
z7:-/  'T 

J/) 

LEDENOFIGAAN 
HUILWANTiTAS 

Woonwagenbewoners 
dubbel gehandicapt 

livman4stis7,11 

doen gastouderproject 

GILDE-werkers: 
ouderen voor ondieren 

Hum 

00 
00 

HOM-delegatie 
toetst mensenrechten 

Stop sabotage 
in frontlijnstaten! 

11170S-bezoek 
aan project Botswana 
36ste jaargang april/mei 1988 nr 2 



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 f 7,50 per stuk op post-
giro 582000 van Humanitas 
Amsterdam. Vermeld „das-
clip" en het verlangde aantal. 

hWiruCf"Pal',Q,  
helpt mensen 

Zangeres zonder 
naam 
Toen ik in het februari-num-
mer van Mens tot Mens onder 
het kopje PC Hooft het redac-
tionele commentaar las, 
moest ik even in m'n ogen 
wrijven. Een organisatie die 
maatschappelijk werk doet 
op humanistische basis en 
solidariteit predikt met de 
medebewoners van deze 
planeet, moet zich toch niet 
zo elitair opstellen, dat zij de 
staf breekt over het zgn. le-
venslied. Neen, men hoeft 
het niet mooi te vinden en er 
ook niet van te houden, daar 
gaat het niet om. 
Maar in het redactionele 
commentaar wordt een stok 
gezocht om minister Brink-
man te slaan en dat is een 
goede zaak. (hij kan zich 
trouwens zelf verdedigen). 
Maar waarom dan over de 
Zangeres zonder naam, die 
onlangs afscheidnam van 
het podium, te schrijven: 
„Wie de treurliederen van 
Mary Bey kent, valt achter-
over van verbazing bij de mi-
nisteriële bewondering". 
Mary Bey- afkomstig uit een 
rk-milieu - is toevallig wel 
de vrouw die jaren geleden 
het openlijk opnam voor de 
homofiele medemens, om 
het maar eens op een huma-
nistische manier te zeggen. 
Alleen daarvoor kan men 
zeggen: chapeau bas pour 
madame. Humanisten, kom 
van je troon af. 

Nol Westendorp 
Den Haag 

Vrijwillige eutha-
nasie 
Met belangstelling heb ik 
via de Openbare Bibliotheek 
de werkmap „Praten over eu-
thancrsie" gelezen. Met ver-
bijstering lees ik dat daarin 
naar.  mevr. K. Sybrandy 
wordt verwezen en zie dat 
enkele passages uit haar 
boek worden aangehaald en 
middelen genoemd. Wat mij 

betreft had dat beter achter-
wege kunnen blijven. Mevr. 
K. Sybrandy heeft al in 1975 
het bestuur van de Vereni-
ging voor Vrijwillige eutha-
nasie verlaten en zit nu op 
een eenmanspost. Voor mij 
heeft haar manier van bezig 
zijn geen enkele kwaliteit 
van hulp bij deze laatste 
zorg. 

Mevr. E. Seegers 

VMTM: De auteurs van de ge-
spreksmap respecteren uw 
oordeel, maar waren van 
mening niet voorbij te kun-
nen gaan aan enkele menin-
gen en suggesties van Mevr. 
Sybrandy. Over de kwaliteit 
van het werk van mevr. Sy-
brandy kunnen en willen zij 
niet oordelen. De map is 
daar ook niet voor bedoeld, 
maar reikt vooral ge-
spreksstof aan over een heel 
moeilijk onderwerp. 
De gespreksmap „Praten 
over euthcmasie" is overi-
gens nog steeds te bestellen 
bij het Centraal Bureau Hu-
manitas door overschrijving 
van./ 10,-- op postgiro 
582000. 

Belastingvrije 
vergoeding 
De in 'Van mens tot mens' ge-
geven informatie over onkos-
tenvergoedingen aan vrij-
willigers is m.i. niet hele-
maal correct. Omdat ik me 
toevallig ook met deze mate-
rie bezighoud stuur ik hier-
bij een aanvulling: „De be-
lastingregeling voor onkos-
tenvergoedingen aan vrij-
willigers houdt in dat een or-
ganisatie./ 800 onkostenver-
goeding aan een vrijwilliger 
mag geven, zonder dat met 
bonnetjes en nota's aange-
toond moet worden dat het 
om werkelijk gemaakte kos-
ten gaat. Komt de vergoe-
ding boven die 800 gulden 
uit, dan dient het hele be-
drag t. o. v. de belasting ver-
antwoord te worden". 

Jac van den Oort 
consulent gemeenschaps- 

werk HV 

VMTM: De Doolhof-informa-
tie in VMTM over belasting-
vrije onkostenvergoeding 
was niet onjuist, maar wèl 
summier. Toegevoegd zou 
kunnen worden, dat de 
belastinginspecties ver-
schillend reageren en dat 
daarom voorzichtigheid ge-
boden is. Met andere woor-
den: sommige inspecties 
hanteren een soepel beleid 
t.a.v. vrijwilligers-
activiteiten. 
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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 zelf beschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 

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 korten -- 
blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 
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VerzorgIngssiciat? 
Het is waar, dat internationaal vergelijkend gezien Nederland tot de 
landen behoort, die de meeste zorg aan hun zwakkeren besteden. Nog 
steeds. Maar het wordt er niet beter op. De signalen staan op rood. Wat in 

wijde kring wordt aangevoeld en gevreesd is dat die signalen niet alleen categorieën 
betreffen als ouderen, jongeren, gehandicapten en achtergeraakten in wijk en buurt. 

Die signalen zijn indicatoren voor een beleidsverandering, die van een andere 
mentaliteit getuigt. De verzorgingsstaat, die eens zo trots was op haar volledige 
werkgelegenheid, telt nu honderdduizend langdurig werklozen. De kern van die 

honderdduizenden verkeert in een situatie van „multiple depriviation", een 
opeenstapeling van achterstanden: minder inkomen, minder onderwijs, slechtere 

behuizing, deprimerende buurt, geringere kansen. Daarbij komt dan op den duur een 
gevoel van minderwaardigheid,  uitmondend in apathie of in wilde vertoningen, 

waaruit moet blijken dat je „heus wel wat kan en wat durft". 
Een verloren groep, die dan ook niet meer gelooft, dat er van buiten af nog hulp zal 

komen of zelfs, dat die overwogen wordt. 
Voelt de Staat zich nog verantwoordelijk voor het welzijn van haar onderdanen? 

Verbaal al minder dan voorheen en in feite heeft ze de zorgbehoefte, waar het 
werkgelegenheid en milieuzorg betreft, al helemaal niet kunnen of willen bijhouden. 
Meer dan tevoren zijn de klasselijnen zich weer scherper af gaan tekenen. 
Zo'n verticalisering is voor een democratie niet zo goed. Een Staat, die de 

burgers  ongelijk bedeelt, evenmin. 

Prof. dr p. Thoenes, emerMus-hooglerercir in de sociologie en voorzitter 
van het Hunwintstisch Studiecentrum Nederland 

tijdens de conferentie Zorg en Wetenschap op 9 maart 1988. 
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Dan zoekt en vindt de maatschappij een 
alternatieve oplossing. In oude tijden 
heette die oplossing veelal de groot-
moeder of de oudste zus. Vandaag de 
dag spreken we over kinderopvang, 
een begrip dat steeds meer onder de 
aandacht komt. 

De pil 
In de zestiger jaren en daarna hebben 
zich een aantal belangrijke ontwikke- 
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lingen voorgedaan, met enorme maat-
schappelijke gevolgen.  Ten eerste de 
uitvinding van de  ovulatieremmers, 
,,de pil". Voor het in in de geschiede- 
nis was de mens n staat het krijgen van 

regelen. D.w.z.: zo- 
wel
kin de  

het
re 

 moment o
bewust

men t 
  te  
als het aantal. 

De meest directe gevolgen waren een 
verkleining van de gezinsgrootte en 
„uitstel van het eerste kind". Het grote 
gezin werd teruggedrongen naar de re- 

Grote zus als oppas-oplossing verleden tijd? 

Humanitas en Vethor werken 
samen in gastouderprojeci 

„Kinderen horen bij moeder thuis". Dat was de aloude Wes-
terse opvatting. Zeker in de eerste helft van deze eeuw werd 
de moeder, die haar kind „aan het lot (of aan een ander) 
overliet" als een slechte moeder beschouwd. Deels terecht, 
want kinderen en vooral jonge kinderen moeten kunnen 
opgroeien in een vertrouwde omgeving, met voldoende zorg 
en aandacht. Maar die omgeving hoeft niet per se het ouder-
lijk huis te zijn. In sommige situaties is het misschien zelfs 
beter, als het niet alleen het ouderlijk huis is. Wat dan? 

gionen van gehoorzame katholieken en 
getrouwe gereformeerden. Ideaal van 
velen werd een gezin (of wat voor sa-
menlevingsvorm dan ook) met één of 
twee kinderen, maximaal drie. Dat had 
op zich weer tal van gevolgen, van de 
grootte van nieuw te bouwen woningen 
tot problemen in de verre toekomst met 
de financiering van de AOW. 
Een gevolg is echter ook, dat de meeste 
kinderen opgroeien in een omgeving, 
waar de relatiekring uiterst klein is: 
moeder en/of vader, hoogstens één of 
twee broertjes of zusjes. Pas als een 
kind op straat mag spelen, als die 
straat zich daar al toe leent, komt het 
met een grotere „relatiekring" in aanra-
king. Voor het aanleren van sociale 
vaardigheden waarschijnlijk niet de 
best mogelijke situatie. 

De emancipatie 
Een tweede ontwikkeling: Nederland 
werd zich er van bewust, dat het recht 
van de vrouw niet meer eindigt bij het 



Gastouder of  kinderdagverblijf vergroot relatiekring c. q. sociale vaardigheden van het kind. 

aanrecht. De tijd is voorbij, dat werken 
buitenshuis onaanvaardbaar werd ge-
acht, zolang er (kleine) kinderen waren. 
De vrouw werd steeds minder verleng-
stuk van een „bijbehorende" man, de 
erkenning van haar eigen persoonlijk-
heid brak geleidelijk aan door. Die er-
kenning hield ook in, dat men op zoek 
ging naar nieuwe vormen van kinder-
opvang, voor grotere groepen. 

Werkgelegenheid 
Derde ontwikkeling: in de tachtiger ja-
ren ontstaat ondanks de schandalig 
grote werkloosheid een groeiende 
vraag naar personeel in bepaalde be-
roepen. Vooral beroepen, waarvoor 
veel vrouwen zijn opgeleid of waar 
vrouwen veel ervaring in hebben. Kan-
toorbanen, verpleging en verzorging. 
De arbeidsmarkt begint moeders weg te 
lokken bij hun kinderen. Die ontwikke-
ling zal de komende jaren nog worden 
versterkt ten gevolge van wat men de 
„ontgroening" noemt: elk jaar, met en-
kele uitzonderingen, komen minder 
kinderen van school. Er komen dus min-
der „nieuwe" arbeidskrachten beschik-
baar. In méér gevallen moet een beroep 
worden gedaan op „herintredende" 
vrouwen. Ook als zij nog kleine kinde-
ren hebben. Of dat maatschappelijk 
aanvaardbaar is hangt mede af van de 
oplossingen, die de maatschappij aan-
draagt voor de opvang van die kin-
deren. 

De kinderopvang 
Een jong kind heeft een vertrouwde, 
veilige, herkenbare omgeving nodig. 
Dat hoeft niet de hele dag het ouderlijk 
huis te zijn. Ten minste twee andere 
oplossingen liggen voor de hand: het 
kinderdagverblijf en het gastgezin. 
Beide oplossingen staan momenteel in 
het middelpunt van de belangstelling. 
Beide oplossingen zijn ook bezig een 
plaats te veroveren in het verband van 
Humanitas. 
Helemaal nieuw is de gedachte van 
kinderopvang binnen Humanitas niet. 
Er zijn voorbeelden waarbij Humanitas 
betrokken was of is uit Eelde-Paters-
wolde, Enschede en Terneuzen. Enkele 
jaren geleden kreeg Zuid-Limburg het 
eerste Humanitas kinderdagverblijf, 
ontwikkeld vanuit de Humanitas Ge-
zinsverzoring. 
De Limburgse aanpak bleek zo professi-
oneel en zo succesvol, dat daar meer 
kinderdagverblijven van Humanitas 
mogelijk bleken. Ook in een geheel 
nieuwe samenwerkingsvorm: het be-
drijfskinderdagverblijf.  . Opgezet en ge-
leid door Humanitas, gefinancierd door 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds, ten dienste van de kinderen van 
de eigen werknemers van het ABP. 
Via de Algemene Vergadering van Hu-
manitas in oktober 1987 drong het Lim-
burgse verhaal ook tot de buitenwacht 
door. Daar zat het uitzendbureau 
VEDIOR met een soortgelijk probleem 
als het ABP: vrouwen (en een enkele 

keer ook mannen) die graag buiten de 
deur willen werken, maar gebonden 
zijn door kinderen thuis. Maar: bij een 
uitzendbureau gaat het om een meer 
individuele situatie: Alleen als er werk 
is, is kinderopvang nodig. Bovendien is 
de plek waar het werk wordt verricht 
niet voor alle werknemers één en de-
zelfde. Daarop sluit de gedachte van de 
gastgezinnen beter aan dan die van het 
kinderdagverblijf, met een vast aantal 
plaatsen (dus vaste kosten), gevestigd 
op één plaats. 

Samenwerking Humanitas-Vedior 
Vedior onderkende, dat de bemiddeling 
tussen ouders en gastouders,  met inbe-
grip van werving en controle, een vak-
kennis vereist die bij Humanitas  aan-
wezig is. Vedior onderkende ook, dat 
deze bemiddeling geld kost. Geld, dat 
bedrijven en instellingen, die een be-
roep doen op uitzendkrachten, in de 
huidige situatie graag op tafel leggen. 
Zo konden de ideële en  de  commerciële 
instelling elkaar vinden: Humanitas 
neemt in de gezamenlijke Stichting Kin-
deropvang Humanitets  de inhoudelijke 
kant voor zijn rekening

,  
een door Vedior 

en Humanitas in het leven geroepen 
reeks plaatselijke steunstichtingen 
zorgt voor de financiering. Daar moet 
niet te licht over worden gedacht: een 
volwassen gastouderproject gaat ten 
minste ca. f 100.000 per jaar kosten. 
Daarbij niet inbegrepen de vergoeding, 
die de ouders aan de gastouders beta-
len. Die vergoeding láág houden, zodat 
werken met een of meer kinderen in een 
gastgezin een reële zaak wordt, is al-
leen mogelijk als de bemiddelingskos-
ten door derden worden gedragen. In 
dit geval: door de gezamenlijke werkge-
vers. 
De vergoeding aan de gastouders wordt 
rechtstreeks betaald; Humanitas noch 
Vedior komt daar tussen. 
De Stichting is inmiddels van start ge-
gaan met een eerste bureau in Utrecht. 
Binnen een termijn van ca. twee jaar 
moeten enkele tientallen bemidde-
lingsbureau volgen. 
Belangstellende kunnen zich wenden . 
tot de Stichting Kinderopvang Humani- 
tas i.o., voorlopig gevestigd Oliemolen- 
straat 5 te Heerlen, telefoon 045- 
71 90 90. 

Erik Stibbe 
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President Joaquim Chissano van Mozambique praat met vluchtelingen in kamp Ben ga 

HOM-MANIFESTATIE '88: 

Mensenrechten koppelen 
aan ontwikkelingshulp 

In dit nummer extra aandacht voor de frontlijnstaten, de Afri-
kaanse landen die grenzen aan Zuid-Afrika en daar heel wat 
mee te stellen hebben. In maart werd de jaarlijkse HOM-
manifestatie gehouden. Behalve een rapportage over de toe-
stand in Zimbabwe en Mozambique, werd uitgebreid inge-
gaan op een meer geïntegreerd mensenrechtenbeleid. Het 
HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten) pleit voor aan-
dacht voor de mensenrechten in de landen waar ook ontwik-
kelingssamenwerking mee gepleegd wordt. 

HOM pleit voor een onafhankelijk insti-
tuut dat de rapportage over mensen-
rechten in de toekomst verzorgt. Dit met 
alle respect voor Amnesty Internatio-
nal, maar zij houden zich slechts met 
drie aspecten bezig, namelijk politieke 
gevangenen, eerlijke processen en 
martelingen. HOM rekent onder de 
rechten van de mens behalve het poli-
tieke ook het sociale, economische en 
culturele welzijn. 

„In het Nederlandse beleid t.a.v. ont-
wikkelingssamenwerking  zou ook reke-
ning gehouden moeten worden met de 
mensenrechten in de landen waaraan 
hulp wordt geboden", zo pleit professor 
P. Baehr, voorzitter van de Adviescom-
missie Mensenrechten. Verder bena-
drukt hij, dat rapportage alleen niet ge-
noeg is. Ook zal een positieve benade-
ring gehanteerd moeten worden, en 
niet: als jullie nu niets aan jullie men-
senrechten doen dan stoppen we de 
hulpverlening. Gestreefd moet worden 
naar een dialoog. 

Kwetsbaarheid 
Professor P. van Dijk van het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten ha-
mert, behalve op nationale samenwer-
king ook op internationale samenwer-
king tussen mensenrechtenorganisa-
ties. Zodoende kan een groter effect be-
reikt worden. Kennis wordt gebundeld 
en er kan een algemeen werk- en analy-
seplan ontwikkeld worden, waardoor 
informatie goed uitwisselbaar wordt. 
De voorkeur wordt uitgesproken voor 
het zgn. Noorse model. In Noorwegen 
wordt onafhankelijk van de regering 
gerapporteerd (maar wel financieël on-
dersteund door de overheid). Voordeel 
hiervan is, dat de politieke kwetsbaar-
heid verkleind wordt. 
De derde spreker, de heer Van der Horst 
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te dringen op (onafhankelijke) mensen-
rechtenrapportages en een koppeling 
van de conclusies aan het beleid van 
ontwikkelingssamenwerking. 
In een discussie met vier politici blijkt 
dat ook zij voorstander zijn van meer 
aandacht voor het mensenrechtenbe-
leid van regeringen aan wie steun 
wordt gegeven. Over de onafhankelijke 
landenrapportage zijn de meningen 
echter zeer verdeeld. Dit bleek ook dui-
delijk tijdens het kamerdebat over men-
senrechten op 14 maart j.l. Minister Van 
den Broek van Buitenlandse zaken blijft 
het onnodig vinden, en daarmee was de 
discussie gesloten. 

Marijke Katsburg 

van het Gemeenschappelijk Overleg 
Medefinanciering, verwijt de Neder-
landse overheid tekort te schieten in 
haar aandacht voor mensenrechten. Hij 
spoort het parlement dan ook aan, aan 



Verslagenheid na een Rencrmo-aanval op een burgerconvooi in Mozambique. 
Veertig doden, honderdelf gewonden 

Zimbabwe: Klaar voor investeringen 
Mozambique: Vechten tegen de honger 

Een HOM-delegatie,  bestaande uit Relus Ter Beek (voorzitter), 
Ab Eikenaar (vice-voorzitter) en Eric Oostrijk (stafmedewer-
ker), toog in februari voor twee weken naar Zimbabwe en 
Mozambique. Zij bezochten de hoofdsteden en het platteland, 
vluchtelingenkampen en regeringsgebouwen, regeringsfunc-
tionarissen, politici en mensenrechtenorganisaties. 

Zimbabwe werd op een gunstig tijdstip 
aangedaan door de HOM-delegatie. De 
fusie tussen de twee grote partijen is 
praktisch een feit, nadat de partijlei-
ders Nkomo en Mugabe hebben inge-
zien dat eenwording en eensgezindheid 
voorwaarde is om een einde aan het 
geweld te maken. 
Want toen Zimbabwe acht jaar geleden 
onafhankelijk werd, betekende dat 
geenszins dat er een einde kwam aan 
het bloedvergieten. Dag in dag uit wor-
den de zuid- en oostgrenzen van Zim-
babwe bestookt door Renamo-rebellen 
en tegenstanders van de regering-Mu-
gabe, gesteund door Zuid-Afrika. 

Perspectief 
Een deugdelijke rapportage over de 
(mensenrechten)situatie in een land, is 
Pas mogelijk als je probeert ook het ver-
leden en de toekomst te betrekken bij je 
observering van het heden. Politieke, 
burgerlijke, sociale en economische 
rechten van de mens dienen in histo-
risch perspectief gezien te worden. En 
ook: wat zijn de toekomstperspectieven 
en wat zijn momenteel de remmende 
factoren. 
In Zimbabwe zijn de remmende facto- 

ren voor een voorspoedige ontwikke-
ling drieledig. De landverdeling leidt 
nu nog tot enorme verschillen tussen 
bezitters en bezitlozen. Tweede frustra-
tie is de bescherming van de grenzen. 
Dat kost dagelijks 1 tot 2 miljoen dollar, 
aan verdediging en wederopbouw van 
verwoeste scholen,  ziekenhuizen etc. 
Een tijdbom onder de toch wel positieve 
ontwikkelingen in  Zimbabwe, is de 
groeiende werkloosheid onder jeugdi-
ge schoolverlaters. 

Ontwrichten 
In Mozambique stuitte de HOM-delega-
tie op minder rooskleurige situaties. 
Voornaamste oorzaak van de Mozambi-
quaanse problemen als hongersnood, 
volksverhuizingen en een verwoeste 

groep van Renamo- 
r 
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Ooit, 

  d
t oe en Zimbabwe nog Rho- 

desië heette en onder  blank bestuur 
viel, werd dit 'bevrijdingsleger' opge-
richt om vanuit Mozambique de onaf-
hankelijkheidsstrijd van beide kolonies 
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de rebellen ge- 

steund door Zuid-Afrika  en 
Portugese kolonisten die Mozambique 
hebben moeten verlaten. De 

ovzroaegbeirqeue 
Renamo- 

rebellen worden betaald om dwars te 
liggen, om te ontwrichten wat moei-
zaam wordt opgebouwd in Zimbabwe 
en Mozambique. Ziekenhuizen, dorpen, 
scholen en voedseltransporten worden 
aangevallen en met de grond gelijk ge-
maakt. Kinderen worden ontvoerd en 
gehersenspoeld, mensen worden ge-
marteld en vermoord. 

Beveiliging 
De HOM-delegatie komt in zijn rappor-
tage tot de volgende aanbevelingen: 
Voedselhulp is noodzakelijk, maar 
even noodzakelijk is beveiliging van de 
voedseltransporten. Mozambique heeft 
daar zelf geen capaciteit voor. Ook zou 
er internationaal aandacht voor Mo-
zambique moeten komen. Door de re-
bellen (door Zuid-Afrika) wordt honger 
als wapen gebruikt. Als er niet snel iets 
gebeurt, sterven dit jaar een half mil-
joen kinderen. 
Binnen de EEG zou Portugal dringend 
verzocht kunnen worden zijn invloed 
(als ex-koloniaal bezetter) uit te oefenen 
op de Renamo-rebellen. 
In een uitzending van IKON's Kenmerk 
heeft de voorzitter van de vaste kamer-
commissie Ontwikkelingssamenwer-
king, dhr. Aarts (CDA), positief gerea-
geerd op de aanbeveling niet alleen 
voedselhulp maar ook beveiliging te 
bieden. Minister Bukman van Ontwik-
kelingssamenwerking daarentegen 
pruttelt, dat Nederlandse projecten 
geen gevaar lopen en dat beveiliging 
dás onzin is . . . 

Marijke Katsburg 
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HIVOS-PROJECT IN BOTSWANA 

Overleven en iets meer 
Het Mahalapye Development Trust-project in Botswana is één 
van de projecten van HIVOS waar veel Humanitas-mensen 
hun steun aan geven. Speciaal voor hen, maar ook om ande-
ren een idee te geven wat MDT in Botswana probeert te berei-
ken, is HIVOS-voorlichter Loe Schout onlangs op bezoek 
geweest in Mahalapye. 
Een paar dagen voor zijn komst werd het dorp verrast door een 
overstroming; een ramp voor het doorgaans uitgedroogde 
land. Loe Schout bezag de chaos en sprak uitgebreid met 
MDT-cotirdinator Sydney Selato. Wat hij ook heeft gezien, is 
de gunstige ontwikkeling van het programma van de Mahala-
pye Development Trust, tegen de verdrukking in. 
Een sfeerverslag. 

De naam van de nationale munt -pula 
(regen, geld en geluk) - heeft niet kun-
nen voorkomen dat het aan Zuid-Afrika 
grenzende Botswana zes jaar lang door 
droogte is geteisterd. En toen eind vorig 
jaar eindelijk veel regen viel, zorgde 
het water voor rampzalige situaties. 
Overstromingen, schade aan bruggen, 
wegen en spoorlijnen, weggespoelde 
landbouwprodukten. Zoveel water in zo 
weinig tijd kon het uitgemergelde Bots-
wana niet verwerken. De omstandighe-
den zijn toch al niet ideaal in een land, 
vijftien keer zo groot als Nederland, met 
een oprukkende Kalahmi-woestijn die 
meer dan driekwart van het land be-
dekt. Een groot deel van de één miljoen 
Botswanen is teruggedrongen op een 
smalle, nog enigszins voor voedselpro-
duktie geschikte strook langs de grens 
met Zuid-Afrika. 

Zonovergoten watervloed 
Ook in het stadje Mahalapye eist de 
oprukkende woestijn zijn tol. In Maha-
lapye is nog geen druppel regen geval-
len als op een heldere zonovergoten 
dag door de al jaren droogstaande ri-
vier een kolkende modderstroom komt 
aanzetten. Tot verrassing van iedereen. 
De rivier treedt ver buiten zijn oevers. 
Huizen worden weggespoeld, mensen 
meegesleept, landbouwpercelen bij de 
rivier totaal verwoest en een brug bij 
het dorp verdwijnt. Het is vier dagen 
later en er wordt nog steeds gezocht 
naar een vermist jongetje van vier jaar. 
Eerder werden de lichamen van twee 
andere kinderen geborgen, die door de  

stroom waren meegesleurd. Honderden 
inwoners van Mahalapye verdringen 
zich de hele dag aan de oevers van de 
rivier om te kijken naar het werk van 
een bulldozer. In de hoop het jongetje te 
vinden, wordt een stuk van de rivier 
omgelegd. Van de vernietigende kracht 
is weinig over. Een rustig stroompje 
kondigt al weer het einde aan van het 
die dagen zo gehate, maar ook zo onont-
beerlijke water. 
Ondanks zijn omvang (23.000 inwoners) 
oogt Mahalapye als een plattelands-
dorp. Tussen de met riet bedekte lemen 
hutten en langs de onverharde wegen 
drentelen koeien, ezels, geiten en kip-
pen. Op kleine akkertjes naast de hut-
ten voeren verschraalde  maisplanten 
een waarschijnlijk verloren overle-
vingsgevecht. De vegetatie beperkt 
zich tot wat verdorde struiken en een 
enkele boom.  Elk zuchtje wind of een 
langsdenderende vrachtwagen priemt 
stof en zand in de ogen. 

Nauwelijks werkgelegenheid 
De meeste inwoners van Mahalapye le-
ven van hun akkertjes of van de inkom-
sten van de mannen, die in de mijnen in 
Botswana of  Zuid-Afrika werken. Bijna 
de helft van de gezinnen in het dorp 
wordt door  vrouwen geleid. De mannen 
zijn het grootste deel van het jaar van 
huis. Hoewel  Mahalapye een centrum 
van handel en veeteelt is, is er buiten 
enkele overheidsdiensten, banken en 
winkels nauwelijks werkgelegenheid. 
De veeteelt is in handen van een paar 
grote boeren. Het verhaal van drie  

koeien op elke Botswaan is relatief. Vijf 
procent van de bevolking bezit vijfen-
twintig procent van de veestapel. De 
geschatte drie miljoen koeien leveren 
weliswaar keiharde vleesvaluta, maar 
ze vreten ook de resterende vegetatie op 
en brengen de voedselproduktie en de 
wildstand steeds verder in het gedrang. 
Het hebben van koeien is in Mahalapye 
een teken van welvaart dat slechts aan 
enkelen is voorbehouden. De meerder-
heid moet rondkomen van een inkomen 
van zo'n 78 pula (circa 100 gulden) per 
maand. Geld om de kinderen naar 
school te sturen is er vaak niet. Waar-
schijnlijk 40% van de bevolking is anal-
fabeet. 
Veel kritiek is er op de overheid die met 
haar ontwikkelingsprogramma's voor-
al de rijkdom van de rijken verder ont-
wikkelt, het privé-initiatief hoog in het 
vaandel voert en een speciaal oog heeft 
voor lucratieve sectoren als de mijn-
bouw en de veeteelt. „Dat soort pro-
gramma's bereikt onze mensen niet en 
ze zijn ook niet in hun belang", zo zegt 
Sydney Selato, coordinator van de Ma-
halapye Development Trust (MDT). En 
als Selato over „onze mensen" spreekt 
dan bedoelt hij vooral het armste deel 
van de Mahalapyanen, de door vrou- 

Schoolkinderen van Mahalapye: leren om tiS 
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MDT is een particuliere ontwikke-
lingsorganisatie in Botswana. Al 
sinds 1977 krijgt MDT steun van HI-
VOS, het Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamenwerking. 
MDT is één van de HIVOS-partneror-
ganisaties waaraan mensen en 
groepen in Nederland rechtstreeks 
steun kunnen verlenen. In 1987 kwa-
men bijdragen van o.a. de Humani-
tas-afdelingen Enschede en Hilver-
sum en van medewerkers van het 
Centraal Bureau. In totaal ontving 
HIVOS 20.000 gulden voor de projec-
ten van MDT. HIVOS-donateurs ont-
vangen automatisch vier keer per 
jaar het HIVOS-Projectbericht waar-
in regelmatig verslag gedaan wordt 
van de ontwikkelingen bij de partne-
rorganisaties. 
Als u ook MDT gericht wilt steunen, 
kunt u een bijdrage overmaken op 
giro 716.000 van HIVOS, onder ver-
melding van „MDT". 

wen geleide gezinnen en de families 
zonder vast inkomen. 

Aard van de Botswaan 
Even buiten Mahalapye is tussen de 
verdorde struiken, niet ver van de ri-
vier, een lap grond in cultuur gebracht. 
Vier families hebben er van MDT een 
stukje land gepacht om maïs, groente 
en andere produkten te verbouwen. Het 
reservoir waarin regenwater wordt op-
gevangen, staat droog. Het land ligt er 
braak bij, in afwachting van regen. 

rerleven 

MDT wil vooral de verbouw van groente 
stimuleren. Volgens de landbouwvoor-
lichter van MDT geeft het de mensen 
wat gezonder eten en brengt het ook 
wat extra geld in het laatje, want in de 
stad is vraag naar groente. Hij advi-
seert en helpt de families, ook op ande-
re soortgelijke stukjes grond, met het 
zaaien, telen, oogsten en verkopen. 
Voor dat laatste is een verkoop-associa-
tie gevormd, waar alle families lid van 
zijn. Het wachten is nog op toestem-
ming van het stadsbestuur om op een 
centrale plek in Mahalapye de groente 
en andere produkten te verkopen. Op-
vallend is dat er niet wordt overwogen 
om de grond gezamenlijk te bewerken, 
of om gereedschap en werktuigen te de-
len. „Te veel collectiviteit strookt niet 
met de aard van de Botswaan. Die pakt 
de dingen liever alleen en voor zichzelf 
aan", zo verklaart de landbouwvoor-
lichter. Hij werkt al meer dan zeven jaar 
met kleine boerenfamilies en kan het 
dus weten. 

Desolate aanblik 
Zo'n verwoestende vloed water als in de 
afgelopen dagen heeft de landbouw-
voorlichter nog nooit meegemaakt. In 
de buurt van de rivier zijn op een stuk 
grond de gevolgen te zien. Een groep 
vrouwen heeft er elk hun perceeltje 
waarop ze tomaten, uien, maïs, enzo-
voort verbouwen. De veldjes bieden een 
desolate aanblik. De modderstroom 
heeft vrijwel niets heel gelaten van hun 
voorheen zo succesvolle aanplant. 
Want wat anderen niet hadden, was 
hier wel: water. Uit een waterput op de 
bodem van de droogstaande rivier 
pompten ze water omhoog naar reser-
voirs bij hun veldjes. Ze vertellen hoe 
een van de vrouwen de pomp nog net op 
tijd uit de stroom heeft kunnen redden, 
tot haar nek in het water staand. De 
vrouwen zijn ondanks alles vrolijk ge-
stemd. Op zijn minst is de grond nu 
vochtig genoeg om opnieuw te zaaien 
en te planten, hopen ze. 
MDT-coOrdinator Selato laat zich min-
der optimistisch uit. „Het is zo wrang 
om te zien dat al dit water ons zo voor-
bij spoelt. Een kurkdroge toestand hier 
en niets van al dat water wordt vastge-
houden, geen stuwdam, geen reservoir, 
niets! Niet alleen van deze rivier, maar 
het weinige water van bijna alle rivie-
ren in Botswana stroomt ongehinderd 
naar de Limpopo, de grensrivier met 
Zuid-Afrika. Het stadsbestuur van Ma-
halapye doet niets, de regering doet 
niets, niemand doet iets. Bij de Limpopo 
hebben de Zuidafrikaners aan hun kant 
en rijke Botswanen aan onze kant uitge-
strekte landerijen, geïrrigeerd met wa-
ter uit de Limpopo. Daarom komen er 
noordelijker in Botswana geen stuw- 

dammen. Zo simpel is dat. De regering 
zegt al jaren dat ze dammen wil bou-
wen, maar iedereen hier weet dat ze er 
niet komen en waarom. Een publiek ge-
heim." 

Doordringende giflucht 
Terug in Mahalapye stoppen we bij de 
„Trust Agricultural Supply Store", een 
van de succesvolle activiteiten van 
MDT. De winkel verkoopt landbouw-
spullen zoals gereedschap, werktui-
gen, afrasteringsdraad, spijkers, 
hengsels, veezout, en dergelijke. In de 
winkel hangt een doordringende gif-
lucht. Dat de insecticiden in hetzelfde 
schap staan als de blikjes wortelen en 
erwten uit Zuid-Afrika, verbaast mij. 
Het winkelpersoneel verbaast zich over 
mijn verbazing. Enthousiaster zijn ze 
als het gaat over de historie van hun 
winkel. MDT nam zeven jaar geleden 
het initiatief, het bleek een succes en de 
winkel draait nu los van MDT op com-
merciële basis. 
Ook andere activiteiten zijn door MDT 
opgezet en inmiddels verzelfstandigd. 
In een textielwerkplaats maken zo'n 
tien vrouwen schooluniformen en ande-
re kleding. Ze werken commercieel, 
maar ook op individuele basis. Ze moe-
ten zich kapot werken om het hoofd bo-
ven water te houden en er is veel onder-
linge haat en nijd, zo wordt me toever-
trouwd. Verderop in het dorp runt een 
groep mannen een steenbakkerij. Er is 
zoveel vraag naar hun produkt, dat zij 
vermoedelijk geen tijd hebben om met 
elkaar in de clinch te gaan. 
Naast het MDT-kantoor staat een ge-
bouwtje waar sorghum en maïs van 
mensen uit het dorp mechanisch wordt 
gemalen voor een vaste prijs per kilo. 
Ook wordt opgekocht van de regering of 
van boeren en vervolgens verkocht via 
de eigen winkel. Over niet al te lange 
tijd moet ook dit bedrijfje losgemaakt 
worden van MDT. 

Training en voorlichting 
MDT heeft een „bedrijfsadvies unit" ge-
vormd die - waar nodig - deze bedrijfs-
jes helpt met training en adviezen op 
het gebied van boekhouden, admini-
stratie, marketing, overheidssteun en 
dergelijke. De unit helpt ook andere 
„starters"-projecten in de gemeenschap 
van de grond komen, zoals een metaal-
werkplaats en een broodbakkerij. 
Voorheen waren de economische activi-
teiten onderdeel van MDT. Dat leidde 
tot grote problemen. Volgens Sydney 
Selato was het een veel te complex ge-
heel geworden, financieel moeilijk te 
„managen", te vatbaar voor misbruik 
en corruptie en uiteindelijk maar voor 
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Naailessen helpen vrouwen extra inkomstenbronnen aan te boren. Foto's: Loe Schout/HIVOS 

U wilt iets doen voor 
de Derde Wereld 
Maar hoe? 
Natuurlijk kunt u de rugzak pakken, naar Mozambique afreizen en (als u daar al 
toegelaten wordt) de Mozambiquanen gaan helpen bij het ontwikkelen van hun 
landbouw of hun kleine industrieën. 
Maar hoe staat het met uw Mozambiquaans (of Portugees)? Wat weet u van 
landbouw in een tropisch land? Hebt u enig idee, hoe u in een Afrikaans land 
mensen aan werk moet helpen? 
Veel praktischer is het deel te nemen aan de aktiviteiten van HIVOS, in samen- 
werking met Humanitas. Misschien doet uw Afdeling van Humanitas daar al aan 
mee. Sluit u dan aan. 
U kunt op dit moment ook nog iets heel anders doen. De Stichting Ideële Import 
is gestart met een campagne om meer aandacht te vragen voor de voortreffe-
lijke produkten uit de Frontlijn-staten rondom Zuid-Afrika. Landen die het econo-
misch vooral zo  moeilijk hebben, omdat ze aan Zuid-Afrika grenzen en in hoge 
mate van dat land afhankelijk zijn. 
Uw afdeling kan die Frontlijn-produkten bestellen. U kunt helpen door ze te 
kopen of . • door ze te VERKOPEN. 
Spreek met het bestuur van uw Afdeling. 
Want ook in eigen land kunt u heel veel 
voor de Derde Wereld doen. 
Doen! 	 helpt mensen 

hmfuliwnno 

Vervolg van pagina 9 

een kleine groep werk verschaffend. 
Veel activiteiten waren een strop rond 
de nek van MDT. Door de verzelfstandi-
ging kan MDT zich nu veel meer toeleg-
gen op het geven van training en voor-
lichting, ook aan nieuwe groepen en 
initiatieven, zo benadrukt hij. 
Dat is ook het doel van de overheveling 
naar de overheid van een kliniek voor 
moeder- en kindzorg die door MDT is 
opgezet. Van oudsher verbond MDT 
daaraan meer: een demonstratieper-
ceel voor groenteteelt, een naai-atelier 
en een trainingswerkplaats voor kunst-
nijverheidsprodukten. Deze activiteiten 
die erop gericht zijn vrouwen extra in-
komstenbronnen te helpen ontwikke-
len, worden voortgezet, maar meer dan 
vroeger worden mensen opgezocht en 
geholpen in hun dorpen en huizen. 

Trots van de trust 
Voorlopig wil men niet denken over het 
afstoten van de Pudologo-school. Deze 
lagere school is dan ook de trots van de 
„trust", zoals iedereen MDT in Mahala-
pye noemt. 
Op de school worden lessen gevolgd 
door kinderen die te arm of te oud zijn 
om naar een gewone lagere school te 
gaan. Hun leeftijd varieert van tien tot 
twintig jaar. Lager onderwijs is officieel 
gratis, maar in de praktijk zijn er veel 
hinderpalen: te weinig scholen, bijko-
mende kosten als schooluniformen, 
transport, eten en onderdak en de ar-
beidskracht van de kinderen is soms 
onmisbaar. Alleen al in Mahalapye be-
tekent dat, dat meer dan 40% van de 
kinderen in de schoolleeftijd geen on-
derwijs volgen of niet afgemaakt heb-
ben. Voor hèn is de Pudologo-school be-
doeld, waar ze naast het normale on-
derwijs, ook een vaktechnische trai-
ning kunnen volgen in tuinieren, land-
bouw, timmeren en textielbewerking. 
De school is het vooral te doen om het 
aanleren van „vaardigheden om te 
overleven". Het is geen onderwijs dat 
perspectieven kan bieden voor de ar-
beidsmarkt. Die zijn er ook amper. „Elk 
jaar komen er duizenden scholieren van 
school af, maar er is absoluut geen 
werk voor hen", zegt Selato. 

relatief rijk geworden door het diamant 
in de mijnen. Maar wie controleert de 
mijnen, wie profiteert ervan? Onze af-
hankelijkheid van Zuid-Afrika is alleen 
maar gegroeid. We kopen er nog steeds 
bijna al ons voedsel. Bij de onafhanke-
lijkheid was landbouwproduktie goed 
voor ruim 30% van het BNP, nu is dat 
nog maar 7%. De EEG subsidieert de 
vee-industrie en de vleesexport naar 
Europa. Dat betekent dus dat ze de vijf 

procent van de bevolking subsidieert 
die het merendeel van het vee bezit. 
Alles wat wij kunnen doen is samen met 
de mensen hier kleine verbeteringen tot 
stand brengen. Voor hen verandert er 
langzaam iets ten goede. De mensen 
zien dat. Ze zien dat onze inspanningen 
voor hen meer resultaat opleveren dan 
de regeringsprogramma's en komen 
daarom naar ons toe." 

Loe Schout 

Is dat alles? 	. 
Is dat dan alles - vaardigheden om te 
overleven - wat MDT de scholieren, de 
groentetelende vrouwen, de families 
met hun lapje grond en de mannen van 
het steenbakkerijtje te bieden heeft, zo 
vraag ik Selato aan het einde van mijn 
bezoek. 
„Nee, het is meer", antwoordt hij be-
slist, „maar het is een lange en moeilij-
ke weg. De manier waarop de regering 
het doet, werkt niet. Ze bereiken onze 
mensen niet eens. De levensstandaard 
in Botswana is zelfs dalende. De kloof 
tussen rijk en arm groeit. De cijfers to-
nen aan dat we veel meer geld hebben 
dan bij de onafhankelijkheid. We zijn 
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WAAR TWEE VECHTEN.. . 

Gehandicapte woonwagenbewoner 
onzichtbaar voor hulpverlening 

Doel: Het bevorderen van de emancipatie van woonwagenbe-
woners die, ten gevolge van ziekte of leeftijd, geestelijk en/of 
lichamelijk gehandicapt zijn. En hen te helpen een eigen en 
volwaardige positie in de samenleving te krijgen. Dat is waar 
de Stichting Belangenbehartiging Gehandicapte Woonwa-
genbewoners naar streeft. Drijvende kracht en oprichter van 
de Stichting is ex-woonwagenbewoner Kees Brink. VMTM 
genoot gastvrijheid in zijn woning in Het Dorp te Arnhem en 
vernam het relaas van vechten tegen bureaucratie en loze 
beloftes. 

Een hersenbloeding trof Kees Brink in 
1979. De zo actieve woonwagenbewo-
ner (voorzitter van de voormalige Lan-
delijke Vereniging van Woonwagenbe-
woners en medeoprichter van Woonwa-
gentijdschrift Het Wiel) leek in één klap 
„uitgerangeerd en afgeschreven". 
Maar met de woorden „ik ben een 
kneus, maar ik wil vooruit" nam Kees 
zijn intrek in revalidatiecentrum De 
Hoogstraat in Leersum. Voor de hersen-
bloeding was Kees al visueel gehandi-
capt. Nu ook lichamelijk gehandicapt 
ging hij toch terug naar een woonwa-
gen; de eerste aangepaste woonwagen. 
„Goed bedoeld, maar er klopte niks 
van. Te hoge drempels, verkeerde 
handgrepen en daarnaast de betutte-
ling van m'n familie. . .Ik ben toen 
maar weer de gehandicaptenwereld in-
gegaan, naar een verzorgingshuis voor 
blinden en slechtzienden". Maar Kees 
wilde zichzelf kunnen verzorgen en 
koos, bij gebrek aan anders, voor een 
woning in Het Dorp. 
Eenmaal in Het Dorp getrokken startte 
Kees Brink de werkgroep Gehandicapte 
Woonwagenbewoners (voorloper van 
de huidige Stichting), ondanks waar-
schuwingen van links en rechts: „denk 
erom, je wordt er niet populairder door, 
want je kiest voor de stumpers". Tot op 
de dag van vandaag bestookt Kees 
overheden en gevestigde instituten met 
zijn ene verzoek: aandacht voor de ge-
handicapte en oudere woonwagenbe-
woner, want zij hebben het nog minder 
getroffen dan andere gehandicapten. 

Isolement 
„Binnen de eigen gemeenschap worden 
zij zo goed verzorgd, dat ze zowat stik-
ken. Men mag en kan niks. Naar buiten 
toe wordt echter het spel gespeeld als 
zouden in de woonwagenwereld gees-
telijk of lichamelijk gehandicapten niet  

voorkomen. Je begrijpt: het gevolg is 
dat gehandicapten geen kans krijgen 
hun capaciteiten te gebruiken of te ont-
wikkelen. Ook is er vanuit de zorgende 
instanties van de buitenwacht geen 
aandacht. Van deze kant hebben ge-
handicapte woonwagenbewoners ook 
weinig te verwachten. Dit is geen ver-
wijt of aanklacht, noch naar woonwa-
genwereld, noch naar instellingen voor 
de gehandicapte medemens. Het is een 
gevolg van het isolement waarin woon-
wagenbewoners zolang hebben moe-
ten leven en nog leven. Zij zijn uit het 
zicht verdwenen en hebben uit zichzelf 
de ontwikkelingen niet kunnen bijhou-
den. Mijn vraag is: is het mogelijk hier 
iets aan te doen? Bijvoorbeeld een on-
derzoek naar de situatie en gerichte 
voorlichting aan beide partijen, zodat 
vraag en aanbod bij elkaar gebracht 
worden". 

Stad en land 
De elkaar opvolgende staatssecretaris-
sen van VROM en WVC, interdeparte-
mentale commissies, wethouders en 
noem maar op; een ieder die maar iets 
te maken zou kunnen hebben met ge-
handicapte woonwagenbewoners werd 
de afgelopen zes jaar door Kees Brink 
benaderd. „Resultaat:  nul komma nul", 
briest Kees. Onder druk van de opposi-
tie is uiteindelijk in 1985 een ambtenaar 
Woonwagenzaken van WVC op onder-
zoek gegaan in enkele gemeentes, met 
als doel informatie te verzamelen over 
gehandicapte woonwagenbewoners. 
Begin vorig jaar trad Kees in zijn voet-
sporen om de eventuele resultaten te 
checken. „De regeringsvertegenwoor-
diger had vage beloftes achtergelaten, 
dat er aan de problemen zou  worden 
gewerkt. Bijvoorbeeld aan aanpassing 
van de huisvesting. Maar de bewoners 
hebben niets meer vernomen. In Breda  

en Tilburg ontmoetten wij mensen die 
stad en land hebben afgelopen voor een 
betere leefsituatie: zonder resultaat. Ze 
worden niet serieus genomen bij de ge-
meente." Kees heeft hen opgeroepen 
zelfbewust te zijn van eigen kunnen, ge-
zamenlijk ervaringen uit te wisselen en 
zich sterk te maken voor aanpassing 
van huisvesting en te werken aan zel-
fontplooiing. Uit het verslag: „Kees 
Brink heeft geen beloften gedaan. Wel 
heeft hij als gehandicapte woonwagen-
bewoner laten zien, dat er ook voor ge-
handicapte woonwagenbewoners mo-
gelijkheden zijn om zelfstandiger in het 
leven te staan". 

Recht 
Op zich is Kees het volledig eens met 
het overheidsbeleid ten aanzien van 
bejaarden en gehandicapten. Dat komt 
namelijk neer op: laat hen in hun eigen, 
vertrouwde omgeving en pas de omge-
ving aan aan hun situatie. Maar wat 
blijkt is dat dat niet opgaat zodra het om 
woonwagenbewoners gaat. „Hoe kom 
je daar nou doorheen", vraagt Kees ver-
twijfeld. „Het lijkt zo mooi in de voor-
lichtingsfolder van VROM. Aangepaste 
woonwagens worden wel genoemd 
daarin, maar met een verwijzing naar 
de gemeente. De gemeente weet er 
geen raad mee en dwingt gehandicapte 
woonwagenbewoners in een andere 
woonvorm. Woonwagenbewoners zit-
ten in kostbare voorzieningen als Het 
Dorp of verpleeghuizen. Dat is niet no-
dig, én het is niet eerlijk. Naar het geluk 
van de mens wordt niet gekeken. Maar 
elke gehandicapte heeft 't recht zijn ei-
gen plaats in de maatschappij te kun-
nen behouden. Het kan iedereen tens-
lotte plotseling overkomen - je moet 
door kunnen gaan met leven". 

Marijke Katsburg 
Erik Stibbe 

De Stichting Belangenbehartiging Ge-
handicapte Woonwagenbewoners 
zoekt steun bij Humanitas om de over-
heid duidelijk te maken wat nodig is om 
(naar schatting 1500 tot 3000) gehandi-
capte woonwagenbewoners een mens-
waardig bestaan te bieden. 
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Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein voorleggen aan het Centraal Bureau. Voor de 
beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik van de 
deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhulp. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. 

Nieuwe regels voor 
de AOW 
Ik heb gelezen dat de uitke-
ring krachtens de AOW weer 
gaat veranderen. Maakt het 
verschil of je gehuwd bent en 
of je partner ouder is? 

Staatssecretaris De Graaf 
wil mensen die vanaf 1 april 
1988 65 jaar worden en een 
jongere partner hebben een 
AOW-uitkering geven van 
70% van het netto minimum-
loon. Voor de jongere partner 
wordt een toeslag gegeven 
van maximaal 30%. De hoog-
te van de toeslag hangt ech-
ter af van het inkomen van 
de jongere partner. Wanneer 
de partner zelf 65 jaar wordt 
vervalt de toeslag en ontvan-
gen beiden 50% van het min-
mumloon (zoals ook nu het 
geval is). 
Niet alle inkomsten van de 
jongere partner zijn van in-
vloed op de toeslag. Vermo-
gen en inkomsten uit vermo-
gen, zoals spaartegoeden, 
een eigen huis en rente wor-
den buiten beschouwing ge-
laten. Wèl wordt gekeken 
naar inkomen uit of in ver-
band met arbeid. Bijvoor-
beeld salaris en uitkering. 
Ook geldt er nog een vrijla-
tingsregeling. Van het bruto 
inkomen van de partner 
wordt eerst f 298,16 (d.i. 15% 
van het bruto minimumloon) 
vrijgelaten. Van het meerde-
re wordt nog eens een derde 
vrijgelaten. 
De wijzigingen gelden niet 
voor alleenstaanden, alleen-
staande ouders met kinde-
ren jonger dan 18 jaar en voor 
mensen die op 1 april al recht 
hebben op een AOW pen-
sioen. 
Voor mensen die op die op of  

na 1 april 1988 65 jaar worden 
en een partner hebben die 
ouder is dan 60 jaar geldt een 
overgangsregeling. Voor 
hen wordt de 30% toeslag 
niet getoetst aan eventuele 
inkomsten. 
Overigens moet bovenge-
noemd wetsvoorstel van de 
staatssecretaris nog wel 
worden aangenomen door 
de Kamer. 

Vrijwillige AOW/ 
AWW verzekering 
Mijn man en ik zijn een aan-
tal jaren geleden naar het 
buitenland vertrokken om-
dat hij voor een buitenlands 
bedrijf ging werken. Nu is hij 
onlangs overleden en wil ik 
terug naar Nederland. Ik 
vraag me af of ik nu recht heb 
op een weduwe-uitkering, 
aangezien mijn man vroeger 
jarenlang premie heeft be-
taald. Waar kan ik dat aan-
vragen? 

Er bestaat recht op een We-
duwenpensioen krachtens 
de AWW als de man bij over-
lijden verzekerd was voor de 
AWW. 
Uit uw brief blijkt dat uw 
man niet verzekerd was en 
derhalve komt u helaas niet 
in aanmerking voor een uit-
kering. Het feit dat hij vroe-
ger premie heeft betaald ver-
andert hier niets aan. 
Hierbij wordt het nut van een 
vrijwillige verzekering dui-
delijk, wanneer men besluit 
(tijdelijk) naar het buiten-
land te vertrekken. 
Overigens kan een vrijwilli-
ge AWW-verzekering alleen 
in combinatie met een vrij-
willige AOW-verzekering 
worden afgesloten. Voor  

meer informatie over de vrij-
willige verzekering kan men 
terecht bij de Sociale Verze-
keringsbank, Bureau Vrijwil-
lige Premiebetaling, Post-
bus 77000, 1007 MG Amster-
dam. Er is ook een folder over 
de vrijwillige verzekering 
verkrijgbaar bij het Voorlich-
tingscentrum Sociale Verze-
kering, Zwaansvliet 3, 
1081 AP Amsterdam. Tel. 
020-448418. 

Griffierechten 
Onlangs hoorde ik dat in be-
roep gaan tegen de bedrijfs-
vereniging niet meer gratis 
is. Is dit juist en hoeveel 
moet er betaald worden? 

Met ingang van 1 januari 
1988 moeten er griffierechten 
worden betaald om procedu-
res in sociale zekerheidsza-
ken aan te spannen bij een 
Raad van Beroep of bij de 
Centrale Raad van Beroep. 
Voor een beroep bij een Raad 
van Beroep moet u f 25,— be- 

Ruim 65 jaar geleden werd 
vanuit de arbeidersbewe-
ging de Stichting Zon en Vrij-
heid opgericht. Het doel: de 
arbeidersjeugd de weg te 
wijzen naar de natuur en 
naar het in die natuur kame-
raadschappelijk bezig zijn. 
De laatste decennia werden 
de faciliteiten van Zon en 
Vrijheid vooral gebruikt door 
club- en buurthuizen, scho-
len en andere instellingen, 
die mede van subsidies voor 
sociaal-cultureel werk af-
hankelijk waren. De kortin-
gen op die subsidies hebben 
ook Zon en Vrijheid op de 
rand van de afgrond ge-
bracht. 
De veerkracht was echter 
nog aanwezig. Met mede-
werking van een aantal or-
ganisaties kon een herstel-
plan worden opgezet, dat 
o.a. de vervanging inhoudt 
van de aloude tenten door 
eenvoudige houten blokhut-
ten. Dat betekent dat het sei-
zoen in ons natte Nederland-
se klimaat aanzienlijk kon 
worden verlengd, terwijl de 
kwaliteit van het onderdak 
beter is. Ook wordt een aan-
tal bestaande accommoda- 

talen en f 50,— indien het 
gaat om hoger beroep bij de 
Centrale Raad van Beroep. 
Het griffierecht gold al lan-
ger bij de burgerlijke rechter. 
Alleen voor procedures over 
sociale zekerheidszaken 
werden tot nog toe geen grif-
fierechten geheven. 
Dit vond men niet rechtvaar-
dig. Het kabinet vindt het bil-
lijk dat elke burger bijdraagt 
in de kosten van een voor-
ziening. De bijdrage is afge-
stemd op de bedragen die el-
ke burger moet betalen bij 
het aanspannen van beroep 
of hoger beroep, ook al wordt 
hem wegens onvermogen 
gedeeltelijke vrijstelling ver-
leend. 
Invoering van een grif-
fierecht zou bijdragen tot een 
zorgvuldiger afweging van 
het belang en de zin van het 
voorleggen van een zaak 
aan de rechter. Mijns inziens 
wordt de drempel om in be-
roep te gaan voor de sociaal 
zwakkeren in onze samenle-
ving wèl verhoogd. 

ties als de Zonnehal, het Ro-
de Valkennest en de Eiken-
hoeve hersteld of uitgebreid. 
Belangrijke bedragen zijn al 
beschikbaar gesteld door 
o.a. de Algemene Spaar-
bank en de Vara Speelgoed-
aktie, terwijl het ministerie 
van WVC de Stichting in 
staat stelde voor drie jaar 
een beleidsmedewerkster 
aan te stellen die een be-
langrijke rol in het „renova-
tieproces" in meer over-
drachtelijke zin kan spelen. 
Er is echter nog veel meer 
geld nodig. Daarom vraagt 
de werkgroep Vrienden van 
de Paasheuvel allen, die nog 
goede herinneringen heb- 

• ben aan deze vakantiever-
blijven uit een tijd, dat va-
kantie iets bijzonders was, 
naar vermogen aan het be-
houd van Zon en Vrijheid bij 
te dragen. Het postgironum-
mer is 4488866 ten name van 
de Vrienden van de Paas-
heuvel in Amstelveen. 
Arie Groeneveld en zijn 
werkgroep zullen u dank-
baar zijn, namens de vele 
kinderen die nog recht heb-
ben op een verblijf in de na-
tuur via Zon en Vrijheid 

ZON EN VRIJHEID 
MOET RENOVEREN 
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Ouderen voor anderen 
Al eerder werd op deze pagina aan-
dacht besteed aan de GILDE-projecten; 
initiatieven tot het organiseren van 
kennisoverdracht door ouderen aan een 
ieder die in die kennis, kunde of erva-
ring geïnteresseerd is. Het GILDE-idee 
werd geboren in Amsterdam bij het 
hoofdstedelijke project Pensioen in 
Zicht (PIZ). Aan een eerste GILDE-initia-
tiefgroep werd onder andere vanuit de 
Jong Oud Trust meegewerkt. 
Sinds de Amsterdamse start, in oktober 
1984, zijn op talloze plaatsen in het land 
GILDE-projecten uit de grond gescho-
ten. Momenteel draaien er 37 en zijn er 
nog zo'n twintig in voorbereiding. Met 
andere woorden: er is oog gekomen 
voor 'aan leeftijd verbonden kwaliteit'. 

Actiewijzer 
Afgelopen februari verscheen bij het 
Studie- en Informatiecentrum voor het 
Ouderenbeleid NFB, een ouderenac-
tiewijzer 'Over GILDE-projecten'. In de-
ze actiewijzer staat de preciese achter-
grond en bedoeling van een GILDE-pro-
ject beschreven en hoe een project voor-
bereid, georganiseerd en uitgevoerd 
kan worden. Ook publiciteit en werving 
komen aan bod. En natuurlijk: wat kost 
het opzetten van zo'n project en waar 
kan het geld vandaan gehaald worden. 
Het boekje is duidelijk geënt op de prak-
tijk, en dus geen droge bureau-fan-
tasie. 
De Jong Oud Trust-filosofie van de on-
onderbroken levensloop wordt door het 
GILDE waargemaakt. Ruimte voor een 
belangrijke maatschappelijke inbreng 
van ouderen is zowel bij JOT als bij GIL-
DE de kerngedachte. 

Onbelast 
Hoe je het ook wendt of keert, ouder 
worden geldt toch nog vaak als een  

minpunt. Sla de vorige JOT-pagina er 
nog maar eens op na: 'vergrijzing' van 
de bevolking wordt op niet aflatende 
wijze als hèt probleem van de toekomst 
voorgespiegeld. 
Van tijd tot tijd wordt (gelukkig) opge-
merkt, dat een groot deel van het oude-
renpubliek zo veel in huis heeft, dat ver-
grijzing op geen enkele wijze als cata-
strofaal toekomstprobleem hoeft te wor-
den afgeschilderd. 
Maar als onze samenleving ouderen 
maatschappelijk invalide maakt - an-
ders gezegd: overal buiten houdt en 
daarmee hulp- en zorg-afhankelijkheid 
in de hand werkt - dan mag er inder-
daad een toekomstig probleem worden 
verwacht. 
Wie tot de rijen der ouderen behoort 
moet dus niet bij voorbaat worden 'on-
derbelast'. De beste manier om zowel 
lijfelijke als geestelijke lenigheid te be-
houden is oefening. En oefening baart 
altijd kunst. Leeftijd doet daar weinig of 
niets aan af. 

Betrokken 
Ouderen moeten dus in het 'maatschap-
pelijke spel' betrokken blijven. Daar is 
des te meer reden voor als je beseft dat 
velen van hen daadwerkelijk en lang-
durig een nuttige bijdrage zouden kun-
nen leveren aan de maatschappij. 
Laten we, zoals men dat in GILDE-taal 
uitdrukt, de 'kwaliteit' van ouderen als 
uitgangspunt nemen. Door de kennis, 
kunde en vaardigheden van ouderen 
aan te spreken, kan duidelijk worden 
gemaakt, dat ouderen anderen heel 
wat kunnen vertellen en leren. Ouderen 
zouden op tal van terreinen concrete, 
vakkundige adviezen kunnen geven. 
Via de positieve inzet van ouderen tre- 
den er effecten op en wijzer worden., waarvan drie partij- 

- Degene die wat opsteekt van een ou-
der iemand doet er zijn persoonlijk 
voordeel mee én leert ouderen posi-
tief te waarderen. 

- De oudere die iets overdraagt maakt 
waar, dat ouderen daadwerkelijk een 
bijdrage te leveren hebben én ervaart 
iets nuttigs te hebben kunnen bij-
dragen. 

- De samenleving of gemeenschap 
maakt langer en beter gebruik van 
haar investeringen in beroepskennis 
en werk- en levenservaring. 

Wat we er al met al mee bereiken is, dat 
mensen ook bij het ouder worden 'be-
trokken' blijven leven. 

Voor anderen 
Naast de actiewijzer 'Over GILDE-pro-
jecten' verscheen onlangs nog een bro-
chure 'Oud voor Jong'. In deze brochure 
wordt duidelijk gemaakt welke rol ou-
deren kunnen spelen bij het overdragen 
van kennis, kunde en vaardigheden 
aan met name jongeren. 
Sinds augustus '86 geven drie GILDE-
vaklieden les op een experimentele 
werkplaats voor werkloze jongeren in 
Amsterdam-Noord. 
Een ander voorbeeld is een Purmerend-
se school van Voortgezet Speciaal On-
derwijs voor moeilijk lerende scholie-
ren van 12 tot 20 jaar. Ook daar zijn 
mensen van het GILDE actief. 
Ouderen voor anderen, dus. Via GILDE-
initiatieven kan dat en veel ouderen 
zullen het ook zeker willen. Men blijft er 
door bij de tijd, en van deze tijd. Tijd die 
immers ieders tijd is. 

Michael Kerkhof 

De ouderen-actiewijzer 'Over GILDE-projecten' (ac-
tiewijzer nr. 8) als ook de brochure 'Oud en Jong' en 
bijpassend publiciteitsmateriaal kunnen besteld 
worden bij Studie- en Infocentrum NFB, 070-544902. 
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SEX, EROTIEK 
EN MACHT 

KORT 
VAN 
STOF 

MEER HUMANISME OP 
RADIO EN TV 
Het commissariaat voor de 
Media heeft een knoop door-
gehakt, die een aantal 
opeenvolgende ministers 
hadden laten liggen: per 1 
oktober a.s. wordt de zend-
tijd van het Humanistisch 
Verbond op radio en TV ver-
dubbeld. Daarmee ontstaat 
de mogelijkheid naast het 
bekende „voordeel van de 
twijfel" op de radio en de kor-
te „Kwartslag"-uitzendingen 
op TV ook andere program-
ma's te maken. Met name 
worden op TV nu ook langere 
programma's mogelijk. 
Zoals bekend is de zendtijd 
van het Verbond op TV in-
middels verhuisd naar het 
Derde Net. 

HUMANISTISCH 
HOOGLERAAR BENOEMD 
Met ingang van 1 februari j.l. 
is dr H. J. Achterhuis be-
noemd tot bijzonder hoogle-
raar in de humanistische 
wijsbegeerte aan de land-
bouwuniversiteit te Wage-
ningen. Hij zal zich in het bij-
zonder richten op de relatie 
tussen mens en natuur. 
De Stichting Socrates is ver-
antwoordelijk voor deze be-
noeming. Prof. Achterhuis 
werd in den lande vooral be-
kend door zijn veelbespro-
ken publicatie „De markt van 
Welzijn en Geluk" uit 1979. 
Hij heeft echter ook een reeks 
andere publicaties op zijn 
naam en is bovendien sinds 
1973 docent sociale filosofie 
aan de Universiteit van Am-
sterdam. 

TEGEN VERARMING 
Op 7 mei wordt in Amster-
dam een demonstratie tegen 
verarming gehouden. De de-
monstratie begint om 11.00 
uur op het Waterlooplein. 
Een en ander wordt georga-
niseerd door het comité Am-
sterdam tegen verarming,  

waarin samengewerkt wordt 
door tal van niet-kerkelijke 
en kerkelijke organisaties en 
mensen actief in het Sociaal 
Beraad Amsterdam. In een 
pamflet wordt door de orga-
nisatoren duidelijk ge-
maakt, dat armoede een re-
latief begrip is. Maar dat dit 
geen excuus is om armoede 
te negeren. 
Wat er feitelijk gebeurt, is, 
dat een permanent laag in-
komen op bijstandniveau 
(68.000 mensen moeten daar 
in Amsterdam van rond zien 
te komen) geleidelijk leidt tot 
mensen die uit beeld ver-
dwijnen. 
Kranten, tijdschriften, de te-
lefoon gaat de deur uit. Deel-
name aan verjaardagen, 
hobbies en lidmaatschap-
pen worden geschrapt. Voor 
mensen in armoede ver-
dwijnt het sociale leven. 

Het comité wenst: 
- herstel van de uitkerings-

percentages op 80% van 
het laatstverdiende loon 

- minimumloon en uitkerin-
gen omhoog met in ieder 
geval de opgelopen 15% 
koopkracht achterstand 

- geen eigen bijdrage in de 
gezondheidszorg 

- geen aantasting van de 
huursubsidies 

- blijvende koppeling van 
uitkeringen en minimum 
aan de loonontwikke-
lingen 

Correspondentie en informa-
tie: comité Amsterdam tegen 
verarming, p/a DISK Amster-
dam, Noordermarkt 26, 1015 
MZ Amsterdam, 020-223289. 

voor 
ouderen 

de hele week 
tussen lOuta. 's avonds 

en  2uur 's nachts 
kunt u ons bellen: 

020-2733 85 
er iuástert 
dan iemand. 
naar u! 	Ihonaeltaa 
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meest letterlijke zin danig 
zuur gemaakt. De wet- en re-
gelgeving bevordert de af-
hankelijkheid, belemmert 
mensen in hun vrijheid van 
handelen. 
Minima die bijverdienen, 
hebben hier nauwelijks baat 
bij. Wie wil samenwonen 
kan zijn uitkering kwijtra-
ken. Omscholen kan slechts 
onder strikte voorwaarden. 
Vrijwilligerswerk mag al-
leen met toestemming van 
de Sociale Dienst. Als lood-
zware sanctie dreigt te allen 
tijde het korten op of het ver-
lies van de uitkering. 

Wie eenmaal de hand moet 
ophouden bij de gemeen-
schap (en wie doet dat nou 
graag?) is goed in de aap ge-
logeerd. 

De drie discussieprogram-
ma's van elk ca 40 minuten 
worden uitgezonden op 26 
mei, 23 juni en 21 juli. Zij zul-
len bestaan uit een combina-
tie van documentaire en ge-
dramatiseerde onderdelen, 
waarover een per thema wis-
selende groep mensen van-
uit een persoonlijke betrok-
kenheid zal praten. 
De korte uitzendingen vallen 
op 2, 9 en 16 juni. Alle uitzen-
dingen op Nederland 3 - „het 
net dat u zoekt". 

MINIMA BEKNOT 

Het Nijmeegs baanlozen-col-
lectief Stichting Weerwerk 
bracht recent rapport uit over 
een onderzoek naar de effec-
ten van 'regelingen' op de 
handelingsvrijheid van mi-
nima. 
De conclusies in het rapport 
'Van de regel in de drup' ge-
ven weinig illusies over het 
maatschappelijk mededo-
gen met mensen die het niet 
meezit. 
Regelneef Staat dwingt de 
slachtoffers van het lot met 
hun neus in het stof. Een hu-
mane, het zelfvertrouwen 
van mensen versterkende 
opstelling is ver te zoeken. 
Volgens de onderzoekers 
wordt uitkeringsafhankelij-
ke minima het leven in de 

Zijn sex en erotiek wel zo lief 
als ze er uit zien of zit achter 
iedere streling een greep 
naar de macht? De vraag is 
gemakkelijker gesteld dan 
beantwoord. In de zendtijd 
van het Humanistisch Ver-
bond zijn drie discussiepro-
gramma's en nog eens drie 
uitzendingen van een kwar-
tier aan deze vraag gewijd, 
niet om „het" humanistisch 
antwoord te geven maar om 
de kijker aan het denken te 
zetten. 

\I  
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Het Hilversumse eert 
actief Humanitas-lid 

„Je rolt er gewoon in, " verklaarde mevrouw Bosch (r) aan de 
Hilversumse burgervader (foto: Gooi- en Eembode, Hilversum). 

Lang gepraat.. . 
Eindelijk de eerste paal 

Een jarenlange traditie van 
de gemeente Hilversum 
heeft in maart de Humani-
tas-gelederen bereikt. Me-
vrouw E. Bosch-Kelder kreeg 
door burgemeester Van der 
Sluis een gouden speld op-
geprikt, die hoort bij het bij-
schrijven van haar naam in 
het Gulden Boek van de ge-
meente. Elk jaar op 4 maart 
valt aan twee ingezetenen 
van Hilversum deze eer te 
beurt, als eerbetoon aan het 
verdienstelijke werk dat zij 
voor de Hilversumse ge-
meenschap verrichten. 
Mevrouw Bosch-Kelder 
kreeg haar plaatsje in het 
Gulden Boek voor haar werk 
als lid van Humanitas. Sinds 
1956 ontplooide zij zich als 
stuwende kracht, die meer-
dere afvaardigingen van Hu-
manitas op zich nam. Zo had 
zij zitting in de Stichting Hil-
versumse Gemeenschap, de 
Stichting Huishoudelijke en  

Gezinsvoorlichting en de 
vereniging Gooise Scholen 
voor Beroepsonderwijs. Ook 
zette de inmiddels 64-jarige 
vrouw zich in voor minder 
draagkrachtigen door zitting 
te nemen in het college voor 
de verlening van bijstand en 
als bestuurslid van de Volks-
kredietbank. 
In haar besluit merkte het 
college van Hilversum op: 
"Bezield met idealisme heeft 
mevrouw Bosch trouw en met 
veel doorzettingsvermogen 
ruim dertig jaar haar vrijwil-
lig op zich genomen taak met 
grote zorg vervuld". 
Mevrouw Bosch's dank-
woord viel op door beschei-
denheid. Zo legde zij uit: 
"Wellicht vraagt u zich af 
hoe een mens er toe komt al 
die dingen te doen die in dat 
Gulden Boek komen te 
staan. Het antwoord is: Je 
rolt er gewoon in". 

Vreugde in Haarlem. Want 
na acht jaar praten, onder-
handelen en twijfelen is eind 
maart begonnen met de 
bouw van 29 woningen voor 
ouderen. Dit wooncomplex 
komt tot stand door een sa-
menwerking tussen de werk-
groep 'Anders Wonen' van 
Humanitas-Haarlem en de 
woningbouwvereniging 
Randstad. Wethouder van 
ruimtelijke ordening, de 
heer A. G. van Schooten, viel 
de eer te beurt de eerste paal 
te mogen slaan. Wie ook niet 
onvermeld mag blijven is ge-
westelijk consulente van Hu-
manitas, Marijke Postma. 
Zij speelde een belangrijke 
rol bij het hervatten van de 
gesprekken toen iedereen 

"Koks van Humanitas koken 
het lekkerst", zo luidde eind 
februari een grote kop in het 
Hengelo's Dagblad. Dat 
geldt in elk geval voor de Hu-
manitas-koks in Hengelo. 
Op de jaarlijkse vakbeurs 
Horesca behaalde het hoofd 
van de keuken van het Hen-
gelose ouderentehuis Huma-
nitas, H. W. G. Rademaker, 
een eerste prijs. Zijn collega 
B. van Blanken, dieetkok van 

het strijden moe was. 
Geïnspireerd door de Huma-
nitas-uitgave "Sporen van 
een nieuwe wooncultuur" 
streeft de werkgroep "An-
ders Wonen" naar zelfstan-
dig wonen voor ouderen, met 
collectieve voorzieningen en 
afspraken. Doel is het samen 
mogelijk te maken zo lang 
mogelijk zelfstandig te kun-
nen blijven wonen. Door 
weekenden gezamenlijk 
door te brengen, zijn de toe-
komstige bewoners zich nu 
aan het voorbereiden op hun 
nieuwe woonvorm. Als alles 
naar wens verloopt kunnen 
de nieuwbakken woongeno-
ten begin volgend jaar het 
complex betrekken. 

dezelfde instelling, kon een 
tweede prijs meenemen naar 
de kennelijk goed gevoede 
ouderen in Hengelo. 
Beiden kwamen uit in de 
klasse Instellingskok, waar-
bij het uitgangspunt is, dat 
wat voor de wedstrijd wordt 
ingezonden ook gewoon op 
de dis van de ouderen geser-
veerd moet kunnen worden. 
Dat belooft dus wat, tafelen 
daar in Hengelo. 

Smullen hij Humanitas 

protecta 
regelt uw zaken 
als u dat zelf niet meer kan 

sf bbtdng protecta 
postbus 71, 1000 AB Amsterdam 
telefoon 020262445 
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Veel waardevolle initiatieven vanuit Hurnanitas zijn alleen mogelijk 
dankzij een financieel steuntje in de rug vanuit het 

Fonds Stbl I ering AldhaeMon. 
Dat Fonds is vooral gevoedt vanuit de opbrengsten van de loterij en rond 

de destijds door de VARA uitgevonden Sterrenshows. 
Dat was één keer — en voorlopig komt die kans niet weer. 

Toch heeft het n'ouds StimulainghlktidAnMenjaarlijks „bijvoeding" 
nodig om nieuwe initiatieven te kunnen blijven stimuleren. Daarom 

ontvangt u de komende maand mei een verzoek om een bijdrage, compleet 
met acceptgiro. Als u niet aan dat verzoek kunt voldoen: dan niet. 

Maar anders: hoe meer u geeft, 
hoe meer Humanitas voor mensen kán doen. 

Want Humand2 ,02,-e-A kagagom 
als 	men elpt 

Prnorijsn222, 
helpt mensen 
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