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De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd 

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren 

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer 

teruggekregen - of als cadeau hebben weggegeven. Zolang de voor-

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de 

aanbieding: 

MAANDBLAD OVER HUMANISME, MENS EN WERELD 

"Hoe gaat het met je? Ja, druk." Het zo-
mernummer van 1996 staat helemaal in 
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina's 
over de dwingende tijd van kalenders, 

klokken, roosters, agenda's en deadlines. 
De een komt altijd tijd tekort, de ander 

heeft tijd over. Hoe ervaar je de tijd als je 
moet wachten op je vrijheid in de bajes? 

Hoe geduldig ben je nog als je dagen 
moet wachten aan de Poolse grens? En 

de beleving van tijd in verschillende cul-
turen: op tijd komen voor een afspraak 

op Curaao? "Ach man, doe niet zo 
makamba, doe niet zo Nederlands". 

- J 	- 

Tijd van geboorte tot de dood 

De menselijke geest en de tijd 
Culturele verschillen in tijd 

Modern leven: slaven van de tijd 

; 7 f
r 
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In dit speciale jubileumnummer van 
1995 alles over hoe mensen met elkaar sa-
men leven. De individualisering lijkt te ver 
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan 
ook op zoek naar meer broederschap, naar 
een nieuw soort samen leven. Met voldoende 
ruimte voor het individuele in de mens. Is het 
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)tolerantie, saamhorigheid, 
vooroordelen, opvoeden en vriendschap. 
Lees hoe blank en zwart leren samenwerken 
in de theatergroep Nultwintig. Hoe turtoch-
tonen en nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven'? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hu-
nzanitas en het Humanistisch Verbond. 

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer van 1994. 
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kind 
van je ouders blijf je, ook wanneer je al lang volwassen en zelfstandig 
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De hand is vaak onzichtbaar en on-
bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om met de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? Waarvan wil je je bevrijden en wat 
geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om met je ouders 
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles 
over de ruzies, de eisen, de ergernis, maar ook over de vreugde, de in-
spiratie en de verbondenheid. 

Zo bestelt u: 
Maak f 15,- (inclusief portokosten) over op giro 58 van 

het Humanistisch Verbond in Amsterdam onder vermel-

ding van 706/mtm. Let s.v.p. op het juiste adres op uw 

overschrijving! 
Wilt u graag informatie over andere themanummers, 

bel dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219030. 
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HUMANISrIrK 

4 Humanitas Nieuws 
Een nieuw project voor rouwverwerking bij tieners 

6 'Elke drie weken kijk ik 
ernaar uit' 
Humanitas in Almere bezoekt gevangenen. De gedeti-

neerde Arnold kan zo het contact met de samenleving 

bewaren. 

Humanitas 

Recht van de sterkste? 

In veel opzichten is onze samenleving een jungle 

waar het maar moeilijk overleven is. Sommige men-

sen houden zich minder gemakkelijk staande dan 

andere. Wij zijn als samenleving niet tolerant en 

zorgzaam voor mensen die het zelf niet redden. 

We grijpen pas in als het echt niet meer anders kan. 

maar vaak zijn de gaten in het vangnet te groot. Er 

is een voortdurend spanningsveld tussen de op-

vangvan mensen en het stimuleren van het zoeken 

van de eigen weg. Het is hierbij steeds de vraag of 

het iets oplevert wanneer de eigen verantwoorde-

lijkheid van mensen die op het randje van de sa-

menleving balanceren, overgenomen wordt door 

anderen. Humanitas 

heeft een jarenlange er-

varing met projecten 

waarbij de nadruk ligt op 

het stimuleren van de 

eigen verantwoordelijk-

heid van mensen. Men-

sen moeten zelf het heft 

in eigen hand kunnen 

nemen. Maar we laten 

ze niet door het vangnet 

vallen. Daarbij geldt: use it or lose it. Als mensen 

niet worden gestimuleerd hun eigen verantwoorde-

lijkheid te dragen, verliezen ze ook de vaardigheden 

om datte kunnen. In de zorg heet dat helpen met 

de handjes op de rug. 

Verslaafde ouders die zelf hun kinderen willen op-

voeden, een gevangene die regelmatig bezoek 

krijgt van een vrijwilliger en de opkomst van 'be-

moeizorg'. Rode draad van een de artikelen in 

deze Van Mens Tot Mens is het vangnet van de 

samenleving. Ze gaan over mensen die in een 

moeilijke situatie leven. Voor wie het moeilijk is 

om volwaardig deel te nemen aan de samenle-

ving. Humanitas wil hun verantwoordelijkheid 

niet overnemen. In een humane samenleving 

zijn er mogelijkheden voor mensen om zelf de 

verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan te 

nemen. Om zelfstandig te kunnen leven. Om een 

volwaardige plaats te krijgen. In een samen-

leving waarin niet alleen het recht van de 

sterkste geldt. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 

Jaargang 45 november 1997 nr. 7 

Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 

8 De werkplaats van Humanitas 
Michael Kerkhof, hoofd van de afdeling Ontwikkeling 

en Ondersteuning, werkt aan een systematische op-

zet en uitwerking van nieuwe ideeën. 

10 Opvoeders onder elkaar 
Vrijwilligers schieten verslaafde ouders te hulp om re-

gelmaat in het gezin te herstellen. Zij boeken daarbij 

opmerkelijke successen. 

12 Trend: Bemoeizorg 
Alternatief voor zorg tegen wil en dank. 

13 Zusters 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas 

14 Het Moment 
De afdeling Eemland betrekt een nieuw. groter pand. 

15 Afdeling Heuvelrug 
Een afdeling die haar vleugels uitslaat. 

16 Agenda 

17 Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18 Postbus 71 Vraag 
Mr. Ton van den Brink beantwoordt brieven van lezers. 
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• Een telefooncirkel 

biedt veiligheid. 

Drempel telefooncirkel 

lio De afdeling Alkmaar gaat een variant op de telefooncirkel invoeren 

voor mensen die pas kennismaken met het verschijnsel. In een te-

lefooncirkel bellen alleenstaande ouderen elkaar elke dag op een vaste 

tijd om te controleren of alles goed is. Als gewenning en om een mogelijke 

aarzeling weg te nemen krijgen geïnteresseerde ouderen dagelijks op een 

vast tijdstip telefoon. Zij hoeven echter geen andere deelnemers aan de 

cirkel te bellen. Zo ervaart een nieuwe deelnemer niet alleen het gevoel 

van veiligheid die een telefooncirkel biedt, maar raakt ook vertrouwd met 

het dagelijkse telefoontje. Humanitas heeft in Alkmaar zes telefooncirkels 

met in totaal 26 leden. Elke cirkel heeft een coordinator die elke werkdag 

op een vaste tijd een telefoonestafette begint. De cirkel sluit ook weer bij 

de coördinator. Neemt iemand de telefoon niet op. dan schakelt die een 

opgegeven sleuteladres in. Drie keer per jaar organiseert de afdeling een 

bijeenkomst voor de deelnemers, waar de bellers elkaar in levende lijve 

ontmoeten. 

er,  e"rouw 
man itas en het Humanistisch 

Verbond gaan zich samen richten op 

on  e len die bezig zijn verlies en overlijden 

an dierbaren te verwerken. Dit initiatief 

krijgt gestalte in het project Tieners voor 

tieners, onderdeel van het reeds bestaan-
11111.01 

de project Dienstverlenind Overlij-
den (DRO). De initiatiefner~ken jon- 

en tot 25 jaar voor deelname aan een 
werkgroep. Deze werkgron zal met Ruud 

a SijI (Humanistisch Verbond) en Lotte 
Wouters (Hu nitas) meedenken over de 

zet van he project Tieners voor tieners.. 

oorwaardë voor deelname is dat de jon-, 

geren ervaring hebben met verliesverwer-
king na overlijden. De werkgroep moet het 

eelproject laten aansluiten bij de bele-

vingswereld van tieners. Daarbij gaat het' 

over bijvoorbeeld de betekenis van vrien-

den bij verliesverwerking. Met wie praat jel 

er je verdriet, zoek je afleiding of sluit je.  

e op in je kamer? De werkgroep zal sa- 

enwerking zoeken met onder andere tie-
fo2  0 aden, jongerenwerk, kindertelefoon 

aij Sociaal-cultureel werk. Er zijn al ideeën 

Voor het deelproject: artikelen in tienerbla-

den, brieven sturen, internet opgaan en 
een telefoonlijn opzetten. 

emteresseerde jongeren kunnen zich 

aanmelden bij Lotte Wouters, telefoon 
11 020 . 523 11 00 of Ruud van Sijl, telefoon 

020. 52310 00. Ook voor meer informatie. 

ani a s- 
Bent u actief voor Hurnanitas? Vertel hler waar u mee bezie  

Steun hij veriiies in Zwoilie 
In het juni-nummer van Van Mens tot 

Mens presenteerde de afdeling Zwolle 

van Humanitas het project Steun bij Verlies. 

De werving en voorlichting van vrijwilligers voor 

dit project was toen nog in volle gang. Inmid-

dels is de werkgroep Steun bij verlies operatio-

neel. Per 1 oktober staan twaalf vrijwilligers 

paraat om individuele ondersteuning te geven 

aan mensen die een dierbare verloren hebben 

en moeite hebben met het verwerken van dit 

verlies. Contactpersoon van de werkgroep is 

Yvette Versteegh, telefoon 038 42 32 961. 

n5ndevdagverrroVijf wErrn-
- minwedstrijel 

•

Het tuincentrum lntratuin zal de tuin-

wens van het kinderdagverblijf 'Ut Vlae-

gelke' in Steyl, onderdeel van de Stichting Kin-

deropvang Humanitas, in vervulling laten 

gaan. Ut Vlaegelke heeft de prijsvraag 'Het in-

sturen van een tuinwens' gewonnen die on- 

Home-Start in Flevolau--nd 

ii•

Er is behoefte aan Home-Start in Flevo-

land. Uit onderzoek blijkt dat de onder-

vraagde gemeenten en provinciale instellin- 

gen er een 'markt' voor zien. Home-Start 

behelst begeleiding van gezinnen met jonge 

kinderen door vrijwilligers. In Nederland voert 

onder andere Humandas dit project uit. Het 

onderzoek toont aan dat de ondervraagden 

positief zijn over de methodiek van Home-

Start Zij denken dat het benodigde draagvlak 

aanweiig is. Het verdient aanbeveling om te 

starten met een experimenteel project in Al 

mere en Leewolde 'Vervolgens zal bekeken' 

4 (grien of uitbreiding mogelijk is in heel Flevo 

iand Het plan op' Home Start ic Flevoland op 

le zetter (1?-iteer ,./ai  I  onge,/ebi een, jaar gele  

den. Het idee komt van de Humanitas-afdelin-

gen in Flevoland. Na een eerste oriénterend 

gesprek met de provincie Flevoland kreeg Hu-

manitas de boodschap mee om gemeenten 

en instellingen te polsen en een draagvlak te 

creeren. Afgelopen voorjaar heeft Annelies 

Boode. coördinator Home-Start in Amers 

foort. onderzoek gedaan naar de behoefte 

aan Home Start in Flevoland. Voor het onder 

zoek zijn 28 instellingen benaderd. De resul 

laten van dit onderzoek zijn verwerkt in een 

rapport dat op 18 september werd overhan 

digd dilt gedeputeerde Dick van Hemmen 

HIlnianitas is twee jaar geleden begonnen 

'net drie experimentele projecten Home 

Start bil draaien er leve-ni projecten en vele,  

1(if 	1  /1111 in ,/oorhereidif 

uan mens tot mens CO NR 7 •  nouernbe, 1997 
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langs door Intratuin werd uitgeschreven. De 

prijs kwam voor het kinderdagverblijf als een 

geschenk uit de hemel. Al jaren zijn er plannen 

om het buitenverblijf te verfraaien. De leiding 

vindt het belangrijk dat de kinderen al op jonge 

leeftijd in aanraking komen met 'groen'. De 

prijs werd door Rob Verlinden, presentator van 

het RTL4-programma Eigen Huis en Tuin, aan 

het team van het kinderdagverblijf uitgereikt. 

GoedGmpe maarltijci 
Een complete maaltijd voor 5,75 gul- 

den. Daar kun je zelf niet voorgaan ko-

ken. Toch serveert het zorgcentrum van de 

stichting Humanitas Rotterdam aan de Berg-

weg voor dit luttele bedrag een volledige maal-

tijd. En dus wordt er door omwonenden van II. 

Leerplaats  50+ 

e De bijeenkomsten van het Amsterdamse Humanitas-project Leer-

plaats 50+ zullen in november gewijd zijn aan muziek, schilder-

kunst en architectuur. In december moeten deelnemers ervoor zorgen 

dat zij goed bij stem zijn. Ze houden zich dan bezig met zang. Aan de Sarp-

hatistraat 6 in Amsterdam komen al zeven jaar lang om de veertien dagen 

50-plussers bijeen voor studie en gezelligheid. Het uitgangspunt van het 

project Leerplaats 50+ is om samen met anderen op de hoogte te blij-

ven van ontwikkelingen in de samenleving. De Leerplaats organiseert 

een studieblok van drie middagen rond een thema. Bijvoorbeeld over 

kunst, gezondheid, rechtspraak of het ontstaan van de wereld. Er zijn 

ook uitstapjes met inleidingen en lezingen. Zo zijn de deelnemers afge-

lopen seizoen naar het Tropenmuseum, theater Carré, het Rijksmuseum 

en de stad Antwerpen geweest. De bijeenkomsten zijn toegankelijk zon-

der aanmelding vooraf. Inlichtingen: Humanitas afdeling Amsterdam 

( Martha de Baat), telefoon 020 • 523 11 00. 

o Deelnemers 

aan de leerplaats 

50+ reizen zelf 

naar het buiten-

land 

het zorgcentrum volop gebruik gemaakt van 

het restaurant van Humanitas. Het zorgcen-

trum wil daar nu een stokje voor steken. Als te-

veel 'buitenstaanders' een goedkoop etentje 

nuttigen, komt de oorspronkelijke functie van 

de maaltijdvoorziening in het gedrang. De 

maaltijden zijn bestemd voor bewoners en per-

soneel. Om die reden gaat het zorgcentrum 

een pasjesregeling invoeren. Bewoners en per-

soneel kunnen met een pasje een maaltijd ko-

pen voor 5,75 gulden. Mensen zonder pasje 

betalen voor dezelfde warme hap 7,10 gulden. 

ellijëntenraad Hoogeveen 

o In Hoogeveen is dit jaar een Cliëntenraad 

Sociale Zekerheid opgericht. In deze 

raad zijn verschillende organisaties vertegen-

woordigd, waaronder Humanitas. De Cliënten-

raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 

aan het gemeentebestuur om de positie van 

mensen in minimale financiële omstandighe-

den positief te beïnvloeden. Ook andere organi-

saties die betrokken zijn bij de voorbereidingen 

uitvoering van beleidszaken die minima aan-

gaan worden van advies gediend. Tevens signa-

leert de raad nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van het minimabeleid. 

Kinderkampen 
Gelderland 

delingen Arnhem, 

 

langs hebben Rheden/Rozen- 

daal 	
/

maniRtas-af- • 
daal en Doetinchem de Kinderkampcom-

missie Gelderland in het leven geroepen. 

De commissie organiseert vakanties voor 

kinderen die normaal gesproken nooit op 

vakantie gaan. In de zomer van volgend 

jaar zullen 35 kinderen tussen de 9 en 13 

jaar een week doorbrengen in Overijssel. 

Verriliieservarfingera 

0  In Tilburg wordt gewerkt aan de oprichting van een centrum waar 

vrijwilligers van Humanitas en andere organisaties mensen met 

een verlieservaring zullen gaan begeleiden. Het kan gaan om mensen 

van wie een dierbare is overleden, maar ook om mensen die hun baan 

zijn kwijtgeraakt, die hun gezondheid achteruit zien gaan of die zijn ge-

scheiden. Het eerste initiatief van het centrum is een training voor de 

toekomstige begeleiders. De serie van tien vormingsbijeenkomsten 

gaat op 18 november van start en is bedoeld voor mensen die anderen 

willen bijstaan in hun verlieservaring. De eerste vier bijeenkomsten zijn 

gewijd aan het thema 'Helpend nabij zijn bij verlies'. In de zes volgende 

bijeenkomsten staat het thema 'Omgaan met levensvragen' centraal. 

Inlichtingen: Humanitas District Zuid, telefoon 076 • 5614693 en Pris-

ma (Jacques Poels), telefoon 013 • 5441440. 

van mens tot mens  CO NR. 7 • november 1997 



Arnold is afgesloten van de 

buitenwereld. Zijn familie 

mijdt hem en zijn huis is hij 

kwijt. Arnold zit in de  4,44 

gevangenis. Humanitas 

bezoekt hem regelmatig. 

Via een vrijwilligster blijft 

Arnold toch in contact met 

de buitenwereld. Het maakt 

later de terugkeer naar de 

maatschappij gemakkelijker. 

BAMBER DELVER 

 

BEZOEKGROEP GEDETINEERDEN ALMERE 

 

ARNOLD WIL ALLEEN bij zijn voornaam 
genoemd worden. Wat hij misdaan heeft 
blijft ook buiten beschouwing. Het zijn 

de twee voorwaarden waaronder het in-

terview plaats kan vinden. Het gesprek, 
in aanwezigheid van een medewerker 
van het Huis van Bewaring, vindt plaats 
buiten de bezoekuren. De eerste voor-

waarde komt van Arnold zelf, de tweede 

van de penitentiaire inrichting Almere-

Binnen. De naam suggereert dat de in-

stelling vlak bij de stad ligt. Maar Alme-
re-Binnen bevindt zich juist ver van de 

bewoonde wereld, weggestopt op het be-

drijfsterrein. Een nieuwbouw-uitgave 

van het prototype HvB, zoals het Huis 

van Bewaring in vakjargon wordt afge-

kort. Een grauw-grijze, getraliede blok-
kendoos. De naam is treffend gekozen, 
verklaart Arnold: 'We zitten hier toch 

binnen?' 
Aan het interview wil hij meewerken 

uit waardering voor de vrijwilligster 

`Ik maakte alleen 
nos  maar  Druisen 

en doodskisten.' 

van Humanitas die hem bezoekt.'Ik heb 
geen contact meer met mijn familie, ie-
dereen heeft met me gebroken. Ik heb 

geen huis meer, soms komt de buur-
vrouw nog weleens op bezoek. Als de 
vrijwilligster van Humanitas er niet zou 

zijn, zou ik niemand meer zien die van 

buiten de gevangenis komt.' 

Vrijwilligers die gedetineerden op-

zoeken maken deel uit van projecten 

van Humanitas in de afdelingen Arn-

hem, Lelystad en Almere.  

Gevangenismuren 
Met hun bezoeken proberen vrijwilli 
pers de gedetineerden betrokken te 
houden bij de maatschappij buiten de  

gevangenismuren. Contact met de bui-
tenwereld is voor mensen als Arnold 
belangrijk om de stap naar de samenle-
ving makkelijker te maken zodra zij 
hun straf hebben uitgezeten. 

Juist dat laatste is voor velen moeilijk. 
'Toen ik vorige maal vrijkwam, wist ik 
niet wat ik met die vrijheid aan moest', 
zegt Arnold.'De gevangenis is zo'n veilige 
plek. Alle deuren gaan op slot, alles wordt 
gecontroleerd, het is een wereld op zich. 
Toen ik thuis kwam kon ik me alleen 
maar op mijn gemak voelen door ook alle 

deuren op slot te doen. Ik was gewoon 
bang.' 

Nu zit Arnold opnieuw vast. Hij weet 

niet wanneer hij vrijkomt. Zich voorbe-
reiden op de toekomst is daarom extra 
moeilijk. Zijn leven bestaat uit het verblijf 
in een cel, klussen doen op de afdeling en 
creatieve arbeid Hij verricht 'gelukkig' 
reinigingswerk, zo komt hij vaker uit zijn 
rel dan anderen Vooral over het crea werk 

van mens tot mens 4:0 Ns 7 •  november 199/ 



2  Het is moei-

lijk om na een 

verblijf in de ge-

vangenis weer 

terug te keren 

in de maat-

schappij. 

is hij enthousiast. 'Als het allemaal door-
gaat komt er een glazen vitrine waarin 
spullen staan. Die kunnen dan worden 
verkocht. Met de opbrengst kunnen we 
weer materiaal kopen en nieuwe dingen 
maken. Er zitten best hele mooie spullen 
bij, die in de winkel duur zijn.' 

Klapwiekende albatros 
Hij is nu bezig met een grote, klapwie-
kende albatros van triplex. Eerst, toen 
hij nog op afdeling A zat, ging dat niet. 
'Ik voelde me er niet thuis, trok me te-
rug. Als we werden gelucht liep ik al-
leen.' Op eigen verzoek en op voor-
dracht van het personeel werd Arnold 
overgeplaatst naar afdeling D, waar bij-
zondere zorg is, meer aandacht voor de 
mensen persoonlijk. Die afdeling telt 
de helft minder cellen. 

'Op een gegeven moment maakte ik 
alleen nog kruisen en doodskisten', zegt 
Arnold. 'De bewaking heeft de knoop  

doorgehakt: "Die dingen gaan weg en jij 
gaat naar de psychiater". Toen kwam ik 
op D terecht. Nu heb ik het meer naar 
mijn zin, het gaat me beter af.' 

Arnold kijkt uit naar de bezoekjes van 
de vrijwilligster. Het helpt hem om met 
beide benen in de werkelijkheid te 
staan. 'Ik had me opgegeven voor het 
project van Humanitas omdat ik de nei-
ging heb op mezelf terug te vallen en me 
met niemand meer te bemoeien. De be-
zoeken van de vrijwilligster helpen mij 
om contact te houden met wat er om 
mij heen gebeurt. Ik beschouw de vrij-
willigster van Humanitas als een twee-
de moeder. Aan je moeder kun je ook al-
les kwijt. In haar heb je vertrouwen dat 
niet geschaad wordt want zij maakt 
zich bezorgd om jou. 

Eén keer in de drie weken komt zij op 
bezoek. Het is het moment dat ik ge-
woon met iemand kan praten die niets 
met de gevangenis te maken heeft. 

Goed  contact 
De eerste keer dat er iemand van Huma-
nitas op bezoek kwam, klikte het niet. 

Het is juist zo belangrijk dat het contact 
van beide kanten goed is. Die vrijwilliger 
ging op uiterlijk af. Hij had besloten om 
maar met bepaalde mensen te praten 
en ik hoorde daar niet bij. Het was goed 

dat er een ander kwam.' 
VoorArnold is er een groot verschil tus-

sen de bezoeken van de vrijwilligster en 
de gesprekken met een maatschappelijk 
werker of iemand van de reclassering. 
'Dan moeten er dingen worden geregeld', 
zegt hij. 'Het is niet zo ontspannen als 
de bezoeken van Humanitas. Het is niet 
zo dat ik alleen praat en de vrijwilligster 
luistert. Ik vind het juist leuk als ze over 
haar leven vertelt. Zelfs al is het doodge-
woon. Voor mij is het een enorme afwis-
seling, hier gebeurt nooit wat.' 

Na het interview word ik rondgeleid 
door op elkaar lijkende gangen. De rond-
leiding begint pas als alle gedetineerden 
'achter de deur' zitten, opgesloten in een 

cel. 

Half afgemaakte puzzel 
Het laatste contact met Arnold is een 
bezoek aan zijn cel van tweeëneenhalve  

meter breed en zes meter lang. Op de 
grond ligt een half afgemaakte puzzel, 
een vliegtuig. Daarnaast staan een tele-
visie, een bed, een tafel en een bureau-
tje. De radio speelt vrolijke muziek in de 
sombere ruimte.Toch toont Arnold deze 
tijdelijke woning met enige trots alvo-
rens hij gaat eten. 

'Weet je, het is zo jammer dat ik geen 
contact meer mag onderhouden met de 
vrijwilligster als ik vrij kom', zegt hij. 
'Dan stopt het, zo zijn de regels. Ik mag 
ook niet schrijven. Misschien is het een 
idee om met mensen te corresponde-
ren. Kan je dat eens vragen?' 

Dan sluit de cel zich als een kluis met 
kostbare inhoud en de bewakers gaan 
verder. Ook zij waarderen de inzet van de 
Humanitas-bezoekgroep. Een P.I.W'er 
(Penintentiaire Inrichtings Werker) legt 
uit: 'Het is geweldig dat er nog mensen 
zijn die om anderen geven, ook al zitten ze 
in de gevangenis. Heel veel mensen hier 
zien niemand anders dan mede-gedeti-
neerden en inrichtingswerkers. Terwijl er 
van hen na vrijlating wordt verwacht dat 
ze meedraaien in de maatschappij. De be- 

zoeken van buiten helpen om nog enigs-
zins gevoel te houden met de buitenwe-
reld. Misschien dat het dan makkelijker 
voor ze is om volwaardig lid te zijn van de 
samenleving.' 

Bijzondere band 
vrijwilliger 
'Gedetineerden hebben alleen contact 

met werkers in de inrichting'. zegt een 

bewaker in Almere-Binnen. 'Dat bete-

kent dat hun wereld heel gesloten is. De-

genen die zich met gedetineerden be-

moeien doen dat omdat het hun werk is. 

Juist het bezoek van een vrijwilliger, 

iemand die speciaal voor jóu komt, is 

bijzonder. De gesprekken met de vrijwilli-

gers zijn vertrouwelijk. Die vertrouwens-

band is heel anders dan met bijvoor-

beeld iemand van de bewaking, het 

maatschappelijk werk of een van de in-

richtingswerkers.' 

eken naar uit' 
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❑ Michel Kerkhof: 'Het 

is niet voor niets dat we 

verenigingsopbouw zo 

belangrijk vinden.' 

Zorg ervoor dat je je plannen goed hebt uitgedacht 

als je de samenleving te hulp wil schieten. Michael 

Kerkhof is hoofd van de afdeling Ontwikkeling en 

Ondersteuning van Humanitas, de werkplaats voor 

nieuwe activiteiten. 'Ga alleen 	OVER DE WERKPLAATS VAN HUMANITAS 

de boer op met een goed programma, heldere 

afspraken en duidelijke verantwoordelijkheden.' 

HENK VLAMING 

'MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN zijn 
er helaas genoeg. Natuurlijk hebben wij 
daar als Humanitas een boodschap aan. 
Maar we zullen ons toch moeten beper-
ken tot de meest dringende zaken, ge-
zien onze mogelijkheden. Ik denk dat we 
dan moeten kiezen voor die zaken waar 
Humanitas het beste mee om kan gaan. 
Beroepsmatige jeugdhulpverlening bij-
voorbeeld is goeddeels verdwenen bij 
Humanitas Maar wij houden ons wel 
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het gebied van jeugdwelzijn. Zo introdu-
ceren wij Home Start, begeleiding van 
gezinnen met jonge kinderen' 

Michael Kerkhof is hoofd van de afde-
ling Ontwikkeling en Ondersteuning 
van Humanitas. Een werkplaats van 
Humanitas, noemt Kerkhof deze afde-
ling. Daar, diep in het Landelijk Bureau, 
worden aanzetten voor nieuwe activi-
teiten van Humanitas ontwikkeld. 
Michael Kerkhof houdt kantoor op de 
begane grond. Zijn bureau staat tegen 
het raam. Dagelijks ziet hij trams, voet-
gangers en auto's voorbijgaan. Het is 
bijna symbolisch voor de manier waar-
op hij betrokken is bij de samenleving 
waar Humanitas een rol in speelt. 

Verarming 
'Een groot probleem is de verarming in 
achterstandswijken', zegt hij. 'Het is een 
probleem dat de komende jaren alleen 
maar groter dreigt te worden. Dit speelt 
vooral in de stedelijke gebieden. We zou-

den ons moeten afvragen of we hier niet 
meer boodschap aan moeten hebben. 
Maar aan de andere kant: je vindt Hu-
manitas niet op elke plaats. We willen 
wel heel veel, maar we kunnen niet al-
les. De pretentie om meer te willen dan 
je kunt, is niet slecht. Maar je moet wel je 
beperkingen kennen. Het is niet voor 
niets dat we verenigingsopbouw zo be-
langrijk vinden. We werken aan onder-
steuning en de bevordering van deskun-
digheid van vrijwilligers. Om te zeilen 
heb je een goed schip nodig. Anders kom 
je niet ver. Stel je voor dat je zoveel hooi 

op je vork neemt, dat je geen stap verder 
komt. De kunst is om als organisatie dat-
gene te dragen wat je net nog kunt heb-
ben.' 

Hoe Humanitas die balans denkt te 
vinden, staat in het werkprogramma 
voor volgend jaar. 'Daarin heeft Huma-
nitas een begrensd aantal werkvelden 
gekozen', vervolgt Kerkhof. 'Daarbin-

nen leggen we weer een beperkt aantal 
accenten. Maar het kan best zijn dat 

plaatselijke afdelingen het accent net 
even anders leggen. Dat vind ik het aar-

dige van Humanitas. Wat wij op lande-
lijk niveau bedenken, krijgt op lokaal ni-
veau een vertaling die past bij de 
plaatselijke situatie.' 

Systematisch 
Humanitas benadert de aanpak van 

maatschappelijke problemen op een sys-

tematische wijze. 'Het op landelijk 
niveau ontwikkelen van activiteiten is 
het meest effectief als er vooraf duidelij-
ke afspraken zijn over het toekomstig ge-
bruik ervan', zegt Kerkhof. 'Daarom is er 
steeds meer de neiging en de wens om de 
keuze voor nieuwe activiteiten breed in 
de vereniging te sonderen voordat met de 
uitvoering wordt begonnen. Op het mo-
ment dat er iets speelt in de samenleving, 
moet Humanitas er al over in discussie 
zijn. In het werkprogramma voor 1998 
maakt Humanitas daarom duidelijk hoe 
zij volgend jaar tewerk wil gaan. Lijnen 
naar overmorgen, zo heet een van de 
hoofdstukken. Er worden maatschappe-
lijke ontwikkelingen geschetst, sugges-
ties gedaan en uitgangspunten ver-

woord. Ze zijn heel globaal geformuleerd, 
want ze worden pas later ingevuld. 

Maar je moet niet zomaar iets uit de 
hoge hoed halen, je moet je plannen 
systematisch opbouwen. Neem de pro-
blematiek van dak- en thuislozen bij-
voorbeeld. Humanitas kijkt in hoeverre 

zij daar een boodschap aan heeft. Daar- 

`De kunst is om dat-

gene te  dragen wat je 

net  nog kunt hebben' 

na is de vraag wat voor type voorziening 

je voor deze groep mensen kunt creëren 
en welke voorzieningen er al zijn bij bij-

voorbeeld het Leger des Heils. Dan merk 
je misschien dat maatschappelijke op-
vang van deze groep niet overal gere-

geld is. Pas dan krijg je antwoord op de 
vraag of jij daar als Humanitas een taak 

hebt. 
Dan kun je in de vereniging ook met el-

kaar afspreken wie welke initiatieven 
onderneemt. Zo krijg je een helder ant-
woord op maatschappelijke vraagstuk-

ken.Vroeger werden discussies in Huma-
nitas niet zo intensief gevoerd. Maar dan 

wek je al snel de indruk dat plannen en 
ideeën uit de koker van het hoofdbestuur 
komen. Nu vindt regelmatig overleg 

plaats tussen bestuurders en managers. 

Werkplan op AVA 

Op 22 november wordt de jaarlijkse Algeme-

ne Vergadering van Afgevaardigden van 

Humanitas gehouden(AVA). De AVA is het 

hoogste besluitvormende orgaan van Huma-

nitas. Afvaardigingen van afdelingen en 

werkstichtingen geven hun mening over het 

beleid. Op de komende vergadering van af-

gevaardigden staat het werkplan voor 1998 

op de agenda. 

Dat is bedoeld om bestuurlijke keuzen en 
uitvoering van het werk onderling af te 
stemmen. Er zijn taken die je op landelijk 
niveau uitvoert, zoals hulp aan transsek-
suelen, en is er werk dat in de districten 
wordt geregeld.' 

Inzakken 
Belangrijk is ook, vindt Kerkhof, dat je 
een activiteit draaiend kunt houden. Stel 
je voor datje begint met vrijwillige thuis-
zorg, maar na een jaar zakt het weer in. 
De mensen die op de hulp zijn aangewe-
zen blijven dan achterin de kou.'Daarom 
moet je ook vooruitkijken', zegt Kerkhof. 
'Je steekt ergens geld in om iets op te zet-
ten. Als dat startkapitaal op is, moeten 
we bij deze afdeling een oplossing heb-

ben bedacht om verder te kunnen. De 
kosten blijven immers. Je kunt niet tel-
kens opnieuw naar het Juliana Welzijns 
Fonds lopen voor subsidie. Het is niet 
voor niets dat we bij Humanitas fondsen-
werving en sponsoring als aandachts-
punten op de rol hebben staan. Er is veel 
mogelijk als je maar duidelijk bent in wat 
je wil. Om welke voorziening gaat het, 
hoe bind je je vrijwilligers, wat kost het 
allemaal, hoeveel aandacht is er voor 
kwaliteit? Je moet een duidelijk pro-

gramma hebben, perfecte afspraken, 
heldere verantwoordelijkheden. Pas dan 
kun je de boer opgaan. Anders is het risi-
co te groot dat je verwachtingen wekt die 

je niet kunt waarmaken. Daarom moeten 
wij nu met elkaar praten over hoe Huma-
nitas er over vijfjaar uit moet zien. Dat is 

een discussie die je niet aan het hoofdbe-

stuur moet overlaten. Als je als Humani-

tas bepaalde zaken belangrijk vindt, dan 

moeten zoveel mogelijk mensen binnen 

de vereniging dat ook vinden.' 
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'JE BENT ALLEBEI OPVOEDERS, dat heb 

je met elkaar gemeen.' 

Carla is moeder van een zoontje van 

tien jaar. Haar ervaring als opvoeder is 

welkom in gezinnen waar een of beide 

ouders problemen hebben met hun 

verslaving aan alcohol of drugs. 

'Bij één gezin wilde de moeder graag 
onder de mensen zijn', vervolgt zij. 'Tij-
dens de bezoeken kwam ik erachter 
dat zij heel creatief was en mooie din-
gen kon maken. Ik had gehoord van 
een activiteit die op zondagmiddag 
door Humanitas werd georganiseerd. 
Daar zijn we met z'n tweeën naar toe 

gegaan. Eerst ben ik een aantal keren 
mee geweest, nu gaat ze zelf. Het is be- 

Verslaafde vaders en moeders zijn voor de hulpverlening 

Mi EI Pi MI 
moeilijk bereikbaar. Zij vrezen dat hun kinderen hen wor- 

CO MI MI 	01-1. r"se  
den afgepakt. Maar vrijwilligers slagen er toch in om con- 
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tact te leggen. De afdeling Zaanstreek van Humanitas 

boekt opmerkelijke successen. 
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langrijk om met andere mensen om te 

gaan en 'gewoon' te doen. 

61Dle verslaafde  moeder' 
Aan niemand hebben wij verteld over 

haar verslaving, behalve aan de leiding 

van die activiteit. Zo kreeg zij de kans 

zichzelf te zijn en niet meteen te wor-

den gezien als "die verslaafde moeder".' 

Carla Hoffschlag is als vrijwilligster 

verbonden aan het K.V.O.-project (kin-

deren van verslaafde ouders) van de 

Brijder Stichting, de organisatie die ver-

slavingszorg biedt in Noord-Holland. 

`Verslaafde  ouders 

zijn -wantrouwend  en 

angstig om hun kind 

te uurliezen' 

Zij bezoekt gezinnen waarvan ouders 

verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Het 

vrijwilligersproject, een onderdeel van 

het K.V.O.-project, bestaat twee jaar en 

is een samenwerking tussen de Brijder 

Stichting en de afdeling Zaanstreek van 

Humanitas. 
'Gezinnen met verslaafde ouders 

leven heel geïsoleerd, maar veel ouders 

geven aan in contact te willen treden 

met het leven van alledag', vertelt 

Gerard Hokke, werkzaam als maat-

schappelijk werker bij de Brijderstich - 

ting. 'Over het algemeen bestaat er geen 

organisatie en orde zoals bij andere ge-

zinnen. De grootste problemen komen 

voort uit dat chaotisch leefpatroon 

0  C17  L7/-rD_  
Onzeker bestaan 
Meestal staat de verslaving voorop in 

plaats van de kinderen en het belang van 

het gezin. Kinderen leiden vaak een on-

zeker bestaan. Het belangrijkste doel van 

dit project is om het gezinsleven weer op 

orde te krijgen, te reorganiseren.' 

De Brijder Stichting in de Zaanstreek 

heeft op het moment 37 gezinnen on-

der behandeling, acht meer dan in 1996. 

Niet alle gezinnen komen echter in 

aanraking met vrijwilligers. Het valt 

veel verslaafde ouders zwaar om hulp 

te vragen. Ongeveer io procent van de 

gezinnen is er stabiel genoeg voor. 

'Het is moeilijk om bij gezinnen met 

verslavingsproblemen over de vloer te 
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Natuurlijk bieden we ook hulp aan 
als de ouder zelf aangeeft af te willen 
kicken.' 

'Ik ben geen hulpverlener of maat-
schappelijk werkster', zegt Carla Hoff-
schlag. 'Vrijwilligers komen niet in ge-
zinnen waar crisis is. Wij komen alleen 
als de ouders zelf in hulp vragen. We 
gaan altijd uit van de wens van de 
ouder. De gelijkwaardigheid staat 
voorop.' 

De inzet van vrijwilligers werpt vruch-
ten af. Carla kent er een mooi voorbeeld 
van. 'Bij één gezin was het een puin-
hoop. De moeder wist niet wat ze eraan 

moest doen. De bezoekende vrijwilliger 

heeft samen met haar de knoop doorge-

hakt en een prioriteit gesteld: de vloer. 

Gezamenlijk zijn ze begonnen met het 

leggen van nieuwe vloerbedekking. Het 

kwam af. Dat was een hele opluchting 
voor de moeder, eindelijk was er iets ge-

daan. Zo bereik je samen iets, maar altij d 
in overleg.' 

Negatieve ervaringen 
Het is moeilijk om vrijwilligers te vin-
den die zich voor verslaafde ouders 
willen inzetten. Remco Mud coordi-
neert het vrijwiligerswerk en werft 

nieuwe mensen. 
'Vooral vrouwen', zegt hij. 'Veel ver-

slaafde moeders hebben een proble-
matische achtergrond en negatieve er- 

o Kinderen van verslaafde ouders leiden 

vaak een onzeker bestaan. 

Onderzoek vrijwilligershulp 
17371nenkort worden de resultaten bekend 

gemaakt van een onderzoek naar vrijwilli-

gershulp aan verslaafde ouders. 'Wij er-

varen dat het project helpt om de situatie 

'van een gezin met verslaafde ouders te 

verbeteren', zegt Gerard Hokke van de 

Brijderstichting. 'Het onderzoek gaat na of 

die ervaring klopt. Inzicht in de resultaten 

van het werk is altijd belangrijk, zowel voor 

de medewerkers als voor de subsidiege-

vers.' Het onderzoek moet ook antwoord 

geven op de vraag welke behoeften en 

wensen de gezinnen hebben. Dat hoeven 

niet meteen projecten met vrijwilligers te 

zijn. Het kunnen ook uitstapjes zijn, bij-

voorbeeld naar Artis of gezamenlijk naar 

het zwembad.' De vrijwilligers zijn enthou-

siast. Vrijwilligster Carla Hoffschlag: 'Men- 

sen kunnen dan gezamenlijk iets onderne-
men. Dat is allemaal wat minder op het 

eigen gezin gericht en meer op elkaar. Mis-

schien dat de stap om hulp voor de eigen 

thuissituatie dan makkelijker te maken is.' 

nonen  van de vrijwilliger 
'Ook is er aandacht voor de houding 
waarmee vrijwilligers een gezin in-
gaan.Vrijwilligers staan naast de ouder 
maar zijn geen hulpverlener. Dit moet 
voor iedereen duidelijk zijn, anders ko-
men er problemen' 

Toch leven er vooroordelen over ver-
slaafde ouders. Verslaving is een moei- 

aan verslaafde ouders 
komen', zegt Hokke. Hij is blij met de in-
zet van vrijwilligers. `De vrijwilligers zor-
gen voor ondersteuning en staan in de 
ogen van verslaafde ouders symbool 
voor de buitenwereld. Verslaafde ouders 
zijn wantrouwend en bang om hun kind 
te verliezen. Ze weten heel goed dat hun 
kinderen meer risico's lopen dan kinde-
ren uit andere gezinnen. 

Afkicken 
Wij zeggen echter niet dat mensen 
moeten stoppen met het gebruik van 
drugs of alcohol. Als je daarmee 
begint verlies je al snel het contact, 
terwijl dat contact het begin is om iets 
te veranderen aan de huidige situatie.  

varingen met mannen. Zij willen het 
liefst een andere moeder naast zich 
hebben. Verslaafde vaders zien een an-
dere man als een bedreiging. In het be-
gin van het project dachten wij dat er-
varing met de verslavingsproblematiek 
belangrijk was voor vrijwilligers. Maar 
het blijkt dat ervaring met het opvoe-
den en verzorgen van kinderen door-
slaggevend is. Het gaat om de vertrou-
wensband tussen ouders en verzorgers 

onderling.' 
De vrijwilligers krijgen een degelijke 

voorbereiding van de Brijderstichting. 
'De vrijwilligers krijgen informatie 
over verslaving aan bijvoorbeeld alco-
hol, heroïne of cocaïne', zegt Hokke.  

lijk onderwerp, vooral vanwege de on-
bekendheid ervan. 'Vooral ouderen 
kunnen zich weinig voorstellen bij ver-
slaving aan heroïne of cocaïne', zegt 
Hokke. 'Zo kun je geen vrijwilliger on-
der verslaafden zijn.' De vrijwilligers 
van het K.V.O.-project zijn jong in ver-
gelijking met die van andere Humani-
tas-projecten, zo bleek uit een bijeen-
komst van afdeling Zaanstreek van 
Humanitas. Carla Hoffschlag denkt dat 
ouderschap een rol speelt. 'Jongere 
mensen hebben opgroeiende kinderen 
thuis, dat schept een band. Als je ouder 
bent en de kinderen zijn het huis uit is 
het toch anders. Nu ben je als opvoe-
ders onder elkaar.' 
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Zorg onder dwang, de zogenaui 

oe bemoeizorg, is een uiterste 

middel om mensen aan de rand 

411~1k1,:-  111,134.0 It'A 
van de samenleving te herpèn..... 

Maar liet is niet de enige oplos-

sing. Vrijwilligers schieten 

dezelfde doelgroep te hulp, maar 

dan met respect voor de eigen 

vrije wil. 

HENK VLAMING 

Zorg op het  sOtrorrp Je-in de sneelle 
FRANS EN YVONNE uit Groningen staan 

op straat. Dat is het gevolg van steun-
fraude en schulden. Het echtpaar kan 

weer een woning krijgen, maar daar zijn 
voorwaarden aan verbonden. Zij zullen 

zich vijf jaar lang door een hulpverlener 
moeten laten begeleiden. Dit voorbeeld 

stond afgelopen zomer centraal op een 

werkconferentie van de Werkgroep So-

ciaal Beleid van de NCDO (Nationale 
Commissie voor internationale samen-
werking en duurzame ontwikkeling). 

De belevenissen van Frans en Yvonne 

zijn te zien in de videofilm Een geregeld 

bestaan. 
De conferentie had als titel Bemoeizorg. 

In de discussie over 'het geval' van Frans 

en Yvonne stonden de rollen van de hulp-
verlener en de belevenis van de clienten 

centraal. 

Actief helpen 
De hulpverleners blijven niet achter hun 

bureau zitten, maar komen bij de cliënt 
over de vloer en helpen actief mee. Ze 
doen bijvoorbeeld samen met hun cliën-

ten boodschappen en gaan mee naar de 

werkgever. 'Drang en dwang, gecombi-
neerd met een andere werkwijze van 
hulpverleners', zo vatte Jeannette van 
Ingen, een uitkeringsgerechtigde, de be 
moeizorg in Groningen samen 

Bemoeizorg is bij hulpverleners en 
maatschappelijk werkers in korte tijd  

een begrip geworden. Het wordt regel-
matig uit de kast gehaald. De gemeente 

Den Haag bijvoorbeeld sloot in 1993 een 
overeenkomst met het algemeen maat-

schappelijk werk voor de begeleiding 
van langdurig werklozen. Werklozen die 

weigerden mee te doen, stelden hun uit-
kering in de waagschaal. 

Bemoeizorg kan best resultaten ople-
veren. Maar daarmee is de kous niet af. 

Wiebelen tussen belangen 

Gedwongen hulpverlening, zo stelden 
de organisatoren van de conferentie, 
is 'wiebelen tussen belangen', aldus 

NCDO. Enerzijds is er de vrijheid van 

mensen om hun leven naar eigen voor-
keur in te richten. Anderzijds is er de 
noodzaak van bijvoorbeeld gemeenten 
om bepaalde groepen mensen te hulp te 

komen. Als daar dwang voor nodig is, dan 
moet het maar. 

De grote vraag in de zorg is wanneer je 
bemoeizorg toepast, bij wie en onder 
welke voorwaarden. Volgens het Tijd-

schrift voor de Sociale Sector wordt het 

niet alleen toegepast op verstandelijk 
gehandicapten, maar ook op verslaaf-
den, psychiatrische patiënten of daklo-
zen. Veel verschil met de onmaatschuppe 
lijkheidsbestrilding uit de jaren dertig is er 
niet, stellen critici. Maar zonder bemoei 
zorg, zo pareert (leertien Pols van het 
centrum voor Dienst verlening in Rotte, 

• Bemoeizorg: de overheid beslist wie 

onder dwang wordt geholpen 

dam, laat je anders een groep 'overlast-
bezorgers' in de steek. 

Zij praat dan vooral over de professio-
nele hulpverlening, de betaalde krachten. 
Binnen het vrijwilligerswerk worden de 
zogenaamde overlastbezorgers ook ge-
holpen, maar dan zonder enige vorm van 
dwang. Zo neemt Humanitas deel aan 
vrijwilligersprojecten voor bijvoorbeeld 
verslaafden en psychiatrische patiënten. 

Gelijkwaardigheid 
De hulp wordt verleend op basis van ge-
lijkwaardigheid. De vrijwilliger staat niet 
als hulpverlener boven de hulpvrager. De 
hulpvrager wordt evenmin gedwongen 
om mee te doen aan het vrijwilligerspro-

ject. Wie mee wil doen beslist daar zelf 
over uit vrije wil. 

Bemoeizorg is hulpverlening op het 
scherp van de snede. Het zijn overheidsin-

stanties die beslissen wanneer anderen 
gedwongen en soms tegen hun zin wor-

den geholpen. Interventie in de persoon-

lijke levenssfeer wordt op de koop toe ge-
nomen. Vrijwilligerswerk staat hier 
lijnrecht tegenover De hulpvrager roept 
op eigen initiatief hulp in van een vrijwil-

liger zonder dat er sprake is van een hië-
rarchische verhouding. De resultaten zijn 
er niet minder om 
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ostbare me s 
Onder de poëtische titel 'De kostba- 

re mens' is een nieuw boek over 

humanisme verschenen. Het is een  alge- 

een 9,,en en breed toegankelijk overzichts-

.  erk van 220 pagina's. Het bevat een se-

lectie van vele teksten die de laatste jaren 

in Nederland over humanisme zijn versche-

nen. Het boek laat de lezer in kort bestek 

en op hoofdlijnen kennismaken met (wes-

ters) humanisme. Een proefversie van het 

boek is gebruikt voor de introductiecursus 

Humanisme, die gegeven werd in verschil-

lende afdelingen van het Humanistisch 

Verbond. Dat is met veel enthousiasme 

ontvangen. Het boek is nu in een handelse-

ditie uitgebracht door de Arbeiderspers en 

is voor f 29,50 te verkrijgen bij de boek-

handel. Leden van het Humanistisch Ver-

bond kunnen profiteren van een korting. 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond, tele-

foon 020 • 523 10 00. 
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Orrnsw5kkelling op  kvediet 

O Op woensdag 26 november organiseren 

H ivos en Triodos Bank in de Beurs van 

Berlage in Amsterdam een seminar met de titel 

' Ontwikkeling op krediet'. Het seminar staat in 

het teken van microkrediet als middel van ar-

moedebestrijding. Voor directe bevordering van 

werkgelegenheid en inkomensverhoging onder 

arme bevolkingsgroepen lijkt microkrediet een 

goed middel. Het is echter geen wondermiddel. 

Critici wijzen onder andere op het gevaar van 

een te eenzijdige nadruk op kredietverlening. 

Met het seminar willen Hivos en Triodos Bank 

alle bij dit vraagstuk betrokken partijen, zoals 

de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, fi-

nanciële instellingen en de overheid, een forum 

bieden om van gedachten te wisselen over dit 

onderwerp. Inlichtingen: Buro Anneke Groen, 

telefoon 020 • 664 64 05. 

Urn5ve[rsalMen 
mensenrech.ftern 

O Aan de vooravond van de vijftigste ver-

jaardag van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens (UVRM) publi-

ceert het Humanistisch Overleg Mensenrech-

ten (HOM) eind dit jaar een bundel over univer-

saliteit van mensenrechten. Deze voert als 

titel De wind waait uit het oosten. Hierin ver-

tellen Aziaten wat zij als hun cultuur beschou-

wen en hoe mensenrechten daarin passen. 

Zij ontkrachten de mythe dat Aziatische waar-

den strijdig zouden zijn met de universaliteit 

van mensenrechten. Zij dragen bij aan de dis- 

cussie over de manier waarop mensenrech-

ten een rol zouden moeten spelen in de inter-

nationale relaties tussen landen. Inlichtin-

gen: HOM, telefoon 030.233 40 27. 

HumanisMsche  Omroep 
op  de raffia,  
© Iedere maandag zendt de Humanistische 

Omroep een groot deel van de middagen 

avond uit op radio 5. Maandag 10 november om 

13.08 uur zendt de omroep onder meer de Ra-

dio-5 documentaire Noordoostpolderuit. Paul 

Ofner gaat op zoek naar ervaringen opgedaan 

bij de realisatie van de Noordoostpolder en de 

mogelijke consequenties voor de hedendaagse 

en toekomstige planologie en samenlevingsop-

bouw. In het literaire programma De Verbeel-

dingom 21.00 uur doet Ineke Holzhaus verslag 

van het bezoek dat zij onlangs samen met Frans 

Roth bracht aan Dario Fo, winnaar van de Nobel-

prijs voor Literatuur en zijn vrouw Franca Rame 

in Italië. Roth is de vaste vertaler van onder 

meer Dario Fo in Nederland. Maandag 17 no-

vember zendt de omroep om 13.08 uur de Ra-

dio-5 documentaire De bloei van een spiegel-

bloem uit. In juni zetten de bewoners van twee 

straten in Nijmegen een week lang de bloeme-

tjes buiten. De spiegelbloem, daar ging het om, 

is een gebogen, metalen steel met daarop een 

oogvormige, gefiguurzaagde kelk met in het 

De Vrilje Gedachte  op TV 
De Vrije Gedachte heeft dit jaar nieuwe 

zendtijd gekregen van het Commissa-

riaat voor de Media. Maandelijks verzorgt De 

Vrije Gedachte een twintig minuten durende 

uitzending op Nederland 1. De Vrije Gedach-

te is de vereniging van de Nederlandse Vrij-

denkersvereniging en stelt zich sinds 1856, 

toen nog onder de naam De Dageraad, de 

bevordering van het vrijdenken ten doel. 

Onder vrijdenken verstaat zij een humanis-

tisch atheïstische levenshouding, geba-

seerd op redelijkheid en zedelijkheid. 'Mo-

dern Atheïsme' van De Vrije Gedachte is een 

informatief debatprogramma tussen twee 

deskundigen met het karakter van een dis-

cussie, onder leiding van interviewer Johan 

Anthierens. Alle uitzendingen dragen een 

voor het vrijdenken belangrijk thema, met 

modern atheïsme als rode draad. De uit-

zenddata zijn donderdag 27 november, don-

derdag 18 december, donderdag 29 januari 

en donderdag 26 februari. 

wi Interviewer Johan Anthierens 

hart een rond spiegeltje. Dit project beoogde 

buren met elkaar in contact te brengen en 'een 

stukje positieve aandacht voor de omgeving' te 

bewerkstelligen. Om 16.02 uur spreekt Willem 

de Haan in het programma Boven het dal met 

Jacques de Milliano, tot voor kort directeur van 

de Nederlandse afdeling van Artsen Zonder 

Grenzen. Nu staat De Milliano op de achtste 

plaats van de kandidatenlijst van het CDA voor 

de kamerverkiezingen. 

Inaugurele rede 
Annemarie Knol 

40 
 Op donderdag 13 november houdt 

prof.dr. Annemarie Knol haar inaugure-

le rede, een openbaar inwijdingscollege, als 

bijzonder hoogleraar vanwege de humanisti-

sche stichting Socrates bij de Universiteit 

Twente. De leeropdracht van Annemarie Knol 

luidt: Politieke filosofie. in het bijzonder de hu-

manistische bezinning op politiek-maatschap-

pelijke vraagstukken als gevolg van de invloed 

van techniek en technologie op de samenle-

ving. De bijzondere leerstoel van Knol is gesi-

tueerd in de Faculteit der Wijsbegeerte en 

Maatschappijwetenschappen van de Twentse 

universiteit. De oratie vindt plaats in het BB-

gebouw, collegezaal 2 op het terrein van de 

Universiteit Twente. Belangstellenden zijn van 

harte welkom. 
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De afdeling Eemland is be-

gin oktober verhuisd naar 

een nieuw, groter kantoor. 

Op een maandagavond 

sjouwden medewerkers de 

inventaris naar het nieuwe 

pand. De oude behuizing 

was een tijdelijke voorzie-

ning. Het nieuwe onderko-

men is groter. 

Nu is de afdeling gehuisvest 

op Heiligenbergerweg 36 , 

Amersfoort, telefoon 

033 • 4726925 
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In een paar jaar tijd is de afde- 

ling 
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Heuvel g van een inactie- 

ve afdeling uitgegroeid tot een 
Ik OillP 

vitale afdeling met steun bij 

rouw als kernactiviteit. 'Praten 

over de dood heeft ons tot 

1 

EVIi.VEkt 2  doet wat nu gebeuren moet 
IN EEN OMGEVING met een overwegend 
christelijke signatuur heeft afdeling 
Heuvelrug van Humanitas zich een eigen 
plaats weten te verwerven. Het werkge-
bied heeft zich de afgelopen jaren fors 
uitgebreid: van Maartensdijk tot Rhenen. 
Toen Jacob van Noordwijk in 1988 aan-
trad als voorzitter van de afdeling, liepen 
er geen projecten. In een paar jaar tijd is 
de afdeling echter uitgegroeid tot een vi-
tale en actieve afdeling met enthousiaste 
vrijwilligers en circa 250 leden. 

praten over de dood 
Afdeling Heuvelrug kan trots zijn op wat 
zij tot stand heeft gebracht op het gebied 
van steun bij rouw. In 1995 is de afdeling 
in Zeist een cursus Praten over de dood ge-
start. Het is een cursus over allerlei as-
pecten van de dood waarin mensen die 
een persoonlijk verlies verwerken, ook 
hun verhaal kwijt kunnen. Mensen die 
dat willen worden opgeleid om andere 
rouwenden te begeleiden. Jannie Vonke-
man, coordinator van het project vertelt: 
'Door goede publiciteit heeft de afdeling 
zoveel belangstellenden weten aan te 
trekken dat er na vier cursussen nog 
steeds een wachtlijst was.' Van de veertig 
cursisten zijn er nu acht actief als vrijwil-
liger van Humanitas. Zij geven individu-
ele rouwbegeleiding bij mensen thuis. 

Humanistische belangen 
De afdeling vindt het belangrijk dat de 
belangen van de humanisten op zoveel 
mogelijk terreinen vertegenwoordigd 
worden. De afdeling heeft bij de gemeen-
teraad van Zeist geprotesteerd, toen de  

financiering van humanistisch vor-
mingsonderwijs op lagere scholen dreig-
de te worden stopgezet. Bovendien brak 
de afdeling samen met afdeling Heuvel-
rug-Krommerijn van het Humanistisch 
Verbond een lans voor humanistische 
geestelijke verzorging in het Lorentz Zie-
kenhuis in Zeist, een algemeen zieken-
huis met een oorspronkelijk christelijke 
grondslag. Ook op andere fronten laat de 
afdeling Heuvelrug van zich horen. Zo is 
Humanitas vertegenwoordigd in een 
werkgroep die de oprichting van het 
meldpunt Vrijwillige Thuiszorg Zeist 
voorbereidt. Dat doet dienst als loket 
waar iedereen zich kan melden die zorg 
of hulp nodig heeft. Tien vrijwilligersor-
ganisaties zijn bij het meldpunt aange-
sloten. 

De afdeling is ook vertegenwoordigd 
in de Stichting Vrienden van Vluchtelin-
gen in Zeist, een stichting die als doel 
heeft om asielzoekers en vluchtelingen 
incidenteel hulp te bieden in gevallen 
waarin de officiële regelingen niet voor-
zien.Van Noordwijk acht de mogelijkheid 
niet uitgesloten dat de afdeling in de toe-
komst vriendschappelijk huisbezoek 
aan vluchtelingen op gaat zetten. 

Doenerig 
Afdeling Heuvelrug wil samenwerken 
met afdeling Heuvelrug-Krommerijn 
van het Humanistisch Verbond. Er is uit-
wisseling van berichten in de nieuws-

brieven van beide organisaties. Ook is er 

een oriënterend gesprek geweest om te 
komen tot samenwerkingin Dienstverle-
ning rondom overlijden. De samenwer- 

El De leden van de afdeling Heuvelrug geven 

elkaar de vrijheid. 

king maakt het verschil tussen beide in-
stellingen duidelijk. Vonkeman: 'Het Hu- 
manistisch Verbond is meer een denk-
club. Men vindt ons daar 'doenerig' en 
daar schrikken ze soms een beetje van. 
Ons motto is: Doen wat nu gebeuren 
moet' Vertaald in concrete plannen 
houdt dit onder meer in dat de afdeling in 
de nabije toekomst een lotgenotengroep 
voor rouwenden wil starten. Daarnaast 
wil de afdeling de cursus Praten over de 
dood samen gaan organiseren met de uit-
vaartorganisatie AVVL. 

Geen bejaardenclub 
De afdeling reikt tweejaarlijks de Huma-
nitas Welzijnsprijs uit aan een lokaal wel-
zijnsproject. Deze prijs heeft de afdeling 
veel belangrijke publiciteit opgeleverd. 
Ernst Cohen, penningmeester van de af-
deling: 'Mensen moeten weten dat we een 
vitale afdeling zijn die meer doet dan al-

leen praten over de dood. De leraar maat-
schappijleer bij mijn dochter op school 
presenteerde Humanitas als een bejaar-

denclub. Dat imago moet de wereld uit.' 
Toch is het waar dat de gemiddelde 

leeftijd van de leden van de afdeling vrij 
hoog is. Onlangs is echter een twintiger 
tot het bestuur toegetreden. Het bestuur 
hoopt meer jongeren aan te trekken. Het 

huidige bestuur is een bruisend en vro-
lijk geheel. Vonkeman: `De leden zijn 
goed op elkaar ingespeeld en geven el-
kaar de vrijheid. Dat maakt het vrolijk en 

inspirerend.' 
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8 november 

8 november 

8 november 

11 november 

11 november 

13 november 

13 november 

14 november 

15 november 

20 november 

22 november 

26 november 

27 november 

d 
27 november 

29 november 

8 december 

8-11 decembe 

14 december 

18 december 

29 januari 

29 januari 

g2nd 
Introductiedag vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas.  Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 
(Ton van den Brink). telefoon 020 • 523 1100. 

Voorlichtingsdag Universiteit voor Humanistiek.  Plaats: Drift 6 in Utrecht. Inlichtingen: UvH. 

telefoon 030 • 239 01 00. 

Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond.  Alle leden zijn welkom. Inlichtingen: Humanistisch 

Verbond. telefoon 020 • 523 10 00. 

Lezing van Leon Wecke,  georganiseerd door De Vrije Gedachte over een actueel onderwerp. Plaats: 

Vlaardingerweg 105 in Arnhem. Inlichtingen: De Vrije Gedachte, telefoon 0180 • 51 71 60. 

Start wekelijkse meeloopdagen studie Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek, 
Inlichtingen: UvH. telefoon 030 523 01 00. 

Inaugurele rede door Annemarie Knol,  bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Twente vanwege de humanistische 

stichting Socrates. Inlichtingen: Socrates (André Hielkema), telefoon 020 • 521 90 00. 

Introductie Bestuurderscursus,  bestemd voor bestuurders van afdelingen en districten van Humanitas. 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 1100. 

Najaarssymposium Universiteit voor Humanistiek.  Inlichtingen: UvH (Douwe van Houten. John Brobbel of 

Gerard Linde). telefoon 030 523 01 00 

Studiedag 'Geld'  in het teken van het verwerven van sponsors en donateurs,  georganiseerd door het 

Nationaal Jeugd Fonds. Met workshops. informatiemarkt en praktische training. Plaats: De Buitenjan in Veldhoven. 

Inlichtingen: Jantje Beton. telefoon 030.244 70 00. 

Landelijke MA-dag,  georganiseerd voor alle Maatschappelijke Activeringswerkers van Humanitas. Inlichtingen: 

Landelijk Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 1100. 

Algemene Vergadering van Afgevaardigden Humanitas.  Plaats: Auberge het Vechthuis in Utrecht. 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bart Schenke). telefoon 020 • 523 11 00. 

Ontwikkeling op krediet,  seminar georganiseerd door Hivos en Triodos Bank. Plaats: Beurs van Berlage in 

Amsterdam van 13.00 tot 18.00 uur. Inlichtingen: Buro Anneke Groen, telefoon 020 • 664 64 05. 

Socrateslezing 1997,  georganiseerd door het Humanistisch Verbond. Spreker is Anil Ramdas. Plaats: Kleine Zaal 

van het Concertgebouw te Amsterdam, aanvang: 20.00 uur. Aanmelding door overmaking van f 22,50 (leden f 17,50) 

op giro 197930 t.n.v. Humanistisch Verbond o.v.v. 'Socrateslezing 1997' en het gewenste aantal kaarten. Inlichtingen: 

Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 523 10 00. 

Modern Atheïsme,  een uitzending van De Vrije Gedachte op Nederland 1. 

Studiemiddag over de  relatie Humanitas en het Humanistisch  Verbond,  georganiseerd door het 

Humanistisch Archief en Documentatiecentrum (HADC) en het Humanistisch Verbond. Inlichtingen: HADC 

(Bert Gasebeek). telefoon 030 • 239 0195. 

Telefoontraining voor maatschappelijk werkers,  georganiseerd door Korrelatie. Vervolg van de training op 

11 december. Inlichtingen: Korrelatie, telefoon 030 271 01 00. 

internationaal seminar A dialogue on humanist etical education in Europe,  georganiseerd door het 

Pedagogisch Studiecentrum HVO. Inlichtingen: telefoon 030 • 234 17 00. 

Themadag over Hannah Arendt.  georganiseerd door Humanitas afdeling Amsterdam i.s.m. de Jonge Humanisten 

en afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond. Plaats: Landelijk Bureau Humanitas in Amsterdam. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanitas (Martha de Baat). telefoon 020-523 11 00. Humanistisch Verbond (Leen Lucs). 

telefoon 020 • 676 67 20. Jonge Humanisten (dhr. W. Mennings). telefoon 020 • 6644170. 

Modern Atheïsme,  een uitzending van De Vrije Gedachte op Nederland 1 

Negende  Dies  Natalisviering van de Universiteit voor  Humanistiek. Plaats: Ottone in Utrecht. 

Inlichtingen: UvH. telefoon 030 • 523 01 00 

Modern Atheïsme.  een uitzending van De Vrije N(-(iè-ich e ep Nederland 1 
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• Afgevaardigden op de AVA 

De agenda van de AVA ziet er als volgt uit: 

• Ontvangst 

• Opening door de voorzitter 

Rapportage verslagcommissie AvA 

1996 

Benoeming verslagcommissie AVA 

1997 

Voorstel tot uitstel AVA voorjaar 1998 

naar najaar 1998 

Beleidsverantwoording hoofdbestuur 

aan de hand van het jaarverslag 1996 

Werkplan 1998 (ter advisering) 

Samengevoegde gegevens 1996 

Begroting hoofdbestuur en Landelijk 

Bureau 1998 

Meerjarenraming 1998 - 2002 

Voorstel tot wijziging naam en statuten 

Stichting Beheer Onroerend Goed 

Humanitas 

Voorstel afdeling Almere-Zeewolde 

Benoemingen Hoofdbestuur 

• Lunch 

• Intermezzo 

• Inhoudelijk gedeelte 

• Borrel en aansluitend buffet 

Inlichtingen: Bart Schenke, aanmelding: 

Marjolein Klaasman, Landelijk Bureau Hu-

manitas, telefoon 020 523 11 00. 

Maatschappelijke 
activeringswerkers 

•Op 20 november organiseert het Lan-

delijk Bureau van Humanitas een dag 

voor alle Maatschappelijke Activeringswer-

kers (MA-werkers) van Humanitas. Op deze 

dag wordt aandacht besteed aan de invulling 

van de functie van MA-werker aan de hand 

van de functieomschrijving. De dag vindt 

plaats in de Aristozalen in Utrecht (Lunetten). 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 

(Bart Schenke), telefoon 020 • 523 11 00. 

Orn.rá-oductie 
Beshiurderscursus 

O In het voorjaar van 1998 start het Lan-

delijk Bureau van Humanitas een be-

stuurderscursus, bestemd voor bestuurders 

van afdelingen en districten van Humanitas. 

Per afdeling kunnen meerdere mensen deel-

nemen, zelfs een heel afdelingsbestuur. Toe-

komstige deelnemers aan deze cursus kun-

nen tijdens een introductiecursus op zaterdag 

13 december een indruk krijgen van zowel de 

inhoud als de werkwijze van de bestuurders-

cursus. Omgekeerd biedt het de organisato-

ren de mogelijkheid van potentiële deelne-

mers te vernemen waar welke vragen en 

knelpunten zij beantwoord en opgelost willen 

hebben. De cursus kan hierdoor worden toe-

gesneden op de meest actuele vraagstukken. 

Hij bestaat uit vijf modules, verspreid over het 

jaar. Elk neemt vier vier tot zes dagdelen in be-

slag. In de modules staan vijf thema's cen-

traal: Humanitas, bestuurlijke vaardigheden, 

samenwerken en organiseren, beleid en plan-

nen maken en tenslotte presenteren en acqui-

sitie voeren. Alle afdelings- en districtsbestu-

ren hebben inmiddels een uitnodiging voor de 

introductiecursus ontvangen. Deelnemers 

kunnen na de kennismakingscursus inteke-

nen op één of meerdere modules. Belangstel-

lenden voor de introductiecursus kunnen zich 

aanmelden bij het Landelijk Bureau (Ton van 

den Brink), telefoon 020 • 523 11 00. 

Oproep Hurrinanitas 
nieuws 

In de rubriek Humanitas nieuws van 

Van Mens tot Mens worden maande-

lijks de activiteiten van Humanitas belicht. 

Voor afdelingen, districten en werkstichtin-

gen is dit een unieke mogelijkheid om hun ac-

tiviteiten onder de aandacht van de leden en 

vrijwilligers van Humanitas te brengen. Ook  

kunnen in deze rubriek uitnodigingen, aan-

kondigingen en oproepen geplaats worden. 

Afdelingen, districten en werkstichtingen die 

van deze mogelijkheid gebruik willen maken, 

kunnen hun kopij aanleveren bij de redactie 

Van Mens tot Mens t.a.v. Els Meijers. De 

deadline voor het decembernummer is inmid-

dels verschreden. De deadlines voor de daar-

op volgende nummers zijn: februari: 30 de-

cember, maart: 27 januari, april: 24 februari 

Burendag 

•21 maart, de dag waarop de lokale 

verkiezingen van de beste buur van 

Nederland plaatvindt, nadert. Deze maand 

gaat er een mailing met communicatiemid-

delen naar de afdelingen, districten en 

werkstichtingen die deze hebben aange-

vraagd. Het pakket bevat een inschrijffor-

mulieren een formulier waarop men kan 

aangeven hoe men de dag gaat organise-

ren. Inmiddels zijn de besprekingen met de 

TROS over de invulling van de uitzending op 

21 mei in volle gang. Voor nadere informatie 

en het aanvragen van het pakket met com-

municatiemiddelen kunnen afdelingen, dis-

tricten en werkstichtingen zich wenden tot 

Sandra Wst, projectmedewerker Nationale 

Burendag op het Landelijk Bureau van Hu-

manitas, telefoon 020 • 523 11 00 en 06 • 

512 919 81 (mobiel). Zij is aanwezig op 

maandag van 13.00 tot 17.00 uur en vrij-

dagvan 9.00 tot 13.00 uur. 

Unieke projecten-
markt 

411
0 Tijdens het inhoudelijke gedeelte 

van de Algemene Vergadering van 

Afgevaardigden op 22 november vindt 's 

middags een Unieke projecten-markt 

plaats. Diverse afdelingen presenteren 

daar unieke projecten. Het vermogen van 

Humanitas om zorgvragen in de samenle-

ving te signaleren en haar inventiviteit 

om deze zeer uiteenlopende vragen te 

beantwoorden is ongeëvenaard. De acti-

viteiten van Humanitas zijn toegespitst 

op specifieke. lokale omstandigheden. 

Dat leidt tot uiteenlopende vormen van 

dienstverlening. De projecten van Huma-

nitas halen dan ook vaak de pers. De 

Unieke projecten-markt is dè gelegenheid 

om deze projecten te laten zien aan an-

dere geledingen van Humanitas. Die kun-

nen op deze markt ideeën opdoen voor 

nieuwe initiatieven. 

AVA 1997 
Op zaterdag 22 november wordt de Algemene Vergadering van Afgevaardigden 1997 (AVA) 

gehouden in het Vechthuis te Utrecht. Afgevaardigden van de besturen van alle afdelingen, 

districten en leden-rechtspersoon, bevriende organisaties en MA-consulenten zijn daarvoor uit-

genodigd. De AVA zal zoals gebruikelijk een inhoudelijk en een formeel gedeelte omvatten. In het 

inhoudelijk deel staan het werk van Humanitas en de toekomst van de vereniging centraal. 
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Postbus 71 Vraag 

Met brieven van lezers 

Van Mens Tot Mens biedt lezers de 

ruimte om te reageren op artikelen. Ook 

vragen of opmerkingen over Humanitas 

zijn van harte welkom. U kunt uw reactie 

richten aan de redactie van Van Mens 

Tot Mens, postbus 71. 1000 AB, Am-

sterdam. De redactie kan eventueel uw 

inzending inkorten of bewerken. 

■ Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Navraag pensioenopbouw 
Waar kan ik informeren naar pensioen-
rechten die ik ooit heb opgebouwd, maar 
waarvan ik na al die jaren niet meer weet 

bij welk pensioenfonds? 

Wie niet meer precies weet bij welk 

pensioenfonds pensioenrechten zijn 
opgebouwd, heeft vaak grote moeite 
dit te achterhalen. Bij het opsporen van 
deze vergeten rechten kan men als 
volgt te werk gaan: 

zijn de naam en het adres van de ex-

werkgever bekend, dan kan men via 

deze de belangrijkste gegevens 

(naam en adres pensioenfonds, regi-

stratienummer, gewerkte periode) 
te weten komen 

is de werkgever verhuisd naar een 
onbekend adres, dan kan men via de 

gemeente, Kamer van Koophandel of 
via vroegere collega's het nieuwe 
adres proberen te achterhalen 
beschikt men wel over de gegevens 
van het pensioenfonds, maar be-

staat dit niet meer, dan kan men 

schriftelijk informatie inwinnen bij 
de Verzekeringskamer (Postbus 
9029, 7300 EM Apeldoorn). 

Wanneer men ergens schriftelijk om 
informatie vraagt, moet het verzoek al-
tijd vergezeld gaan van de volledige (ei-
gen) naam (vrouwen eventueel ook  

hun meisjesnaam), geboortedatum en 
alle adressen waarop men tijdens de 
opbouw van het pensioen gewoond 
heeft. Om het opsporen van vergeten 
pensioenrechten te vergemakkelijken 
is door de pensioenverzekeraars het 
Project Niet Opgevraagde Pensioenen 
gestart.Wie na i januari 1994 65 jaar is 
geworden en niet meer weet waar hij 
zijn pensioen moet aanvragen, kan 
hier terecht voor informatie. 

Onkostenvergoeding 
omhoog? 
In Van Mens tot Mens las ik dat voor vrijwil-

ligers een algemene onkostenvergoeding 
van hoogstens 25 gulden per week of 1200 

gulden per jaar is toegestaan. Daarvoor hoe-
ven zij geen werkelijk gemaakte onkosten 
aan te tonen. Volgens een recent krantenbe-
richt is dit bedrag echter opgetrokken naar 

2000 gulden per jaar. Klopt dat? 

Voorlopig is dat nog onjuist. Wel is er in 
juli in deerkweede Kamer een motie inge-
diend over een verhoging tot 2000 gul-
den.Via een verhoging van het belas-
tingvrije bedrag wil de Kamer mensen 
met een minimum inkomen stimuleren 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het 
is echter de vraag of daardoor meer uit-
keringsgerechtigden bereid zullen zijn 
onbetaald werk op te pakken. Want wat 

heb je aan een onbelaste vergoeding 

voor vrijwilligerswerk als die vervol-
gens gekort wordt op je uitkering? In de 
praktijk pas de fiscus de regeling op ver-
schillende manieren toe en houden ook 
sociale diensten er een eigen beleid op 
na. Daardoor moeten mensen met een 
uitkering hun onkosten alsnog verant-

woorden. 

Onbetaald werk met behoud 
van  tainefting 
Een groot aantal gemeenten heeft toestern-

ming gekregen om af te wijken van enkele 

bepalingen in de Bijstandswet. Daardoor 

mogen uitkeringsgerechtigden maatschap-
pelijk nuttige activiteiten verrichten met be-

houd van hun uitkering. 

Vaak hoeven de deelnemers aan de 

projecten tijdelijk niet te solliciteren 
en krijgen zij een premie die niet wordt 
gekort op hun uitkering. Doel van het 
experiment is het verbeteren van de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt 
en/of het voorkomen van sociale uit-
sluiting en isolement. Sommige ge-
meenten hebben zelf experimenten  

opgezet, waar deelnemers maatschap-
pelijk nuttige taken of een soort stages 
verrichten en eventueel scholing of 
hulpverlening krijgen. Andere ge-
meenten hebben aansluiting gezocht 
bij bestaande vrijwilligersorganisaties, 
zelf een vrijwilligerscentrale opgezet 
of werken samen met welzijnsinstel-
lingen voor bijvoorbeeld bejaarden-
zorg. Het experiment duurt tot 2000. 

Vakantiegeld terugvragen 
Kan ik als AOW-er met een klein bedrijfs-
pensioen de belasting over mijn vakantie-
geld terugvragen van de Belastingdienst? 

In de loop van dit jaar is er veel aandacht 
geweest voor de belasting- en premie-
heffing over het vakantiegeld. Een werk-
nemer eiste via de belastingrechter een 
deel van de belasting terug die van zijn 
vakantiegeld was ingehouden. Hij beriep 
zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel 
en wees op de (voorkeurs)behandeling 
van werknemers in de bouw en de me-
taalnijverheid. Die hebben fiscaal voor-
deel omdat zij. voor hun vakantiebonnen 
slechts over 75 procent van de waarde 
belasting hoeven te betalen. Alle andere 
werknemers betalen het volle pond voor 
hun vakantiegeld. 
De procedure loopt nog bij het Ge-
rechtshof Amsterdam.Waarschijnlijk 
zal pas over ruim twee jaar- nadat de 
Hoge Raad zich over de zaak heeft uit-
gesproken - duidelijk zijn of hier het 
gelijkheidsbeginsel van toepassing is 
en of ook u en alle anderen minder be-
lasting over hun vakantiegeld ver-
schuldigd zijn. 

Colofon 
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Van en 
Tot Me 

e s pee t graag, at 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelende volwasc• n," 	delen, 

Tot nu toe werd 
alleen aan leden en 
donateurs Van Mens Tot 
Mens toegestuurd. Niet 
terecht vinden veel afde-
lingen en ook het hoofd-
bestuur van Humanitas. 
Het is van groot belang 
dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden 
van alle activiteiten en 
nieuws van Humanitas. 
Daarom is besloten Van 
Mens Tot Mens aan alle 

vrijwilligers toe te zenden. 
Elke afdeling van Humanitas 
krijgt binnenkort formulie-
ren opgestuurd waarop 
namen en adressen van vrij-
willigers kunnen worden 
ingevuld. Alle vrijwilligers 
zullen dan zo spoedig moge-
lijk in het lezersbestand wor-
den opgenomen. 

Voor meer informatie 
redactie Van Mens 
Tot Mens 020.5231100 
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Sparen met perspectieven voor 

landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 
over het Noord-luid Plan 

Na,1111 

Adres 

Postcode 

Plaats 

riodos Rank, Antwoordnummer 170, 3700 AB Zeist 

(Postzegel is niet nodig) telefoon 030 693 65 00 

Sla -pende 
spaarsaJoi,o's 
werden wakkere 
mingen 

Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Triodos Bank spaart u met perspectieven 

voor landen in ontwikkeling. 

Het Noord-Zuid Plan benut uw spaargeld 

voor leningen aan kleinschalige, econo-

mische activiteiten in het Zuiden. 

Meer weten? Vraag dan nu, met de 

antwoordkaart, meer informatie aan. Belt 

u liever even, dan bent ti gratis welkom 

via 0800 -0222027. 

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

Triodos 
De bank van de maatschappelijke meerwaarden 
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