
nen voor ouderen gespro-
ken" ontwikkeld. Gespreks-
groepen zijn momenteel in 
voorbereiding in Emmer-
compascuum, Hoogeveen, 
Assen, Almere, Steenwijk, 
Deventer, Apeldoorn, Zut-
phen, Epe, Zeist, Amster-
dam, Rotterdam, Noordwijk, 
Oegstgeest, Zoetermeer, 
Zwijndrecht, Schiedam, Le-
lystad en Geleen. In een 
aantal plaatsen hoopt men 
al dit najaar aan de slag te 
gaan, anderen hebben iets 
meer voorbereidingstijd no-
dig. Als u belangstelling 

50 welzijnswerkers uit het 
Duitse Oldenburg waren 24 
juni op uitnodiging van Hu-
manitas afdeling Groningen 
in Nederland. Dit bezoek 
volgde op een geslaagde 
tocht van Humanitas Gronin-
gen in oktober 1986 aan 01-  

hebt kunt u contact opnemen 
met het bestuur van uw afde-
ling. Dat kan ook als uw 
woonplaats niet in het hier-
boven vermelde rijtje voor-
komt. Want daar waar nog 
geen groepen gevormd zijn 
kan dat altijd nog gebeuren. 
Eventueel kunt u ook contact 
opnemen met het Centraal 
Bureau, Eva de Baat. Tele-
foon 020-262445. 

denburg. De Duitse welzijns-
organisatie D.P.W.V., waar-
in een groot aantal diensten 
en instellingen verenigd zijn 
en die beschikt over een jaar-
lijks budget van DM 7.- mil-
joen bestaat zowel uit vrij-
willigers als professionele 
werkers. Naast een ont-
vangst door de Groningse 
wethouder Westerink omvat-
te het programma onder 
meer bezoeken aan de Gro-
ningse Kredietbank, de 
werkgemeenschap Stad-
spark, het ouderenwerk, aan 
„Sintmaheerd", een moder-
ne woonvorm voor geestelijk 
gehandicapten en het bin-
nenkort te starten water-
sportprojekt voor lichamelijk 
gehandicapten van Humani-
tas aan het Paterswoldse 
meer. Bijzondere interesse 
toonden de bezoekers voor 
de (Noord)Nederlandse akti-
viteiten met betrekking tot 
Aids. Tijdens deze ontmoe-
tingsdag hebben Humanitas 
Groningen en de D.P.W.V. 
afspraken gemaakt voor het 
op langere termijn gebruik 
maken van elkaars kennis 
en ervaring, onder meer door 
het uitwisselen van stagiai-
res op terreinen als voorlich-
ting aan en over minderhe-
den, gespreksgroepen en 
kinderkampen. 

Groningen ontvangt 
Duitse collega's 
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Door een stagiaire van de af-
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te weinig drinken. 1400 milli-
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lies op te vangen, uitzonde-
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Vlees eet de meerderheid 
van de ouderen voldoende, 
maar dat hoeft ook niet meer 
te zijn dan ca 100 gram. Ook 
het besef dat fruit goed is 
voor een oud mens blijkt bij 
de meeste mensen aanwe-
zig. Aanleiding tot het onder-
zoek vormde de constatering 
van medewerkers  van Hu-
manitas in het Groningse, 
dat zij regelmatig in contact 
kwamen met ouderen, die 
aan ondervoeding  bleken te 
lijden. Ondervoeding, die 
vaak tot uiting komt in ver-
moeidheid die ten onrechte 
aan de leeftijd zonder meer 
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oorzaak is van verminderde 
weerstand. 
De problemen doen zich voor 
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Het gebrek aan eetlust ligt in 
het algemeen niet aan de 
koks van tehuizen of van „ta-
feltje dekje"-keukens. Die 
zorgen vaak zelfs voor meer 
afwisseling dan de ouderen 
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landse" schotels. Samen 
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het onderzoek vormde de on-
geruste constatering van een 
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denburg. De Duitse welzijns-
organisatie D.P.W.V., waar-
in een groot aantal diensten 
en instellingen verenigd zijn 
en die beschikt over een jaar-
lijks budget van DM 7.- mil-
joen bestaat zowel uit vrij-
willigers als professionele 
werkers. Naast een ont-
vangst door de Groningse 
wethouder Westerink omvat-
te het programma onder 
meer bezoeken aan de Gro-
ningse Kredietbank, de 
werkgemeenschap Stad-
spark, het ouderenwerk, aan 
„Sintmaheerd", een moder-
ne woonvorm voor geestelijk 
gehandicapten en het bin-
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in Nederland. Dit bezoek 
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tocht van Humanitas Gronin-
gen in oktober 1986 aan 01- 



Als iemand Li vraagt: 
„Helpt Humanitas ook bij euthanasie?" 
Wat zegt u dan? 

Humanitas verstrekt géén middelen voor vrijwillige euthanasie. Maar Humanitas 
helpt wel bij het op zinvolle wijze praten óver euthanasie. Over de goede kanten, 
maar ook over de bezwaren. Om mensen in staat te stellen zelf te beslissen, 
in eigen verantwoordelijkheid. 
Als u daar meer over wilt Weten, praat dan eens met uw afdelingsbestuur. 
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helpt mensen 

Bezuinigingen bevorderen on-welzijn 
Het is voor de redactie 
van Van Mens tot Mens 
moeilijk om in te gaan 
op actuele 
ontwikkelingen in het 
welzijnswerk. Het blad 
verschijnt slechts om 
de maand en de 
actualiteit verandert 
voortdurend. Toch 
willen we voor deze 
keer op de actualiteit 
ingaan van de 
voorgenomen 
bezuinigingen op de 
gezinsverzorging, de 
herstellingsoorden en 
het onderwijs-
voorrangsbeleid. 

De bijdrage van WVC aan 
het onderwijs-voorrangsbe-
leid wordt geschrapt. Dit in-
gaande 1 januari 1988. 
-n.b. gedurende het school-
jaar 87/88 -. Hoe scholen en 
de andere mee-werkende or-
ganisaties daarmee moeten 
omgaan is een compleet 
raadsel. Staande voor het or-
ganiseren van het schooljaar 
dat eind augustus-en 
meestal eerder - begint wor- 
den schoolhoofden en bestu- 
ren voor vrijwel onoverkome- 
lijke problemen geplaatst, 
omdat holderdebolder reke- 
ning gehouden moet worden 
met allerlei organisatori- 
sche en personele conse- 
quenties. Het moet worden 
vastgesteld dat zo'n handel- 
wijze in het bedrijfsleven ge-
nadeloos zou worden afge-
straft door de vakbonden, en 
o.i. terecht. De herstellings-
oorden voor licht psychiatri-
sche patiënten gaan dicht. 
Een briefje aan de betreffen-
de instellingen maakt dit be-
kend. Nogmaals: in het be-
drijfsleven is zo'n handelwij-
ze niet mogelijk, althans niet 
in Nederlandse, democrati-
sche verhoudingen. De be-
zuinigingen die de gezins-
verzorging treffen komen 
nog eens bovenop alle bezui-
nigingen die deze sector al 
hebben getroffen. Ook hier 
zullen met name veel vrou-
wen hun baan kwijtraken. 
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Maar ook wordt de kerntaak 
van de gezinsverzorging de-
ze keer getroffen: de solidari-
teit met degenen die hulp no-
dig hebben maar deze niet 
zelf kunnen betalen. De in-
stellingen voor gezinsverzor-
ging worden de weg opge-
dreven naar de geprivati-
seerde en vercommerciali-
seerde aanpak van de 
dienstverlening, waarbij 
mensen met de kleine inko-
mens maar moeten zien hoe 
ze zich redden. 
Hetzelfde geldt voor de 
cliënten van de herstellings-
oorden en voor kinderen in 
achterstand-situaties. De sa-
menleving als totaal zal in 
kwaliteit achteruitgaan als 
belangrijke categorieën 
mensen aan hun lot worden 
overgelaten. Het Ministerie 
van WVC bevordert met har-
de hand het „on-welzijn". 
Bezuinigen is de doelstel-
ling. Wordt die doelstelling 
met deze maatregelen be-
reikt? Wij zijn overtuigd van 
het tegendeel. Het terugtre-
den van de gezinsverzorging 
zal zonder enige twijfel be-
vorderen dat er een zwart cir-
cuit van hulp gaat ontstaan 
van mensen die zonder be-
lasting te betalen of premies 
af te dragen, werkzaam zijn. 
Het gevolg is derving van in-
komsten van de overheid. 
Als de huisvrouw ziek is en 
hulp nodig heeft zal de wer-
kende echtgenoot dan niet 

eerder verzuimen om hulp te 
kunnen bieden? Ook deze re-
kening wordt de overheid ge-
presenteerd. Of zal het ver-
blijf in het ziekenhuis langer 
worden gerekt, met alle kos-
ten daaraan verbonden? 
Hier moet een Staatssecreta-
ris toch verder kijken dan zijn 
neus lang is. Niet iedere be-
zuiniging is bij nadere be-
schouwing dat wat het lijkt. 
Dat geldt ook voor de herstel-
lingsoorden. Cliënten ver-
wijzen naar de RIAGG's is 
wel een aardige gedachte, 
maar in de praktijk onmoge-
lijk wegens de overbelasting 
van deze organisaties. 
Opneming in psychiatrische 
inrichtingen is weer veel en 
veel duurder. Op het eerste 
gezicht lijkt alleen de maat-
regel met betrekking tot het 
onderwijs-voorrangsbeleid 
een echte bezuiniging. Bij  

nadere beschouwing echter 
niet. Het is zeer wel aanne-
melijk te maken dat deze ca-
tegorie kinderen, straks ver-
stoken van de voordelen van 
het voorrangsbeleid, een-
maal opgegroeid en volwas-
sen, de maatschappij nog 
handenvol geld zal kosten, 
omdat ze bijvoorbeeld op de 
arbeidsmarkt niet aan bod 
komen en dus een beroep 
zullen moeten doen op uitke-
ringen. Wellicht zelfs zal een 
klein aantal van hen een an-
ti-houding ontwikkelen te-
genover onze maatschappij 
en wie weet wat ons dat dan 
weer zal kosten. 
Het concept van de „zorgza-
me samenleving", de hulp 
die gegeven zou moeten wor-
den uit de directe sociale om-
geving van de cliënt, door fa-
milie, buren, vrienden, is in 
dit verband slechts een 
doekje voor het bloeden. Er-
ger nog: een bespottelijke 
drogredenering. Die fase 
van de hulpverlening heb-
ben wij vijftig jaar geleden al 
achter ons gelaten. Neen, in 
alle opzichten zijn de voorge-
nomen bezuinigingen onwij-
ze maatregelen. Gelukkig 
blijkt binnen de regering-
spartijen en in de fracties 
van CDA en VVD in de Twee-
de Kamer eveneens veel kri-
tiek op deze maatregelen te 
bestaan. Hoop gloort. 

A. van Oosten. 
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