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Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van on-
ze 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. 

Is humanitaire politiek een taboe? 

Onze lieve wereld besteedt 
jaarlijks 950 miljard dollar 
aan bewapening. Deze be-
wapening verslindt boven-
dien grote hoeveelheden 
delfstoffen. In 1987 kwam er 
100 miljard ton delfstoffen uit 
de mijnen-zo'n 20 ton per 
aardbewoner- waarvan 30% 
bestemd was voor de pro-
duktie van wapens. 
Wanneer men deze gege-
vens, ontleend aan Unesco 
nieuws V/VI 1988, op zich laat 
inwerken, realiseert men 
zich, dat naast het risico van 
opvoering der bewapening 
(eufemistisch: modernise-
ring) ook de toename van de 
druk op het milieu en uitput-
ting van de grondstoffen-
voorraad aan de orde zijn. 
Het belangrijkste aspect is 
echter, dat in vergelijking 
met het kolossale bedrag dat 
aan bewapening wordt uit-
gegeven, de hulp aan de in 
schrijnende (dikwijls zelfs in 
acute) nood verkerende me-
deburgers in de derde we-
reld, verwaarloosbaar klein 
is. 
Voor hen, die in ernst de soli-
dariteit met de medebewo-
ners van deze planeet (zie 
het colofon hiernaast)belij-
den is het inderdaad onbe-
grijpelijk dat de heer Hofhuis 
na z'n suggestie op de AVA 
(minder bewapening)de 
mond werd gesnoerd. Poli-
tiek taboe, ook humanitaire 
politiek? 

Arnhem, R. Feis 

Bij de vaststelling van het 
Werkplan van de Vereniging 
voor 1988 tijdens de AVA 1987 
in Amersfoort, is besloten 
het werkgebied Vrede en 
Veiligheid niet langer als 
landelijk aandachtspunt te 
handhaven. Wij citeren: 
„Ook op dit terrein betaat in 
Nederland een reeks van or-
ganisaties, waarin mensen  

met een humanistische ach-
tergrond zich actief kunnen 
bezighouden met de proble-
men van vrede en veiligheid. 
Kennelijk zoeken zij daar-
voor een ander organisato-
risch verband dan Humani-
tas, want van enige activiteit 
op dit punt binnen de Vereni-
ging is niet of nauwelijks 
sprake." Wie van mening is, 
dat de Vereniging op dit 
standpunt moet terugkomen, 
moet niet de weg bewande-
len van een ad hoc tijdens de 
AVA ter tafel gebrachte mo-
tie, maar tijdig een formeel 
voorstel aan de Afdelingen 
voor te leggen, zodat de Af-
gevaardigden ter vergade-
ring weten welk standpunt 
zij namens hun Afdeling 
moeten innemen. 
Totdat een dergelijk voorstel 
is ingediend, wil de redactie 
déze discussie graag slui-
ten. Ten aanzien van de hulp 
aan de Derde Wereld ligt de 
zaak anders: zie de aandacht 
die Van Mens tot Mens regel-
matig besteedt aan het werk 
van o.a. het HIVOS, de hu-
manistische organisatie 
voor ontwikkelingssamen-
werking. Daarmee gaan wij, 
in het verlengde van het 
Werkplan 1989, zeker dóór. 

De redactie. 

Deelhuizen: 
Nog geen brochure 
Op pagina 11 van Van Mens 
tot Mens-1989 nr. 1 trof u een 
artikel aan over "Deelhui-
zen". Vermeld had moeten 
worden, dat de daarin ver-
werkte informatie mede af-
komstig was uit een concept-
brochure van de HSHB. He-
laas is echter het woord 
"concept" weggevallen. De 

Bingo II 
In Van Mens tot Mens 1989 nr 
1 berichtten wij u, dat Huma-
nitas in Rotterdam f 75.000 
had ontvangen van de plaat-
selijke vereniging van Bin-
go-exploitanten. Dat klopte 
en een deel van het geld is 
inmiddels besteed aan een 
onderzoek naar gokversla-
ving onder bingo-spelers. 
Wij meldden u echter ook, 
dat de Rotterdamse politie 
enige twijfels had over de 
stelling van Humanitas-di-
recteur Becker, dat de Bingo-
exploitanten met deze gift 
hun broodwinning uit de ille-
gale sfeer zouden willen ha-
len. Dat blijkt niet juist. Op 
grond van de Wet op de 
Kansspelen dient een deel 
van de opbrengst van een 
bingo aan een goed doel te 
worden afgedragen. Dat ge-
beurde in Rotterdam niet al-
tijd even duidelijk en correct. 
De politie heeft daarom ge-
adviseerd gezamenlijk een 
„erkend goed doel" te kiezen 
en dat werd Humanitas. 
Overigens is aan de hoop 
van directeur Beckers, dat 
het niet bij deze ene bingo-
gift zal blijven, inmiddels 
een flinke knauw toege-
bracht. In het overleg tussen 
politie en justitie is besloten, 
dat het organiseren van bin-
go's op grond van de Wet 
voorbehouden moet blijven 
aan Verenigingen die niet 
het beoefenen van het bingo-
spel als een van hun voor-
naamste doelen hebben. En 
ook het uitgekeerde prijzen-
geld moet voortaan weer 
binnen de grenzen van de 
Wet blijven, zonder de ont- 
wijkingstrucs die nogal eens 
werden toegepast: maxi-
maal f 1750 per avond en 
niet meer. 

E.S. 

bedoelde brochure is dan 
ook nog niet beschikbaar, 
zonder dat dit overigens iets 
afdoet aan de juistheid van 
de in het artikel verwerkte 
informatie. 
Zodrcrmogelijk hoort u er 
meer van. 

E.S. 
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Verplegenden denken voor één keer aan zichzelf 

rd] 	OPSTAND 
,,De beroerde situatie, waarin de 200.000 verplegenden zijn 
terechtgekomen is het logische gevolg van een jarenlang vol-
gehouden bezuinigingsbeleid, dat in de gezondheidszorg 
vooral de laagste groepen treft . . . 
. . . Looneisen zijn de prijs van een economisch beleid, dat de 
kwaliteit van dienstverlening en medische zorg stelselmatig 
ondergeschikt heeft gemaakt aan het kloppend krijgen van 
het kasboek". Twee citaten uit Ten Geleide in de Volkskrant 
van 15 februari 1989. 

Het is droef te moeten constateren, dat 
degenen die in onze samenleving een 
zeer belangrijke zorgtaak op zich ne-
men, zich klaarblijkelijk gedwongen 
voelen tot het oprichten van een ac-
tiegroep „Verplegenden en Verzorgen-
den in Opstand" (VIO). Begin februari 
reageerden zo'n 6000 verplegenden en 
verzorgenden uit alle hoeken en delen 
van het land op een publieke oproep om 
de koppen bij elkaar te steken. Veel en 
veel meer, dan de initiatiefnemers ooit 
voor mogelijk hadden gehouden. 
De in Utrecht georganiseerde samen-
komst was bedoeld om de eis van een 
betere beloning voor verzorgende en 
verplegende beroepen kracht bij te zet-
ten. Het zat en zit de betrokkenen ken-
nelijk hoog. Ook de weken ná begin fe- 

bruari verzamelden zich grote groepen 
verzorgenden. 
De vakorganisaties waren oorspronke-
lijk gekomen met een bescheiden loon-
eis van 1,5%. Inmiddels is het echter tot 
hen doorgedrongen, wat er in de zorg-
wereld aan onvrede leeft en werd die 
looneis alsnog verhoogd tot 5%. De bre-
de sympathie voor de „zorgers" vanuit 
de bevolking toont aan, dat het poli-
tieke circuit ernstig met deze eisen re-
kening zal moeten houden. Veeleisend 
werk belonen met een „achtergebleven 
habbekrats" lijkt niet langer aanvaard-
baar. 
Uiteraard heeft de regering direct laten 
weten alle begrip te hebben voor de ge-
stelde eisen, maar helaas slechts te be-
schikken over een lege knip. Met onmis- 

kenbaar gevoel voor hypocrisie is de 
retorische vraag al gesteld, dat verple-
genden en verzorgenden toch zeker niet 
zouden willen, dat de rekening voor 
hun wensen, in de vorm van verhoogde 
ziektekostenpremies, aan de zieken ge-
presenteerd zou worden.. . 
Premier Lubbers bleek een beter idee te 
hebben. Verplegenden en verzorgen-
den zouden nu wat meer kunnen krij-
gen, door iets van hun eigen pen-
sioenvoorzieningen „op te eten". Een si-
gaar uit eigen doos noemen ze dat in de 
politiek. 
Van diverse kanten heeft dit al tot hila-
risch gelach geleid. Moet de minister-
president nog wel serieus genomen 
worden of moeten verplegenden en ver-
zorgenden zich serieus genómen 
voelen? 
De PGGM, het pensioenfonds voor de 
gezondheidszorg, heeft al laten weten, 
dat een dergelijk beslag op de voor de 
toekomst gereserveerde gelden onaan-
vaardbaar is. 
Nog altijd trekken de hiërarchisch laag-
sten in de zorg- en gezondheidsketen -
zij die in niet geringe mate voor het da-
gelijkse sjouwwerk opdraaien - het 
kortste strootje. Hun prijskaartje drukt 
nauwelijks iets uit van de waardering, 
die zo gemakkelijk met de mond bele-
den wordt. 



Verstandelijk Gehcrndicaptenzorg Humanitas: 

Anders kijken naar hetzelfde 
Op stormachtige wijze heeft Humanitas zich ruim vijf jaar 
geleden gestort op het aangepast wonen en de passende zorg 
aan verstandelijk gehandicapten. Na de startfase, waarin 
verschillende hoogstaande voorzieningen werden gecreëerd, 
ontstond de behoefte om de humanistische visie concreter te 
vertalen naar de praktische hulpverlening. Resultaat was het 
actieplan „Anders kijken naar hetzelfde",  dat jl. februari het 
levenslicht zag. De Stichting Verstandelijk Gehandicapten-
zorg Humanitas: volop in beweging. 

delen vrijkwamen voor de oprichting 
van gezinsvervangende tehuizen. Hu-
manitas is met vier gvt's begonnen, 
daar zijn drie projecten begeleid kamer-
bewonen voor verstandelijk gehandi-
capten bijgekomen. Enkele nieuwe ge-
zinsvervangende tehuizen staan op sta-
pel, alsmede andere leef- en zorgvor_ 
men voor verstandelijk gehandicapten. 
Maar daarover straks meer. Eerst even 
terug naar de stormachtige entree van 
Humanitas op het terrein van de ver-
standelijk gehandicaptenzorg. 
Eerst werd gedaan. De gezinsvervan-
gende tehuizen werden uit de grond ge-
stampt en waren binnen mum van tijd 
gevuld met tevreden zorgaf nemers. 
Toen werd gedacht. Waarin onder-
scheid de zorg van Humanitas zich van 
anderen? Dat onze zorg anders is, is 
duideljk, maar hoe dan? En hoe kunnen 
we die zorg optimaal maken en verder  

ontwikkelen? Wat ook een rol speelde 
bij de neiging tot bezinning in 1986, was 
het verschijnen van een overheidsvisie 
op de verstandelijk gehandicaptenzorg 
in de vorm van de Beleidsnota Geeste-
lijk Gehandicapten. Hoewel de wereld 
snel draait, vormen de gedachten uit 
deze nota nog steeds de basis van de 
overheidsvisie. De eerste hoofdlijn is de 
kwaliteit van het bestaan van de ver-
standelijk gehandicapte en de rol die 
zijn directe omgeving, met name zijn 
ouders, daarbij speelt. De tweede lijn is 
die van verandering van vorm en in-
houd van voorzieningen. Regionale cir-
cuitvorming, kleinschaligheid en bete-
kenis van het thuismilieu zijn in de toe-
komst de centrale begrippen. 

Anders lijken 
Begin 1986 werd door de Stichting Hu-
manitas Verstandelijk Gehandicapten-
zorg (VGZ) een stuurgroep in het leven 
geroepen om een antwoord te zoeken op 
de vragen en de bestaande ideeën dui-
delijk onder woorden te brengen. En 
drie jaar later ligt de uitkomst van gede-
gen denk- en speurwerk op tafel: An-
ders kijken naar hetzelfde. In dit rap-
port zijn twee belangrijke punten te on-
derscheiden: de profilering van de hu-
manistische zorgvisie enerzijds, en de 
handhaving en verbetering van de 
praktische zorg anderzijds. 
Het profiel van de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg van Humanitas bestaat 
uit vijf basispunten: 
-principiële gelijkheid van mensen on- 

danks hun individuele verschillen 
- fundamentele onderlinge verbonden-
heid van mensen 
- ontplooiing en realisatie van de indi-
viduele vermogens 
- de vrijheid van de mens tot het maken 
van eigen keuzes 
- het vermogen tot redelijke en zedelijke 
verantwoording. 
Uitgaande van deze beginselen, stelt 
de Stichting Humanitas Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg zich ten doel ver-
pleging, verzorging en begeleiding te 
bieden aan verstandelijk en meervou-
dig gehandicapten. Bovendien wil zij 

bevorderen dat deze mensen een 
volwaardige plaats in de sa-

menleving kunnen in- 
nemen. 

Ruim vijf jaar geleden heeft Humanitas 
zich gestort op de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg. Vanuit de eigen vereni-
ging werd de roep om humanistische 
zorg en opvang steeds luider hoorbaar 
en bovendien constateerde de overheid 
een groot tekort aan capaciteit bij de 
verstandelijk gehandicaptenzorg, 
waardoor er snel veel financiële mid- 

Training 
Bij de gesprekken die 

de afgelopen jaren met 
bestuurders en werkers ge- 

voerd werden om profiel, 
handhaving en verbetering 
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Bert Reintjes stelt zich voor: „Praktisch manager met initiatief. Weet team te inspireren en 
organisatie stevig fundament te geven. Ruime ervaring in non-profit sector. Extra's: inven-
tief, volhardend, energiek en geïnvolveerd." 

van de zorg te bespreken, werd duideljk 
dat onder het personeel grote behoefte 
bestaat om training te krijgen in het uit-
voeren van de basispunten. Dit is niet 
zo vreemd, als je bedenkt dat veel hulp-
verleners zijn opgevoed met het idee: 
„verstandelijk gehandicapten hebben 
ons nodig. Ze zijn afhankelijk van onze 
hulp omdat ze zelf tot weinig in staat 
zijn"• In de nabije toekomst zal met deze 
personeelstraining begonnen worden, 
waarbij belangrijk is dat de houding 
van hulpverlener ten opzichte van ge-
handicapte verandert. Anderzijds zal 
gewerkt worden aan een steviger posi-
tie van de bewoner van gezinsvervan-
gende tehuizen. 

Serieus nemen 
Bert Reintjes is lid van de stuurgroep en 
medeverantwoordelijk voor de komen-
de ontwikkelingen in de VGZ van Hu-
manitas. Hij licht het rapport en de aan-
bevelingen toe. „Ons doel is de hulp-
vrager en de hulpverlener te verbinden 
in gelijkwaardigheid, in plaats van de 
huidige afstand in stand te houden. 
Professionele begeleiders hebben nog 
altijd de neiging om meer zorg te geven 
dan nodig is. Ik heb vroeger zelf ge-
werkt met zeer laag functionerende ver-
standelijk gehandicapten. Toen heb ik 
ervaren, dat deze mensen wel degelijk 
in staat zijn eigen keuzes te maken en 
die ook duidelijk kunnen maken, als je 
probeert een gelijkwaardig contact met 
hen op te bouwen en respect hebt voor 
hun keuzes. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om zelf kleren uitzoeken 's-morgens. 
Met klanken, gebaren kan je best aan-
geven wat je prettig vindt om die dag 
aan te hebben. Maar dan moet de hulp-
verlener daar wel de tijd voor nemen, 
en die keuzes serieus nemen en respec-
teren". 
Als je uitgaat van het idee, dat iedereen 
in staat is om zich te ontplooien, onge-
acht zijn hersencapaciteit, dan hebben 
verstandelijk gehandicapten evenzeer 
recht op leer- en keuzemogelijkheden. 
Reintjes: „Mij is duidelijk geworden, 
dat er veel meer mogelijk is dan voor 
mogelijk wordt gehouden. De verhalen 
die verstandelijk gehandicapten vertel-
len, dat is geen kakafonie, geen napra-
terij . . . nee, die verhalen zijn net zo 
zeer gebaseerd op kennis en levenser-
varing als de verhalen van jou en mij. 
Ze leren en ervaren weliswaar trager of 
anders, maar onherroepelijk. Daardoor 
kunnen ze ook een plaats in de samen-
leving aan. Alleen zijn ze, omdat ze an-
ders zijn, minder weerbaar en hebben 
daarom begeleiding nodig. Niet minder 
dan noodzakelijk, maar ook zeker niet 
meer- daar heeft de professionele zorg 
een handje van". 

Actieplan 
Deze visie op hulpverlening aan ver-
standelijk gehandicapten maakt een 
belangrijk deel uit van het actieplan 
van Humanitas VGZ, waarin de verta-
ling van visie naar zorg het imago van 
Humanitas moet gaan versterken naar  

buiten toe en naar binnen toe zorg moet 
dragen voor verbetering van de 
dienstverlening (wat dus niet automa-
tisch betekent dat die dienstverlening 
uitgebreid moet worden. Ik geef toe: dat 
is even wennen). Vooreerst wordt in een 
gezinsvervangend tehuis gestart met 
deze nieuwe ontwikkeling. 
Reintjes: „De realisatie van deze uit-
gangspunten moet stapje voor stapje en 
vooral in nauwe samenwerking met de 
werknemers, ingevuld  worden. Het is 
,,hun" verandering, die kan je niet gaan 
forceren als stuurgroep". 

Zo normaal mogelijk 
Behalve de inhoudelijke kant van de 
hulpverlening aan verstandelijk ge-
handicapten, staat ook de vorm van de 
voorzieningen ter  discussie. Met de be-
grippen „regionaal circuit", „kleinscha-
lig", „thuismilieu-behoud" en „zorg op 
maat" in het achterhoofd, is Humanitas 
bezig met het ontwikkelen van een 
nieuwe vorm van dienstverlening aan 
verstandelijk gehandicapten. 
Reintjes: „Iedereen  heeft het recht op 
wonen en recht op zorg. Waarom dat bij 
verstandelijk gehandicapten aan el-
kaar gekoppeld is, daar zou je je vraag-
tekens bij kunnen zetten. Geef hen een 
woning, bijvoorbeeld een  RAT-een-
heid, en laat hen gebruik maken van de  

voorzieningen die in de maatschappij 
aanwezig zijn, zoals groene kruis, huis-
arts etc. Alles zo normaal mogelijk. Op 
het punt waar de algemene voorzienin-
gen tekort schieten, daar begint dan 
pas de gespecialiseerde zorg". 
In Groningen wordt de mogeljkheid on-
derzocht om met deze vorm van flexibe-
le hulpverlening aan verstandelijk ge-
handicapten te gaan werken, waarbij 
de gehandicapten verspreid over de 
stad blijven wonen ( thuismilieu, klein-
schalig) en hun zorg naar behoefte be-
trekken van een soort dienstencentrum 
(zorg op maat). De Stichting Humanitas 
VGZ blijft zich intensief en inventief be-
zighouden met het toegepast wonen 
van verstandelijk gehandicapten. Daar 
is geld voor nodig, natuurlijk. De ver-
standelijk gehandicaptenzorg van Hu-
manitas is een van de werksoorten die 
afzonderlijk gesteund worden via een 
bijzonder donateurschap waarvan de 
opbrengsten linea recta en totaal in de 
kas van de VGZ terecht komen. Het mi-
nimum-bedrag is .ƒ 30,-per jaar, te stor-
ten of over te schrijven op postgiro 
5859996 van Humanitas te Amsterdam 
onder vermelding „Donatie VGZ". 

Marijke Katsburg 
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Protecta past op uw 
centen als u dat zelf niet 

(meer) kunt 
De „gemiddelde" Nederlander kan aardig met geld omgaan. 

Hij/zij heeft niet te veel schulden, legt keurig spaarcentjes opzij voor de 
nieuwe wasmachine of de rekening van de tandarts 

en betaalt op tijd de verplichte premies voor AOW, AWW, 
WAO, NWW en al die andere wettelijke regelingen. 

Maar een „gemiddelde" Nederlander 
bestaat niet. Dus kan de een goed met 
geld omgaan en de ander niet. Of niet 
meer. En ook tussen mensen, die pro-
blemen hebben in de omgang met geld 
zijn grote verschillen. Het maakt ver-
schil, of je moet rondkomen van een 
krappe uitkering of dat je over enig ver-
mogen beschikt. Het maakt verschil of 
er altijd een ander is geweest, die de 
financiële zaken voor je regelde of dat je 
geleidelijk aan de greep op de zaken 
verliest. 
In veel gevallen kan de Stichting Pro-
tecta bijspringen. Protecta is een huma-
nistische Stichting, in het leven geroe-
pen door Humanitas, het Humanistisch 
Verbond en de HSHB en tegenwoordig 
gehuisvest op het Centraal Bureau van 
Humanitas. Wie kunnen een beroep 
doen op Protecta? Aan welk soort situa-
ties moet u dan denken? Een paar voor-
beelden. 

Rompslomp 
Mevrouw Z. is nu flink op leeftijd. Altijd 
een aardig inkomen gehad, haar man 
heeft destijds zelfs een paar huisjes ge-
kocht als appeltje voor de dorst. Maar 
haar man is enkele jaren geleden 
overleden en nu wordt het mevrouw X 
allemaal een beetje teveel. Al die reke-
ningen die je elke keer moet nalopen, 
bijhouden wat is betaald en wat nog 
niet, de belastingpapieren, de verzeke-
ringen, je zou er een vertrouwd iemand 
voor moeten hebben om alles bij te hou-
den en na te lopen. Met haar huishoud-
geld, haar AOW kan ze prima omgaan, 
maar voor de rest is een beheerder no-
dig. Die beheerder is Protecta gewor-
den. Mevrouw X slaapt nu veel rustiger. 
Ze is van een last bevrijd. 

Drie kinderen 
Pa begint wat vergeetachtig te worden 
en ma weet morgen ook niet zeker meer 
wat ze gisteren afgesproken heeft. Geld 

Dr. A. Wichers 

is er genoeg, keurig op diverse spaarre-
keningen. Eén van de kinderen helpt de 
laatste tijd met het bijhouden van de 
belastingpapieren. Zorgt er voor dat al-
le nota's, die kunnen meetellen voor de 
aftrekbare ziektekosten netjes worden 
bewaard. Ziet natuurlijk ook, hoe het 
met de spaarrekening gaat. 
Op een dag is een flink bedrag van een 
van die spaarrekeningen verdwenen. 
Pa weet niet meer, waar hij dat geld 
voor had gehaald. Ma herinnert zich 
nog vaag, dat er iets was met haar an-
dere zoon. Ze zullen het hem eens 
vragen. 
Een paar maanden later hetzelfde 
liedje. Alleen is het bedrag dit keer nog 
wat hoger. Zou broer weer geld hebben  

geleend? Maar een schuldbekentenis is 
nergens te vinden. 
Pa en Ma in tranen. Ze konden elkaar 
toch altijd vertrouwen? De kinderen ko-
men bij elkaar en zijn het met elkaar 
eens, dat pa en ma een bewindvoerder 
moeten zoeken voor hun vermogen. Pa 
en ma zijn het er eigenlijk ook wel mee 
eens, maar wie? 
De „verdachte" zoon werpt zich op als 
kandidaat. Dat wordt broer en zus te 
gortig. Dan liever een buitenstaander. 
De naam Protecta valt, als onpartijdige 
buitenstaander. Inschakelen van Pro-
tecta kost natuurlijk geld, maar dan 
weet je ook waar je aan toe bent. De 
kantonrechter (die een bewindvoering 
op wettelijke basis kan gelasten) hoeft 
er in dit geval niet aan te pas te komen. 
De overeenkomst tot bewindvoering 
wordt door alle betrokkenen vrijwillig 
getekend. En er verdwijnen geen grote 
bedragen meer zonder schriftelijke ver-
antwoording. 

Onderbetaalde rekeningen 
Het echtpaar Y is nog jong, even in de 
dertig. Ze zijn al eens hun huis uitgezet, 
omdat de huur te lang onbetaald was 
gebleven. Ze leven van een RWW-uitke-
ring. Veel is het niet, maar in theorie 
zou het genoeg moeten zijn om zuinig 
van te leven. In theorie. De praktijk is, 
dat het geld als regel op de helft van de 
maand op is, dat het gas al weer is 
afgesloten en dat ook de Gemeentelijke 
kredietbank niet nèg eens aan een 
schuldsanering wil beginnen. Tenzij er 
een bewindvoerder komt. De kanton-
rechter vindt Protecta bereid de be-
windvoering op zich te nemen, hoewel 
de kosten daarvan eigenlijk niet uit het 
inkomen kunnen worden betaald. Pro-
tecta neemt contact op met de schuldei-
sers, de huisbaas, de nutsbedrijven en 
treft regelingen. Het huishoudgeld 
wordt voortaan in kleine porties uitbe-
taald, nadat Protecta eerst de vaste kos- 
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W. Ruitenberg 

Wisseling van de wacht 
Voorzitter van de Stichting Pro-
tecta was vele jaren de heer W. 
Ruitenberg. 16 januari jl. heeft hij 
het voorzitterschap na het berei-
ken van een méér dan pen-
sioengerechtigde leeftijd overge-
dragen aan Dr A. J. Wichers uit 
Driebergen. De heer Ruitenberg 
blijft echter als adviseur aan de 
Stichting verbonden. Overige be-
stuursleden namens Humanitas 
zijn momenteel de heren W. Post 
(secretaris) en J. G. H. van Ame-
rongen. Namens het Humanis-
tisch Verbond maken de heren B. 
H. Engelsman (penningmeester) 
en H. Spoelstra deel uit van het 
bestuur. Adviseur namens de 
HSHB is de heer A. de Nijs, admi-
nistrateur Mr W. L. Valk, kandi-
daat-notaris. 

ten heeft betaald. Ideaal is het natuur-
lijk niet, maar als je zelf echt niet met 
geld kunt omgaan is Protecta toch een 
uitkomst. 

Beheer en bewind 
Sinds 1982 geldt in Nederland een wet 
op de onderbewindstelling, die bepaalt 
dat kantonrechters het beheer over in-
komens en vermogens van mensen, die 
daartoe zelf niet in staat zijn, kan op-
dragen aan een derde. Het kan daarbij 
gaan om situaties als hierboven ge-
schetst, het kan ook gaan om verstan-
delijke gehandicapten of om bijvoor-
beeld om ouderen, die dementeren. 
Ook tijdelijke omstandigheden kunnen 
aanleiding zijn Protecta met het beheer 
van een inkomen te belasten, zoals ver-
blijf in een zieken- of verpleeghuis. 
Daarbij gelden overigens enkele beper-
kingen: de Stichting beschikt niet over 
maatschappelijk werkers en kan dus 
ook geen maatschappelijk werk-taken 
op zich nemen. En om financiële rede-
nen is het in de meeste gevallen niet 
mogelijk heel kleine inkomsten en ver-
mogens in beheer te nemen. Een be-
heersloon van ten minste f 1650,—per 
jaar moet opgebracht kunnen worden. 

Ook zonder de rechter 
Ook zonder dat er een kantonrechter 
aan te pas komt is het mogelijk een be-
heerscontract met Protecta af te sluiten. 
Daarnaast kan ook de functie van exe-
cuteur-testamentaire aan de Stichting 
worden opgedragen. Dat kan vooral in 
het belang zijn van nabestaanden, die 
zelf niet over de benodigde kennis van 
zaken beschikken. Of wanneer de erfla-
ter een onpartijdige derde wil belasten 
met de afwikkeling van de nalaten-
schap, bijvoorbeeld als er vrees bestaat 
voor onenigheid onder de nabestaan-
den. Maar ook als b.v. een of meer na-
bestaanden zijn geëmigreerd en dus 
niet in de gelegenheid zijn hun belan-
gen in persoon te behartigen. 

Donaties 
Om toch iets te kunnen doen aan be-
wind en beheer over de zeer kleine inko-
mens heeft Protecta inkomsten nodig 
uit andere bronnen. Die middelen kon-
den tot dusver niet worden verkregen 
uit subsidies, terwijl ook Humanitas en  

het Humanistisch Verbond niet onbe-
perkt garant kunnen staan voor optre-
dende tekorten. Daarom tracht de Stich-
ting Protecta sinds enige tijd donateurs 
te werven. Hoe meer donateurs, hoe be-
ter Protecta in staat is haar taak te ver-
vullen in die gevallen, waarbij een ech-
te financiële basis ontbreekt. 
Donaties kunnen te allen tijde worden 
overgemaakt op de rekening van de 
Stichting Protecta te Amsterdam, post-
giro nr 25 38 462. Administrateur W. 
Valk houdt kantoor bij Humanitas in 
Amsterdam, Postbus 71, 1000 AB, tele-
foon 020-26 24 45. Voorzitter Wichers is 
bereikbaar via telefoonnummer 03438-
1 66 66, bestuursadviseur Ruitenberg 
op 034044 75 79. 

Erik Stibbe 

Wie weet 
wat u gelooft? 

Ongeveer tien miljoen men-
sen staan in de registers van 
de Nederlandse gemeenten 
ingeschreven als lid van een 
kerkgenootschap. Soms te-
recht, soms geheel ten on-
rechte. Dan is b.v. al bij de 
aangifte na de geboorte de re-
gistratie van „geloof of le-
vensbeschouwing" zonder 
meer overgenomen van de 
ouders en nadien nooit gewij-
zigd. 

Bovendien schreef de Wet de gemeen-
ten voor, de gegevens omtrent burgers, 
waarvan de levensbeschouwing op de 
persoonskaart in het bevolkingsregis-
ter stond vermeld, tegen geringe kosten 
aan de kerken ter beschikking te 
stellen. 

Bij de invoering van de nieuwe Wet op 
de Gemeentelijke Bevolkingsadmini-
stratie heeft het recht op privacy het 
gewonnen van de wens van de kerken, 
om hun ledenadministratie in feite op 
een koopje door de gemeenten te laten 
verrichten. Geloof of levensbeschou-
wing worden voortaan niet meer gere-
gistreerd. 

Er schuilt echter een adder onder het 
gras: als ten tijde van de invoering van 
deze Wet een „geloof" is vermeld, wordt 
dit vervangen door een zgn. SILA-ken-
merk. Op grond van dit kenmerk ont-
vangt de SILA, een daartoe door een 
aantal kerken opgerichte organisatie, 
automatisch bericht als in de van deze 
aantekening voorziene gegevens wijzi-
ging komt door verhuizing etc. 
Daar kunnen de mensen over wie het 
gaat vrede mee hebben - en dan is er 
niets aan de hand. Daar kunnen echter 
ook mensen bezwaar tegen hebben - en 
dan is het nu het moment aan de ge-
meente mee te delen, dat men niet 
(meer) als lid van een kerkgenootschap 
te boek wenst te staan. 
Een eenvoudig briefje is daarvoor vol-
doende. Het Humanistisch Verbond 
stelt ook kaartjes ter beschikking, die 
men na invulling aan de Gemeente kan 
toezenden. Het adres om deze kaartjes 
aan te vragen: 
Humanistisch Verbond, 
afdeling publiciteit, 
postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 
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Vredesopvoeding: opvoeden tot weerbaarheid 

„Gooi je kind in het diepe" 
Eind 1988 is een boekje verschenen over vredesopvoeding met 
de titel: „Dagelijks werk; opvoeden tot vrede vanuit een 
humanistisch perspectief". Eén van de schrijvers van deze 
publicatie is Dick de Vries uit Enschede. Tot voor kort, inmid-
dels met de VUT, werkzaam als directeur bij het Pedagogisch 
Centrum Enschede. Met hem praten we over de dagelijkse 
praktijk van vredesopvoeding. 

Dick de Vries geeft aan het begin van 
het gesprek meteen aan dat het schrij-
ven van het boek een eerste aanzet is tot 
vredesopvoeding. „Er zijn geen ervarin-
gen door anderen op schrift gesteld, we 
konden nergens op terugvallen. Wij 
realiseerden ons dat er de afgelopen 
decennia een hele reeks gezinnen ge-
weest is, die hun kinderen 'humanis-
tisch' hebben opgevoed en die kinderen 
zijn nu volwassen. Voor deze ouders be-
stond geen leidraad voor deze manier 
van opvoeden; veel gebeurde onbe- 
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overtuiging, opdat waarden als vrij-
heid en gerechtigheid zonder geweld 
kunnen worden gerealiseerd." 
Een hele mond vol. Het boek bevat drie 
delen: het eerste deel, „opvoeden met 
overtuiging", beschrijft overwegingen 
omtrent de onvermijdelijkheid van 
ieder mens tot opvoeden. Hier wordt na-
der ingegaan op het humanistisch 
mens- en maatschappijbeeld. Het twee-
de deel, „Spreken we over hetzelfde?", 
werkt een aantal zaken uit, zoals be-
grippen als vrede, vrijheid, gerechtig-
heid, veiligheid en vijand-denken. Ook 
het omgaan met conflicten, agressie en 
geweld wordt besproken. Het derde, 
meest practische deel heeft als titel 
meegekregen „Opvoeden gericht op 
weerbaarheid zonder geweld" en is gro-
tendeels van de hand van Dick de Vries. 
Het gesprek met hem richt zich met na-
me op twee zaken: aan de ene kant het 
boek, aan de andere kant de opvoeding 
die hij zelf heeft gegeven aan zijn kinde-
ren. Dick de Vries geeft aan dat veel 
begrippen, zoals vrede, veiligheid, vrij-
heid, conflicten, geweld, wel uit ieders 
mond komen, maar dat de diepere bete-
kenis hiervan nauwelijks gezien wordt 
en zeker niet tot uitdrukking komt in de 
dagelijkse praktijk. De Vries: „dit blijkt 
ook uit de mening van sommige men-
sen, dat dit boekje te moeilijk is, te ab-
stract. Maar deze zaken zijn ook niet 
eenvoudig voor te stellen. Wat je wel 
als mens kunt doen is te proberen be-
wuster deze begrippen in de dagelijkse 
praktijk toe te passen. Veel mensen vin-
den dingen al snel te moeilijk, haken af 
wanneer iets de mist ingaat, willen het 
liefst in slaap gesust worden, denken 
dat het allemaal niet zo erg is of dat ze 
er toch niets aan kunnen doen." 

Weerbaarheid 
„Doel van vredesopvoeding moet zijn: 
weerbaarheid. Als mens moet ieder 
zich persoonlijk teweer stellen. Het be-
sef moet ontwikkeld worden, dat ieder 
mens een bijdrage kan leveren. Mensen 
moeten wakker geschud worden. Ik heb 
dit aan mijn eigen kinderen gemerkt. Zij 
ondernamen zelf activiteiten om zich te-
weer te stellen. Zij beseften dat zij zèlf 
iets konden doen, zij kwamen in verzet. 
Dit kan zich in hele kleine dingen uiten. 
Zo heeft één van mijn dochters op 10-
jarige leeftijd een brief geschreven 
naar de burgemeester met het verzoek 
verkeersborden 'overstekende eenden' 
te plaatsen op een aantal wegen zodat 
de eenden niet meer overreden werden. 
Dat is haar gelukt. Je moet niet zitten 
wachten, maar zelf iets doen." 

wust. Een interessante vraag is dan: 
Hoe hebben we dit gedaan en wat is er 
van terecht gekomen? 
Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, 
drie dochters, constateer ik, dat ze alle 
drie in het vredeswerk werkzaam zijn, 
dus ze hebben toch iets overgenomen." 

Inhoud publicatie 
Het uitgangspunt van het boek „Dage-
lijks werk" luidt: „De criteria formuleren 
voor de praktijk van vorming en opvoe-
ding, vanuit de humanistische levens- 



Opvoeding: praktijk 
Op mijn vraag, welke zaken voor hem 
belangrijk waren tijdens de opvoeding 
geeft Dick vier punten aan: 
„Als eerste is het belangrijk veel te pra-
ten met je kinderen over het onderwerp, 
vaak naar aanleiding van dingen die je 
hebt meegemaakt of bijvoorbeeld op de 
televisie hebt gezien. Kinderen stimule-
ren te lezen is een tweede punt. Mijn 
stelling is, dat boeken door het hele 
huis verspreid moeten liggen. Boeken 
moet je kunnen vinden, kunnen ruiken, 
bij wijze van spreken er op gaan zitten. 
Bij ons thuis lagen overal boeken. Dit 
werkt uitnodigend voor kinderen, het 
prikkelt om deze in te kijken. Als derde 
punt is het belangrijk je eigen emoties 
te tonen en niet te proberen verdriet, 
eigen mislukkingen, etc. te verbergen. 
Onze kinderen hebben deze emoties ge-
zien bij zaken die wij meemaakten." Als 
laatste en vierde punt geeft Dick aan, 
dat zijn kinderen via hem in contact 
kwamen met organisaties, met acties 
die je zelf kunt ondernemen. „Daardoor 
leren ze zelf een keuze te maken. En doe 
je dingen samen, wat ook heel belang-
rijk is." 

Keuzes maken 
„Een humanistische opvoeding bete-
kent dat je kinderen leert zelf keuzes te 
maken en daar zelf de consequenties 
van te aanvaarden. Kinderen laten be-
leven dat ze een uniek mens zijn, en niet 
de massa-mens die vaak de gemakke-
lijkste weg zoekt. Als ouder moet je het 
vliegwiel zijn, dingen op gang brengen. 
Je moet bij kinderen het besef ontwikke-
len van persoonlijke verantwoordelijk-
heid en een kritische instelling ontwik-
kelen. Zo is het belangrijk om kinderen 

Dick de Vries: „. . . niet eenvoudig . . ." 

de zorg voor planten en dieren bij te 
brengen. Wel moet je op de achtergrond 
aanwezig zijn om, wanneer het niet 
goed gaat, hen op te vangen. Daar-
naast vereist het inspanning en durf om 
voortdurend verkregen opvattingen en 
normen te toetsen aan wat je zelf juist 
vindt. De nadruk moet liggen op zelf-
standig oordelen, kiezen en beslissen." 
In „Dagelijks werk" staat over de ver-
houding opvoeder- kind het volgende. 
De opvoeder heeft experimenteerruim-
te binnen grenzen en begeleidt op af-
stand. Er zal een evenwicht gevonden 
moeten worden tussen voordoen en zelf 
laten ontdekken. Een opvoeder moet 
wel steeds opletten, maar niet steeds 
ingrijpen. Hij zal bij kinderen het be-
denken van eigen oplossingen moeten  

stimuleren (i.p.v. altijd het „goede" 
voorbeeld te geven). 
Dick de Vries: „Daarnaast moet je een 
evenwicht zien te brengen in emoties. 
Deze moeten een plaats hebben in je 
leven. Kinderen moeten vreugde en ver-
driet leren kennen. Je moet ze niet van 
verdriet weghouden door dit voor hen te 
verbergen. Over teleurstellingen, moe-
deloosheid moet je praten. In ons gezin 
hebben we altijd gepraat en gepro-
beerd begrip voor elkaar op te brengen 
zodat je samen weer verder kunt." 

Opvoedingsvormen 
„Vanuit de christelijke cultuur kennen 
we drie vormen van opvoeden: de de-
mocratische, de autoritaire en de zgn. 
laisser faire (alles op z'n beloop laten). 
De eerste vorm is natuurlijk onzin: als 
ouder heb je alle macht van de wereld, 
er is geen sprake van een democrati-
sche situatie. Ook de andere twee vor-
men passen niet bij een humanistische 
levensvisie. Vanuit het humanisme is 
het belangrijk kinderen te leren keuzes 
te maken. Gooi kinderen maar in het 
diepe, al moet je als ouder natuurlijk 
aanwezig zijn, want natuurlijk lopen ze 
vast. Ik heb deze stelling zelfs letterlijk 
bij mijn dochter toegepast. Haar zwem-
leraar kreeg het niet voor elkaar haar te 
leren zwemmen. Ik ben toen zelf met 
haar in het diepe gegaan. Wanneer ze 
zonk, gaf ik haar een duwtje. Binnen de 
kortste keren kon ze zwemmen. Wij heb-
ben altijd geprobeerd onze kinderen 
duidelijk te maken niet als een bange 
haas door het leven te gaan; je niet zo 
snel van de wijs te laten brengen." 

Omgaan met conflicten 
Het begrip 'vorming tot weerbaarheid 
zonder geweld' wordt uitgebreid in „Da- 

Het boek „Dagelijks werk" heeft een lange weg afgelegd voordat het uitein-
delijk in boekvorm is uitgegeven: in 1983 werd het startsein gegeven en in 
1988 is het uiteindelijk verschenen. Velen hebben er aan meegewerkt, com-
mentaar op geleverd en notities op schrift gesteld. 
Het initiatief ging uit van een aantal mensen uit de Humanistische Werk-
groep Conflictstudie (HUWECO) uit België, het Humanistisch Vormingson-
derwijs (H. V.0.), de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de 
Strijdkrachten en het Humanistisch Vredesberaad (H.V.S.), alle drie uit Ne-
derland. 
Deze organisaties namen in 1983 deel aan de Internationale Vredesconferen-
tie van de International Humanist and Ethical Union (L H.E. U.) te Zutphen. 
Een belangrijk onderwerp tijdens deze conferentie was: „Vredesopvoeding 
in humanistisch perspectief". Besloten werd aan deze ideeën een practische 
uitwerking te geven waar mensen in het dagelijks leven mee uit de voeten 
konden. Een Comité Internationale Vredesactiviteiten (C.I.V.A)werd 
gevormd om deze uitwerking gestalte te geven. Tijdens een studiedag te 
Antwerpen in februari 1985 werden de eerste geschriften besproken en in 
april 1986 werd de concepttekst aangeboden tijdens een conferentie te 
Utrecht. Een laatste herschrijving vond plaats en in september 1987 werd 
door het C.I. V.A. de definitieve versie vastgesteld. 

OUDER-g.  
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Rode pen 
Na tweeëneenhalf jaar geeft 
eindredactrice Marijke Katsburg 
de rode pen van Van Mens tot 
Mens uit handen. De vervaardi-
ging en bewerking van artikelen 
zal voortaan worden verzorgd 
door Henk Vlaming. Hij is free-
lance journalist en werkt voor een 
aantal verschillende bladen. 
Marijke heeft als journaliste een 
grote bijdrage geleverd aan een 
meer vakmatige opzet van het 
verenigingsblad van Humanitas. 
Nieuwe uitdagingen hebben 
haar achter de Humanitasbure-
len weggelokt. Zij hoopt haar 
creatieve aspiraties in het thea-
termilieu te kunnen ventileren, 
terwijl ze op journalistiek gebied 
als free-lance tekstschrijver ac-
tief zal blijven. 
De inhoudelijke interesse voor 
Humanitas is gebleven en ge-
groeid in de afgelopen jaren. 
Daarom blijft Marijke onder meer 
als los redactielid betrokken bij 
de club. 

De rode correctiepen zit voortaan tus-
sen de vingers van Henk Vlaming. 

gelijks werk" besproken. Verschillen 
tussen mensen, meningen en strevin-
gen, leiden tot kleine en grote conflic-
ten in de dagelijkse omgang. Wil men 
zich als mens staande houden bij deze 
conflicten, dan is weerbaarheid nodig,  
weerbaarheid zonder geweld: zonder 
materiële machtsmiddelen en zonder 
geestelijk geweld. Om conflicten te her-
kennen moet bepaald gedrag aange-
leerd worden: scherp waarnemen, hel-
der onderscheiden en objectieve inter-
pretatie van situaties. Dit vereist veel 
moed, zowel van de opvoeder als van 
het kind. Conflicten moeten erkend 
worden en als onvermijdelijk be-
schouwd dienen te worden. Dit bete-
kent opnemen van conflicten in je den-
ken en voelen en ermee leren omgaan 
in je leven. Naarmate men met kinderen 
normaler praat over conflicten en con-
flictveroorzakers, zullen zaken aan-
vaardbaarder en  hanteerbaarder voor 
hen worden. Middelen om conflicten te 
beheersen zijn bijvoorbeeld leren om-
gaan met verschillende vormen van on-
derhandelen. Hierbij zijn goed argu-
menteren, goed luisteren en zoeken 
naar overeenkomsten van belang. 

Anders zijn 
Dick's eigen kinderen hebben zich wel 
altijd anders gevoeld, alleenstaand. Ze 
werden vaak niet geaccepteerd omdat 
ze anders waren. Zij gedroegen zich 
niet zoals het hoorde. Door hun huma- 

nistische opvoeding bracht dit spannin-
gen met zich mee en werden zij vaak in 
een uitzonderingspositie geplaatst. 
Dick: „Dit heeft bijvoorbeeld op school 
tot spanningen en botsingen met lera-
ren en medeleerlingen geleid. Daarom 
is het belangrijk dat de opvoeder een 
veilige opvoedingssituatie schept. Zo 
waren wij er om hun duidelijk te maken 
dat wij het juist een winstpunt vonden, 
wij hun gedrag juist accepteerden. Nu 
zien we dat wij toch enigszins geslaagd 
zijn geweest. Je ziet dat je je kinderen 
durf hebt gegeven. Dingen die ik zelf 
niet gedurfd heb, doen zij wel. Bijvoor-
beeld samen naar Corsica liften of voor 
een munitietrein gaan zitten." 
De schrijvers van „Dagelijks werk" ge-
ven aan dat het laatste woord over dit 
onderwerp nog lang niet is gezegd. Een 
eerste aanzet is gegeven. Of zoals het 
boek vermeldt: „Laten we zeggen: de 
kiel van het schip is gelegd, maar er zijn 
nog veel bouwers en tekenaars nodig 
voor we de boot 'behouden vaart' kun-
nen wensen." 

Edith Gerritsma 

„Dagelijks Werk" is een uitgave van het 
Humanistisch Vredesberaad, Humanis-
tische Werkgroep Conflictstudie 
Utrecht/AntwerPen. Verkrijgbaar bij het 
Humanistisch Vredesberaad, Postbus 
114, 3500 AC 'Utrecht. Prijs f 2,50 excl. 
verzendkosten. 
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Verheldering 
in verwarring 

Ouderen en dementie: 

HET KAN NIET ALLEEN HUN 
PROBLEEM ZIJN 

Ouderdom komt zelden zonder kwalen. Een van die kwalen, 
waarvan met name veel ouderen boven de tachtig slachtoffer 
worden, is de vorm van geestelijke stoornissen die wij aandui-
den met de term „dementie". Nu al zijn er in ons land ca. 
tweehonderdduizend ouderen, die aan een dementie-syn-
droom leiden. En omdat juist het getal van de hoogbejaarden 
de komende jaren sterk gaat toenemen, wordt het probleem 
van de dementerende oudere steeds groter van omvang. 

Drie van de vier dementerende ouderen 
wonen thuis: alleen, met hun partner of 
bij een van de kinderen in huis. Daar 
zijn ze ook het beste af, op voorwaarde 
dat voldoende hulp geboden wordt. Als 
een dementerende oudere alleen woont 
is die voorwaarde moeilijk te realise-
ren. Zonder de voortdurende zorg van 
een huisgenoot redden ze het als regel 
niet. 
Maar ook als dementerende ouderen 
niet alleen wonen, is hulp van buiten 
onontbeerlijk. Want de belasting van 
degenen die hen dagelijks verzorgen, 
is enorm, zowel fysiek als geestelijk. 

Maatschappelijk probleem 
Dat een zo groot aantal mensen in zo 
ernstige problemen verzeild raakt, be-
tekent, dat sprake is van een maat-
schappelijk probleem. De samenleving 
als totaal dient zich het lot van deze 
groep aan te trekken. En niet zo zuinig 
ook. 
Voor dementerende ouderen, aan wie 
thuis geen leefbare situatie geboden 
kan worden, moet voldoende plaats zijn 
in instituten, die de thuissituatie zo 
dicht mogelijk benaderen. Het zou een 
vorm van zelfbedrog zijn te menen, dat 
we door beleidsverschuivingen de in-
tramurale voorzieningen zouden kun-
nen terugdringen. Alleen al de groei 
van het totale aantal hoogbejaarden, 
dus ook van het aantal dementerende 
hoogbejaarden in onze samenleving 
houdt in, dat niemand zich hier illusies 
over kan maken. 
Daarnaast zal de hulpverlening aan 
thuiswonende dementerenden èn de 
ondersteuning van hen, die hun lief en 
leed delen, fors moeten worden uitge-
breid. Want er valt niet over te twisten: 
dit zijn mensen in nood! 

Vrijwilligers nemen de tijd 
In de hulpverlening aan dementerende 
ouderen kunnen vrijwilligers een be-
langrijke rol spelen. Niet om een tekort 
aan professionele hulpverleners op te 
vangen. Wèl om een tekort op te van-
gen, dat nu eenmaal eigen is aan pro-
fessionele hulpverlening: de onmoge-
lijkheid te voldoen aan de schreeuwen-
de behoefte aan persoonlijke aandacht. 
Dit geldt in het bijzonder in de zorg voor 
thuiswonende dementerenden en dege-
nen die hen verzorgen. Juist dáár kun-
nen vrijwilligers een bijdrage van be-
lang leveren. Vooral voor de mensen, 
die de dagelijkse zorg moeten dragen. 
Vrijwilligers kunnen de tijd nemen om 
hun zorgen te delen. Vrijwilligers kun-
nen hen zo nu en dan op adem laten 
komen, door een paar uur in hun plaats 
bij de dementerende te blijven. 

Nieuwe werkmap 
Over die vrijwillige hulpverlening in de 
thuiszorg voor dementerende ouderen 
en hun direct betrokkenen handelt de 
nieuwe werkmap „Verheldering in Ver-
warring", ontwikkeld door een werk-
groep van de bestuurscommissie Wel-
zijn Ouderen van Humanitas. De sa-
menstellers hebben een uitgebreide 
speurtocht ondernomen  naar be-
staande initiatieven op dit terrein. Ze 
hebben geconstateerd, dat er een groei-
ende belangstelling is voor dit bijzon-
dere vrijwilligerswerk. Zij hebben daar-
naast vastgesteld, dat dit werk zijn 
vorm nog niet gevonden  heeft. Daarom 
is het ook in de volle betekenis van het 
woord een werkmap geworden: een 
hulpmiddel voor iedereen,  die een ver-
antwoorde inzet van vrijwilligers in de 
thuiszorg voor  dementerende  ouderen 
en hun dagelijkse verzorgers wil bevor-
deren. 

Dankzij een forse subsidie van het mi-
nisterie van WVC kon de prijs van de 
eerste oplage van deze werkmap zeer 
laag worden gesteld. Hij kan worden 
besteld door overschrijving van slechts 
f 7,50 op de rekening van Humanitas bij 
de postgiro, nr 582 000 onder vermel-
ding van „Verheldering". 
Het derde katern van de map, (die uit 
vier delen plus een leeswijzer bestaat), 
dient speciaal als informatiebron voor 
uitvoerende vrijwilligers. Deze kan ook 
apart worden besteld. Daartoe schrijft u 
dan een bedrag over van f 4,35 onder 
vermelding van de titel: „Een uitgesto-
ken hand". Beide bedragen inclusief de 
verzendkosten. 
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UIT DE DOOLHOF 

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

Woonkostentoeslag 
Ik heb wel eens gehoord van 
een extra woonsubsidie voor 
bijstandsontvangers. Hoe 
heet die subsidie en wie heb-
ben er recht op? 

De door u bedoelde subsidie 
is bekend onder de naam 
'woonkostentoeslag'. 
Deze bedraagt maximaal 
f 85,- per maand. De toeslag 
wordt gegeven aan bij-
standsontvangers die een 
huis delen en op grond daar-
van een korting krijgen op 
hun uitkering. Deze korting 
is bekend onder de naam 
'woningdelerskorting'. 
Deze woningdelers hebben 
wel weer recht op een toe-
slag wanneer de woonkos-
ten voor hen hoger zijn dan 
f 172,- per maand. Als u 
meent voor deze toeslag in 
aanmerking te komen, kunt 
u een verzoek indienen bij de 
Sociale Dienst in uw woon-
plaats. 

Bodembeslag bij 
belastingschuld 
Mijn zoon heeft een hoge be-
lastingschuld en is door 
werkloosheid niet in staat te 
betalen. Uitstel van betaling 
is hem ook geweigerd. Nu is 
door de belastingdienst aan-
gekondigd dat een deur-
waarder bodembeslag zal 
leggen. Wat houdt dat in? Ik 
heb nl. nogal wat spullen 
aan mijn zoon in bruikleen 
gegeven. 

Bodembeslag houdt in dat de 
deurwaarder beslag mag 
leggen op alle goederen die 
hij aantreft op de 'bodem' (in 
het huis) van uw zoon. Het  

woord bodem is in dit ver-
band een ouderwets woord 
dat typisch stamt uit de tijd 
van de Wet op de invorde-
ring van 's Rijks Belastingen 
uit 1845. 
De deurwaarder hoeft zich 
bij bodembeslag niet af te 
vragen van wie de spullen 
zijn in het huis van uw zoon. 
Wanneer hij van u b.v. een 
TV-toestel en een boeken-
kast in bruikleen heeft, dan 
kan hij daar beslag op 
leggen. 
Bij het beslagleggen moet de 
deurwaarder er wel op letten 
welke ruimte 'de bodem' van 
uw zoon is. Verhuurt hij b. v. 
een kamer aan een derde, 
dan is die verhuurde kamer 
geen bodem van hem en mag 
de deurwaarder op de goe-
deren in die kamer geen be-
slag leggen. 
Wanneer uw zoon bij u een 
kamer zou hebben gehuurd, 
moet de deurwaarder van de 
spullen van uw kamer afblij-
ven, dan worden alleen de 
privé-spullen van uw zoon 
gevorderd. 
Het enige wat u nog kunt 
doen is uw eigendommen te-
rughalen bij uw zoon, zodat 
deze niet gevorderd kunnen 
worden wanneer de deur-
waarder verschijnt. 

Ziekenfonds of 
Particulier 
Mijn echtgenoot en ik heb-
ben beiden een full-time 
baan. Ik ben verplicht verze-
kerd bij het ziekenfonds, ter-
wijl het inkomen van mijn 
echtgenoot boven de loon-
grens van het ziekenfonds 
ligt en hij particulier verze-
kerd is. Nu ben ik 6 maanden 
zwanger en vraag mij af of ik  

kan kiezen hoe onze baby 
verzekerd zal zijn, via mijn 
ziekenfonds of via de parti-
culiere verzekering. 

Helaas valt er in uw geval 
niet te kiezen. U zult een par-
ticuliere ziektekostenverze-
kering voor de baby af moe-
ten sluiten (of een combina-
tiemogelijkheid via de verze-
kering van uw echtgenoot). U 
kunt de baby niet met u mee-
verzekeren in het zieken-
fonds. U verdient nl. minder 
dan de helft van het totale 
gezinsinkomen. Alleen wan-
neer er over meer dan de 
helft van het totale inkomen 
ziekenfondspremie wordt 
betaald, kunnen kinderen in 
het ziekenfonds worden 
meeverzekerd. 
Dit geldt zowel voor gehuw-
den als voor ongehuwd sa-
menwonenden. 

Vrijwilligerswerk 
en uitkering 
Op korte termijn heb ik geen 
zicht op een betaalde baan. 
Gezien mijn opleiding wel-
licht op lange termijn ook 
niet. Ik wil daarom zinvol 
vrijwilligerswerk gaan 
doen. Aangezien ik nu een 
RWW-uitkering ontvang van 
de Sociale Dienst, zou ik 
graag willen weten wat mijn 
rechten zijn en of je moet op-
geven bij de Sociale Dienst 
wat voor soort vrijwilligers-
werk je wilt gaan doen. Ik 
ben 30 jaar en alleenstaand. 

Vrijwilligerswerk moet u al-
tijd bij de Sociale Dienst op-
geven. U krijgt geen onthef-
fing van sollicitatieplicht. 
Het zoeken naar betaald 
werk moet worden geconti-
nueerd. 
Op grond van de Wet Onbe-
loonde Arbeid Uitkeringsge-
rechtigden (de WOAU) moet 
het vrijwilligerswerk worden 
getoetst. Daarom zijn er door 
het Rijk regionale toetsings-
commissies (RTC) ingesteld 
die moeten bekijken of het 
vrijwilligerswerk met be-
houd van uitkering gedaan 
mag worden. 
De Sociale Dienst heeft een 
lijst met projecten die door 
de RTC getoetst zijn. Als het 
door u voorgestelde werk 
niet op de lijst voorkomt, dan 
wordt een verzoek om dit te 
toetsen ingediend bij de 
RTC. Als de RTC negatief be-
slist over de aanvraag, kunt  

u beter stoppen met de acti-
viteiten of er niet aan begin-
nen, wilt u uw uitkering niet 
in gevaar brengen. 
Er zijn drie criteria waarop 
vrijwilligerswerk getoetst 
wordt: 
- substitutie: vrijwilligers-

werk mag betaalde arbeid 
niet verdringen. 

- oneerlijke mededinging: 
concurrentievervalsing, 
vrijwilligerswerk is veel 
goedkoper voor bepaalde 
werkgevers dan gebruike-
lijk. 
budgetvervalsing: geen 
werk verrichten bij over-
heid en non-profit dat ook 
door betaalde krachten 
met een normaal contract 
wordt gedaan. 

Daarnaast maakt de toet-
singscommissie nog gebruik 
van een aantal hulperiteria. 
Overigens hoeft u geen toe-
stemming te vragen als u 
„traditioneel" vrijwilligers-
werk doet of wilt gaan doen 
(zoals vrijwilligerswerk bij 
Humanitas). 

Verzekering 
Toen we een verzekering wil-
den beëindigen, bleek de 
verzekering voor tien jaar af-
gesloten te zijn. Zijn er moge-
lijkheden om alsnog tussen-
tijds op te zeggen? 

Veel verzekeringen worden 
voor vijf of tien jaar afgeslo-
ten. Na afloop van deze ter-
mijn wordt de verzekering in 
veel gevallen met eenzelfde 
termijn verlengd. Alleen in-
dien men binnen een be-
paalde periode opzegt, zal 
de genoemde verlenging 
niet plaatsvinden. De opzeg-
termijn en de bepaling die de 
verlenging regelt staan in de 
polisvoorwaarden. 
Ondanks bovenstaande is er 
toch een mogelijkheid om de 
verzekering voortijdig te 
beëindigen. Op het moment 
dat de verzekeraar u op de 
hoogte stelt van een verho-
ging van de premie of een 
verandering in de voorwaar-
den, kunt u van de gelegen-
heid gebruik maken om de 
verzekering op te zeggen. U 
dient de verzekeraar dan per 
(aangetekende) brief mee te 
delen niet accoord te gaan 
met de voorgestelde wijzi-
ging en derhalve de verzeke-
ring te willen beëindigen. De 
termijn waarbinnen een der-
gelijk schrijven verzonden 
dient te worden, vindt u ook 
in de polisvoorwaarden. 
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VOLKSHUISVESTING IN DE 
!AREN NEGENTIG 

De vorig jaar ingestelde voor-
lopige Raad voor het Oude-
renbeleid (RO) lijkt weinig 
hinder te hebben van haar 
predikaat 'voorlopig.' Zij 
werkt als geen ander. Nog 
maar kortelings kwam zij met 
een eerste advies 'Ouderen 
en beleid, van object naar 
subject', waarin de RO de mi-
nister van WVC sommeerde 
tot een blik op de toekomst. 

Jongstleden januari bracht de RO al 
haar tweede geesteskind in druk ter we-
reld. Een zesendertig pagina's tellend 
bondig advies over de door staatssecre-
taris Heerma uitgebrachte ontwerpnota 
'Volkshuisvesting in de jaren negentig'. 
Een kritische doorlichting onder de titel 
'Ouderen en Wonen'. 
In de inleiding van haar advies geeft de 
RO onmiddellijk aan het begrip 'wonen' 
breed te willen verstaan en wel als een 
combinatie van huisvesting, woonom-
geving en mogelijkheden tot partici-
patie. 

De RO spreekt vervolgens haar waarde-
ring uit voor de poging van de staatsse-
cretaris om met een 'visie' te komen op 
de veelheid van met elkaar samenhan-
gende aspecten van de volkshuisves-
ting. 
Bij het bepalen van de woonbehoeften 
van ouderen in de jaren negentig is het 
zondermeer van betekenis rekening te 
houden met de toename van het aantal 
55+ huishoudens. Tussen 1986 en 2010 
neemt het aantal 55+ huishoudens met 
50% toe. Rond 2010 zal twee-vijfde van 
alle huishoudens uit 55+ huishoudens 
bestaan. 
In de toekomst wordt de vraag naar be-
taalbare huurwoningen in de sociale 
sector mede bepaald door de mate 
waarin huishoudens tot de lage inko- 

mensgroepen zullen behoren. De inko-
mensontwikkeling van oudere huishou-
dens vraagt derhalve speciale aan-
dacht. Volkshuisvestingsbeleid zal er 
zéker rekening mee moeten houden, 
stelt de RO. 
Op grond van gegevens verwacht de 
Raad, dat het volkshuisvestingsbeleid 
in de jaren negentig en daarna steeds 
meer een ouderenhuisvestingbeleid zal 
worden. 
De RO wijst dan met nadruk op de orde-
nings- en sturingselementen die de 
overheid bij het realiseren van haar 
volkshuisvestingbeleid wil hanteren. 
Ordenings- en sturingselementen bren-
gen niet zondermeer de in de grondwet 
vastgelegde zorg voor voldoende woon-
gelegenheid. Als we niet uitkijken eer-
der het tegendeel. Bepaalde sturings-
elementen kunnen namelijk in strijd ko-
men met een verantwoord huisves-
tingsbeleid voor ouderen. 
De RO doelt dan op allerlei ingrepen 
van overheidswege, die samen een de-
sastreus effect hebben (gedecentrali-
seerde budgettering, structurele huur-
verhoging, kwaliteitskorting individue-
le huursubsidie, doorstromingsregelin-
gen, opheffing speciale regelingen). 
Voorkomen moet Worden, dat het eind 
van het liedje van maatregelen is, dat 
kwalitatief goede  woningen voor oude-
ren in de toekomst voor veel ouderen 
niet meer te betalen zullen zijn. 
Over het laatste is de RO uitermate kri-
tisch. Zo heeft de RO grote twijfel over 
de houdbaarheid van de voorgestelde 
zogenaamde 'zorgbreedte' van het 
volkshuisvestingsbeleid. De beoogde 
zorgbreedte geeft, op basis van een in-
komensgrens, aan voor welk deel van 
de bevolking het vh-beleid gevoerd zal 
gaan worden. De RO zet vraagtekens 
bij de schatting over wie beneden een 
bepaald inkomen  zullen blijven. Men 
schat dat het om tienduizenden oude-
ren meer zal gaan dan de staatssecreta-
ris denkt. 
Uiterst kritisch reageert de RO ook op 
het onderdeel  huurprijzenbeleid. De  

overheid gaat uit van een jaarlijkse 
trendstijging van 3% en veronderstelt 
dat ouderen volop meedelen in de hypo-
thetische economische jaarlijkse groei 
van 2%. Maar alle departementen gaan 
van die hypothetische groei uit en po-
gen beslag te leggen op één en dezelfde 
hypothetische bestedingsruimte! 
Met betrekking tot vastgestelde huur-
lastenontwikkelingen en individuele 
huursubsidies signaleert de RO niets 
dan kommer en kwel. Ouderen beste-
den nu al veel méér van hun inkomen 
aan huur dan anderen in onze samenle-
ving. Door de voorgestelde maatrege-
len zal het alleen nog maar ongunstiger 
worden. 
De aftopping van de individuele huur-
subsidie plus de trendmatige huurver-
hogingen dwingen ouderen tot vertrek 
naar goedkopere alternatieven. Deze 
zijn evenwel niet of nauwelijks voor-
handen. Het aantal goedkopere wonin-
gen zal zelfs afnemen. 

De RO zou willen zien, dat extra reke-
ning gehouden wordt met de snelle toe-
name van het aantal ouderen-huishou-
dens tot 2000. Verder wenst de Raad 
aandacht voor de inkomenspositie in 
relatie tot de sociale woningbouw, een 
begrensde huurquote voor lage inko-
mens, periodieke bijstelling van de bo-
vengrens van de huursubsidietabel, 
bewaking van de verhouding inkomen-
woonlasten, reële vrije vestiging oude-
ren, terugdringing van het tekort aan 
betaalbare huurwoningen, regels ten 
gunste van de aanpasbaarheid van wo-
ningen, wegneming van belemmerin-
gen voor groepswonen én meer oudere-
ninvloed bij het opzetten en het beheren 
van woonexperimenten. 
De RO heeft zeer veel noten op haar 
zang. Maar ouderen hebben dan ook 
zeer lang moeten wachten op enige 
stem in het kapittel. 

Michael Kerkhof 
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GELD- EN SUBSIDIEBOEKJE 
Veel mensen met een laag 
inkomen maken geen ge-
bruik van subsidie- en belas-
tingfaciliteiten, speciaal 
voor hen bedoeld. Dit komt 
omdat men niet op de hoogte 
is van de verschillende rege-
lingen en/of omdat de rege-
lingen ingewikkeld en moei-
lijk te begrijpen zijn. 
In het Geld- en subsi-
dieboekje 1988/89 worden 
een zestiental regelingen 
uitgelegd, die van belang 
kunnen zijn voor mensen met 
een laag inkomen. De rege-
ling wordt in het kort uitge-
legd, er wordt verteld voor 
wie hij is bedoeld en hoe hij 
kan worden aangevraagd, 
vervolgens wordt ook nog 
aangegeven hoe men protest 
tegen een beslissing kan 
aantekenen. 
De toelichtingen worden ver-
gezeld van voorbeelden, 
standaardbrieven en 
adressen. 
Het boekje is samengesteld 
door Konsumenten Kontakt, 
waar u het ook kunt bestel-
len, f 5,50 (incl. verzendkos-
ten) op postbanknr. 363913 
van K.K. te 's-Gravenhage 
o.v.v. „Geld- en subsi-
dieboekje". 

RECHTSWIJZER 
Ons rechtsstelsel komt op 
menigeen over als een dool-
hof van wetten en regels. Er 
is duidelijk behoefte aan 
voorlichting over de juridi-
sche gevolgen van beslis-
singen die we in ons leven 
nemen. 
De nieuwe cursus 'Rechts-
wijzer' die Teleac vanaf 
woensdag 17 mei a.s. uit-
zendt, geeft vooral prakti-
sche informatie aan ieder-
een die op één of ander ma-
nier met juridische zaken te 
maken krijgt. Door bijvoor-
beeld in het huwelijk te tre-
den, door een huis te kopen, 
door samen te gaan wonen of 
door een erfenis te krijgen. 
De informatie is helder, be-
grijpelijk en op de dagelijkse 
praktijk gericht. Stap voor 
stap geeft 'Rechtswijzer' aan 
welke wegen bewandeld 
kunnen worden, wat de mo-
gelijkheden zijn en waar 
men terecht kan voor advies 
en hulp. 
De cursus is opgebouwd 
rond zes onderwerpen, te 

KORT 
VAN 
STOF 

weten samenwonen, trou-
wen, kinderen, wonen, echt-
scheiding, erfrecht en 
overlijden. 
Voorafgaand aan de cursus 
'Rechtswijzer' wordt op 20 
april a.s. zowel op radio als 
op televisie een documentai-
re uitgezonden waarin het 
personen- en familierecht 
centraal staat. 
De zes televisielessen zijn 
vanaf woensdag 17 mei a. s 
wekelijks te zien van 18.30-
19.00 uur via Nederland 3. 
De zes radiolessen zijn weke-
lijks te beluisteren op don-
derdag van 21.20-22.00 uur 
op Radio 5, vanaf 18 mei a.s. 
Het cursusboek kost f 23,50 
en is te bestellen door dit be-
drag over te maken op post-
giro 54 42 32 ten name van 
Teleac, Utrecht, onder ver-
melding van 'Rechtswijzer'. 
Het boek is ook via de boek-
handel te koop (ISBN: 90 6533 
1875). 
Voor meer informatie: 030-
946946 (kantooruren). 

„POSTORDER 
PATIENTEN" 
Sommige vormen van recla-
me werken blijkbaar zo sug-
gestief, dat mensen werke-
lijkheid en fantasie er door 
gaan verwarren. 
Bij de Regionale Instellingen 
voor Ambulante Geestelijke 
gezondheidszorg, is nu, zo 
blijkt uit kranteberichten, 
een nieuw type patiënt 
waargenomen: de „postor-
derpatiënt". 
Het gaat hier om de slachtof-
fers van bedriegelijke aan-
biedingen. Postorderbedrij-
ven bombarderen iedereen 
die maar een voordeur  met 
een brievenbus heeft met 
dikke enveloppen met een 
inhoud, die de ontvanger  

doen denken dat hij van al-
les gewonnen heeft, tot vette 
hoofdprijzen toe. 
Sommige mensen, die der-
gelijke enveloppen ontvan-
gen denken echt, dat ze iets 
gewonnen hebben en voelen 
zich bestolen, als achteraf 
blijkt, dat ze de „kleine let-
tertjes", niet goed gelezen 
hebben. Het gevolg: mensen 
ontwikkelen waanideeën, 
krijgen slaapstoornissen, ra-
ken depressief. „Mislei-
dingspatiënten", zo zou je ze 
ook kunnen noemen. Vooral 
mensen, die psychisch toch 
al niet sterk in hun schoenen 
staan zijn potentiële slacht-
offers. RIAGG-medewerker 
Pruijssers uit Dordrecht acht 
het dan ook tijd voor sluiten-
de wetgeving tegen dit soort 
misleidende reclame. 
Ook in de reclamewereld zelf 
realiseert men zich, dat het 
geleur met wedstrijden, 
waarin „iedereen winnaar 
is" te ver gaat. De Neder-
landse Bond van Postorder-
bedrijven heeft daarom be-
sloten dat dit soort akties 
niet meer toelaatbaar is en 
dat er, via een vorm van 
„zelfregulering",  een eind 
aan moet komen. 

DE ARDENNEN IN 
Het Humanistisch Verbond 
organiseert ook dit jaar weer 
een sportieve „Jongeren-
week" in de Belgische Ar-
dennen. Op het programma 
o.a. wildwaterkanoén, berg-
beklimmen, vlotten bouwen 
en grotten onderzoeken (on-
der deskundige leiding!). 
Deelname staat open voor 
jongeren van 13 t/m 17 jaar. 
Het gaat om de week van 29 
juli t/m 5 augustus en de kos-
tenbedragen f 365,-p.p., in-
clusief het gebruik van alle 
voor de activiteiten benodig-
de materialen en de reis 
heen en terug vanaf Maas-
tricht. 
Voor nadere informatie kunt 
u bellen met 030-28 74 09 of 
033-80 15 51. 

WIE IS DESKUNDIG? 
Naar aanleiding van de zaak 
Jolanda Venema, het geeste-
lijk zwaar gehandicapte 
meisje dat om allerlei rede-
nen naakt vastgeketend 
haar leven slijt, deelde 
staatssecretaris Dees de  

Tweede Kamer mee, dat en-
kele teams van deskundigen 
zullen worden gevormd die 
inrichtingen waar extra ge-
dragsgestoorde geestelijk 
gehandicapten worden ver-
zorgd, zullen gaan bijstaan. 
Volgens Riekele Hovinga, 
staffunctionaris van Steun-
punt Vrijwilligerswerk t.b.v. 
geestelijk gehandicapten, 
hoeft van Dees' gebaar niet 
veel verwacht te worden. Tot 
nu toe is steeds van alle kan-
ten beweerd dat 'deskundig-
heid ter zake' in ons land ont-
breekt. Misschien is die er 
ook niet in de betekenis van 
speciaal geschoolden. Maar 
mensen met kennis van za-
ken zijn er wel! 
Zij die door 'ervaring' des-
kundigheid hebben verwor-
ven zoals ouders en vrijwilli-
gers. Waren het ook niet de 
ouders van Jolanda V. die de 
grenzen van zorg aangaven? 
De opvang van Jolanda acht-
ten zij geen waarachtige 
zorg meer. Maar dat zijn 
waarschijnlijk niet het soort 
deskundigen waar door de 
staatssecretaris aan ge-
dacht wordt. 

ONVERZEKERD ZIEK 
Volgens een recente schat-
ting zijn in ons land ± 100.000 
mensen op geen enkele wijze 
verzekerd tegen ziekte-
kosten. 
Vooral de laatste jaren zijn 
veel mensen gestopt met het 
betalen van premies voor 
ziekenfonds of verzekering. 
Ziekenhuizen krijgen meer 
en meer te maken met onver-
zekerde patiënten. Veel 
mensen vinden de verzeke-
ring „te duur" en gokken er 
dan maar op „dat als het er 
op aankomt geen mens de 
nodige medische hulp zal 
worden geweigerd." 
Van de genoemde honderd-
duizend onverzekerden zijn 
enkele tienduizenden oude-
ren. Volgens de Vereniging 
van Nederlandse Zieken-
fondsen hebben veel oude-
ren er van afgezien een parti-
culiere verzekering te sluiten 
(sinds 1 januari j.l. met maxi-
maal f 181,- premie per per-
soon per maand), nadat in 
1987 de „bejaardenverzeke-
ring" en de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering wer-
den opgeheven. Maar onver-
zekerd zijn is daarnaast ook 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Fin moet terugkrabbelen 

Het land in voor Humanitas 
Er zijn mensen, die Crlles willen weten 
over Humanitas. Op beurzen en tijdens 
manifestaties komen ze bij de stand van 
Humanitas en vragen honderd uit. 
Er moeten dus ook mensen zijn, die alles 
wéten over Humanitas, of in elk geval 

VRIJWILLIG 

De vereisten: niet in je schulp kruipen, 
als er een vreemde op je af komt om wat 
te vragen. Nieuwsgierig zijn, om er voor 
te zorgen dat je zelf alles te weten komt, 
wat een ander kan vragen. Handig ge-
noeg zijn om na enige aanwijzingen en 
oefeningen zelf het standje te kunnen 
neerzetten, compleet met folders, sjaal-
tjes, kaartjes en alles wat de afdeling 
Publiciteit méér bedenkt. Beschikken 
over een auto, want anders is het geen 

hoe je alles over Humanitas te weten ko-
men kan. Dat bent u misschien niet. Maar 
daar valt wat aan te doen. Want leuk is 
het wèl, om namens Humanitas bij aller-
hande gelegenheden aanwezig te zijn, 
als 

VOORLICHTER. 

doen. En geïnteresseerd in het zinvol be-
steden van ca. 10 dagen of avonden per 
jaar, waaronder een aantal zaterdagen, 
ten behoeve van Humanitas. Met geen 
andere beloning dan vergoeding van ge-
maakte onkosten en veel voldoening. 
Wie zich hiertoe aangetrokken voelt kan 
bellen met Erik Stibbe op het Centraal 
Bureau: 262445. Want Humanitas helpt 
mensen . . . als á meehelpt! 

in een aantal gevallen een 
gevolg van slordigheid, on-
wetendheid of de onmoge-
lijkheid je te verzekeren als 
je illegaal in Nederland ver-
blijft. 
Conclusie: ooit worden we 
allemaal wel eens ziek. Wie 
daarna geen hartverlam-
ming wil krijgen van de on-
betaalde nota's doet er goed 
aan te controleren, of zijn/ 
haar ziektekostenverzeke-
ring in orde is. 

ACTIE EN REACTIE 
In Heerlen is een nieuwe (RK) 
stichting 'Behoud van leven' 
opgericht. De stichting wil in 
Zuid-Limburg een tehuis op-
zetten waar mensen kunnen 
doodgaan zonder de drei-
ging van (niet-vrijwillige) 
euthanasie. Men wil goede 
stervensbegeleiding en pijn-
bestrijding bieden. De sug-
gestie dat er in ziekenhuizen 
niet-vrijwillige euthanasie 
(= moord) wordt gepleegd, is 
van diverse kanten als vol-
strekt onzinnig verworpen. 
Het Landelijke Patiënten/ 
Consumenten-platform be-
treurt het Heerlens initiatief 
ten zeerste. 

DRAAIDEURPATIËNTEN 
Veel psychiatrische zieken-
huizen zien een belangrijk 
deel van hun patiënten eni-
ge tijd, nadat ze zijn „ont-
slagen", weer terugkomen. 
„Draaideur-patiënten" wor-
den ze al genoemd en hun 
aantal neemt steeds meer 
toe. 
De oorzaak: voor ex-psychia-
trische patiënten ontbreekt 
het in Nederland aan de ge-
schikte nazorg. Ex-patiënten 
hebben grote behoefte aan 
gerichte stimulansen om 
hun plaats in de maatschap-
pij weer „normaal" in te ne-
men. Bestaande vormen van 
beschermd wonen blijken 
daartoe niet voldoende. 
Mensen moeten soms daad-
werkelijk op weg geholpen 
worden om weer op eigen be-
nen te kunnen staan. 
Humanitas in Assen heeft 
deze problematiek onder-
kend. Daar is nu een projekt 
ex-psychiatrische patiënten 
(PEP-projekt) opgezet om iets 
aan de nazorg-problematiek 
te doen. Het projektplan is 
voor belangstellenden op 
aanvraag verkrijgbaar. Voor 
nadere informatie kunt u bel-
len met mevr. I. Hoekstra, 
05920-16664. 

Watersport voor 
gehandicapten 
Aan het Paterswoldse Meer 
op de grens tussen Gronin-
gen en Drenthe zijn lichame-
lijk of geestelijk gehandicap-
ten nu welkom in een bunga-
low van Humanitas. 

De „Werkgroep Gehandicap-
ten Paterswoldse Meer" be-
heert in het recreatiegebied 
De Koelstukken een tweetal 
aangepaste bungalows, 
speciaal bestemd voor deze 
groep, die zo vaak vergeten 
wordt. Er zijn volop mogelijk-
heden voor zeilen, kanova-
ren, surfen en roeien, al naar 
gelang ieders eigen moge-
lijkheden. Iedere bungalow 
biedt ruimte aan acht perso-
nen, de begeleiders inbe-
grepen. 
De bungalows zijn te huur 
per week, eventueel ook al-
leen voor een weekend. Voor 
nadere informatie kunt u te-
recht bij Humanitas Drenthe, 
Torenlaan 6c, 9401 HP Assen, 
telefoon: 05920-11121. 

Humanitas elk uur van de 
drukke woensdagochtend op 
de radio. Koppen in de krant. 
Volgens Humanitas in Win-
sum discrimineert de PTT 
een Irakees vluchtelingen- 
gezin. 

De feiten: een Irakees gezin 
wacht op de uitslag van een 
asylaanvrage. In het kader 
van de ROA-regeling heb-
ben ze een huis gekregen in 
Winsum, Humanitas zorgt 
voor begeleiding. Het gezin 
vraagt telefoon aan, de PTT 
eist een waarborgsom van 
f 500,—. Niet gering voor wie 
moet leven van een uitkering 
voor de dagelijkse uitgaven 
van f 445,— per maand. Ar-
gument van de PTT: het gaat 
om een „wisselwoning", be-
stemd voor vluchtelingen en 
de vorige bewoners zijn ver-
trokken zonder de rekening 
te betalen. „Discriminatie",  
stelde een woordvoerder van 

Humanitas. „Hier worden 
mensen beoordeeld op wit 
ze zijn, niet wie ze zijn." 

Algemene leveringsvoor-
waarden 
Volgens de Algemene Leve-
ringsvoorwaarden van de 
PTT mag een waarborgsom 
worden gevraagd, indien op 
grond van feiten of omstan-
digheden in redelijkheid 
twijfel kan bestaan of de 
aanvrager aan zijn verplich-
tingen tot betaling zal vol-
doen. 
Humanitas is van mening, 
dat deze beoordeling altijd 
individueel zal moeten zijn. 
Dat het ging om een gezin, 
waarvan de vrouw om medi-
sche redenen dringend tele-
foon nodig heeft, maakt de 
zaak extra pregnant. De PTT 
heeft inmiddels toegegeven, 
dat een fout is gemaakt en 
opdracht gegeven de ge-
vraagde aansluiting met 
spoed tot stand te brengen. 
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MARIJKE HATSBURG 

is freelance journaliste. Van januari 1987 tot en met dit nummer 
heeft zij het nodige schrijfwerk en de eindredactie van Van Mens 
tot Mens verzorgd. 

Buchenwald 1989 

KRIJGT WAT HEM TOEKOMT. 
We lopen langs de martelcellen en ik 
lees de verhalen. We gaan door het cre-
matorium, langs de plaats waar-inde 
paardenstal - aan velen het nekschot 
werd gegeven. 
Jedem das Seine, Jedem das Seine, Je-
dem das Seine, bonkt in mijn hoofd bij 
elke stap. En ik begrijp niet. Dit is niet te 
begrijpen. 
Ik verneem, dat de overlevenden van 
Buchenwald (een handjevol van het 
kwartmilj oen dat daar naar binnen 
moest) na 1945 eigenhandig de barak-
ken hebben afgebroken, waar zij des-
tijds moesten 'wonen'. Zij vonden het 
behoud van Buchenwald als gedenk-
plaats een goed idee, maar konden niet 
leven met het idee dat hun 'huizen' daar 
ook in stand zouden blijven. 

Elk jaar, rond begin mei, hoor ik men-
sen zich hardop afvragen: wat is nu nog 
het belang van een nationale doden-
herdenking, bevrijdingsdag en altijd 
weer die documentaires over '40-'45 op 
televisie? Het is allemaal zo lang ge-
leden . . . 

Een troosteloze zaterdag met lage luch-
ten en miezerende regen. Het is februari 
1989 en ik rijd langzaam door het toe-
gangshek van Buchenwald, sinds hal-
verwege de dertiger jaren concentra- 
tiekamp bij het (Oost)duitse stadje 
Weimar. 

Zelf ben ik na-oorlogs. Zelfs mijn ouders 
hebben de tweede wereldoorlog nau-
welijks bewust meegemaakt. Het is dus 
meer tijdens de geschiedenislessen 
dan aan de eettafel geweest, dat ik de 
verschrikkingen van de oorlog vernam. 
Ik herinner me de doodse stilte en geïn-
trigeerde verbazing bij het voorlezen 
van Reis door de Nacht van Anne de 
Vries, inde zesde klas van de lagere 
school. 

Ik herinner me de adembenemende ar-
chieffilms van nazi-demonstraties, Hit-
ler-toespraken en massagraven tijdens 
mijn middelbare school-periode. 
Drie jaar geleden de documentatie 
SHOA op televisie; over concentra-
tiekampen, interviews met overleven-
den van de oorlog, ex-gevangenen en 
omwonenden. En pas toen, drieëntwin-
tig jaar oud, besefte ik dat ik nooit zou 
kunnen bevatten, hoe allesoverheer-
send voor sommige mensen die oor-
logservaringen zullen blijven. Zo ver-
schrikkelijk, mensonterend en absoluut 
waanzinnig en onbegrijpelijk, dat een 
mensenleven te kort is, om die ervarin-
gen te verwerken. Laat staan om te kun-
nen zeggen: ach, het is zo lang geleden, 
laat die dodenherdenking maar zitten. 

Buchenwald, Oost-Duitsland, 1989. Ik 
ben zesentwintig en loop met mijn 
dochter van anderhalf door het hek van 
het eigenlijke kamp. In het hek staat 
„JEDEM DAS SEINE", slechts leesbaar 
voor wie door dat hek afgesloten werd 
van de vrijheid, van het leven. IEDER  

Buchenwald, een miezerige, uitge-
strekte vlakte. Leeg genoeg om alle 
waanzin toe te laten in het hoofd van de 
bezoeker. De waanzin van toen, de 
waarzin van nu. Want wat is er daad-
werkelijk veranderd sinds de concen-
tratiekampen bezienswaardigheden 
zijn geworden? 
Elk jaar twee minuten stilte en één vrije 
dag per vijf jaar zijn te weinig om te 
verwerken en te bezinnen. Elke dag zou 
een dodenherdenking en een bevrij-
dingsdag moeten zijn - om vanuit dat 
besef te verwerken aan een wereld 
waarin niemand het bestaansrecht van 
een ander betwist of zelfs onmogelijk 
maakt. 

Buchenwald. De ver-na-de-oorlogse 
Nikla zingt opgewekt het liedje van de 
twee broodjessmerende beren: Hihihi, 
hahaha, ik stond erbij en ik keek er-
naar . . . Ooit zal ik haar proberen mee 
te geven, dat die houding tot onnoeme-
lijk menselijk leed kan leiden, en daar-
om nooit de juiste manier van leven kan 
zijn. 
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