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Tijd van geboorte tot de dood 
De menselijke geest en de tijd 

Culturele verschillen in tijd 
Modern leven: slaven van de tijd 
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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: 	-- 

HUMANIST 
MAANDBLAD OVER HUMANISME, MENS EN WERELI, 

9 

"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 Curagio? "Ach man, doe niet zo 
makamba, doe niet zo Nederlands". 

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 autoch-
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-
manitas 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, 

beD dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219030. 
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Met aandacht voor dak- en thuislozen in Hengelo. 

'Door te praten kun je weer leven" 
Humanitas doet steeds meer aan steun bij rouwver-

werking. Anne van Schaik kreeg veel hulp van vrijwilli-

gerJaap de Boer. 

De jeugd, Humanitas 
en de toekomst 

Een aantal jaren geleden heeft Humanitas taken 

op hetgebied van de jeugdhulpverlening en voog-

dij afgestoten. Maar dat wil niet zeggen dat Huma-

nitas zich niet met jeugd bezighoudt. De activitei-

ten van de Stichting Kinderopvang Humanitas 

groeien. Ook heeft de vereniging haar taken op het 

gebied van jeugdwelzijn sterk uitgebreid: de kin-

dervakantiekampen en gastgezinnen horen al een 

aantal jaren bij de belangrijkste verenigingsactivi-

teiten. Het succes van Humanitas Home Start is 

overweldigend. In een klein aantal jaren is het 

aantal projecten ver-

veelvoudigd. Tientallen 

gezinnen worden met 

succes ondersteund. 

In dit nummer kunt u 

ook lezen over een heel 

nieuw initiatief in het 

zuiden van Nederland. 

Een experimenteel pro-

ject voor zwerfjongeren dat enthousiast ontvan-

gen wordt. Daarnaast is er aandacht voor de Natio-

nale Jeugdlezing, die Humanitas dit jaar samen 

met het dagblad Trouw organiseert. De jeugdle-

zing heeft als thema Zin van het Gezin. In de lezing 

wordt ingegaan op de vraag of het gezin zoals het 

generaties lang bestond, nog wel de beste plaats 

is om kinderen op te laten groeien. Moet de over-

heid zich bemoeien met het gezinsleven? Is het 

gezin ondanks alle alarmerende berichten nog 

steeds de hoeksteen van onze samenleving? 

Kortom, veel aandacht voor de nieuwe generatie 

in deze Van Mens Tot Mens. En dus ook voor een 

nieuwe generatie activiteiten. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 

Humanitas 

8 Een maatje voor een 
psychiatrische patiënt 
Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen met een 

psychiatrische achtergrond via verschillende maatjes-

projecten. 

10 Interview Willem de Geer 
Deze voormalige ondernemer verkocht zijn bedrijf en 

werkt met Humanitas aan een plan om zwerfjongeren 

een nieuwe toekomst te bieden op de boerderij. 

12 t., 
Is het gezin nog wel hoeksteen van de samenleving? 

13 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

14 
Jongeren komen thuis na een week vakantie 

van Humanitas. 

15 
Talrijke nieuwe initiatieven van Humanitas. 

16 

17 

18 
Met brieven van lezers. 

Jaargang 45 september 1997 nr. 5 

Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 
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Preventieproject voor nieuwi-V 
Asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de stad Groningen hebben ii•  
grote moeite om te integreren in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit het jaarver-

slag van Humanitas Opvang Asielzoekers en Statushouders (HOAS). Zo komt het regelmatig 

voor dat nieuwkomers nauwelijks of geen sociale contacten onderhouden buiten de officiële in 

stanties. Om die groep mensen uit haar sociale isolement te halen, is HOAS samen met de 

RIAGG gestart met een zogenaamd preventieproject. De projectmedewerkers bekijken of ze de 

nieuwkomers kunnen betrekken hij activiteiten zoals sport, sociaal-cultureel werk en projecten 

in de wijk. Volgend jaar moeten nieuwkomers een zogenaamd inburgeringscontract afsluiten. 

Daarna worden zij verplicht een onderwijsprogramma te volgen. De projectmedewerkers zorgen 

voor maatschappelijke begeleiding en bekijken of het programma kan worden aangepast als 

blijkt dat een nieuwkomer door omstandigheden het tempo niet aankan. 

Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezigt 

Al spelend leren 

kleuters verkeers-

regels 

Vrijwilligers gezocht 

•
Afdeling Leeuwarden gaat twee nieuwe 

projecten starten waarvoor geïnteres-

seerde vrijwillig(st)ers nodig zijn. Het doel van 

het project Wonen-Leren-Werken is het bege-

leiden van jongeren (16-23 jaar) die zelfstan-

dig wonen. Ook voor Home-Start zoekt de 

afdeling vrijwilligers. De vrijwilligers van 

Home-Start geven ouders met jonge kinderen 

een schouder om op de leunen bij de opvoe-

ding. Ook voor lopende projecten zoekt de 

afdeling vrijwilligers, te weten ziekenhuis-

begeleiding van ouderen en bezoekwerk aan 

mensen in een woonzorgcentrum. Tenslotte 

is de afdeling dringend op zoek naar vrijwilli-

gers die zich in willen zetten voor de promotie 

en pr van de afdeling. Inlichtingen en aanmel-

ding: afdelingssecretariaat, telefoon 058 • 

266 66 08 (ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur). 

,;.J  voor dak- en  thuisijozen 
De Tweede Kamer heeft besloten bijna 200.000 gulden beschik- 

baar te stellen voor capaciteitsuitbreiding van de dak- en thuislo-

zenvoorziening in Hengelo. Van dit bedrag ontvangt de stichting Huma-

nitas Onder Dak Hengelo (HODH) ruim 70.000 gulden voor het 

uitvoeren van bouwkundige aanpassingen. Van het Juliana Welzijn 

Fonds ontving de stichting een bijdrage van 75.000 gulden.  Met het 

geld wordt het huidige aantal opvangplaatsen uitgebreid met zes. Daar-

mee komt het totaal aan opvangplaatsen op veertien plus twee nood-

opvangplaatsen. Humanitas Onder Dak biedt 24 uur per dag zorgverle-

ning en professionele begeleiding aan dak- en thuislozen. De stichting 

richt zich op mensen die doorverwezen worden door een erkende hulp-

verlenende instantie. Alleen mensen die gemotiveerd zijn om verande-

ring in hun situatie te brengen. komen in aanmerking voor opvang in 

een huis van de stichting. Ze kunnen daar voor een periode van negen 

maanden wonen. Daarna komen zij terecht in een andere woonsituatie. 

zoals begeleid zelfstandig wonen. 

Bezoek aan Home-Start 
rr ern ingham 

Deze zomer is Tine Dondorp-de Zeeuw. 

voorzitter van Humanitas district Oost 

en lid van de landelijke stimuleringsgroep 

Home-Start, afgereisd naar Engeland om een 

bezoek af te leggen aan één van de vijf Home-

Start projecten in de stad Birmingham. Home-

Start is van oorsprong een Engels initiatief. In 

Nederland wordt het project uitgevoerd door 

vrijwilligers van Humanitas. De medewerkers 

van Home-Start bieden ondersteuning, vriend-

schap en praktische hulp aan jonge gezinnen 

waar de opvoeding spanningen met zich mee 

brengt. Home-Start in Birmingham onder-

steunde in 1996 met 33 vrijwilligers zo'n 50 

gezinnen. Mevrouw Dondorp heeft gesprekken 

gevoerd met coordinatoren en medewerkers 

en heeft hiervan een verslag gemaakt. Belang-

stellenden kunnen het verslag opvragen bij het 

Landelijk Bureau Humanitas (Els Meijers). tele-

foon 020 • 523 1100. 

Plan voor educatief 
'ijs 

Een educatief doe- en leerpark waar 

kinderen van 0 tot 18 jaar onder toe-

zicht van hun ouders diverse activiteiten 

kunnen ondernemen. Er is onder andere ge-

legenheid om in bomen te klimmen, in een 

kindvriendelijk moeras te spatteren en pony 

te rijden. Maar kinderen kunnen er ook ko-

ken of op een speelse manier leren omgaan 

met geld. Als het aan de stichting Kinderop-

vang Humanitas ligt, komt dit kinderparadijs 

er in het toekomstige Stadsgewestpark in 

Kerkrade/Landgraaf. Faniily Campus. zoals 

de naam al luidt. nioet een park worden dat 

uniek is voor Europa Alle facetten van het 

uan mens tot mens 
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Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

kindzijn en van het opvoeden moeten er te- 

rug te vinden zijn. Het park moet een kin- 

derbos, een expressiecentrum, een tiener- 

centrum, een centrum voor techniek en 

een pedagogisch dienstencentrum krijgen. 

Voor de speelse kant van het kind wordt ge- 

dacht aan een speelmuseum, een wensto- 

ren en een boomhuttenbouwplaats. Huma- 

nitas ontvouwde onlangs in Kerkrade haar 

plannen, die overigens nog in een begin- 

stad ium verkeren. 

Unfevmatiepunt Alkmaar 
De afdeling Alkmaar van Humanitas 

heeft een informatiepunt geopend 

voor vrijwillige thuiszorg. Iedereen die vra- 

gen heeft over oppassen op kinderen met 

een handicap, telefooncirkels voor ouderen, 

buddy's voor aidspatiënten, vriendschappe- 

lijk huisbezoek of tijdelijk gezelschap voor 

demente bejaarden kan het informatiepunt 

bellen. Aan dit initiatief nemen verschillen- 

de organisaties deel, waaronder het Rode 

Kruis en een organisatie voor aidspatiënten 

en seropositieven. De coordinatie van het 

informatiepunt is in handen van Humanitas. 

Voor inlichtingen: Humanitas afdeling Alk- 

maar, telefoon: 072 • 5401800. 

Hoontijevest verhuist 	 Gedetineerden 

Op 29 september verhuist Humanitas 
	

leren elkaars cultuur 

District Noordwest naar een nieuw on- 	kennen. 

derkomen aan de Speerstraat in Amsterdam 

oud-zuid. Het district koos voor deze verhuizing 

uit kostenoverwegingen. De huidige kantoor- 

ruimte aan de Sarphatistraat werd te klein en 

een groter kantoor in hetzelfde pand werd te 

duur. Het district roept de hulp in van vrijwilli- 

gers voor het verrichten van hand-en spandien- 

sten. Op 29 september start de verhuizing. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij 

het districtskantoor, telefoon 020 • 523 11 00. 

telra [met kilunianitas 
Deze zomermaanden zwalken zeven zeilboten over de Friese 

meren met daarin achttien jongeren die door Humanitas werden 

uitgezocht om deel te nemen aan een bijzonder zeilkamp. Ze trekken 

van eilandje naar eilandje en bouwen daar telkens voor een nacht hun 

kamp op. De jongeren, variërend in leeftijd van dertien tot achttien, 

zijn allemaal bekend in het hulpverleningscircuit. Sommigen hebben 

problemen thuis, anderen wonen in instellingen. Hun sociale of finan-

ciële situatie maakt dat zij niet zelf op vakantie kunnen gaan. Het zeil-

kamp is niet therapeutisch bedoeld. Elf begeleiders zorgen voor ont-

spanning en laten al zeilende zien hoe je op een prettige manier met 

elkaar kunt omgaan. De kampen worden dit jaar voor de elfde keer ge-

organiseerd. 

Humanitas op Internet 

•
Sinds kort is Humanitas ook te bezoeken op Internet. 

De SOM (Samenwerkende Organisaties voor Maat-

schappelijk Activeringswerk) heeft een pagina op Internet. Hu-

manitas is één van de vijf deelnemende organisaties en daar-

om is op deze pagina ook informatie over Humanitas te 

vinden. Het adres waarop belangstellenden kunnen inloggen 

is  - 	 .  Humanitas werkt aan een eigen 

Humanitas-pagina op Internet waarop onder meer berichten 

uit Van Mens tot Mens te lezen zullen zijn. 

Cultuur in de gevangenis 

•

De stichting Solide, het samenwerkingsorgaan van levensbe-

schouwelijke instellingen en detentie, heeft onlangs een culture-

le manifestatie georganiseerd in de gevangenis van Zoetermeer. In de 

stichting zijn verschillende kerken vertegenwoordigd, het Humanis-

tisch Verbond en ook Humanitas. Op de culturele manifestatie was een 

tentoonstelling, die een indruk gaf van de diverse landen waar de gede-

tineerden vandaan komen, er werden exotische hapjes en drankjes ge-

serveerd en er was een muzikaal optreden. De bedoeling van deze ma-

nifestatie was dat de gedetineerden op deze wijze kennis konden 

maken met elkaars cultuur. De manifestatie vond eerst in de gevange-

nis plaats en vervolgens in het huis van bewaring voor nog niet veroor-

deelde gedetineerden. De stichting Solide verzorgt onder meer lezin-

gen voorgedetineerden, culturele manifestaties, levensbeschouwelijk 

onderwijs, voorlichting op scholen ter voorkoming van criminaliteit en 

een bezoekersgroep voor gedetineerden. 

van mens tot mens 
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manitas de help nde ha 

Veel gehad aan de steun van Jaap de 

e. dood van haar moeder. 'Ik dacht dat 

tillk:ieë weken lopen tieren, 

De begroeting is uiterst hartelijk. Anne 

van Schaik en Jaap de Boer hebben elkaar 

meer dan een halfjaar niet gezien. Dat is 

weleens anders geweest. Anne en Jaap 

zagen elkaar iedere week, altijd op 

maandag om 16.00 uur. Daarna, toen het 

iets beter met Anne ging, om de veertien 

dagen. 'Heel voorzichtig durfde ik het 

aan om Jaap niet elke week te zien. Het 

was de eerste stap om weer alleen verder 

te gaan.' 

Anne klopte bij Humanitas aan voor 

hulp bij het verwerken van haar verdriet 

na de dood van haar moeder. Jaap biedt 

als vrijwilliger van Humanitas steun bij 

rouwverwerking. Aanvankelijk dacht 

Anne dat ze wel zonder hulp kon. 

'Een maand na de crematie zijn mijn 

man en ik op vakantie gegaan', vertel An 

ne, 'IWee weken naar Spanje om het ge 

beurde van mij af te zetten Ik dacht dat ik 

het wel kon Niet dus Ik heb twee weken  

lopen tieren, huilen en stampen. lk wist 

niet meer hoe ik het had. Alles wat je mee 

hebt gemaakt, alles wat je niet hebt ver-

werkt, komt eruit. Dat hoort bij het rouw-

proces.' 

Het verhaal van Anne begint bij het 

overlijden van haar moeder, op 24 maart 

van vorig jaar. 'Mijn moeder  was nooit 

ziek', zegt Anne 'le was een krachtig 

mens met een geziincle dosis humor. Mijn 

vildei is zeventien iaat geleden overleden. 



hersenbloedinkjes. Ze moest er mee le-
ren leven, zei de specialist. Maar op 17 
maart vond mijn broer haar. Ze zat met 
een zware hersenbloeding in het toilet en 
zag er verschrikkelijk uit. We zijn onmid-
dellijk gekomen. Ik had zo'n medelijden 
met haar toen ik haar zag. Nog steeds 
spookt het door mijn hoofd: hoe lang 
heeft ze daar zo hopeloos gezeten? Het 
kunnen vijf minuten zijn geweest, maar 
ook een uur of zelfs veel langer. Het is dit 
soort gedachten waar je, ook na het over-
lijden, zo mee worstelt. 

Mijn moeder werd direct opgenomen 
in het ziekenhuis. Mijn man en ik zijn er 
dag en nacht geweest, afgewisseld door 
andere familieleden. Aan de ene kant 
hoop je dat mama niet verder hoeft te lij-
den. Aan de andere kant wil je haar niet 
kwijt. Het waken heeft drie dagen ge-
duurd.Toen heb ik tegen haar gezegd: ga 
maar rusten, probeer diep te slapen, het is 
goed. Ik wilde haar geruststellen. Ze 
hoefde niet meer te vechten. Wij waren 
nog niet thuis of we werden gebeld. Ma-
ma was overleden.' 

Jaaps komst als vrijwilliger volgde na 
Anne's vakantie in Spanje. Anne hád 
weleens iets over Humanitas gelezen en 
nam contact op. 

Afspraak 
Nog diezelfde middag belde Jaap voor 
een afspraak. 'Na die lange week vakan-
tie wist ik dat ik het verdriet niet alleen 
kon verwerken', zegt Anne. 'In mijn fa-
milie had iedereen zijn en haar eigen 
verdriet. Mijn man luisterde en begreep 
me, maar kwam niet verder omdat hij 
heel gesloten is. Steun van buiten was 
erg welkom.' 

Jaap valt Anne bij: 'Rouwen is een sa-
menspel van allerlei gevoelens. Daar 
hoort verdriet bij. Verdriet omdat een 
dierbaar iemand is heengegaan en je af- 

doormaakt, werkt de steun beter. Jaap, 
de vrijwilliger van Humanitas, heeft zijn 
vader verloren: 'Herkenning is belang-
rijk als je iemand ondersteunt. Ik her-
kende dingen in het verhaal van Anne. 
Bijvoorbeeld dat ze altijd naar het raam 
van de toenmalige aanleunwoning van 
haar moeder kijkt als ze er langs komt. 
Dat deed ik ook bij mijnvader, en nog. Als 
ik langs het ziekenhuis rijd waar mijn va-
der is gestorven, kijk ik altijd eventjes. Ik 
denk dat dit komt doordat ik nog steeds 
afscheid neem. Maar het is ook het tonen 
van een beetje eerbied. Hij is er dan weer 
eventjes.' 

'Rouwen heeft alles te maken met 
gevoelens die je niet begrijpt', vervolgt 
Anne. 'In de gesprekken met Jaap ontdek-
te ik dat mijn woede kwam omdat ik het 
zo onrechtvaardigvond dat mijn moeder 
maar vijf maanden van die mooie, eigen 
aanleunwoning heeft kunnen genieten. 
Ze had zoveel beter verdiend. Ik weet wel, 
je kunt er niets aan doen. Maar je moet 
wel iets doen met dat gevoel.' 

Twinkelingen 
Jaap kijkt Anne aan. 'Ik zie dat je weer 
leeft', zegt hij. 'Jouw gezicht spreekt 
boekdelen. Tijdens onze gesprekken 
kwamen de twinkelingen in je ogen weer 
terug. Ik zag dat het beter met je ging.' 
Anne vult aan: 'Ja, in hetbegin wist ik niet 
wat ik voelde. Een wirwar was het van 
binnen. Daar moet je over praten, want 
het komt er toch uit. En als je niet genoeg 
kunt praten met je partner of je familie, 
dan is een buitenstaander zeer welkom. 
Iemand met wie je in alle rust en alle vrij-
heid kunt praten. Door erover te praten 
kun je weer verder leven.' 

	
O 

i ,!(erv  leven' 
Grote boerderij 
Mijn ouders woonden vroeger op een 
grote boerderij. Later zijn zij naar Utrecht 
verhuisd. Met heel veel moeite heb ik het 
voor elkaar gekregen dat mijn moeder 
twee jaar geleden een aanleunwoning 
kreeg. Zij kon niet meer tegen het alleen 
zijn. Ze bloeide helemaal op en was de 
koningin te rijk. 

Maar na een poosje werd ze niet goed. 
Het bleek dat ze leed aan ma's, hele kleine  

scheid hebt moeten nemen. Maar er 
hoort ook kwaadheid bij. Je houdt van 
degene die is heengegaan, maar je bent 
ook kwaad dát zij of hij is weggegaan. 
Wantje wás erg kwaad, hè Anne?' 

Anne: 'Ja, ik was woedend. Maar ei-
genlijk wist ik niet waarom. Ik vond dat 
ik niet kwaad mocht zijn, maar ik was het 
wel. De steun van Jaap was daarom zo 
welkom. Hij begreep me.' 

Als de vrijwilliger voelt wat de ander  

Jaap de Boer, vrijwilliger 

rouwbegeleiding 

'Ik ben in als vrijwilliger in de rouwbegeleidin 4, 

van Humanitas gerold nadat ik een collega'',  	. 

geholpen met psychische problemen rond  'è 

persoonlijk verlies. Daarin heb ik hem gehol-

pen. Toen vertelde iemand mij van de mogelijk-

heden die Humanitas heeft op het gebied  van
:v_ 

 • 

vrijwillige rouwbegeleiding. Zo ben ik  vrijwillIgg* 

geworden. Ik vind het verlenen van hulp bij rouw-

verwerking niet iets bijzonders. Het heeft alle-  - 

maal niet menselijkheid te maken. Je onder-

steunt mensen door het gebruiken van je 

instinct, varend op je gevoelens.' 

• • --• 	,:, - • - • 	. 	, ,- 	, -itz„, 
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van mens tot mens  • `.‘tr 
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Witárat~ Humarlitas: 
rn het gewest oningandreemt Hu- 
manitas deel 	een maatjespro- 
ject, een samanwq)„rkingsverband i.t1§! ) 
sen vrijwilli 	Gr anisaties en de 
GGZ. In dé 	 stack  

i,
is-Hu- 

manitas bezig om in sa enwerking 

met de RIAGG zelf een maatjsproject 

van de grond te tillen. Maatjesprojec-
ten zijn bedoeld voor menserimet een 
-psychiatrische achtergrond die in het 
leggedvan dagelijkse contacten grote 

drempel,s en handicaps ondervinden 
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'fes ople- 
lërit-  wordt aangesproken 

op zijn of haar eigenheid, talenten en 
mogelij 	den. VooVrijwilligers is 
het 	esproject  'esp  uitdaging, 
een manier om betrokkenheid te to-
nen en een leerschool. 

uo©ri een 
'HET MOOISTE VOORBEELD dat ik ooit 

heb gezien van het maatjesproject speel-

de zich af in een Groningse gemeente', 

zegt Hans van der Zee van de Stichting 

Pandora. Deze organisatie werkt aan de 

verbetering van de maatschappelijke en 

sociale positie van (ex-)psychiatrische 

patiënten. 'Daar woonde een man die zijn 

huis bijna niet meer uitkwam. Hij had 

geen contact meer met zijn buren en hij 

deed nauwelijks nog boodschappen. De 

man raakte steeds verder geïsoleerd. 

Door het maatjesproject kwam daar ver-

andering in. Zijn maatje nam hem mee 

uit wandelen, ze gingen boodschappen 

doen en hij kwam weer onder de mensen. 

Na verloop van tijd maakte deze vereen-

zaamde man weer helemaal deel uit van 

de gemeenschap.' 

Maatjesprojecten raken steeds meer in 

geburgerd in de psychiatrie Ook Hurna 

nitas heeft enkele maatjesprojecten 

Daarin worden een vrijwilliger en een 

client van de geestelijke gezond heids 

zorg aan elkaar gekoppeld Samen zijn  

zij maatjes en besteden zij aandacht aan 

de leuke dingen van het leven. 'Maatjes 

overleggen met de deelnemers aan het 

project wat zij samen zullen gaan doen', 

vertelt F.J.M. van Velsen van de afdeling 

Humanitas Zaanstreek. In mei is Huma-

nitas in deze streek gestart met een 

maatjesproject. 'Wij zijn voorzichtig be-

gonnen', zegt Van Velsen. 'We hebben nu 

tien vrijwilligers en evenveel deelne-

mers. Maatjes en hun partners gaan bij-

voorbeeld samen kleren kopen, een pot-
je dammen of een museum bezoeken.' 

'Ik ken een maatje dat altijd aan het 

schaken is met een psychiatrische pa-

tiënt', zegt Van der Zee. 'Ze zeggen heel 

weinig, ze schaken alleen maar.' 

Vooral de laatste jaren neemt de rol 

van de vrijwilliger in de psychiatrie sterk 

toe. De samenleving is afgestapt van het 

idee dat hulpverlening bij voorkeur moet 

plaatsvinden in afgelegen inrichtingen. 

Mensen met een psvi Inatrische achtei 
gi ond ni,m-aell onderdeel blijven uitma 

ken van de srinienleving Steeds neen 

van mens tot mens 
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LLIGERS IN DE PSYCHIATRIE 

Waar de psy 

bossen w 

h ook socia 

Mee in de vorm v 

vrijwilligers nog even achter de hand 
houdt. Zij wil de eerste ervaringen af-
wachten voor te besluiten over uitbrei-
ding. 

Als maatje moet je je eigen leven op 
orde hebben', zegt Nannie Verpalen. `Je 
moet evenwichtig zijn, in staat zijn om 
afspraken na te komen, levenservaring 
hebben en sturing kunnen geven aan 
het contact. 

Teleurstellingen 
Ik moet verwachtingen van zowel vrij-
williger als van deelnemers soms bij-
stellen. Je moet voorbereid zijn op te-
leurstellingen.' 

In Groningen wordt veel aandacht be-
steed aan de maandelijkse bijeenkom-
sten van vrijwilligers. Daar wisselen zij 
ervaringen en informatie uit. 'Deze bij-
eenkomsten bieden vrijwilligers veel 
ondersteuning en inspiratie', zegt Ver-
palen. 'Als aanspreekpunt ben ik altijd 
aanwezig, vrijwilligers kunnen mij altijd 
bellen. Ik voel mij mede verantwoorde-
lijk voor het slagen van het maatjespro-
ject.Waarje altijd voor moet oppassen is 
dat hulpverlening en vrijwilligers niet 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar 

re9 chiatrische patiënt 
Mensen met een psychiatrische aandoe-

ning kunnen zich met behulp van een vrijwil-

liger beter handhaven in de samenleving. 

zorg wordt daarom aan huis geleverd. Dat 
is mede mogelijk geworden door de ont-
wikkeling van nieuwe medicijnen, waar-
door aandoeningen beter behandeld 
kunnen worden. 

'Steeds minder vaak worden mensen 
met een psychische aandoening opge-

nomen in inrichtingen in de bossen', 
zegt Van der Zee. 'Zij worden meer in de 
samenleving geplaatst. Maar die is niet 
voorbereid om deze groep op te nemen.' 

Dit verhoogt het risico van sociaal iso-
lement. Want zodra de hulpverlener de 
deur achter zich dichttrekt, is de patiënt 
weer alleen. De psychische aandoening 

en vooroordelen daarover staan nor-
maal sociaal contact nog wel eens in de 
weg. 

'Het gedrag van een cliënt is niet altijd 
gemakkelijk om mee om te gaan', zegt 
Nannie Verpalen. Zij is uitvoerster van 
maat)esprojecten in Groningen en Win-
schoten waar ook Humanitas aan deel- 

neemt. Soms komen cliënten vreemd uit 

de hoek of speelt hun aandoening hen op. 

Dit stelt eisen aan de vrijwilligers. 

Geduld en betrokkenheid 
'Het maatjesproject vraagt van de vrij-

williger geduld, betrokkenheid en be-

grip', vervolgt Verpalen. 'Het vraagt ook 

openheid om, als dat mogelijk is, zaken 

met de cliënt te bespreken.' 
'Het vraagt ook zeer goede begelei-

ding door onze coordinator', zegt Van 
Velsen. 'Op 16 mei hebben wij een trai-
ningsdag gehouden voor onze vrijwilli-

gers die meedoen aan het maatjespro-
ject. Dit werk is buitengewoon zwaar. Als 
iemand niet op straat durft te komen, is 

het aan de vrijwilliger om deze persoon 
over te halen.Tegelijk mag de vrijwilliger 

zich niet bezighouden met medificatie 

en therapie.' 
Wie zich opgeeft als maatje zal sterk 

in de schoenen moeten staan. Project-

uitvoerders besteden daarom veel aan-
dacht aan een zorgvuldige selectie. 

Reden waarom Humanitas in de Zaan-

streek een folder voor de werving van  

deelnemers worden er altijd op gewezen 
dat hun maatjes geen hulpverleners 
zijn.' 

Ondanks alle mitsen en maren kun-
nen vrijwilligers van elementair belang 
zijn voor psychiatrische patiënten. 

Sociaal netwerk 
'Het maatjesproject gaat in op het ont-
breken van een sociaal netwerk', zegt 
Verpalen. 'Het probeert een leemte in de 
samenleving te vullen, een gat waardoor 
mensen geïsoleerd zijn geraakt.' 

'Ik denk dat vrijwilligers vaak meer 

kunnen betekenen dan hulpverleners', 
besluit Van der Zee. 'Een maatjesproject 
is er om dingen te doen zonder hulpverle-

ningsagenda. Het is leuk als contact met 
een vrijwilliger uit iets anders bestaat 

dan hulpverlening. Hulpverleners heb-
ben het alleen over de dingen die verbe-

terd moeten worden. Vrijwilligers zijn 

bezig met de dingen die wel goed gaan, 
zodat mensen met een psychiatrische 

achtergrond zich daarin kunnen ont-

wikkelen. Zo komt een positieve spiraal 

op gang.' 

van mens tot mens  CO 
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IN de BESCHEIDEN VERGADERRUIMTE 

van district Zuid van Humanitas ont-

vouwt de voormalige directeur Willem 

de Geer zijn plannen. 'Ik ben maar een 

gewone jongen. Ik heb LTS gedaan en 

altijd met mijn handen gewerkt. Ik ben 

niet zo'n professional die de diepte in 

gaat. Een paar jaar geleden was er een 

ommekeer in mijn leven Ik ging steeds 

meer nadenken over wat mensen voor 

elkaar kunnen betekenen In onze 

maatschappij is zo weinig aandacht  

voor elkaar. In die periode kwam ik een 

vrouw tegen, een psychologe, die me 

vertelde dat er alleen al in Rotterdam 

700 zwerfjongeren zijn. Dat heeft me 

toen enorm aan het denken gezet. 

.< p 	. 	p Ir 

Ik besefte dat ik iets aan die situatie wil 

de doen Een stukje van de wereld verbe 

leren. Ik wist alleen nog niet op welke 

manier Na de verkoop van mijn zaak 

heb ik een voettocht gemaakt van zeven  

maanden. Tijdens deze tocht kreeg het 

plan om iets te regelen voor zwerfjonge-

ren steeds vastere vorm. Ik ben geen pe-

dagoog, maar gevoel om op te voeden 

hoef je niet uit een boekje te leren. Wat ik 

altijd raar heb gevonden is dat hulpver-

leners mensen afhankelijk maken van 

subsidies Jongeren moeten hun hand 

ophouden om zelfstandig te worden. 

Dat is tor h een safe tegenstelling? 

Daarom ben ik gaan nadenken over 

ilingelijkheid asas ZWeltiOn - 

van mens tot mens  '00 	 • 
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Willem de Geer ontvouwt zijn plannen aan 

Jeanne van Beers, districtsmanager van 

Humanitas. 

geren een nieuwe toekomst te bieden. 
Voordat ik wegging had ik al met een 
aantal mensen contact gelegd over mijn 
plan om iets voor zwerfjongeren te 
doen. Onder andere met mensen van 
Hu manitas. Tijdens de wandeltocht heb 
ik tientallen brieven geschreven over 
mijn idee 

De Geer ontrolt een groot vel papier 
waarop in schema zijn idee te zien is. 
'Mijn plan gaat uit van het idee dat de 
jongeren zelf iets moeten kunnen op-
bouwen. Daarom kopen 25 zwerfjonge-
ren samen een boerderij. 

Hypotheek 
Elke jongere moet 40.000 hypotheek op-
nemen. De jongeren kunnen die hypo-
theek aflossen met het geld van hun uit-
kering. Ze houden dan nog genoeg over 
om van te leven. De jongeren werken op 
de boerderij. Tijdens hun verblijf op de 
boerderij sparen ze in een paar jaar een 
kapitaaltje. Ze krijgen cursussen sociale 
vaardigheden zodat ze goed voorbereid 
worden op een terugkeer in de maat-
schappij. 'Het is een kans voor ze en niet 
meer dan dat', zegt De Geer. 

Het plan heeft nog wel wat voeten in 
de aarde. De Geer: 'Een jurist is bezig om 
uit te zoeken hoe alles in zakelijk opzicht 
moet verlopen. Het is niet gebruikelijk 
dat mensen met een uitkering werken. 
Het plan is nogin een experimenteel sta-
dium.' 

Momenteel zijn er 250 mensen uit 
heel Nederland betrokken bij het plan. 
De Geer: 'Het aantal deelnemers groeit 
nog steeds. Er zijn mensen uit het wel-
zijnswerk betrokken bij ons plan, maar 
ook mensen afkomstig uit het bedrijfs-
leven en bijvoorbeeld een architect die 
gaat nadenken over de uitvoeringvan de 
bouwplannen. 

Vreemden voor elkaar 
Laatst hebben we met alle betrokkenen 
een wandeling gemaakt om kennis met 
elkaar te maken. Het was een geweldige 
dag. Mensen die eerst vreemden voor el-
kaar waren, komen met elkaar in con-
tact om te praten over hetzelfde doel. 
Wat ze samenbrengt is het enthousias-
me voor het project.' 

De bedoeling is dat een paar honderd 
mensen continu bij het project betrok- 
ken zijn. 'Iedereen die ons plan steunt 
moet voor 1000 gulden garant staan 
voor de hypotheek van een jongere', legt 
De Geer uit. 'Voor elke jongere wordt een 
fonds opgericht waar tien mensen aan 
bijdragen. Behalve dat ze financieel ga-
rant staan, zijn deze tien mensen ook op 
andere manieren betrokken bij zo'n jon-

gen of meisje. Ze kunnen helpen bij stu-
die of beroepskeuze. Of ze gaan af en toe 
gewoon op bezoek en tonen hun belang-
stelling. Elke jongere krijgt op deze ma-
nier een groep mensen om zich heen die 

hem of haar steunt.'  

Dit is een heel andere manier van het to-
nen van betrokkenheid dan sponsoring. 
Een actieve manier van betrokken zijn 
bij jongeren. 

Geweten sussen 
'Ik zie niets in het soort sponsoring 
waarbij mensen geld geven en daarmee 
hun geweten sussen', legt De Geer uit.'Of 
grote bedrijven die alleen hun naam op 
een vlag willen zien in ruil voor geld. Ik 
probeer particulieren te bereiken die 

ook in de uitvoeringsfase van het plan 
hun steentje willen bijdragen. Mensen 
die zich echt in willen zetten.' 

Het plan nadert de uitvoeringsfase. 
Naarmate deze fase nadert, worden de 
reacties enthousiaster. 'In het begin 
kreegik veel sceptische reacties', zegt De 
Geer. 'Veel mensen zeiden dat ik een veel 
te grote idealist was en dat ik het nooit 
voor elkaar zou kunnen krijgen. Maar op 
dit moment zijn een aantal grote banken 
geïnteresseerd en gemeenten willen 
ons project graag binnen hun grenzen. 
We hebben al een aantal locaties beke-
ken om het project te vestigen. Over een 
jaar is het project gestart. Daar ben ik ze-
ker van.' 

Omzien naar Elkaar 

Het project Omzien naar Elkaar heeft mi-

nimaal 150 mensen nodig die zwerfjon-

geren willen ondersteunen en voor 

1000 gulden garant willen staan. Hu- 

i 
	manitas district Zuid neemt deel aan dit 

project. Voor meer informatie: Jeanne 

van Beers, districtsmanager van Huma-

nitas, telefoon: 076-5614693. 

uan mens tot mens  001 
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Vader, moeder en kinderen. Is het gezin zoals wij 

dat kennen versleten? Uitdijende kinderopvang, 

steeds meer echtscheidingen en griezelige gelui-

den over incest en verwaarlozing lijken die kant 

uit te  wijzen.  dVdaar recent onderzoek toont aan 

dat het gezin nog springlevend is. 

JACQUELINE KENKIEL 
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Blijft het gezin in de toekomst belangrijk? 

HET GEZIN, ZOALS het generaties lang de 
hoeksteen van de samenleving vormde, 

is volgens velen in verval geraakt. Het 

aantal gezinnen neemt af en de eenper-

soonshuishoudens groeien navenant. 

Vastliggende sociale verbanden en het 

vanzelfsprekende contact tussen gene-

raties lijken voor een deel te zijn verdwe-

nen. Het aantal echtscheidingen stijgt. 

De positie van vrouwen is veranderd. Het 

aantal buitenshuis werkende vrouwen 

neemt elk jaar toe. Opvoedings- en ver-

zorgingstaken worden door veel ouders 

voor een deel uitbesteed door hun kinde-

ren naar een kinderdagverblijf te bren-

gen of door een oppas in te huren. 

Eigen domein 
Seksualiteit is een eigen domein gewor-

den, niet meer begrensd door voorwaar-

den als huwelijk of voortplanting. En ook 

de positie van de kinderen is veranderd: 

gezinnen zijn kleiner en kinderen hebben 

een sterkere positie. In de opvoeding is de 

autoriteit van de ouders afgenomen. 

Naast al deze ontwikkelingen wor-

den we keer op keer opgeschrikt door 

berichten over kindermishandeling, 

incest en verwaarlozing. Grote aantal-

len gezinnen met kinderen leiden een 

uitzichtloos bestaan met niet meer 

dan een bijstandsuitkering. Vooral 

eenoudergezin nen lijken in de knoei te 

raken. 
De vraag is of we het gezin nog wel 

moeten zien als de belangrijkste samen  

Op don 

tweede keer de Na 

houden. Net  als vorig jaar wordt de lezing 

door Humanitas georganiseerd, dit jaar in 

samenwerking met het dagblad Trouw. On-

derwerp van de lezing is de toekomst van 

het gezin. Gabriël van den Brink, cultuurfilo-

soof, zal zijn visie op het moderne gezin toe-

lichten. Hij houdt zich vooral bezig met cul-

tuursociologisch onderzoek. Zijn laatste 

onderzoek gaat over het moderne gezin in 

Nederland waarbij hij gegevens uit de laat-

ste dertig jaar gebruikt. Uit zijn onderzoek 

analyseert hij de veranderingen die in het 

recente verleden zijn opgetreden en geeft 

hij aan wat de toekomst van het gezin kan 

worden. Birgit van Dongen-Svensgaard 

treedt op als co-referent. Zij is lid van de Ge-

reformeerde Raad voor Samenlevingsaan-

gelegenheden en adviseur van de stich-

tingsraad van de Nederlandse Gezinsraad. 

Zij voorziet Van den Brinks onderzoek van 

commentaar. De lezing wordt gehouden in 

de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amster-

dam, van 16:00-18:00 uur. Voor het gratis 

bijwonen van de lezing kunt u zich aanmel-

den bij het Landelijk Bureau van Humani-

tas, telefoon: 020 523 11 00. 

levingsvorm Het is discut abel of het ge 

zin wel de beste plaats is om kinderen 

voor te bereiden op een plaats in de 

maatschappij 

Gabriël van den Brink, die dit jaar de 

tweede Nationale Jeugdlezing zal hou-

den, onderzocht het Nederlandse gezin. 

Vit cilerrechters en agenten 
In zijn onderzoek naar de toekomst van 

het gezin ondervroeg hij deskundigen op 

het gebied van opvoeding en jeugd, zoals 

kinderrechters, politieagenten en leer-

krachten. Daarnaast bestudeerde hij de 

demografische positie van het gezin en 

wetenschappelijk onderzoek over sa-

menleven in gezinsverband.VolgensVan 

den Brink gaat het inderdaad slecht in 

een aantal gezinnen. Maar die maken 

slechts een paar procent uit van het ge-

heel. In verreweg de meeste gezinnen 

gaat het heel redelijk. Het is niet te bewij-

zen dat er in het verleden minder gezin-

nen met problemen waren. Van den 

Brink concludeert dan ook dat het gezin 

nu en in de toekomst wel degelijk be-

langrijk is. 

Alleen wonen 

Het aantal gezinnen is weliswaar afgeno-

men, maar dat komt vooral omdat veel 

mensen graag een beperkte fase van hun 

leven alleen wonen. Verreweg de meeste 

mensen streven naar een duurzame rela-

tie en het vormen van een gezin. De vraag 

is, aldusVan den Brui k, welk gezinstype in 

de toekomst het beste zal functioneren 

f:r zal daarom kimtisch gekeken moeten 

worden naar de voor- wamden ~tondel 
gintienpninddl tuil( bareten 
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Dit jaar zal de Rijksarchiefdienst Beheer 

zijn diensten aanbieden aan het Humanis-

tisch Archief en Documentatiecentrum (HADC) in 

Utrecht voor het opzetten van een archief en alles 

wat daarbij komt kijken. Het bedrijf zal zich ontfer-

men over de materiële verzorging (klimaatcontro-

le, hygiëne en verpakkingsmaterialen) en een 

draaiboek opzetten voor procedures die een ar-

chief moet doorlopen, van binnenkomst tot opstel-

ling op de definitieve plaats. Ook zal het advies ge-

ven over het gebruik van software en een plan 

opstellen voor de opbouw en vorming van het lo-

pende archief. De werkzaamheden zullen de dage-

lijkse gang van zaken op het centrum niet belem-

meren. 

5(rt,  [r e ré van het Geluk 
--- 	Het Haagse Humanistische Platform orga- 

niseert op dinsdag 14 oktober in theater 

Korzo een avond geheel gewijd aan het geluk. 

Het publiek maakt op die avond kennis met een 

geluksmeting vóór en na het programma. Onder 

bezielende leiding van de journalist Henk Kool 

vertellen tien Hagenaars over hun gelukservarin-

gen. Ruud Veenhoven, hoogleraar Humanisme 

aan de Universiteit van Utrecht, meet het geluks-

gehalte van het publiek en geeft een interessan-

te theoretische onderbouwing. Jan Hofdijk, advo-

caat van asielzoekerszaken, zal alles flink in 

twijfel trekken in zijn rol als advocaat van de dui-

vel. Het programma wordt muzikaal omlijst door 

een swingende band. De avond duurt van 19.30 

tot 22.00 uur en de toegang is f 10,—. De soirée 

vindt plaats in het Korzotheater, Prinsestraat 42 

in Den Haag. Informatie: Humanitas (Bert Brou-

wer), telefoon 070 • 358 42 84 of Hivos (Saskia 

ter Kuile ). telefoon 070.363 69 07. 

begeleiders 
ij .aiï 4/ er(ingen 

Vanwege de toenemende belangstelling 

voor humanistische relatievieringen is 

de werkgroep relatievieringen van het Huma-

nistisch Verbond (HV) op zoek naar nieuwe be-

geleiders. Relatieviering is de oplossing voor 

mensen die een verbintenis willen bezegelen 

en de gang naar gemeentehuis of notaris te 

kaal vinden. Met deze vorm van dienstverle-

ning wil het HV meer diepgang geven aan een 

belangrijke gebeurtenis, zoals huwelijk, het 

afsluiten van een samenlevingscontract of 

een huwelijksjubileum. Belangstellenden 

kunnen zich aanmelden voor een training 

die op 4 oktober start. 

Informatie: Humanistisch Verbond (Bea van 

Berkell. telefoon 020 • 521 90 50. 

Nieuw bezoekadres HOM 
di Per 1 oktober heeft het Humanis- 

tisc"Ir  	e - -: kg -  -  echten 

(HOM) ee  nieuw  bezoekadres: Luces 

Bolwerk 7-1  ,  3 1 EG Utrecht. Het post-

adres blijft Postbus 114, 3500 AC 

Utrecht. Het nieuwe telefoonnummer is 

030  •  233 40 27. 

Directeur verlaat 
Humanistisch Verbond 

0110  Per 8 augustus heeft directeur Marcel 

van den Broeke het Humanistisch 

Verbond (HV) verlaten. Het bestuur van het HV 

wenst zijn grote waardering uit te spreken voor 

de wijze waarop Van den Broeke het directeur-

schap heeft ingevuld. Desalniettemin respec-

teert het bestuur zijn beslissing zijn werkzame 

leven een nieuwe koers te geven. 

• Marcel van den Broeke 

van mens tot mens  05) 

YOY 

ob In augustus is de Humanistische Omroep 

een nieuwe serie YOY gestart. YOY is een 

jongerenprogramma van 25 minuten waarin een 

beeld wordtgeschetstvan persoonlijke verhalen 

van jongeren. In elke YOY komt steeds een verschil-

lend onderwerp aan de orde dat aansluit bij de bele-

vingswereld van jongeren. Jongeren vertellen over 

hun relaties, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

seks en de dood. Volwassenen komen niet vaak 

aan het woord, omdatjongeren ook zondervolwas-

senen heel goed weten wie ze zijn, wat ze doen en 

waarom. Het programma is elke woensdagavond 

en zaterdagochtend te zien op Nederland 1. 

Opleiding Humanistisch 
Vormingsonderwijs 

410  Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) sti-

muleert kinderen op creatieve wijze tot zelf-

standig oordelen en handelen. In dit vak, op ver-

zoek van ouders/verzorgers gegeven in het 

voortgezet onderwijs. wordt aandacht besteed aan 

het leren omgaan met waarden en normen. Weke-

lijks volgen ruim 35.000 leerlingen HVO op openba-

re en algemeen bijzondere scholen. Het Pedago-

gisch Studiecentrum verzorgt een opleiding tot 

onderwijzer HVO. Belangstellenden kunnen een in-

formatiepakket aanvragen bij het Pedagogisch Stu-

diecentrum HVO, telefoon 030 234 17 00. 

Nieuwe studenten-
raadsman UvH 

•Met ingang van 1 september heeft de Uni-

versiteit voor Humanistiek (UvH) Hielke 

Bosma benoemd tot studentenraadsman aan 

de universiteit. Bosma zal de functie overnemen 

van Lisette van Ardenne, die het afgelopen jaar 

de functie met veel inzet en groot enthousiasme 

tijdelijk heeft waargenomen. Bosma zal weke-

lijks gemiddeld 12 uren per week beschikbaar 

zijn voor individuele begeleidingvan en eventu-

ele groepsactiviteiten voor UvH-studenten. met 

als doel een bijdrage te leveren aan de geestelij-

ke ontwikkelingen en het geestelijke welbevin-

den van de studenten en ruimte bieden voor 

existentiële vragen. 

Hedendaags humanisme in het vervolgonderwijs 

410  Dit is de titel van een boek dat is geschreven met de bedoeling om een bijdrage te leveren aan 

de visie-ontwikkelingvan leraren en aankomende leraren Humanistisch Vormingsonderwijs 

(HVO) in het vervolgonderwijs. Voor wie geïnteresseerd is in de toepassingsmogelijkheden van een 

hedendaags praktisch humanisme, levert het boek niet alleen een theoretische onderbouwing voor 

de humanistiek en een humanistische visie op de pedagogiek, maar ook een raamwerk dat prakti-

sche toepassingen zichtbaar maakt. Het boek komt 5 oktober op de markt en is geredigeerd door Dy-

an Vermeulen onder auspiciën van het Pedagogisch Studiecentrum HVO en Stichting Leerplanontwik-

keling Enschede. Informatie: Pedagogisch Studiecentrum HVO, telefoon (030 234 17 00. 



Het 

Jongeren komen 

thuis van een weekje 

vakantie, georgani-

seerd door Humani-

tas. Zij hebben zich 

vermaakt op de 

Utrechtse Heuvel-

rug, een gebied met 

1200 hectare bos. 

Vrijwilligers van Hu-

manitas hebben de 

kinderen begeleid. 
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jaar geCede.,m draaiden 

in Emmen Slechts twee 

projecten van Humanitas. 

De laatste jaren timmert 

plaatselijke afdeling 

echter stevig aan de weg. 

`Vrijwiiiigers doen werk 

I'Jaar betaalde krachten 

wiet meer aan beginnen.' 
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Voll gas met herboren afdeling Emmen 
'HUMANITAS EMMEN heeft geen eigen 
kantoor.Anders zouden wij nog meer acti-
viteiten kunnen opzetten. Laatst zag ik 
een folder van de Amsterdamse Praatlijn 
voor Ouderen. Maar voor zo'n project is 
een eigen ruimte wel noodzakelijk.' Rein 
Zwiersta is één van de tien bestuursleden 
van de herboren afdeling Emmen. Geen 
kantoor betekent niet dat Humanitas in 
Emmen geen activiteiten onderneemt. 
Meer dan vijf jaar zat de plaatselijke afde-
ling zonder bestuur. 

Nieuwe activiteiten 
Maar sinds oktober 1994 zet een nieuwbe-
stuur voortvarend nieuwe activiteiten op. 
Kinderkampen, steun bij rouwverwer-
king, werving van leden en sponsors, Sa-
menwerking aan samenhang en Comité 
Entrée staan op het werkprogramma van 
1997. Het humanistische verzorgingshuis 
De Schans biedt onderdak voor bestuurs-
bijeenkomsten. 

In de bestuurloze periode zijn twee acti-
viteiten gewoon doorgegaan: de sinter-
klaasactie en het project Rijnmondkinde-
ren. Geert Schenkel regelt de sinterklaas-
actie. 'Begin november worden gezinnen 
aangeschreven en een kleine groep rea-

geert. Op 5 december krijgen ongeveer 125 
kinderen uit gezinnen met een minimum 

inkomen een cadeautje ter waarde van 

vijftien gulden en een chocoladeletter. De 

kinderen zijn er heel blij mee. Sponsors 
maken deze cadeautjesregen mogelijk.' 

Het project voor kinderen uit Rijnmond 
bestaat al jaren. In mei boden dertig gezin-

nen in Emmen een logeeradres voor kin- 

deren uit Rijnmond. Vooral voor overbe-
laste gezinnen is het fijn als hun kinderen 

even uit logeren kunnen. 

Steuntje in de rug 
Van de nieuwe projecten is Home-Start de 
jongste. Vrijwilligers bieden gezinnen met 
jonge kinderen een steuntje in de rug. Jo 
Hummel, de coordinator, heeft de eerste 
groep vrijwilligers een training gegeven in 
de omgang met jonge gezinnen. Consulta-

tiebureaus, wijkverpleegkundigen en de 
thuiszorg zijn op de hoogte gebracht van 
het project. Zij waren ook uitgenodigd bij 
de feestelijke opening van een piepklein, 
eigen onderkomen in Emmen.11mee gezin-
nen hebben zich al gemeld voor hulp. 

Bij het project Steun bij Rouwverwer-
king brengen tien vrijwilligers huisbezoe-
ken aan mensen die een naaste hebben 
verloren. 'Ik was vorige week bij een bij-
eenkomst van deze vrijwilligers', zegt be-

stuurder Henk van Buiten. 

`Onder de indruk' 
'Een vrouw vertelde over ervaringen die zij 
tijdens huisbezoeken had opgedaan. Ik 
ben zeer onder de indruk van de betrok-
kenheid van de vrijwilligers.' In septem-

ber start Humanitas in Emmen met een 
lotgenotengroep voor nabestaanden. 

Humanitas is niet de enige vrijwillige 

hulpverleningsorganisatie in Emmen. 
Humanitas gaat samenwerking niet uit de 

weg. In het project Samsam (Samenwer-
king aan samenhang) worden de activitei-
ten van de diverse organisaties op elkaar 
afgestemd. Het resultaat daarvan is een 

Links coordinator Home-Start Jo Hummel 

en rechts penningmeester Fokke Duursma 

mooie folder waarin alle organisaties 
zichzelf voorstellen. Daarnaast wordt ge-
keken of een gezamenlijk meldpunt tot de 
mogelijkheden hoort. 

Bestuurslid Zwaantje Evenhuis-Lan-
ting is namens Humanitas betrokken bij 
het Comité Entrée in Emmen. Bij dit 
comité zijn ook verschillende kerken be-
trokken. Het comité voorziet de Stichting 
Hulp Sociaal Geïsoleerden van een breed 

maatschappelijk draagvlak. 

Bedreigd bestaan 
Vrijwilligers van deze stichting bieden be-
geleiding aan mensen met een bedreigd 
bestaan. Het gaat daarbij vooral om men-
sen die het contact met maatschappelijke 
instellingen en instanties verloren heb-
ben. Zij worden geplaagd door langdurige 
werkloosheid, slechte huisvesting, leer- en 
opvoedingsproblemen en uiteengevallen 

gezinnen. Regelmatig komen zij in aanra-
king met politie en justitie. Zwaantje: 'Een 
paar vrijwilligers hebben verhinderd dat 
een gezin uit huis werd gezet. Ondanks dit 
soort resultaten vinden vrijwilligers het 
werk zwaar omdat zij te maken hebben 
met ingewikkelde problematiek. Eigenlijk 
zouden beroepskrachten dit werk moeten 
verrichten. Daarvoor ontbreekt het echter 

bij de gezinnen en de hulpverlenende in-
stellingen aan het noodzakelijke weder-
zijdse vertrouwen. Daarom pakken vrij-

willigers werk op waar betaalde krachten 

niet meer aan beginnen.' 
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genda 
Anton Constandse lezing 1997. Spreker: Manuel Kneepkens. criminoloog, dichter en tevens actief in de gemeenteraad 

van Rotterdam. De lezing is gewijd aan Clara Meijer Wichman. Plaats: Pieter de Hoochweg 110 te Rotterdam. aanvang: 10.30 uur. 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond. telefoon 010.425 0102. 

Landelijke studiedag begeleiders Humanistisch Verbond. Inlichtingen: Humanistisch Verbond. telefoon 020 • 5219000. 

Open huis Humanitas district Zuidwest en afdeling Haa2,Iand. Tevens start van het nieuwe seizoen met 

presentaties van projecten. muziek en een rondleiding. Plaats: Laan Copes van Cattenburch 72 in Den Haag. Iedereen is welkom. 

Inlichtingen: telefoon 070 • 358 42 84. 

Wereld Alzheimerdag. De Alzheimervereniging organiseert een plechtigheid in de Geertekerk in Utrecht, waarvoor 

kerkelijken en humanisten worden uitgenodigd. Inlichtingen: Alzheimervereniging. telefoon 030 254 37 03 

Lome Passe, een debatserie over de betrekkingen tussen Europa en Afrika, georganiseerd door het Humanistisch Vredesberaad. 

Plaats: De Balie in Amsterdam. Inlichtingen: telefoon 020 • 627 33 39. 

Conferentie Palliatieve zorg, waar minister Els Borst het eerste exemplaar van de leergang Palliatieve zorg in ontvangst 

neemt. Plaats: Theater Gooiland te Hilversum. Inlichtingen: Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg, telefoon 030 659 62 66. 

Nationale Jeugdlezing. Dr. Gabriël van den Brink spreekt over •De Zin van het Gezin'. Plaats: De Rode Hoed in Amsterdam. 

Voor informatie: Humanitas telefoon: 020 • 5231100 

Kaderdi 	' 	 voor iedereen die actief is voor het HV of actief wil worden. Plaats: Conferentiecentrum 

te Doorn. Informatie: Humanistisch Verbond. telefoon 020 • 521 90 40 (Dini Boer). 

Filosofiecursussen, georganiseerd voor humanisten. Onderwerpen: debateren en argumentatie op vergaderingen, inleiding 

westerse filosofie en levensbeschouwing in filosofisch perspectief. Plaats: Haagse Hogeschool. Inlichtingen: telefoon 070 • 360 

77 52 (Hans van Rheenen) of 070 • 360 77 25 (Ingrid Scheren). 

Humanismedag, themadag georganiseerd door de Jonge Humanisten. Inlichtingen: Roel van der Sluis (activiteitencobrdina-

tor), telefoon 030 242 10 72. 

Aanmelding: Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 521 90 00 (Loes Thewissenj. 

Soiree van 	 • een avond georganiseerd door het Haagse Humanistische Platform geheel gewijd aan het geluk. 

Informatie: Humanitas. telefoon 070 358 42 84 (Bert Brouwer) of Hivos, telefoon 070 • 363 69 07 (Saskia ter Kuile). 

hp<r)r10(.ht101":,, 	r 

Aanmelding: Landelijk Bureau Humanitas, telefoon 020 • 523 11 00 (Marijke Withagen). 

Vrijwilligersbeurs 	 ' 	 , georganiseerd door NOV in de Beurs van Berlage in Amsterdam. 

ntrfoluc ttedag vrij  vv 	georganiseerd door Humanitas voor alle vrijwilligers en beroepskrachten die ai enige tijd actief 

zijn voor Humanitas. Deze dag biedt de gelegenheid om (nader) kennis te maken met elkaar en met de activiteiten van Humanitas. 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas, telefoon 020 • 523 11 00 (Ton van den Brink). 

. Alle leden zijn welkom. Inlichtingen: Humanistisch Verbond, 

telefoon 020 • 523 10 00. 

' . Algemene Vergadering van Afgevaardigden Humanitas. Plaats: Auherge het Vechthuis te Utrecht .  

. georganiseerd door het Hun ianistisch Verbond Spreker is And Ramdas. Plaats' Kleine Zaal van het 

Concertgebouw te Amsterdam. aanvang.  20.00 uur Aanmelding door overmaking van / 22.50 (leden / 17.50)op giro 197930 

t n.v Humanistisch Verbond 0.v.v . S0Grateslezing 199 7 en het gewenste aantal kaarten Inlichtingen Humanistisch Verbond. 

telefoon 020 523 10 00 

uan mens tot mens 



Doe een beroep op het 
Juliana Welzijn Fonds 

•
Stichting Onder Dak Hengelo en Humanitas afdeling Wal-

cheren laten zien dat het aanschrijven van het Juliana 

Welzijn Fonds (JWF) lonend kan zijn. De stichting ontving een bij-

drage van f 75.000 voor het project 'Dak- en thuislozen' ten be-

hoeve van het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen in een 

nieuw sociaal pension. Het fonds kende de afdeling Walcheren 

een bijdrage toe van f 2.500 in de kosten van vakantie-activitei-

ten. Het JWF geeft financiële steun op het gebied van maat-

schappelijk welzijn. In de praktijk betekent dit dat organisaties 

die werken op het terrein van hulp en zorg en sociaal-cultureel 

werk een bijdrage kunnen aanvragen. Het Juliana Welzijn Fonds 

verstrekt jaarlijks zo'n 1.200 bijdragen; voor totaal ruim 20 mil-

joen gulden. Financiële donaties zijn bijvoorbeeld voor investe-

ringen in inventaris en gebouwen, voorlichtingsprojecten, des-

kundigheidsbevordering, praktijkondersteunend onderzoek, 

werkvernieuwing en de start van een organisatie. Wellicht ten 

overvloede: wie vanuit Humanitas een aanvraag indient bij het 

JWF wordt verzocht dit te melden aan de financiële administra-

tie van het Landelijk Bureau door ter kennisname een afschrift 

van de aanvraag op te sturen. Informatie: Juliana Welzijn Fonds, 

J.F. Kennedylaan 101, 3981 GB Bunnik. Telefoon 030.656 45 

24, fax 030.656 22 04. 

Een fiets voor een 

vrijwilliger is fiscaal 

aftrekbaar. 

Organisatie 

ir,,[17eme e Vergadering 
van Afgevaardigden 

De Algemene Vergadering van Afge- 

vaardigden 1997 (AVA) zal dit jaar 

plaatsvinden op zaterdag 22 november in 

Auberge het Vechthuis te Utrecht. Afdelin-

gen, districten en leden-rechtspersonen 

hebben inmiddels voorstellen ten behoeve 

van de AVA kunnen indienen bij het hoofd-

bestuur. Rond 22 september kunnen alle 

betrokkenen een zending verwachten met 

de ingediende voorstellen. 

Voor eventuele vragen of overleg kunnen be-

trokkenen zich richten tot Bart Schenke, af-

deling bestuursondersteuning Landelijk Bu-

reau, telefoon 020 • 523 11 00. 

Untwoductiedag 
vrrijwilligers 

Zaterdag 8 november organiseert 

Humanitas een introductiedag voor 

alle vrijwilligers en beroepskrachten die al 

enige tijd actief zijn voor Humanitas. Deze 

dag biedt de gelegenheid om (nader) ken-

nis te maken met elkaar en met de activi-

teiten van Humanitas.ln workshops wordt 

aandacht besteed aan projecten zoals 

vriendschappelijk huisbezoek en dienst-

verlening rond overlijden. De introductie-

dag vindt plaats op het Landelijk Bureau 

van Humanitas in Amsterdam. 

Geïnteresseerden kunnen contact op-

nemen met het Landelijk Bureau van Hu-

manitas, telefoon 020 • 523 11 00 (Ton 

van den Brink). 

Vrijwilligerswerk 
zakelijk bekeken 

Op 29 oktober houdt de Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 

haar jaarlijkse congres 'Vrijwilligerswerk za-

kelijk bekeken' in de Beurs van Berlage in 

Amsterdam. Het programma is tweeledig: al-

lereerst is er de vrijwi I ligersbeurs waar vrij-

willigersorganisaties door met goede ideeën 

en voorstellen te komen, de mogelijkheid 

krijgen om diensten, fondsen en producten 

in de wacht te slepen. De totale waarde van 

de aanbiedingen bedraagt zo'n 1.5 miljoen 

gulden. Ook presenteert NOV haar nieuwste 

initiatief: 'Maatschap in betrokkenheid'. 

Hiermee wil de organisatie bestaande en 

nieuwe initiatieven ondersteunen op het ge-

bied van verantwoord ondernemen. Inschrij-

ving kan door de folder van de Beurs bij NOV 

aan te vragen en de antwoordstrook toe te 

sturen aan NOV, Postbus 2877, 3500 GW 

Utrecht. Telefoon 030 • 231 98 44. 

Onkostenvergoeding 
vrijwilligers 

Op 26 juni heeft de Tweede Kamer 

een motie aangenomen waarin voor-

gesteld wordt de onbelaste vergoeding voor 

vrijwilligerswerk te verhogen van 1200 gul- 

1) NR. S • :;Cpeni,e) van mens tot mens 

den naar 2000 gulden. De Kamer is van oor-

deel dat deelname aan vrijwilligerswerk de 

maatschappelijke participatie van uitke-

ringsgerechtigden bevordert. De verhoging 

zal het vrijwilligerswerk stimuleren en bo-

vendien leiden tot een verbetering van de in-

komenspositie van vrijwilligers. Dit bedrag 

zal vervolgens jaarlijks worden geïnd-

exeerd. Wanneer de verhoging precies in-

gaat is nog niet bekend. 

Voorlichtings- en 
themadag Home-Start 

io
Zaterdag 18 oktober vindt in de Een-

hoorn in Amersfoort een voorlichtings-

en themadag Home-Start plaats. De dag is be-

doeld voor bestuurders en professionals die 

betrokken zijn bij (de voorbereidingvan) een 

Home-Startprojecten diegenen die hier nog 

over nadenken en meer informatie behoeven. 

Op 18 oktober geven de coordinatoren van de 

lopende projecten een presentatie van de er-

varingen en kan men deelnemen aan work-

shops. Valkuilen en knelpunten in zowel de 

voorbereiding als de uitvoering zullen uitvoerig 

aan de orde komen. Geïnteresseerden kunnen 

zich voor 1 september aanmelden bij het Lan-

delijk Bureau Humanitas, telefoon 020.523 

1100 (Marijke Withagen). Zij ontvangen zo 

spoedig mogelijk een definitief programma en 

documentatie. 



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 reac-

tie richten aan de redactie van Van 

Mens Tot Mens, postbus 71. 1000 AB, 
Amsterdam. De redactie kan eventueel 

uw inzending inkorten of bewerken. 

Hans Becker 
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Hoe is het mogelijk, dat een directeur van 
Stichting Humanitas op 55-jarige leeftijd 
170 km per uur rijdt in een auto met drie 
passagiers? Dat is toch bijna vliegen. On-
verantwoord! In het verhaal wordt niet ge-
rept over de drie passagiers. Zijn zij dood? 
Liggen ze nog in het Duitse ziekenhuis? 
Waren ze ook gewond? Zeer onzorgvuldig. 
Dit is geen menselijkheid! 

Jan Visser 
Aalst-Waalre 

Alle inzittenden zijn na een verblijf in 
het ziekenhuis weer thuis en maken 
het gelukkig goed. 

De redactie 
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Verzoek mijnerzijds geen plastic hoes om 
uw blad Van Mens tot mens. Dit kan toch 

ook met een papieren omslagje? Alvast be-
dankt. 

G.J. Thomas 

Haren 

Mijn complimenten voor de nieuwe uit-

voering van het blad! Het ziet er erg mooi 

en verzorgd uit. Mag ik toch een paar kriti-
sche opmerkingen maken? Het gebruik 
van de kleur komt de leesbaarheid niet al-
tijd ten goede. Er zijn vele onderzoeken ge-
daan om erachter te komen welke combi-
naties het prettigste lezen. Dat is zeker niet  

altijd wit-op-kleur.Als er bovendien een 
wat donkerder kleur wordt gebruikt, zoals 
kobaltblauw in nummer 2, wordt ook het 
zwart-op-kleur moeilijk te lezen (voor-
beeld: het kadertje 'Nieuw telefoonnum-
mer' op blz. 17). Bovendien worden de kleu-
ren in wel drie verschillende nuances 
gebruikt,wat in mijn ogen een onrustig 
beeld geeft. Een heel ander punt is de 'mi-
lieuclaim' met betrekking tot de verpak-
king op blz. 18 van nummer 3. Als u dit erop 
zou zetten, zou u onmiddellijk voor het ge-
recht in de vorm van de Reclamecodecom-
missie gesleept kunnen worden. Dergelij-

ke ongenuanceerde en absolute claims 

zijn door de commissie tot nu toe altijd 
voor 100 procent veroordeeld. Ik daag u uit 
uw bewering met bewijzen te staven. Ove-

rigens is het net zo goed mogelijk presen-
tatie en gezicht van Humanitas op een pa-
pieren wikkel tot uiting te laten komen. 

Mw.J.U.M. Roes 
Amsterdam 

We zullen in het vervolg zeker reke-
ning houden met uw opmerking over 
het kleurgebruik.Ten aanzien van uw 
reactie op de plastic hoes: de redactie 
heeft verschillende vormen van ver-
pakking vergeleken. Het krimpfolie 
waarin Van Mens Tot Mens is verpakt is 
gemaakt van poly-ethyleen, volledig 
afbreekbaar en ook bij de productie re-
latief weinig belastend voor het milieu. 
Dit in tegenstelling tot de productie 
van sommige papiersoorten. Het ma-
teriaal mag dan ook het keurmerk dra-
gen zoals u op het folie ziet afgedrukt. 
De redactie 
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Van ens 
Tot Mens 

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

js voor de spelende volwass n.• 

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 

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 



S§apende 

spaarsa§ 

worden wakkere 

§eningen 

Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Triodos Bank spaart ti 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. 

Fr vos 
Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

0 oS  Bang{ 
De bank va n de maatschappelijke meerwaarden 

Sparen meil perspectieven voor 
landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 

over het Noord-Zuid Plan 

Naam 

Adres 

l'ost«)(k 

I ritidus 	'1iiiwtmrilittitiiiitei 	3,0t) -ptt /eist 

(Post/egel is mei nuttig) I eletimii ui() (.,) 	oo 

M/V 


