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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 Cura0:2o? "Ach man, doe niet zo 
makamba, doe niet zo Nederlands". 

In dit speciale jubileunnizmuner 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. 

iJ 

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 vermei-
ding van 706/mtm. Let s.v.p. op het juiste adres op uvu 
overschrijving! 

Wilt u graag informatie over andere themanummers, 
bel dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219030. 
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4 Humanitas Nieuws 
Nieuws en korte berichten uit afdelingen en districten 

van Humanitas. Met opmerkelijke initiatieven in het 

zuiden. 

6 Sociaal pension Humanitas 
Yoshua (dakloos) en Karen (stagiaire) zoeken samen 

in het sociaal pension van Humanitas in Den Bosch 

aan perspectief voor Yoshua. 
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van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst,  

verlening en samenlevingsopbouw. 

Humanitas 

8 Interview: Anita en de kinderen 
Anita Waiboer gaat voor derde keer als vrijwilligster 

mee op een kindervakantieweek. Een verademing. 

10 Sterven in een bijna thuis-huis 
Het hospice, het stervenshuis, komt steeds meer op 

als alternatief voor euthanasie. Ook Humanitas heeft 

aandacht voor sterven in een warme omgeving. 

12 Trend: gehandicapten in de kou 
Mensen met een handicap komen nauwelijks meer in 

aanmerking voor zorg. Vrijwilligers moeten het gat vullen. 

13 Zusters 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

14 Het Moment 
Wooncentrum Den Haag 
Feest bij de opening van Humanitas Den Haag 1, het nieu-

we huis voor mensen met een verstandelijke handicap. 

15 Afdeling Voorne Putten 
en Rozendaal 
Hoe een stille afdeling opeens bloeit als nooit tevoren. 

16 Agenda 

17 Organisatie 

18 Postbus 71 
Met brieven van lezers. 

Lente 

Er is een verandering aan de gang. In onze samen-

leving is groeiende aandacht te signaleren voor de 

sociale aspecten in de maatschappelijke ontwik-

kelingen. 

De keerzijde van het marktdenken, van de snelle 

technologische ontwikkelingen en de betekenis 

op mondiale schaal wordt zichtbaar: tweedeling, 

armoede, isolement, verbrokkeling van de samen-

leving. Is dat de prijs die we willen betalen? Het be-

sef wordt steeds groter dat deze prijs te hoog is. 

Om negatieve gevolgen tegen te gaan is snel veel 

nodig. Geld natuurlijk, maar dat niet alleen. Ook 

een overheid en een bedrijfsleven die zich ervan 

bewust zijn dat hun verantwoordelijkheid verder 

reikt dan werk, werk, 

werk of markt, markt, 

markt. Wat vooral nodig 

is zijn maatschappelij-

ke organisaties in het 

maatschappelijke mid-

denveld die tegelijker-

tijd waakhond en St. 

Bernard zijn. Ze moeten 

blaffen als het de ver-

keerde kant opgaat en hulp bieden wanneer de 

mensen in de problemen komen. Zo'n organisatie 

is Humanitas. Het is daarom goed dat er meer er-

kenning komt voor de waarde van onze organisa-

tie. Humanitas is een organisatie die zowel lande-

lijk initiatieven ontplooit, als op regionaal en 

plaatselijk niveau actief is en verbonden met 

professionele werkvormen. Humanitas heeft door 

deze organisatiestructuur een groot vermogen om 

nieuwe vormen van samenlevingsopbouw te reali-

seren. Humanitas wil in samenwerking met over-

heid en bedrijfsleven principes als respect, verant-

woordelijkheid en maatschappelijke samenhang 

opnieuw inhoud geven. Met elkaar leven vereist 

onderhoud, inspanning en investering, telkens 

weer. Daarop wil Humanitas inspelen, mensen en 

organisaties aanspreken, nieuwe initiatieven ont-

plooien. U zult er de komende tijd meer van horen. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 



Home-Start Dordrecht 
zoekt ervaren ouders 

oio In steeds meer gemeenten in Ne-

derland gaan de vrijwilligers van Ho-

me-Start aan de slag. De vrijwilligers bie-

den ondersteuning aan ouders met 

jonge kinderen bij wie de opvoeding niet 

altijd over rozen gaat. Home-Start staat 

in Dordrecht nog in de kinderschoenen 

en is op zoek naar vrijwilligers die weten 

hoe het is om ouder te zijn 

dat soms ook zwaar kan zijn 

willigers wordt verwacht dat ze twee to 

drie maal per week een bezoek brengen 

aan het gezin. Ze krijgen van tevoren een 

cursus en daarna ondersteuning en b 

Meer infor- 

matie over Home-Start Dordrecht 

dijk 4, telefoon 078 

maandag, dinsdag en woenádag ven 

10.00 tot 12.00 uur. 

ij  

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

Humanitas 

deed op 14 mei 

op diverse 

kinderdagverblij-

ven een boekje 

open tijdens het 

ontbijt 

Nationaal Voorlees- 
ontbijt 

•
Tijdens de Nationale Voorleesdag die 

dit jaar gehouden werd op 14 mei 

heeft de Stichting Kinderopvang Humanitas 

in diverse kinderdagverblijven een voorlees-

ontbijt georganiseerd. De Nationale Voor-

leesdag stond dit jaar in het teken van lees-

bevordering aan kinderen in de 

voorschoolse opvang. Bij de Stichting 

Kinderopvang Humanitas is voorlezen een 

onderdeel van de werkwijze. Voorlezen is 

niet alleen leuk maar levert ook een bijdra-

ge aan de psycho-sociale en emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen aan wie 

op zeer jonge leeftijd veel is voorgelezen. 

hebben later minder moeite met het leren 

lezen en houden vaak ook meer plezier in 

lezen. 

Humanitas Wereldwijd 
Van juni tot september staan Goirle, Waalwijk. Dongen en Kaats- 

heuvel bol van de evenementen onder het vaandel van Humanitas 

Wereldwijd. In deze Brabantse gemeenten worden sinds een aantal ja-

ren kleine festivals georganiseerd naar voorbeeld van het grote festival 

Mundial in Tilburg. Dit jaar slaan deze kleine festivals de handen ineen. 

Onder de paraplu van Humanitas, die deze lokale initiatieven organisa-

torisch en financieel mede ondersteunt. vinden deze zomer de meest 

uiteenlopende evenementen plaats. Elk evenement wil verschillende 

culturen met elkaar in contact brengen en verdraagzaamheid bevorde-

ren in een multi-culturele samenleving. Gelijkwaardigheid en respect 

voor ieder individu staan daarbij voorop. 

De activiteiten zijn in elke gemeente verschillend en variëren van Suri-

naamse feestmuziek. hiphop. Afrikaanse ritmes en draaiorgelmuziek 

tot scholenprojecten. poëzie, inter-culturele markt en een inter-cultureel 

volleybaltoernooi. 

Informatie: District Zuid (Jeanne van Beers). telefoon 076 5614693. 

Eenzaamheidsproject Breda 

lio Humanitas afdeling Breda is in de wijk Tuinzigt een project tegen ver-

eenzaming gestart. Dit bestaat uit het leggen van contacten met en het 

bezoeken van vereenzaamde mensen. Hoewel Tuinzigt van oudsher een 

volkswijk is, heerst hier toch veel eenzaamheid. Doortal van gebeurtenissen. 

zoals ziekte. gebroken relaties of verlies van baan, kunnen eenzaamheids 

verschijnselen ontstaan. Buurtbewoners en kennissen attenderen Humani-

tas op mensen die wellicht behoefte hebben aan een gesprek. Vrijwilligers 

van Humanitas sturen de desbetreffende persoon een brief waarin zij zichzelf 

voorstellen en vragen of zij langs mogen komen. Tijdens een eerste gesprek 

blijkt of er behoefte is aan meerdere bezoeken. De nadruk ligt op continuiteit 

van de bezoeken. Is de eenzaamheid eenmaal verjaagd, dan ziet de vojwilli 

ger zijn of haar taak als beeindigd. Het project in Tuinzigt vormt de basis voor 

toekomstige projecten voor andere Bredase wijken. 

Praktische Thuishulp 
r ail 	[ir! ron 

De Stichting Praktische Thuishulp in 

1111, Alkmaar (vrijwilligershulp bij gehandi-

capten en in gezinnen met een gehandicapt 

gezinslid) is met ingang van april overge 

stapt van de regionale Thuiszorg naar 

Humanitas. De stichting verwacht bij 

Humanitas meer aandacht te krijgen. Alle 

vormen van thuishulp door vrijwilligers wor 

den daarmee binnen Htimanits verenigd. 

Met de vrijwilligers van de Praktische 

Thuishulp eibil komt het aantal vrijwilligers 

van Humanitas Alkmaar op 200 Clienten 

en vnjwilligeis kininen /ir h aanmelden per 

telefoon 072 540 1800 

00  van mens tot mens 



Praatlijn introduceert thema-maanden 

lio
De Praatlijn van afdeling Amsterdam biedt een luisterend oor 

aan mensen die beho  Le  nebbe aa , ee o bbeurend esprek 

of zomaar een  praatj=  Om de bellers nog beter van dienst te zijn 

heeft de afdeling thema-maanden geïntroduceerd 

Gedurende twee maanden verdiepen de vrijwilligers-  zich in een be-

paald onderwerp waarover vaak gebeld wordt. De vrijwilligers wonen 

een instructiebijeenkomst bij waarop gastsprekers worden uitgeno-

digd. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de bibliotheek van de 

Praatlijn. In de maanden mei en juni is het thema 'Partner in zieken-

of verpleeghuis opgenomen?'. 

Informatie: Afdeling Amsterdam, telefoon 020  •  5231100. 

Maatjesproject Zaanstreek Nieuwste snufjes 

er —, 	re 

Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

laar Havenzicht 
Havenzicht in Rotterdam biedt twintig 

jaar onderdak aan dak- en thuisloze 

mannen en vrouwen. Onlangs vierde Haven-

zicht dit lustrum met een open huis. Gestart 

als nachtopvang groeide Havenzicht uit tot een 

voorziening die hulpverlening en verpleegzorg 

biedt. Zo'n 350.000 mensen kregen er de af-

gelopen jaren een dak boven het hoofd. Haven-

zicht biedt niet alleen onderdak, maar omvat 

ook de twee Sociaal Pensions en Wonen-

Werken-Leven. Bovendien kunnen er zieke 

daklozen verzorgd en verpleegd worden. Dit 

werk gebeurt in samenwerking met Humani-

tas. Nieuwkomer is het project Voor-Wat-Hoort-

Wat. Bewoners van Havenzicht vegen de wijk 

Lusthof schoon, waardoor buurtbewoners een 

positiever beeld krijgen van daklozen. 

OWOG in Beverwijk 

®
Humanitas is er na een herhaald ver-

zoek toch in geslaagd subsidie van de 

gemeente Beverwijk te krijgen voor de te hou-

den serie bijeenkomsten van OWOG (Over 

Wonen van Ouderen Gesproken). Met behulp 

van de OWOG-methode kunnen ouderen zich 

oriënteren op de woonmogelijkheden in de 

gemeente waar zij wonen. De OWOG-werk-

groep moet voor die 600 gulden subsidie wel 

achteraf een inventarisatie inleveren met de 

woon- en zorgwensen van de deelnemende 

ouderen. In eerste instantie weigerde de ge-

meente financiële medewerking, omdat men 

de serie bijeenkomsten overbodig achtte. De 

OWOG-vrijwilligers wezen de gemeente ech-

ter op de drie woongroepen die dankzij OWOG 

in de afgelopen jaren zijn ontstaan. En dat 

waardeerde de gemeente bij nader inzien 

toch wel. 

Centraal Meldpunt 

•
In Hoogeveen is het Centraal Meld-

punt in het leven geroepen, een 

initiatief van diverse (plaatselijke) organi- 

saties w 	o,; 	 nn 

schakel tussen de hulpvrager 

en de vrijwillige hulpverlener ie verbon-

den is aan één van de-áanáesloten orga-

nisaties. Mensen kunnen voor hulp het 

centrale telefoonnummer bellen. Hierbij 

valt te denken aan ziekenbezoek, rouw-

begeleiding, oppas in noodgevallen, klei-

ne klussen in en rond het huis, telefoon-

cirkel of voorlezen. Het Centraal 

Meldpunt is bereikbaar op telefoonnum-

mer 0528  •  231313 van maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

•

Het Maatjesproject van Humanitas 

Zaanstreek zoekt vrijwilligers. Het 

Maatjesproject, een samenwerkingsverband 

tussen Humanitas en instellingen uit de 

geestelijke gezondheidszorg, brengt vrijwilli-

gers in contact met mensen die door hun 

psychiatrische problemen in een isolement 

terecht zijn gekomen. Vrijwilliger en deel-

nemer spreken af welke activiteiten zij 

samen zullen ondernemen. Dit varieert van 

samen winkelen, koffie drinken. wandelen 

of sporten tot het bezoeken van een bio-

scoop of een museum. De vrijwilligers hoe-

ven geen deskundige te zijn. Belangrijk is 

dat ze enthousiast zijn en minimaal een 

halve dag per week tijd hebben. De vrijwilli-

gers nemen deel aan een introductiecursus 

en kunnen rekenen op deskundige begelei-

ding. Informatie: Humanitas afdeling Zaan-

streek, telefoon 075 • 6179669. 

■ Het Zaanse Maatjes-

project kan nog wel 

een paar vrijwilligers 

gebruiken 

•
In het Humanitas-complex aan de 

Bergweg in Rotterdam is onlangs de 

eerste TOER-woning geopend. TOER staat 

voor Technologisch Oefencentrum Rotter-

dam, een centrum dat de hedendaagse 

technologie in de dagelijkse levenssfeer 

voor iedereen toegankelijk wil maken. In de 

woning kunnen vooral ouderen leren om-

gaan met de nieuwste technologische snuf-

jes waarvan alledaagse gebruiksartikelen 

tegenwoordig zijn vergeven, zoals ingewik-

kelde afstandsbedieningen bij televisietoe-

stellen of videorecorders en de raadselach-

tige knopjes op een magnetron. In de 

modelwoning worden cursussen gegeven in 

het gebruik van dergelijke huishoudelijke 

apparaten. De modelwoning is doordeweeks 

op dinsdag en donderdag geopend van 

10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 

16.00 uur. 

van mens tot mens  CO 	• Itin I 
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In het Sociaal Pension Humanitas in Den Bosch wonen men-

sen die om uiteenlopende reden niet zelfstandig kunnen of 

willen wonen. Zestien mensen tussen de achttien en vijfen-

vijftig jaar wonen één tot anderhalf jaar in het pension, tot-

dat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Karen, 

stagiaire pedagogische hulpverlening, helpt daarbij. Een 

van de bewoners is Yoshua, een aardige meid van 22 jaar. 

'Ik zou het liefst bij de rode baretten gaan of vrachtwagen-

chauffeur willen worden.' 

JACQUELINE KENKEL 

'HEE 1EER JE ZORGE 

Sociaal rension 
'HET KLIKTE METEEN tussen ons', zegt 
Yoshua. Wij kunnen gewoon goed met 
elkaar opschieten. Karen heeft bepaalde 
karaktertrekjes die ik ook heb, die her-

kennen we in elkaar. Ik ben dan wel een 
bewoonster, maar ik zie heus wel wan-

neer Karen ergens mee zit. Laatst zag ze 
het allemaal niet meer zitten en toen 
hebben we daar samen over gepraat.' Ka-
ren: 'Met de ene bewoner heb ik meer 

contact dan de ander. Ik ben officieel 

geen begeleidster van Yoshua, maar we 

gaan veel met elkaar om. Met Yoshua heb 

ik een vriendschappelijke band. We zijn 
op dezelfde dag geboren in dezelfde stad. 

Misschien dat we daarom wel zoveel in 

elkaar herkennen' 
In het pension wonen mensen met heel 

verschillende achtergronden. De meeste  

mensen zijn ex-verslaafden, ex-gedeti-
neerden, hebben een verleden in de psy-
chiatrie of zijn dakloos geweest. 

Wegzakken 
'Ik heb eerst in een opvanghuis voor dak-
en thuislozen gewerkt', vertelt Karen. 

'Daar zag ik de bewoners steeds meer 
wegzakken in een uitzichtloos bestaan. Ik 

had het gevoel dat ik alleen zorgde voor 
een dak en eten voor de bewoners. In een 

sociaal pension gaat het heel anders. 

Mensen wonen hier een tijdje tot ze weer 
mogelijkheden hebben om een eigen be 
staan op te bouwen. Na een periode in een 
sociaal pension kunnen mensen weer 
verder. Meestal zijn er in hun verleden 
heel veel problemen geweest. Soms is dat 
wel moeilijk voor me om te verwerken Ik  

ben pas 22 en mijn leven is tot nu toe ei-
genlijk heel gemakkelijk verlopen. Mijn 
taak hier is vooral luisteren naar de bewo-
ners.' 

'Karen is één van de mensen hier die ik 
echt vertrouw', vultYoshua aan. 'Wanneer 
ik diep in de put zit ga ik vaak naar haar 

toe. Het gaat soms maar om een kort mo-
ment. Wanneer ik zeg: "Karen, heb je 
even?" dan weet ze wel hoe laat het is.' 
Yoshua heeft moeilijke tijden gekend. Ze 
heeft in internaten gewoond en is na een 

periode van zelfstandig wonen in een psy-
chiatrisch ziekenhuis terecht gekomen. 
'Toen de behandeling in het ziekenhuis 
was afgelopen, hebben ze mij aangeraden 
om zelfstandig te gaan wonen. Maai ik 
had zelf het idee dat ik dat nog niet zou 
redden Ik woon hi ei nu zes maanden en 

van mens tot mens  e 



VOOR JEZELF' 

r7f7wimanitas 

niet eens. Ik vind dat die juist je zelfstan-
digheid tegengaan. Bezoek bijvoorbeeld 
moet altijd om half elf al weg. Laatst zat ik 
net in een goed gesprek met een vriend en 
dan let je niet op de tijd. Het was kwart 
voor twaalf voor ik er erg in had. Ik heb toen 
een waarschuwing gehad. Er zijn verschil-
lende soorten waarschuwingen. Bij de 
zwaarste waarschuwing moet je meteen 
het pension uit. Dat kan gebeuren wan-
neer je drugs bij je hebt. Drugs, alcohol en 
wapens zijn absoluut verboden in het pen-
sion. Die regel vind ik goed maar het is wel 
ongezellig dat je geen wijntje voor je be-
zoek kan inschenken. Gelukkig is er hier 
een café op de hoek, waar ik af en toe een 
biertje drink. Dat mag natuurlijk wel.' 

'Er moeten natuurlijk regels zijn', zo 
vervolgt Karen. 'Maar ik vind het heel 
moeilijk om een kamer te doorzoeken op 
drugs. Je zit dan toch in iemands persoon-

lijke spullen'. 
'Dat vind ik inbreuk op iemands priva-

cy', vult Yoshua aan. 'Stel je voor dat ze in 
mijn dagboek kijken. Ik zou het een goed 
idee vinden wanneer ze alleen iemands 
spullen doorzoeken wanneer die persoon 
erbij is'. Karen knikt instemmend. Zij is het 
helemaal metYoshua eens. 

Toekomst 
De dames zijn allebei bezig met hun toe-
komst. Wat willen ze over een paar jaar 
bereikt hebben? Yoshua: 'Ik ben nog aan 
het twijfelen. Ik zou wel vrachtwagen-
chauffeur willen worden, maar ik zou ook 
graag bij de landmacht willen werken. Bij 

Yoshua en Karen 

kunnen het samen 

goed vinden. 

vooral in het begin had ik heel veel aan-

dacht nodig. In het psychiatrische zieken-
huis heb je soms wel vier keer per dag een 
gesprek. Je hoefde maar op een belletje te 
drukken voor een verpleegkundige. Eigen-
lijk ben ik aan het afkicken van die perio-
de. Hier in het sociaal pension leer je zor-
gen voor jezelf. Maar gelukkig kun je altijd 
terugvallen op een van de begeleiders of 

op een medebewoner.' 

Verlangen naar zelfstandigheid 
Yoshua denkt dat ze nog wel een tijdje in 
het pension zal wonen. Maar het verlangen 

naar zelfstandigheid begint steeds meer te 
komen. 'Eigenlijk zou ik binnenkort op me-
zelf willen, maar ik denk dat ik daar nog 
niet aan toe ben. Wanneer ik bijvoorbeeld 
iets vervelends op mijn werk heb meege- 

maakt, wil ik daar met iemand over kun-
nen praten wanneer ik thuis kom' 

Yoshua doet vrijwilligerswerk. 'Ik werk 
in de Kringloop. Dat is een organisatie die 
tweedehands artikelen verkoopt. Daar-
naast werk ik drie avonden in de week bij 
het COC (Nederlandse vereniging Tot Inte-
gratie van homoseksuelen-red.) Daar doe 
ik barwerk en geef ik voorlichting aan be-
zoekers. Ik heb het dus heel erg druk, maar 
dat vind ik prettig. Ik ben afgekeurd en ik 
zit in de WAO. Het liefst wil ik daar zo snel 

mogelijk weer uit. Ik hoop op een betaalde 
baan en een zelfstandig bestaan.' 

In het sociaal pension zorgen de men-

sen zoveel mogelijk voor zichzelf. Maar het 

is toch anders dan wanneer je een eigen 
huis hebt. Yoshua: 'Er zijn hier best veel re-
gels en met sommige daarvan ben ik het 

`Vooral in het begin 
had ik echt veel 

aandacht nodig.' 

de rode baretten. Het hangt er natuurlijk 
vanaf of ik word goedgekeurd. De keuring 
is namelijk zwaar. Ik zie het niet zitten 

om de hele dag achter een computer te 
zitten. Daar zou ik echt gestoord van wor-

den. Het liefste doe ik lichamelijk werk.' 
Voor Karen ligt het allemaal nog niet zo 
vast: 'Ik vind dit werk leuk, maar ik houd 

ook veel van muziek. Ik speel gitaar en ik 
zing. Maar misschien word ik wel dieren-

verzorger. Het liefste zou ik werk doen 
waarin ik met mensen kan werken, maar 

ook met dieren en ik wil muziek maken'. 

Werken in het circus is dan de enige op- 

lossing, lachen de meiden. 
	0 
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Anita Waiboer: 

'Een kinclervakan-

tieweek is een zor-

geloze week waarin 

cle kinderen alle 

waardering en aan-

dacht krijgen.' 
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'IEDER JAAR is de kindervakantieweek 
boeiender. Tijdens de vakantieweek 
bieden wij de kinderen een gevarieerd 
activiteitenprogramma aan. Vorig jaar 
waren de activiteiten georganiseerd 
rond het thema indianen. Wigwams 
bouwen, maskers maken, verkleedpar-
tijen en vooral veel spelen. Voor veel 
stadskinderen is het een verademing 
om in de bossen te kunnen rondren-
nen. Dit jaar zullen Asterix en Obelix 
het centrale thema vormen.' 

Anita Waiboer (20), een blonde, jonge 
vrouw met blozende wangen, gaat dit 
jaar voor de derde keer mee met de kin-
dervakantieweken van het District 
Noordwest. In juli zal Anita groepsleid-
ster zijn en samen met twaalf andere 
vrijwilligers acht dagen en zeven nach-
ten doorbrengen in een vakantiehuis 
om dertig kinderen een on-, 
vergetelijke vakantieweek be-
zorgen. 

'Wij proberen een ontspan-
nen sfeer te scheppen. Het 
wordt een zorgeloze week 
waarin de kinderen alle 
waardering en aandacht krij-
gen. Ik vind het leuk om van 
die momenten te hebben 
waarin je even heel intensief 

contact hebt met een kind. Ik 
ben iemand die niet zo sterk 
op de voorgrond treedt. Daar- 

om zoeken verlegen kinderen vaak 
contact met mij. Vorig jaar heb ik zo 
heel gezellig met een meisje geschom-
meld. We hebben gelachen en gekletst 
over alledaagse dingen. Een ander 
meisje wilde tijdens wandelingen 
graag mijn hand vasthouden. Op die 
momenten voel je dat je elkaar waar-
deert.' 

Anita reageerde drie jaar geleden op een 
advertentie waarin vrijwilligers werden 
gevraagd voor de kindervakantieweken 
van Humanitas. Het vrijwilligerswerk  

sluit goed aan bij haar middelbare be-
roepsopleiding, het cioS in Heerenveen. 
Anita wil sportbegeleidster worden en 
in de toekomst zal zij in buurthuizen en 
internaten groepen op en rond het 
sportveld begeleiden. Het was mooi 
meegenomen dat haar eerste kinderva-
kantieweek meetelde als stage. 

'Doordat ik ouder word, krijg ik steeds 
meer oog voor de achtergrond van de 
kinderen en de invloed van verschillen-
de stijlen van opvoeding. Zelf heb ik een 
heel andere jeugd gehad dan de meeste 
kinderen die met ons meegaan. Ik groei-
de op op een boerderij in de Noordoost 
Polder. Ik heb veel buiten gespeeld en 
dan voornamelijk met mijn broer en 
zusje omdat we afgelegen woonden. 
Hierdoor ben ik beschermder opgevoed. 
De kindervakantieweken hebben me 

zelfverzekerder gemaakt. Het is een 
enorme ervaring om een week lang dag 
en nacht met een groep kinderen op te 
trekken. Hierdoor sta ik veel steviger in 
mijn schoenen en geef ik met veel meer 
zelfvertrouwen sportlessen aan andere 
groepen.' 

De vrijwilligers die meegaan met 
kamp worden van tevoren klaarge-
stoomd. In de bosrijke omgeving van 
Austerlitz werden halverwege april al-
vast wat voorbereidingen getroffen voor 
de komende zomer. Er zijn veel dingen 
waar de leiding rekening mee moet 
houden. 'Vooral de maaltijden zijn voor 
kinderen het ideale moment om de re-
gels te testen', vervolgt Anita. 'Vorig 
hadden een vrijwilligster en ik zes kin-
deren onder onze hoede. Drie jongens 
wilden tijdens de maaltijd de grenzen 
verleggen. Zij liepen van tafel weg of 

gooiden met bestek. Het is op zulke 
momenten heel makkelijk om boos te 
worden. Maar het is een uitdaging om 
geduldig en creatief te reageren op wat 

er gebeurt. Wat gaf dat een gevoel van 
opluchting als het lukte.' 

Tijdens het voorbereidingsweekend 
werd extra aandacht besteed aan dit 
soort moeilijke momenten. Twee mede-
werksters van het RIAGG onderwierpen 
de vrijwilligers aan een spel. De vrijwilli-

gers ondervonden aan den 
lijve hoe vervelend het is als 
je niet weet wat de groepsre-
gels zijn. In zo'n situatie wor-
den mensen onzeker of 
dwars en soms agressief. 
Overeenstemming over de re-
gels is belangrijk maar vraagt 
om goede afspraken. 

De vrijwilligers vormden een 
bevlogen maar gevarieerd ge-
zelschap, zo heeft Anita in-
middels gemerkt. 'Er lopen 
vrijwilligers rond van alle 

leeftijden. Ook het opleidingsniveau en 
ervaringen liggen ver uiteen. Daarnaast 
brengt iedereen zijn eigen cultuur en ge-
woontes mee. Wij vinden het allemaal 
leuk om kinderen een zorgeloze vakan-
tieweek te bezorgen, dat is hetgeen ons 
bij elkaar brengt. Hoe wij zo'n week het 
beste kunnen organiseren, dat is soms 
onderwerp van discussie. Het afspreken 
van duidelijke regels is ontzettend be-
langrijk voor een geslaagde week. Ook 

een goede teamspirit is belangrijk. 

Als je een geslaagde week wilt hebben, 
moet je als team samenwerken. Iedereen 
heeft sterke en zwakke punten en je 
kunt elkaar enorm ondersteunen. Tij-

dens zo'n week zijn er altijd problemen, 
maar juist op die momenten leer je el-

kaar echt kennen. Een kindervakantie-

week is ontzettend leuk. Maar het is ook 
een uitputtingsslag. Vorig jaar heb ik tij-
dens de treinreis naar huis liggen slapen. 

Ik was kapot maar ook voldaan, want het 
was een fantastische week.' 

Humanitas organiseert overal in het land kindervakan-

tiekampen. Een groep kinderen, vaak uit steden, en 

een aantal vrijwilligers trekt voor een aantal dagen de 

natuur in om te genieten van spel en ontspanning. De 

meeste kinderen hebben een rijke levensgeschiedenis. 

Zij worden bij de verschillende afdelingen van Humani-

tas aangemeld door het RIAGG of een school voor spe-

ciaal onderwijs. 
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Humanitas besteedt in 

toenemende mate aandacht 

aan het hospice. 

Is het ziekenhuis de aangewezen laats om te sterven als er 

KURIA TE AMSTERDAM is een hospice, 

een huis dat een laatste thuis wil zijn 

voor stervenden. Het pand is gelegen 

aan het Valeriusplein en was voorheen 

een verpleeghuis. Bewoners hebben een 

levensverwachting van maximaal drie 

maanden. Er is een zeer korte wachtlijst 

van gemiddeld twee of drie mensen. 

Toen de stichting vijf jaar geleden begon 

waren er vooral aids-patiënten Nu, door 

de nieuwe medicijnen die aids remmen, 

is nog maar 35 procent van de bewoners 

aids-patiënt. Het merendeel lijdt aan 

kanker. 

Het hospice wordt door zo'n honderd 

vrijwilligers en tien verpleegkundigen 

gerund. Het huis telt tien kamers, alle-

maal ingericht met persoonlijke spul-

len, een tv en een telefoonaansluiting. 

Men kan direct bellen, niet gestoord 

door een derde. Persoonlijke aandacht 

staat voorop. Er worden geen onderzoe-

ken gedaan of foto's gemaakt. Er wordt 

niet geprikt. De wens en de behoeften 

van de bewoner is het uitgangspunt. lie 

'cure' (behandeling) van het ziekenhuis 

heeft plaats gemaakt voor de 'rare' 

(zorg) van het hospice 

Niet gelovig 
Hoewel men werkt vanuit de christelijke 

achtergrond is 90 procent van de bewo-

ners niet gelovig. Kuria bestaat door gif-

ten van bijvoorbeeld de kerken en dona-

teurs. Hospices ontvangen namelijk 

geen financiële steun van de overheid. 

Minister Borst van Volksgezondheid 

heeft onlangs opnieuw aangegeven 

geen geld beschikbaar te willen stellen. 

Jaap Bosscha is het daar niet mee 

eens Bosscha geeft in het district 

Noord West van Humanitas trainingen 

voor rouwverwerking 'Een ziekenhuis is 
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een steriele, kille omgeving. Vele men-
sen hebben gelukkig de mogelijkheid 
om thuis te sterven, omringd door ge-
liefden, in een eigen omgeving. Maar er 
zijn ook mensen die dat vanwege allerlei 
redenen niet kunnen. 

Wanneer we hen slechts de mogelijk-
heid van een ziekenhuis kunnen bieden, 
vind ik dat triest.' Bosscha dringt aan op 

aandacht voor het hospice, ook binnen 
Humanitas: 'Niet alleen de minister 
heeft weinig aandacht, ik merk ook bin-
nen Humanitas dat er te weinig naar 
mogelijkheden wordt gezocht.'  

Roosendaal en Groningen 
Klara van den Berg, lid van het hoofdbe-
stuur van Humanitas, bestrijdt het gebrek 
aan belangstelling binnen Humanitas 
voor hospices. Van den Berg is ook be-
stuurslid van de Vereniging voor Crema-
tie AVVL. In die hoedanigheid is zij betrok-
ken bij oriënterende gesprekken in 
district Oost met Humanitas. De Nun-
speetse afdeling van de AVVL heeft Hu-
manitas uitgenodigd voor een gesprek 
over hospices. Nabij Arnhem, in Roosen-
daal, dreigt een bestaand hospice te moe-
ten sluiten wegens geldgebrek. Dit huis 
staat onder hoede van het Leger des Heils. 
'Binnen Humanitas is wel degelijk aan-
dacht voor de hospice-gedachte', zegt Van 
den Berg. Bij het opzetten van hospices 
komen echter veel problemen kijken. Het 
is niet voor niets dat zo'n hospice in 
Roosendaal wellicht haar deuren moet 
sluiten. Aangezien de overheid een derge-
lijk project niet financieel wil ondersteu-
nen zijn wij dus op onszelf aangewezen.' 

Dat de hospicegedachte aansluit bij de 
visie van Humanitas blijkt wel uit de ver-
gevorderde plannen voor een hospice in 
Groningen, Gasthuis genoemd. Bert Lip-
per vertelt dat in Groningen is gekozen 
voor samenwerking. Het initiatief is 
voortgekomen uit Thuiszorg Stad, een 
groep waar Humanitas direct bij betrok-
ken is. Binnen het project krijgt hulp door 
vrijwilligers een centrale plaats. Bert: 
'Daarmee sluiten we aan op de traditie 
van vrijwillige hulp van het project ter-
minale thuiszorg van Humanitas. Er is 
voor gekozen samenwerking te zoeken 
met een zo breed mogelijke groep organi-
saties zoals natuurlijk Humanitas-afde-
lingen, maar ook het Rode Kruis, andere 
welzijnsorganisaties en bijvoorbeeld zie-
kenhuizen, huisartsen en de gemeente. 
Het plan van een gasthuis wordt daarom 
breed gedragen in Groningen. We zijn nu 
bezig met het werven van fondsen en ik 
denk dat we spoedig met het Gasthuis 

Groningen kunnen starten.' 

Respect voor autonomie 
De mening dat binnen Humanitas de mo-
gelijkheden van hospices besproken 
moeten worden, wordt gedeeld door Jan 
Hilarius, bestuurslid van Stichting De 
Einder. De stichting ijvert zich voor bege-
leiding van mensen met een doodswens 
met respect voor hun autonomie. Dege-
nen die om hulp vragen zijn voorname-
lijk oude en/of ernstig zieke mensen. Vol-
gens De Einder is de mogelijkheid tot 
sterven in een hospice van grote waarde. 

Juist óm de eigenwaarde en eigen keuze-
mogelijkheid voor mensen die sterven te 
behouden. Hilarius: 'In de praktijk komt 
het bij ons niet voor dat cliënten naar een 
hospice verwezen willen worden. Toch 
menen wij dat bij een aanbod van hospi-
ce-opvang met de mogelijkheid van eu-
thanasie, mensen minder vaak voor zelf-
doding zouden kiezen. Bovendien zou er 
meer aanbod moeten zijn van hospices 
waar men niet met religieus en godsdien-
stig gedoe wordt geconfronteerd.' 

Maar moeten we bij een hospice per se 
denken aan een apart gebouw? Zijn er 
geen andere mogelijkheden? In de oriën-
terende gesprekken tussen AVVL en Hu-
manitas wordt reeds geopperd dat het 
als hospice inrichten van een vleugel van 
een verzorgingshuis ook mogelijk is. Ook 
Yvonne Orobio de Castro, als humanis-
tisch raadsvrouw verbonden aan het 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht 
(AZU), denkt aan een tussenvorm die een 
compromis kan vormen tussen de wen-
sen van minister Borst en de hospice-ge-
dachte. 'Wat minister Borst meent vind 
ik heus niet zo slecht. 

Palliatieve zorg 
Als mensen gewend zijn aan de sfeer op 
een bepaalde afdeling van het zieken-
huis, omdat zij er soms al jarenlang gere-
geld werden opgenomen, kan daar pallia-
tieve zorg plaatsvinden, zorg voor 
stervenden. Dat gebeurt bij ons in het 
AZU steeds meer. De ziekenhuiskamer 
kan een vertrouwde plek worden waar fa-
milie en vrienden in en uit kunnen lopen, 
en waar de partner soms kan blijven sla-
pen. Medische, verpleegkundige, psycho-
sociale en geestelijke zorg is zo nodig aan-
wezig. En euthanasie is mogelijk. Naast 
hospices op godsdienstige grondslag zal 
men ook moeten kunnen kiezen voor een 
'openbaar hospice', net als bij het open-
baar onderwijs: niet apart maar samen en 

dicht bij alle mensen. Maar daarbij, hoe 

we het ook noemen, het meest waarde-
volle is als men kan sterven in een warme, 
menselijke omgeving.' 
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Stilletjes heeft de overheid de subsidie voor 

hulp aan mensen met een handicap afgebroken 

om de financiële lasten voor de gezond-

heidszorg te verlichten. Gehandicapten die 

zichzelf aardig kunnen redden, kunnen 

voortaan geen aanspraak meer maken op 

gehandicapten zorg. 

HENK VLAMING 

• 

hanD'H oz.ro  fcerailor 	rek 
Jan cie ktitp regeert 

ZONDER ER RUCHTBAARHEID aan te geven, 
heeft het kabinet een evolutie afgerond die 

al gaande was aan het eind van de jaren 
tachtig. Al jaren is een speurtocht gaande 
naar mogelijkheden om de torenhoge uit-

gaven voor de AWBZ (Algemene Wet Bij-

zondere Ziektekosten) te beteugelen. Uit 
dit potje wordt bijvoorbeeld de zorg gefi-
nancierd voor mensen met een handicap. 
Elk jaar moet er meer geld bij de gezond-
heidszorg en dat komt de regering slecht 
uit. Het betekent immers dat mensen 
meer premie moeten gaan betalen. Een 
lastenverzwaring dus in een tijd dat las-

tenverlichting mode is. 
Dit nijpende probleem wil de overheid 

oplossen door de AWBZ voor minder men-

sen toegankelijk te maken. Met name 
mensen met een handicap zijn de klos. 

Mensen die een bepaald niveau van socia-
le redzaamheid hebben, krijgen geen ver-

goeding meer via de AWBZ Ook mensen 

met een verstandelijke handicap met een 

IQ dat hoger is dan zeventig, moeten hun 

zorg elders halen. Voor hen is geen plaats 

meer in inrichtingen of gezinsvervangen-

de tehuizen en een vergoeding voor bege-
leiding bij zelfstandig wonen is ook van de 
baan. Dat betekent dat veel mensen met 
een handicap die zich met een beetje 
steun redelijk staande kunnen houden, nu 
aan hun lot worden overgelaten  

Wenkbrauwen fronsen 
Gehandicaptenzorg is alleen nog bereik-
baar voor de meest schrijnende en hulpe-
loze mensen. Wie nu zorg krijgt blijft die 
houden, maar nieuwe aanvragen zullen 
worden getoetst door regionale indicatie-
commissies. Daarbij worden standaards 
gehanteerd die de wenkbrauwen doen 
fronsen. Het testen van een IQ schijnt nog 
redelijk objectief te kunnen gebeuren. 
Maar hoe bepaal je iemands zelfredzaam-
heid? Die hangt sterk af van de omstan-

digheden, maar die worden nu eenmaal 
niet gewogen en ze kunnen veranderen. 
Er zijn al signalen dat regio's die beter in 
hun slappe was zitten, soepeler met de 
zelfredzaamheidsnorm omspringen dan 
armlastige regio's. Gehandicaptenzorg 

reikt zo ver als de rek van de knip. 
Deze gang van zaken staat haaks op 

het beleid in de gezondheidszorg zoals de 
overheid dat graag uitdraagt. Zorg op 
maat zo luidt het parool. Dat betekent dat 
iedereen op maat gesneden zorg krijgt om 

zo de zelfredzaamheid te bevorderen. 
Voor mensen met een handicap geldt een 
andere maat Wie ijvert voor een meer 
zelfstandige manier van leven, wordt af- 
gestraft door het beetje hulp dat nog no-

dig is te onthouden Er zijn nogal wat 
mensen wie dit lot beschoren is- Die moe 
ten hun hulp elders halen Bij het alge 

meen maatschappelijk werk bijvoorbeeld 
of bij het RIAGG. Maar die zijn niet toege-
rust voor mensen met een verstandelijke 
handicap. Er zijn al voorbeelden dat er be-
geleiders mee moeten naar het RIAGG 

omdat de hulpverlener en de cliënt elkaar 
anders niet begrijpen. Alle Haagse praat-
jes ten spijt is de reguliere zorg niet meer 
in staat om een groep hulpbehoevende 
mensen van dienst te zijn. 

Vrijwilligers 

Mensen met een handicap raken daardoor 
in toenemende mate afhankelijk van lief-
dadigheid. Professionele zorg voor gehan-
dicapten komt neer op familie of vrijwilli-
gers, mensen die gratis datgene doen wat 
de overheid vorig jaar nog miljoenen gul-
dens waard vond. Instanties voor gehandi-
captenzorg zoeken naarstig naar alterna-
tieven, maar die zijn nog niet gevonden. De 
stichting Humanitas DK/1H en de vereni-
ging Humanitas werken daarom aan de 

oprichting van een vrijwilligersproject 
voor mensen met een handicap die een 
beetje extra hulp nodig hebben voor een 

zelfstandig bestaan Dit particuliere initia-
tief lijkt een voorteken De overheid legt 
haar verantwoordelijkheid neet Alle men-

sen, gezond, ziek of zwak, zullen steeds va - 
ker zelf moeten roeien om het veel tussen 
wensen en kansen vatende te houden CD 
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r  Globalisation in the 21th century 

Humanitas overrompelt Duitsers 

41) 
 'Bij het werk van Humanitas is een indrukwekkend aantal deskundige vrijwilligers 

betrokken' oordeelt Werner Schultz, verbonden aan HVD (Humanistischer Verband 

Deutschlands), de Duitse evenknie van het Humanistische Verbond. Hij bracht in april met 

15 landgenoten een werkbezoek aan Humanitas. HVD heeft in tegenstelling tot Humani-

tas geen traditie in het vrijwilligerswerk. Maar als het aan Schultz ligt komt daar verande-

ring in. Daarom keek hij een week rond in de keuken van Humanitas. Hij snuffelde aan het 

vriendschappelijk huisbezoek, de levensloopbestendige woningen en het project Dienst- 

Met name de vrijwilligers van Humanitas hebben hem overrompeld met hun deskundi 

held, kennnis van zaken, betrokkenheid, motivatie en hun visie op projecten Schultz voelt 

zich daardoor geïnspireerd. Vrijwilligers handelen praktisch op basis van humanistische 

uitgangspunten. De presentatie van Suze Nieveen, coordinator van het project Dienstver-

lening rondom Rouw van de afdeling Zaanstreek, gaf een beeld van de rol die een vrijwilli-

ger kan spelen tijdens een rouwproces. 'Vrijwilligers weten heel goed wat hun rol is', aldus 

Schultz. 'Zij zijn in staat om een duidelijke grens te trekken tussen het vrijwilligers- en het 

betaalde werk. Ook het onderscheid tussen therapie en ondersteuning is duidelijk afgeba-

kend. Ik zie Humanitas daarom als een inspirerend voorbeeld voor de ontwikkeling van hu-

manistisch vrijwilligerswerk in Duitsland. Ik hoop dat wij in de toekomst zullen samenwer-

ken met Humanitas.' 

Zus 
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Globaliserring in de 21ste eeuw 
Op 20 juni organiseert H ivos samen met onder andere de Novib de lezing Globalization in 

the 21st century, challenges for civil society. Spreekster is Gita Sen, voormalig docent aan 

de Harvard University en mede- oprichter van DAWN, een wereldwijd netwerk van wetenschap-

sters en activistes. Sen geeft haar mening over de niet te stoppen globalisering op het gebied van 

economie. politiek en communicatie. Co-referent is minister Jan Pronk. De lezing is gratis en vindt 

plaats in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Inlichtingen: InDRA (Margriet Poppema), telefoon 

020-5255035 of GOM (Marijke Priester, telefoon 071 • 5159231. 

Nieuwe nummers HOS 

40  De Humanistische Omroep Stichting 

(HOS) heet voortaan Humanistische 

Omroep. Het nieuwe telefoonnummer is 

035 • 6722020, het nieuwe faxnummer 

035 • 6722025. 

Meeloopdagen UvH 
• De Universiteit voor Humanistiek (UvH) 

organiseert voor geïnteresseerden 

meeloopdagen. 's Morgens volgt u een colle-

ga, 's middags neemt u deel aan een werk-

groep. Tijd: 10.00 tot 15.00 uur. Geïnteres-

seerden kunnen contact opnemen met het 

Bureau In- en Externe Betrekkingen van de 

UvH, telefoon 030 • 2390175. 

Van Praagprijs 1997 

•
Zaterdag 14 juni wordt de Dr. J.P. van 

Praagprijs, de tweejaarlijkse prijs van 

het Humanistisch Verbond, uitgereikt aan de 

Spaanse filosoof Fernando Savater. Savater 

is hoogleraar ethiek in Madrid. Hij publiceert 

columns en is Mede-hoofdredacteur van een  

filosofisch tijdschrift. De prijs wordt aan hem 

toegekend, omdat hij erin is geslaagd de 

praktische ethiek bij een breed publiek onder 

de aandacht te brengen. Hij baseert zich 

daarbij op humanistische uitgangspunten als 

vrijheid, verantwoordelijkheid en menselijke 

waardigheid, maar wijst ook nadrukkelijk op 

het belang van levensvreugde. De uitreiking 

vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de 

kleine zaal van het Concertgebouw in Amster-

dam. Belangstellenden dienen zich vooraf 

aan te melden bij het Humanistisch Verbond 

(Gerben Potman of Loes Thewissen), tele-

foon 020 • 5219000. 

Filmtip 

410  Aangeraden door de Werkgroep Trans-

sexualiteit: de film Different forgirls. 

Deze draait in de Nederlandse bioscopen. 

Karl en Paul waren in de jaren '70 goede 

schoolvrienden. Wanneer ze elkaar na jaren 

door een stom toeval opnieuw ontmoeten, 

zijn de zaken flink veranderd. Karl heeft een 

chirurgische ingreep ondergaan en is Kim ge-

worden. De twee hernieuwen hun vriend- 

schap waarbij Paul op een zeker moment tot 

de ontdekking komt dat Kim hem niet geheel 

onberoerd laat. Different for gins is een op-

rechte benadering van een uitdagend onder-

werp zondertransseksualiteit te banaliseren 

of belachelijk te maken. 

Woord van de Week 

40  Het Humanistisch Archief en Docu-

mentatiecentrum (HADC) zoekt gedruk-

te exemplaren van het 'Woord van de Week'. 

Zowel jaargangen als losse nummers zijn wel-

kom. Het HADC gaat de teksten documente-

ren tot een geautomatiseerd bestand. Het 

Woord van de Week werd van 1948 tot 1974 

vrijwel elke zondagmorgen door een lid van 

het Humanistisch Verbond uitgesproken op 

de VARA- of AVRO-radio. De toespraken wer-

den vervolgens in gedrukte vorm gepubl-

ceerd als Woord van de Week, waarop men 

zich kon abonneren. Het HADC komt ook 

graag in contact met mensen die destijds be-

trokken waren bij de organisatie van het 

Woord van de Week. Reacties aan het HADC 

(Bert Gasenbeek). telefoon 030. 2390195. 
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Het 

Feest in Hvi  aas nen "(Ma 

Groot feest was het op 18 

april voor de bewoners van 

het nieuwe wooncentrum 

Humanitas Den Haag 1. 

Humanitas DMH (Dienst-

verlening aan Mensen met 

een Handicap) opende 

daar de deuren voor zeven-

tien mensen met een ver-

standelijke handicap. 

Ieder heeft een eigen ap-

partement met woon- en 

slaapkamer, keuken en 

badkamer. Alle bewoners 

hebben zelf hun eigen ap-

partement ingericht. Ook 

het meubilair hebben zij 

zelf uitgezocht. In het vori-

ge wooncentrum van Hu-

manitas hadden de bewo-

ners ook een eigen woon-

en slaapkamer. maar de 

keuken en de badkamer 

moesten zij samen delen. 

De groep was bovendien in 

tweeën gedeeld. De ene 

helft woonde boven en de 

andere helft benenden. 

Die scheiding is nu verdwe-

nen. De bewoners zijn 

trots dat zij zo veel zeggen-

schap over hun eigen wo-

ning hebben. Hun individu-

ele vrijheid is toegenomen 

terwijl zij toch als groep 

dichter bij elkaar leven. 

Dat willen zij weten ook. 

van mens tot mens 



Drie jaar geleden was het 

til ten zuiden van Rotter-

dam. Nu bloeit Humanitas 

n de afdeling Voorne Put-

ten en Rozendaal als 

nooit tevoren. 'Activitei-

ten hebben aantrekkings-

kracht omdat men gericht 

ergens mee bezig is.' 

HENK VLAMING 

roverauc van Voorne 
Putten en Rozendaal 

George Gardien (rechts) en Arend 

Ketting ontdekten hoe je mensen enthou-

siast maakt voor Humanitas. 

HEEFT DE AFDELING Voorne Putten en 
Rozendaal een piramidespel? Dat zeker 
niet, maar George Gardien en Arend Ket-
ting gebruikten het principe van een pi-
ramidespel wel om de afdeling in drie 
jaar tijd tot leven te wekken. Met succes, 
want in maart presenteerde het afde-
lingsbestuur maar liefst drie fonkelnieu-
we projecten. Met veel enthousiasme 
werden zij in het stadhuis van Spijkenis-
se ontvouwd in aanwezigheid van Geor-
ge Brouwer, zowel voorzitter van Huma-
nitas als gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland. Het gaat om een project 
Home-Start, waarbij vrijwilligers gezin-
nen met jonge kinderen ondersteunen, 
een project Opvang voor resocialisatie 
van dak- en thuisloze jongeren en een 
project Dienstverlening rond Overlijden, 
opgezet in samenwerking met het Hu-
manistisch Verbond. 

Nu Humanitas ten zuiden van Rotter-
dam op de rails staat, durven Gardien en 
Ketting eindelijk opgelucht adem te ha-
len. 

Sociale kaart 
Glunderend in de voorjaarszon vertellen 
zij hoe zij Humanitas terug toverden op 
de sociale kaart van Zuid-Holland. 'Wij 
wisten niet of het zou lukken om de af-
deling nieuw leven in te blazen', lacht  

George Gardien. 'Nee', zo vult Arend Ket-
ting aan. 'Wij probeerden of het mogelijk 
was. Maar zo niet dan zou het geen nut 
hebben om een afdeling geforceerd over-
eind te houden.' 

Beide heren kwamen in actie toen er 
drie jaar geleden plannen waren om de 
afdeling op te heffen. Gardien, een voor-
malig functionaris in het ouderenwerk, 
en Ketting, voormalig wethouder van 
Spijkenisse, staken de koppen bij elkaar. 
Het was toch niet zo, dachten zij, dat er in 
deze regio niets te doen viel? Spijkenisse, 
Hellevoetsluis, Brielle, Rozenburg, een 
stedelijk gebied met meer dan 150.000 
mensen. Veel nieuwkomers, stadsont-
wikkeling, vereenzaming, sociale ont-
worteling... 

Witte vlekken 
'Er zijn hier veel witte vlekken in de zorg 
voor mensen', weet Ketting. 'In dit ge-
bied bevinden zich groeikernen. Hier 
zijn mensen komen wonen zonder so-
ciale band met hun omgeving. Er zijn 
nogal wat mensen die zich daardoor in 
een isolement bevinden. Er is dus werk 
genoeg hier.' Het tweetal polste voor-
zichtig of Humanitas in dit gebied een rol 
van betekenis zou kunnen spelen. 

'Wij hebben verspreid over de afde-
ling een aantal gesprekken gevoerd met 
mensen die een sleutelfunctie hekled-
den in de maatschappij, waaronder een 
aantal wethouders, vertelt Gardien. 'Wij 
hebben hen uitgelegd wat Humanitas is  

en wat onze plannen waren. Aan elk van 
hen hebben wij gevraagd of zij mensen 
konden aandragen die als kader wilden 
helpen met het opzetten van projecten. 
Op die manier hebben wij een groep van 
meer dan vijftig enthousiaste mensen 
bij elkaar gekregen.' 

Een aantal daarvan wilde gelijk al de 
handen uit de mouwen steken. Maar je 
moet eerst voor continuïteit zorgen, me-
nen Gardien en Ketting. Wat heb je eraan 

om iets te beginnen wat je niet draaiend 

kunt houden? 

Tijd maken 
'Heb je eenmaal een project op gang ge-
kregen, dan lukt het altijd om daar men-
sen bij te krijgen die het willen uitvoeren', 
weet Gardien. 'Daarvoor moet je aanklop-
pen bij mensen die het druk hebben. Tijd 
heeft niemand en daarom moet je het 
maken. Drukke mensen maken tijd.' 

'De activiteiten komen nu van de 
grond', vervolgt Ketting. 'Dat heeft aan-
trekkingskracht omdat men ergens ge-
richt mee bezig is.' Een nieuw afdelings-
bestuur is inmiddels aangetreden. Jonge 
mensen voeren er de boventoon. Gar-
dien en Ketting zullen zich wat meer 
naar de achtergrond begeven. 'Wij heb-
ben het wiel niet uitgevonden', besluit 
Gardien. 'Maar wij hebben wel een truc 
ontdekt waarmee je mensen enthou-
siast kan maken om iets te doen voor een 
organisatie als Humanitas en voor de sa- 

menleving.' 	 0 
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agenda 
Voorlichtingsdag voor aanstaande studenten aan de Universiteit voor Humanistiek.  Drift 6 in Utrecht. 

Inlichtingen: UvH. telefoon 030 2390100. 

Festival Kaatsheuvel Wereldwijd  met een kinderprogramma. wereldmuziek. verschillende workshops en een 

tentoonstelling. Inlichtingen: Chantalle van de Kerkhof/Astrid Sevenjns, telefoon 0416 • 274025. 

Waalwijk Wereldwijd  met verschillende optredens, een voetbaltoernooi, Afrikaanse percussiegroep, Turkse muziek, 

een literaire avond met een buitenlandse schrijver. Ook zal er op 12 juni een contract ondertekend worden waarin door 

diverse instellingen en de gemeente afspraken gemaakt worden over het bestrijden van racisme en distriminatie. 

Inlichtingen: Hans Donker, telefoon 0416 • 333445. 

De sociale stad, dynamiek van vernieuwing. Conferentie met als thema vernieuwing van het lokale welzijnsbeleid. 

De organisatie is in handen van het NIZW i.s.m. het ministerie van VWS. het Verwey-Jonker Instituut en de vier grote 

steden. Plaats: Congresgebouw in Den Haag. Inlichtingen: NIZW (Alex Leenders of Paul Vlaar), telefoon 030 • 2306311. 

Migrantië.  Voorafgaand aan de Europese top wordt in Amsterdam een schaduwconferentie voor migranten 

georganiseerd. Een Migrantenforum ontwikkelt strategieën voor bestrijding van racisme en verbetering van de positie van 

migranten in Europa. Inlichtingen: telefoon 023 • 5329650. 

Uitreiking van de Van  Praagprijs  aan de Spaanse filosoof, hoogleraar ethiek en auteur Fernando Savater in de 

kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden bij het 

Humanistisch Verbond (Loes Thewissen of Gerben Potman), telefoon 020 5219000. 

Lezing  :Globalization in the 21st century, challenges for civil society'  door Gita Sen. Co-referent is 

minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking. Plaats: Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. 

Inlichtingen: InDRA (Margriet Poppema). tel. 020 • 5255035 of GOM (Marijke Priester), telefoon 071 5159231. 

Op de Internationale Dag van het Humanisme wordt in het Auditorium in Brussel  de Prijs Vrijzinnig Humanisme 

1997  uitgereikt aan prof. Dr. Herbert Dethier. Inlichtingen: Christian van Kerckhove. telefoon 03/2337032. 

Festival Dongen Wereldwijd  met een kinderkoor, expositie van een vluchteling kunstenaar, een tentoonstelling 

rondom vluchtelingen, kinderprogramma's, voorlezen in de bibliotheek, koor 'Tegen de wind mee', Surinaamse 

dansgroep, een poppenstoktheater en blaaskapel Uitekepuiten. Inlichtingen: Arjan Schillemans, telefoon 013 • 317584. 

European Humanist Professionals Meeting.  In Londen ontmoeten humanistisch raadslieden en docenten elkaar 

en delen inzichten op het gebied van humanistisch raadswerk. 

Inlichtingen: European Humanist Professionals, postbus 797, 3500 AT Utrecht. 

Seminar 'The art of Moral Science: the Huxleys in Context'.  Plaats: Londen. 

Inlichtingen: European Humanist Profesionals. postbus 797. 3500 AT Utrecht. 

Vluchtelingendag onder het motto van Onbegrensde Ontmoeting.  georganiseerd door VluchtelingenWerk 

en de Stichting Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Plaats: Natuurpark Berg en Bos in Apeldoorn. 

Voor toegangskaarten: telefoon 020 4201711. 

Studiedagen van de Zomeruniversiteit Zeeland 1997.  Inlichtingen: telefoon 0118 480207 

Festival Waalwijk Wereldwijd  met muziek. dans en informatie.  

Inlichtingen: Hans Donker. telefoon 0416 333445 

uan mens tot mens 

7 juni 

7-8 juni 

7-14 juni 

1.2 juni 

13-15 juni 

14juni 

20juni 

21Jun 

22junt 

22 juni 

23-25 juni 

28 juni 

27-29 aug. 

31 aug. 



• Steun bij rouw 

Lancering nieuwe Van Mens tot Mens 
De verschijning van de vernieuwde Van Mens tot Mens ging gepaard met 

een grootscheepse publiciteitscampagne. Vanuit het Landelijk 

Bureau zijn honderden pakketten bestaande uit een stapel proef-

exemplaren en een poster het land ingestuurd. Alle districten, 

afdelingen, werkstichtingen, humanistische zusterorga-

nisaties en andere met Humanitas bevriende orga-

nisaties is verzocht de proefexemplaren te ver-

spreiden en de poster duidelijk 

zichtbaar op te hangen. De redactie 

hoopt dat iedereen die Humanitas een 

warm hart toedraagt inmiddels met 

de nieuwe Van Mens tot Mens 

heeft kennisgemaakt en het 

blad met genoegen heeft gelezen. 

Reacties zijn welkom. 

Legaten aan Humanitas 

410  Over de verdeling van legaten die aan 

Humanitas als geheel ten goede ko-

men, zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. 

De vereniging ontvangt met zekere regel-

maat dergelijke legaten. Soms heeft de erfla-

ter uitdrukkelijk een bepaalde bestemming 

(bijvoorbeeld een bijzondere activiteit of een 

afdeling) aan het legaat gegeven, maar dik- 

0 

16 en 17 juni,Ai dt in Amster- 

dam e Eurotop plaats. Door de 

veiligheidsmaatregelen die de gemeen-

te heeft getroffen, zullen de gebouwen 

rondom De Nederlandse Bank zeer 

,T,Tor,- 	 n 	0 

lijk Bureau van Humanitas 
	

ook on-

,dermeer diátriCt Noordwest, afdeling 

sterdam en diverse stichtingen ge-

éstigd zijn, zal gedurende deze dagen 

nauwelijks te bezoeken Jn.  

wijls wordt Humanitas als vereniging aange-

wezen als begunstigde. Op voorstel van de 

afdeling Leeuwarden heeft de Algemene Ver-

gadering van Afgevaardigden besloten dat 

die legaten zullen worden verdeeld volgens 

de geldende verdeelsleutel voor contributie-

opbrengsten, over: 

• de afdeling waar de erflater op het mo-

ment van overlijden woonde of waar hij was 

ingeschreven (55%); 

• het district, waaronder die afdeling res-

sorteert (10%), en 

• de landelijke fondsen (35%). 

Heeft een erflater echter langere tijd tot een 

bepaalde afdeling behoord, maar is hij of zij 

recent vei& overlijden verhuisd naar een 

woonplaats binnen een andere afdeling, zou 

die laatste afdeling delen in de opbrengst 

van het legaat, hoewel de erflater daar mis-

schien maar een beperkte tijd heeft ge-

woond. De afgevaardigden op de AVA vonden 

dat de afdeling waartoe de erflater oorspron-

kelijk behoorde (en dus niet de afdeling van 

de laatste woonplaats) in dat geval aan-

spraak zou moeten kunnen maken op het  

deel van het legaat dat conform de verdeel-

sleutel toekomt aan afdelingen. Daarom is 

bepaald dat het legaat van een erflater die op 

het moment van overlijden in het ledenregis-

ter staat ingeschreven, maar in het jaar voor-

afgaand aan dat overlijden veranderde van 

afdeling (resp. district), ten goede zal komen 

van de afdeling (resp. het district) dat 

hij of zij verliet. De ledenadmini-

stratie van het Landelijk 

Bureau zal in voor-

komende gevallen 

beoordelen tot 

welke afdeling een erflater 

gerekend moet worden. De regeling geldt 

uiteraard slechts onder voorbehoud dat de 

erflater niet zelf in zijn testament een andere 

afdeling als begunstigde heeft aangewezen. 

Open Vrijwilligersdag 
• Op zaterdag 20 september wordt de 

Open Vrijwilligersdag georganiseerd. 

Op deze dag kunnen organisaties die met vrij-

willigers werken hun deuren openen om be-

langstellenden kennis te laten maken met 

het (vrijwilligers)werk. De Open Vrijwilligers-

dag wordt landelijk gecobrdineerd door een 

organisatiebureau voor de non-profitsector 

dat zorgt voor de publiciteit en promotie-

materiaal levert ten behoeve van lokale 

ruchtbaarheid. Ook geeft het bureau de Vrij-

willigerskrant uit, een gratis blad met wetens-

waardigheden over vrijwilligerswerk. De orga-

nisaties die meedoen met de Open 

Vrijwilligersdag worden in deze krant ver-

meld. Voor informatie: Hoekendijk & Part-

ners (Joos Korporaal of Wenda Lamme), 

telefoon 035.6910173. 

Materiaal Steun bij Rouw 
Steeds meer afdelingen van Humanitas bieden steun bij rouw. Bij Lotte 

Wouters, projectcobrdinator Dienstverlening Rond Overlijden op het Lan-

delijk Bureau van Humanitas, zijn diverse hulpmiddelen te verkrijgen. Zo wordt er 

een informatiebrief verspreid onder afdelingen die overwegen om te beginnen 

met huisbezoeken aan nabestaanden. Ook is er een handleiding Dienstverlening 

rond Overlijden, bestemd voor samenwerkingsprojecten tussen Humanitas en 

het Humanistisch Verbond die een breder dienstenpakket aanbieden. Bovendien 

zijn er modelteksten leverbaar voor het maken van folders. In juni komt het her-

schreven Draaiboek voor het opzetten van lotgenotengroepen uit. Daaraan heeft 

een Humanitas-brede groep ervaringsdeskundigen meegewerkt. Geïnteresseer-

den kunnen contact opnemen met Lotte Wouters, telefoon 020-5231100. 
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Am-nriv GEESINK 
MAAK ZOCTf - 
STERK VOOR AVO 

GIRO 625.000 
Vraag om informatie: 

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort 

Vandaag lacht de toekomst u 

toe, maar hoe is dat morgen? 

Bijna 85% van de gehandicapte 

mensen in Nederland is 

gehandicapt geraakt tijdens 

hun leven. Bijvoorbeeld door 

een ernstige ziekte of een 

ongeluk. 

In bepaalde gevallen dreigt dan 

zelfs een catastrofe. Wat dan? 

AVO helpt als wettelijke 

voorzieningen niet toereikend 

zijn en er hulp moet komen. 

Dankzij de nationale collecte en 

vele donateurs wordt dit 

mogelijk gemaakt. 

Anton Geesink helpt. 

Helpt u ook? 

MO HELPT 

MENSEN 

MET EEN 

HANDACAP 
INTEGRATIE 
GEHANDICAPTEN 

 

 

  

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. 

Genieten 
Eerst wil ik u zeggen dat ik steeds geniet van 

uw blad Van Mens tot Mens. Heel duidelijk 

leesbaar en goede informatie. Jammer dat de 

agenda wat overtijd was. Ik kreeg het blad vrij-

dag 2 mei en toen waren er al drie agendapun-

ten voorbij. En vooral had ik de Praatlijn op TV 

van 30 april graag willen zien. En dit is niet de 

eerste keer. Maar verder prima blad. Ga zo 

door. 

M.H. te Loo-Tamboer 

Velp 

Antwoord 

De redactie van Van mens tot Mens deelt 

uw teleurstelling over de agenda van Van 

Mens tot Mens. De agenda was afge-

stemd op de geplande verschijningsdatum 

23 april. Door een vertraging in het produc-

tieproces was het echter niet mogelijk om 

het blad op tijd te laten verschijnen. De re-

dactie streeft ernaar om de verschijning 

van Van Mens tot Mens volgens schema te 

laten verlopen. 

Eigentijds jasje 
De nieuwe uitgave van de nieuwe Van Mens tot 

Mens viel ons om twee redenen op. Ten eerste 

het gekleurde eigentijdse 'jasje', waarvoor on-

ze complimenten. Ten tweede de wijze van ver-

zending: een plastic hoesje. Hiertegen maken 

wij bezwaar vanwege het milieu-onvriendelijke 

karakter van plastic. Helaas gaan meeruitge-

vers voor het verzenden van week- en maand-

bladen over tot deze verzendmethode. Een mo-

gelijk alternatief is een adreswikkel die 

gedeeltelijk op de voor- en achterkant geplakt 

wordt. Wij hebben goede ervaringen met deze 

wijze van verzenden. Hiervoor is minder papier 

nodig dan de oude papierwikkel. Wat de inhoud 

van Mens tot Mens betreft, deze is als van-

ouds: compact, overzichtelijk en geen recla-

me. Houden zo. 

Femmy Busscher, Pieter Westra 

Groningen 

Antwoord 

Wij begrijpen uw reactie op de plastic wik-

kel. Er is Humanitas alles aan gelegen om 

een bijdrage te leveren aan ons milieu. Dat 

doen wij mede door het gebruik van een 

plastic wikkel. In tegenstelling tot wat velen 

denken, is de door ons gebruikte plastic 

wikkel milieuvriendelijk want afbreekbaar. 

Wij denken dat deze wijze van verzenden 

niet alleen ontlastend is voor het milieu, 

maar ook dat het de presentatie en het ge-

zicht van Humanitas ten goede komt. 

Vrijwilligers en Van Mens 

Tot Mens 
Van veel afdelingen ontvingen wij het verzoek om 

toezending van Van Mens Tot Mens aan alle vrij-

willigers. Ook bestuur en directie van Humanitas 

vinden het heel belangrijk dat alle betrokkenen 

van Humanitas zoveel mogelijk op de hoogte wor-

den gehouden en betrokken zijn bij het werk van 

onze organisatie. De plannen om de Van Mens 

Tot Mens op grotere schaal te verspreiden zijn 

vergevorderd. In het volgende nummer hoort u 

meer over de wijze van aanmelden. 

Rectificatie In Van Mens Tot Mens nummer 1 van dit jaar 

stond een artikel over het uitreiken van een zeefdruk van 

Corneille aan de prijswinnares van de puzzel in het het ka-

der van het vijftigjarig bestaan van Humanitas en het Hu-

manistisch Verbond. Per abuis werd in het artikel alleen 

het vijftigjarig bestaan van Humanitas vermeld. De zeef-

druk werd echter namens de twee organisaties uitgereikt. 

Colofon 

Van Mens Tot Mens is het blad van Humanitas 

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 

dienstverlening en samenlevingsopbouw. 

Adres Postbus 71 1000 AB Amsterdam 

Telefoon 020 • 5231100 

Fax: 020 • 6227367 

Abonnementen f 15,- per jaar 

ISSN -nr. 0166-1124 

Aanmelding voor lidmaatschap doorgeven aan boven- 

staand adres. Opzegging schriftelijk voor 1 december 

voorafgaand aan het daaropvolgende jaar. 

Redactie Jacqueline Kenkel, Henk Vlaming 
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J) EN VAN f 100.150,- 

	

4 apr. nr. 9754823 	18 apr. nr. 3389159 

	

11 apr. nr. 1494056 	25 apr. nr. 5934760 

DMJZEN VAN f 25.000,- 
1 apr. n r. 
2 apr. nr. 
3 apr. nr. 
4 apr. nr. 
5 apr. nr. 
7 apr. n r. 
8 apr. n r. 
9 apr. n r. 

10 apr. nr. 
11 apr. nr. 
12 apr. nr. 
14 apr. n r. 
15 apr. n r. 

9970308 
3000568 
2680546 
0673858 
5356938 
3147713 
1902605 
3399968 
6352456 
9776346 
0310842 
0663091 
9371030 

16 apr. nr. 
17 apr. n r. 
18 apr. nr. 
19 apr. n r. 
21 apr. n r. 
22 apr. n r. 
23 apr. n r. 
24 apr. n r. 
25 apr. n r. 
26 apr. n r. 
28 apr. nr. 
29 apr. n r. 
30 apr. n r. 

0703340 
4422963 
5931891 
2679977 
6190771 
7937812 
3275530 
1179236 
4403945 
2502122 
4844316 
4216236 
8422869 

1000,- op eindcijfers. .53207 
100,- 	op eindcijfers. . .8187 
10,- 	op eindcijfers. . . .153 

• zetfouten voorbehouden 

Wilt u meer informatie? Bel 010-4760661 
Verg. Min. v. Justitie onder nr. L.O. 730/002/211.93 d.d. 28.12.1993 
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loterij 

s JaarDeelnemer heeft u: 
314 kansen op f 25.000,-

52 kansen op f 100.000,-
12 maanden lang kans op 
f 1000,- f 100,- en f 10,- 

1 2 kansen op het MILJOEN 

reis-wekker ka Poen 
t;ellik-knfi 

Ik sponsor 

Omdat ik voor JaarDeelname kies 
ontvang ik GRATIS de aangekruiste 

WelkomstPrijs 

prnnrnset 	[11 	portemonnee' Li 

H  1.  )1 :\ N 1 I.  .\ ti 

U kunt van mijn giro-
bankrekening afschrijven: 

2001/18M2 

❑ JAARLIJKS f 1 20,- tot wederopzegging 
Ik ontvang één GeluksNummer waarmee ik een jaar lang 
elke dag, elke week en elke maand meespeel om de 
celdprijzen. Bovendien heb ik 12 kansen op het miljoen in 
cecember 1997. GRATIS: een WelkomstPrijs. 

MAANDELIJKS:  tot wederopzegging 
J 1 tientje 	J 3 tientjes 
J 2 tientjes 	J 4 tientjes 
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één lofnummer. 

Naam: 
	

MN 

Adres: 

PC/Plaats: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ITel 

1 

Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam 

Mr. J.B. van Nieuwland, notaris te 
Rotterdam trekt elke maand uit de 

beschikbare lotnummers 
net zoveel dagprijzen van 

f. 25.000,- 

als er werkdagen in de maand zijn 
en net zoveel prijzen van 

f. loomor  
CAS er weken in een maand zijn. 

Op 31 december '97 
trekking  van 't MIUOEN. 

.

1 - =MI 	 ~I REM 111111111111 ia RIEM ~E 11~1 

Giro-/Bankrekeningnummer 
12á 

Handtekening 
aam MEM MIMI ■ 

Stouw uw bon naar.° Sponsordoterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rottemlum 
,flankeren hoeft niet, mug wel 



Sapende 
spaarsa§do's 
worden wakkere 
en-lin gen 

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 u gratis welkom 
via 0800 -0222027. 

kos 
Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

odos e Bank 
De bank van de maatschappelijke meerwaarden 

Sparen met perspectieven voor 
landen in ontwikkeling 

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

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Iriodos Rank, Antwoordnummer 170, 3700 AB  Zeist 

(Postzegel is niet nodig) Telefoon oio 693 (, oo 

i-~kozzyt,  

ktIv 


