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Mevrouw Linda 
Mevrouw Linda heeft 
medelijden met zich-
zelf. Als je na een paar 
maanden trouwt, is dat 
toch wel heel erg vlug. 
Is nu zogenaamd ge-
scheiden, maar ex komt 
nog over de vloer. Ex 
wil wel een uurtje op-
passen, maar haar de 
gelegenheid geven om 
te werken, o nee. Dan 
krijgt mevrouw Linda, 
nu ongehuwd, nog twee 
kinderen, 2 jaar en 9 
maanden. Er is nu toch 
de pil? Nu heeft ze me-
delijden met zichzelf, 
de uitkeringen te krap, 
enz. enz. Alles wordt te-
genwoordig verwacht 
van de overheid. Mede-
lijden heb ik met de 
kinderen. 

Hoogachtend, 
G. OPPERHUIZEN, 
Hilversum 

Een fris blaadje 

Let goed op uw 
brievenbus, want u 
herkent Van Mens 
tot Mens straks niet 
meer. De vorm van 
het blad en ook de 
inhoud veranderen 
rigoureus. Vanaf 
april verschijnt een 
nieuwe Van Mens 
tot Mens, verzorgd 
door een nieuwe 
redactie, met an-
dere fotografen en 
vormgeving. Voor-
taan is Van Mens 
tot Mens nog meer 
de spreekbuis voor 
iedereen in Huma- 

nitas. 

Muziek met Humanitas 
Humanitas en platenmaatschappij Mercury 
maakten de cd De paden op. Deze cd bevat 
liedjes zoals de drie schuintiamboérsi;het 
groene knollenland, de kleippermars, de vier 
weverkens en al die andereliedjes dié we ooit 
samen zongen, de paden op, de lanen in. De 
paden op is een cd waar ouderen, jongeren en 
ook Humanitas veel plezier aan kunnen bele-
ven. Ouderen omdat bijna ieder liedje op de 
plaat herinneringen oproept. Jongeren omdat 
de muziek laat horen dat oude liedjes heel 
nieuw kunnen klinken. 
En Humanitas, omdat een bescheiden deel 
van de opbrengst Humanitas ten goede komt. 
U kunt de cd bestellen door overschrijving 
van f 25,- (inclusief verzendkosten) op post-
giro 582000 van Humanitas te Amsterdam on-
der vermelding van De paden op. 

DE PA 
Liedjes die we samen zongen 

Een draaiersjongen • Groen knollen land De wielewaal • Het roosje 
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Margareth 
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Eind januari bezocht 
Margareth Harrison 

Humanitas. Zij is de op-
richtster van Home-Start, 

een onafhankelijke 
vrijwilligersorganisatie 
die moeders met kleine 

kinderen ondersteunt. 
In Nederland voert 

Humanitas Home-Start uit. 
Van Mens t,-.t Mens sprak 

met Harrison, zelf moeder 
van drie kin eren. 'Zelfs 
mijn eigen dochter heeft 

nu Home-Start nodig.' 

`Ik herinner mij dat ik bij een moe-
der thuis op haar kinderen paste, 
zodat zij tijd had om met de maat-
schappelijk werker te praten. 
Het was één grote huilpartij. Maar 
de maatschappelijk werkster stond 
nog niet buiten of de moeder 
droogde haar tranen. "Nu gaan we 
iets leuks doen", zei ze tegen mij. 
We hebben een maaltijd gemaakt, 
liedjes gezongen met de kinderen 
en veel gelachen. Ik wil niet ge-
ringschattend doen over de pro-
fessionele hulpverlening, maar je 
kunt er alleen een beroep op doen 
als je concrete problemen kan 
overleggen.' 
Margareth Harrison stichtte zeven  

jaar geleden Home-Start, een orga-
nisatie voor hulp aan jonge moe-
ders door vrijwilligers die zelf ook 
ouders zijn. Eind januari bezocht zij 
Humanitas voor een bijeenkomst 
met afdelingen die werken met 
Home-Start. 
`Toen ik zelf drie kinderen had, 
werkte ik als vrijwilliger bij een 
centrum voor sociale hulpverle-
ning', vervolgt Harrison. 'Ik was op-
pas voor moeders die daar over hun 
problemen kwamen praten. Veel 
vrouwen knoopten een gesprek aan 

met mij. Zij vertelden hun verhalen 
aan mij, want zij merkten dat ik als 
moeder hun problemen herkende. 
"Kom eens bij me thuis, daar kun- 
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`Ouders en 
hun problemen 

worden in 
toenemende 

mate genegeerd.' 

nen we echt praten", zeiden ze 
vaak. Ik zocht hen thuis op en daar 
konden we inderdaad praten, zon-
der de hiërarchie van hulpverlener 
en cliënt. 
Dat is wat veel jonge moeders wil-
len, een vriendin, tijd, aandacht en 
een luisterend oor voor zichzelf in 
hun eigen huis. Soms hielp ik ze met 
kleine, praktische dingen. Meestal 
waren het fantastische ouders, maar 
ze hadden natuurlijk hun proble-
men. Vaak van fysieke of mentale 
aard. Je voelt je moe, geïsoleerd, 
hopeloos of verpletterd door al de 
tijd en energie die je in het moeder-
schap steekt. Jonge vrouwen moe-
ten soms nog leren hoe ze om moe-
ten gaan met ouderschap omdat ze 
zelf geen gezinsleven hebben ge-
had.' 

'Veel van die problemen herken ik 
wel, maar bij mij is het nooit zover 
gekomen dat ik ze niet meer aan-
kon. Ik verkeerde in de gelukkige 
omstandigheid dat ik een goede 
echtgenoot had en veel vrienden 
om mij heen. Maar mijn dochter, die 
nu zelf een baby heeft, verzuchtte 
onlangs dat zij toe is aan een beetje 
Home-Start. Ze woont pas in een 
deel van Engeland waar ze nog 
maar weinig vrienden heeft. Als je 
man of je vrienden je niet kunnen 
helpen, moet iemand anders dat 
doen. Daarom ben ik begonnen met 
Home-Start, een kleine organisatie. 
Die is bedoeld voor elk gezin, of het 
nu gaat om een alleenstaande moe-
der is of de vrouw van de dokter.' 

In Engeland bestaat weliswaar pro-
fessionele hulpverlening, maar die is 
gericht op probleemgevallen. Het 
gaat dan al gauw om zaken die te 
maken hebben met postnatale de-
pressies, één-oudergezinnen of kin-
derbescherming. Maar moeders 
worstelen niet altijd met dit soort 
zware problemen. Veel vaker heb- 
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ben zij behoefte aan een gesprek 
waardoor zij alles weer in het juiste 
verband kunnen zien. 
`Wij bieden vriendschap, begelei-
ding en praktische hulp aan', zegt 
Harrison 'Er moet gezelligheid zijn, 
tijd om te lachen. Een moeder die 
worstelt met problemen, moet niet 
altijd bezig zijn met zorgen. Home-
Start laat haar de prettige, de nor-
male en de ontspannen kant van het 
ouderschap ervaren. Een moeder 
krijgt tijd en aandacht voor zichzelf. 
Dat kan juist dat duwtje betekenen 
dat nodig is om op eigen kracht je 
problemen de baas te worden. Ie-
dereen heeft hulp nodig.' 
De kracht van Home-Start is herken-
ning en gelijkwaardigheid. Home-
Start draait op onbetaalde vrijwilli-
gers die zelf ook kinderen hebben. 
Het is belangrijk dat vrijwilligers sa-
menwerken met professionele hulp-
verleners, vindt Harrison. Het komt 
best voor dat vrouwen professionele 
hulp nodig hebben. Maar dat sluit 
Home-Start niet uit. 
`Het is geen toeval dat Home-Start 
juist in de Westerse wereld aanslaat', 
zo zegt Harrison nadenkend. 'De sa-
menleving is hier sterk veranderd. 
Men is sterk bezig met het eigen le-
ven. Veel vrouwen zijn gaan werken. 
De druk op vrouwen om deel te ne-
men aan het economisch proces is 
toegenomen. In Nederland zijn de 
mensen minder arm dan in Enge-
land. Maar in Nederland zie ik wel 
emotionele armoede. Veel mensen 
staan er alleen voor. 
Er is daarom veel behoefte aan men-
sen die liefde kunnen geven. Het 
probleem met de professionele hulp-
verlening is dat het altijd over pro-
blemen gaat. Men concentreert zich 
niet op de mens. Home-Start doet dat 
wel. We lossen geen problemen op, 
maar we luisteren en we helpen. Het 
is verbazingwekkend als je ziet hoe 
snel problemen dan verminderen.  

Ik denk dat de overheid meer aan-
dacht moet schenken aan gezinnen 
en vooral aan de ouders. Alle aan-
dacht is nu gericht op kinderen, 
maar ouders en hun problemen wor-
den in toenemende mate genegeerd. 
Wij waarderen echter de inzet van 
ouders. Ik zie dat dit werkt. Alleen al 
in Engeland zijn vijfduizend vrijwilli-
gers in Home-Start actief. Zij helpen 
13.000 moeders. In vijf jaar tijd is dit 
aantal verdubbeld. 
Dat is de reden dat ik optimistisch 
ben. Home-Start werkt preventief te-
gen criminaliteit, want het heeft aan-
dacht voor menselijke waarden. Het 
stimuleert het gezinsleven en weeft 
een nieuwe cirkel van zorg om men-
sen. Veel moeders die ooit geholpen 
zijn door Home-Start, worden later 
zelf vrijwilliger. Men herkent de pro-
blemen en ziet hoe belangrijk en ook 
hoe eenvoudig een oplossing kan 
zijn.' 

HENK VLAMING 

`Moeders met 
problemen moeten 

niet alleen 
maar bezig zijn 
met hun zorgen! 

Humanitas Home-Start 
Margareth Harrison zette zeven jaar geleden in Engeland de organisa-
tie Home-Start op. De bedoeling is om op basis van gelijkwaardigheid 
moeders in hun gezin ondersteuning en begeleiding te geven. De or-
ganisatie maakt louter gebruik van vrijwilligers die zelf ook ouder zijn. 
De support geeft moeders vaak weer voldoende kracht en zelfvertrou-
wen om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden en om op eigen 
kracht hun weg in het leven te vervolgen. Inmiddels heeft Home-Start 
zich ook in een aantal andere landen gevestigd, waaronder Nederland. 
In Nederland voeren zo'n 20 afdelingen van Humanitas het werk van 
Home-Start uit 
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Bedrijven en Humanitas 
speurt naar functionarissen uit 
het bedrijfsleven die een rol 
willen spelen in besturen van 
Humanitas. 

Bedrijven en 
Humanitas 

Netwerken 
voor een 
moderne 

organisatie 
Eens in de zes weken 

zit een groep heren 
bij elkaar om te praten 

over management, 
over netwerken, 

over communicatie. 
Er wordt gesproken over 

moderne bedrijfsvoering 
en de link tussen 

maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en 

het bedrijfsleven. 
De Stichting Bedrijven en 

Humanitas heeft een 
duidelijk doel: er moet 

een brug geslagen 
worden tussen het 

bedrijfsleven en 
Humanitas. 

Nico van 
Leeuwen, 
voorzitter van 
Bedrijven en 
Humanitas 
legt uit 
waarom Hu-
manitas con-
tact zoekt met 
functionaris-
sen uit het be-

drijfsleven. 'Een paar jaar geleden 
bleek dat de besturen van Humani-
tas onvoldoende toegerust waren 
voor hun taak. En vooral dat er on-
voldoende nieuwe bestuursleden 
geworven konden worden. Veel be-
sturen bestonden uit oudere leden, 
die op een bepaald moment opstap-
pen. Men zocht dan vooral in eigen 
kring naar nieuwe bestuurders. 
Daardoor was er weinig ruimte voor 
een frisse inbreng van buiten. 

Profileren 
Maar om sterk te staan moet Huma-
nitas zich steeds meer profileren, 
geld binnenhalen, modern bestu-
ren. De situatie is niet meer zo dat 
subsidies automatisch toestromen. 
Er was dus een noodzaak om 
nieuwe bestuurders binnen te ha-
len. Bestuurders die in doel en mid-
delen denken en in termen van ef-
fectiviteit en efficiency.' 
De Stichting Bedrijven en Humani-
tas heeft al een paar jaar ervaring 
met het werven van bestuursleden. 
Van Leeuwen: 'Er zijn momenteel 
zo'n tweehonderd organisaties van 
Humanitas die allemaal bestuur-
ders nodig hebben. Elke organisa-
tie heeft haar eigen sfeer en werk-
zaamheden. Er is dus altijd wel een 
plek te vinden waar iemand zich 
thuis voelt. We richten ons bij het 
werven van bestuurders op twee 
groepen mensen uit het bedrijfsle-
ven: de uittredende werknemers 
die nog in de kracht van hun leven 
zijn en beschikken over veel kennis 
en ervaring. Maar we kunnen ook 
mensen gebruiken die een werk-
kring hebben en in hun vrije tijd 
vrijwilligerswerk willen doen. Op 
een aantal manieren komen we in 
contact met mensen die actief in 
besturen zouden kunnen worden. 

We kijken in ons eigen netwerk. 
Alle bestuursleden van de Stichting 
Bedrijven en Humanitas komen na-
melijk uit het bedrijfsleven of een an-
dere grote organisatie. 

Pensioen in zicht 
Ook geven we voorlichting bij cur-
sussen Pensioen in Zicht. Dat zijn cur-
sussen die mensen voorbereiden op 
een leven na het werk. Verder schrij-
ven we personeelsafdelingen van 
bedrijven aan.' 
De inspanningen van de stichting be-
ginnen ondertussen resultaten af te 
werpen. 'De afgelopen jaren zijn zo'n 
vijfenveertig bestuursfuncties van 
Humanitas vervuld door bemidde-
ling van de stichting. In het bedrijfs-
leven wordt Humanitas steeds be-
kender. Bij bijvoorbeeld de ING-
bank mogen we bij elke cursus 
Pensioen in Zicht onze voorlichting 
geven. Dat levert vaak leuke reacties 
op. Mensen raken geïnteresseerd en 
melden zich aan.' 
Van Leeuwen vindt dat Humanitas 
veel aan het bedrijfsleven kan heb-
ben maar dat dat ook omgekeerd 
geldt. 'Humanitas heeft bestuurders 
nodig maar het bedrijfsleven is ook 
geïnteresseerd in Humanitas. Veel 
bedrijven willen werknemers met 
een brede ontwikkeling. Het kan je 
carrière positief beïnvloeden wan-
neer je buiten je werkkring actief 
bent in een maatschappelijke organi-
satie.' 

Contactuele eigenschappen 
Over wat voor eigenschappen moet 
een Humanitas-bestuurder beschik-
ken? 
`Je kunt niet spreken van een be-
paald type bestuurder. Wel van 
mensen met goede contactuele en 
leidinggevende kwaliteiten. Natuur-
lijk moeten bestuurders de doel-
stelling van Humanitas onderschrij-
ven. Gelukkig zijn we geen dogma-
tische club. We merken dat veel 
mensen uit het bedrijfsleven zich bij 
Humanitas thuis voelen.' 

JACQUELINE KENKEL 
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Nood <reet aan 
Humanitas 
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Ooit was A. J. Ooms uit 
Zutphen een keiharde 

werker en een ridder op 
de dansvloer. Nu kan hij 

nauwelijks meer naar het 
toilet lopen. Zijn nieren 

en zijn lever begaven het. 
Hij slijt zijn dagen thuis 

op een stoel met zijn 
vrouw en de televisie als 

enige gezelschap. Hij 
slikte zijn trots weg en 
schreef Humanitas een 

brief waarin hij om hulp 
vroeg. Humanitas zal hem 

niet in de steek laten. 

`Vroeger reed ik altijd op en neer 
tussen Zutphen en Amsterdam. Ik 
was vrachtwagenchauffeur en ik 
werkte keihard. We laadden en los-
ten nog met de hand. Ik hield van 
mijn werk, maar ik verdiende heel 
weinig. Lange dagen en lange we-
ken moest ik maken om mijn vrouw 
en kinderen te kunnen onderhou-
den. Alles wat hier binnenkwam, 
was tweedehands. Op vakantie zijn 
we nooit geweest. Mijn vakantiegeld 

6
VAN MENS TOT MENS 
februari 1997 

hadden wij hard nodig om rond te 
komen. We hadden weinig vrije tijd, 
nooit was ik thuis. En als ik dan 's 
avonds thuiskwam, lagen de klein-
tjes al te slapen. Soms, op zondag, 
gingen we naar het bos onder 
Zutphen. Ik had een karretje ge-
maakt, wieltjes van een kinderwa-
gen eronder. Daar gingen de kinde-
ren in. Dan brachten we een dag 
door in het bos, aan het water. We 
namen limonade mee. Dan waren 



we allemaal samen, dat waren onze 
hoogtepunten. Met z'n vieren had-
den we het heel gezellig.' 
Veel meer dan zijn herinneringen 
heeft mijnheer Ooms uit Zutphen 
Met over. Zijn nieren begaven het 
en ook zijn lever raakte aangetast. 
Pijn is zijn dagelijkse gezel. Komt al-
lemaal door de slechte cabine van 
de vrachtwagen, zoals de dokter la-
ter zei. Al dat schudden en trillen 
van de truck en de slechte vering 
tastten zijn organen aan. Ooit was hij 
een kei op de dansvloer, nu zit hij 
dagelijks voor het raam, starend 
naar het schuurtje achter in zijn tuin. 
Het uitzicht aan de voorkant is al 
even boeiend: de schuur van de bu-
ren. Lopen kan Ooms nauwelijks 
meer. Na een wandeling naar het 
toilet is hij aan het eind van zijn La-
tijn. Sinds 1992 is hij 
niet meer Zutphen in 
geweest. 
Hij stroopt zijn broeks-
pijp op. Om zijn been 
zit een strakke, elas-
tieke kous. 'Die kost 
300 gulden', vertelt Ooms. 'Het zie-
kenfonds vergoedt ze, maar ik moet 
wel een eigen bijdrage betalen.' Die 
kousen heeft hij ook te danken aan 
zijn vrachtwagen. Doordat zijn nie-
ren niet meer functioneren, hoopt 
zich vocht op in zijn benen. Het had 
hem bijna zijn benen gekost. De 
huisarts nam het euvel aanvankelijk 
niet serieus, hoewel zijn benen 
voortdurend kletsnat waren. Die 
vochtafscheiding op zijn benen is de 
reden dat hij elke drie maanden 
nieuwe steunkousen moet. 'Ik zit zo-
mers graag buiten, maar ik moet 
binnenzitten. Anders val ik flauw van 
de warmte.' 
Zijn kinderen, die inmiddels allen 
een eigen gezin hebben, deden hem 
een abonnement op Filmnet cadeau. 
Achter de televisie, zittend aan tafel, 
slijt hij zijn dagen. Kijkend naar de 
televisie of de schuur. Hij volgt de 
actualiteiten op de voet en hij weet 
alles van de kabinetsplannen en het 
overheidsbeleid. Sociale contacten 
heeft de familie nauwelijks. De aan-
spraak met de buren gaat niet veel 
verder dan het gebruikelijke praatje 
op straat of een buurvrouw die af en  

toe binnenloopt. Ooms, de afge-
keurde vrachtwagenchauffeur, zit 
aan het einde. Hij heeft nauwelijks 
genoeg geld voor de huur en zijn 
dagelijkse natje en droogje. Buiten 
de deur komt hij niet. Autorijden 
durft hij niet meer. 'Hoewel ik jaren 
chauffeur ben geweest. Ik ben in 
een auto steeds bang dat er iets ge-
beurt en dat ik niet weg kan komen.' 
Kleur en fleur zijn begrippen die in 
Ooms' leven niet meer bestaan. 
Vooral de kerst is voor hem een de-
primerende periode. 'Dan zijn de 
mensen in een feeststemming, ie-
dereen loopt met pakjes over straat, 
maar ik heb niets. Daar heb ik veel 
verdriet over. Ik heb het gevoel dat 
ik vergeten ben. Op zulke momen-
ten huil ik.' 
In april is het echtpaar Ooms 40 jaar 

getrouwd. Reden voor 
een klein partijtje. 'Zo 
graag had ik een zaal-
tje gehuurd en een 
feestje gegeven, voor 
mijn vrouw, mijn kin-
deren en mijn klein-

kinderen. Mijn hele leven ben ik 
daar nooit aan toegekomen. Al het 
geld is naar het gezin gegaan. Ik 
besef heel goed dat dit mijn laatste 
kans is om voor mijn vrouw en mij 
nog eens iets leuks te doen. Maar 
wie zal mij helpen? Ik ben bij de 
bank geweest voor een lening. Of ik 
die terug kon betalen met vijftig 
gulden per maand. Maar mijn inko-
men is te laag, zeiden ze. Dat geld 
krijg ik nooit bij elkaar.' 
Ten einde raad pakte Ooms pen en 
papier en zette een kreet om hulp 
op papier. In anderhalf velletje 
schetste hij zijn situatie, vertelde hij 
hoe uitzichtloos zijn bestaan is en 
vroeg of Humanitas hem misschien 
zou kunnen helpen. Een vernede-
ring voor deze zo trotse man, die 
zich moet verlagen tot het niveau 
van een bedelaar om zich aan zijn 
sociaal isolement te ontworstelen. 
'Ik heb al vaker iets geprobeerd', 
zegt hij gelaten. 'Ik ben Rooms-Ka-
tholiek en daarom heb ik de kerk 
hier in Zutphen om hulp geschre-
ven. Antwoord heb ik nooit gekre-
gen. Mijn kinderen wilden ze des-
tijds wel dopen, maar nu ik hulp no- 

dig heb, laten ze niets van zich ho-
ren. Van de voetbalvereniging krijg 
ik nog meer aandacht. Ik heb een 
speldje gehad toen ik 25 jaar lid 
was. Ik ben altijd lid gebleven na-
dat mijn zoons op voetballen heb-
ben gezeten. Een ambtenaar van de 
sociale dienst heeft mij op Humani-
tas gewezen. Ik heb het telefoon-
nummer gevonden via de informa-
tiedienst van de PTT.' 
Zijn vrouw zet koffie en doet er een 
koekje bij. Haar lot is niet vrolijker 
dan dat van haar man. Zij is gezond, 
maar gekluisterd aan het huis. 
'Nooit kan ik weg, want ik kan mijn 
man niet zonder verzorging achterla-
ten', zegt zij. 'De boodschappen doen 
kan nog net. Maar de verzorging is 
zwaar en ik sta er alleen voor.' 
Lichtpuntjes zijn er als de kinderen 
langskomen. Op gezette tijden ke-
ren ze met hun eigen kinderen te-
rug op het oude nest. 'Dan doen we 
spelletjes met elkaar en dan zijn we 
allemaal samen', vertelt Ooms. 'De 
laatste keer hadden ze weinig aan 
me. Ik was ziek en viel voortdurend 
in slaap. Mijn zoon aaide me nog 
over mijn hoofd. Zijn manier om te 
zeggen: fijn dat je er toch bij bent, 
pa.' 

HENK VLAMING 

Humanitas 
helpt 
'We trekken ons dit geval wel 
degelijk aan', zegt Rudy Cremer 
van het district Oost. Hij heeft 
de afdeling Zutphen ingescha-
keld die de familie Ooms zal be-
naderen. 'Wij kunnen niet al zijn 
klachten verhelpen', vervolgt 
Cremer. 'Maar we zullen hem 
een aanbod doen waarmee wij 
samen kunnen bekijken bij 
welke instanties hij kan aanklop-
pen voor gerichte hulp. Het is 
duidelijk dat we mijnheer Ooms 
niet in de kou laten staan, daar 
zal ik persoonlijk op toezien.' 

`Met kerst 
moet ik vaak 

zo huilen' 
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Heeft de computer ge-
zorgd voor vrede en wel-

vaart of is het juist een 
onding dat mensen werk-

loos maakt, communica-
tie torpedeert en digitale 
analfabeten creëert? De 

discussie hierover is al 
oud, maar een duidelijk 

antwoord blijft uit. 

De 
computer 

als tol 
van de 

welvaart 

Humanitas, 
één 
organisatie 
Vrijwilligersactiviteiten 
in de thuiszorg, professio-
nele kinderopvang, 
financieel beheer voor 
mensen die daar zelf niet 
toe in staat zijn. 
Een greep uit de vele 
Humanitas-activiteiten. 

De ene Humanitas-organisatie heeft een heel andere structuur dan 
de andere. De afgelopen jaren heeft dat ertoe geleid dat som-
mige activiteiten van Humanitas enigszins los kwamen te staan 

van de rest en werden de verschillen steeds groter. Onderdelen van 
Humanitas gingen professionaliseren en verschillende afdelingen gin-
gen hun eigen weg. Die ontwikkeling heeft Humanitas gemaakt tot wat 
zij nu is: een veelvormige organisatie met veel ruimte voor initiatief en 
actief inspelend op veranderingen in de maatschappij. Toch signaleer 
ik dat er gevaar schuilt in een al te grote afstand tussen de verschil-
lende organisaties. Het gedachtengoed van Humanitas is namelijk meer 
dan een etiket. De naam Humanitas kan niet zomaar vervangen worden 
door een andere naam of organisatie. Alle activiteiten van Humanitas 
hebben een gemeenschappelijke visie als uitgangspunt, ondanks en 
misschien wel dankzij alle verschillen in werkvormen en uitvoering. 
Die Humanitas-gedachte houdt 'n een geïnspireerde kijk op onze sa-
menleving. Alle organisaties van Humanitas gaan uit van gelijkwaardig-
heid van mensen en het recht op het maken van eigen keuzen. Het recht 
en de plicht om verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven en voor de 
samenleving als geheel. Die Humanitas-gedachte hebben we gemeen 
en moet nummer één op de agenda komen te staan. Onze gemeen-
schappelijke uitgangspunten moeten dan ook voortdurend gevoed, ont-
wikkeld en geactualiseerd worden. Het is dan ook van groot belang dat 
de verschillende organisaties van Humanitas een boodschap aan elkaar 
hebben, dat we elkaar aanspreken op de verwerkelijking van dat ge-
dachtengoed. Maar ook dat we elkaar ondersteunen en aanvullen, sa-
menwerken, elkaars kennis en diensten gebruiken. Bij alle besluiten 
die we nemen moeten we kijken naar het effect op de andere organisa-
ties van Humanitas. Een bepaald besluit kan op korte termijn een voor-
deel opleveren voor één organisatie van Humanitas maar op lange ter-
mijn Humanitas als geheel schaden. Eiland-gedrag kan de vereniging 
schaden. Hoe we als organisaties met elkaar om moeten gaan valt moei-
lijk in regels te vatten. Dat zou leiden tot bureaucratie. Maar voor ieder-
een moet duidelijk zijn dat de naam Humanitas ons verbindt en dat we 
samen het gedachtengoed van Humanitas bewaken. 

GEORGE BROUWER 	 5 
Voorzitter Humanitas 

J 
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Is de computer verantwoordelijk 
voor een tweedeling in de samenle-
ving? Op het eerste gezicht een be-
lachelijke vraag, want hoe kan een 
kunststof kastje met een monitor 
zorgen voor een social scheuring? 
Toch is het geen zotte vraag. Zon-
der dat het opvalt domineert de 
computer op steeds meer maat-
schappelijke terreinen. Geld krijg 
je niet meer van een klerk bij de 
bank, maar van de geldautomaat. 
Veel correpespontie met de over-
heid en instanties verloopt via de 
computer. De recent ingevoerde 
chipknip moet onze levensvreugde 
nog verder verhogen. Huishoude-
lijke apparatuur zit volgepropt met 
chips en elektronica die de bedie-
ning ingewikkeld maken. 
Jaren geleden waarschuwden we-
tenschappers al voor een dreigend 
computer-analfabetisme. Veel men-
sen die de automatisering niet kun-
nen bijhouden zouden maatschap-
pelijk achterop raken. Mensen die 
niet mee kunnen, verliezen hun 
baan en velen raken ongeschikt 
voor de arbeidsmarkt. Zelfs hoog 
opgeleide mensen staren soms hul-
peloos naar een beeldscherm vol 
onbegrijpelijke tekens. 
Maar de computer doet ook veel 
goeds. De economie zou zonder au-
tomatisering nooit het peil hebben  

kunnen bereiken dat zij nu heeft. 
Dankzij de streepjescode op pro-
ducten bijvoorbeeld registreert het 
elektronische oog van de kassa 
welke goederen zijn verkocht. Cen-
trale magazijnen weten daarop 
exact welke producten zij moeten 
aanzuiveren. Die informatie gaat 
ogenblikkelijk door naar fabrieken 
die hun productieproces minitieus 
hierop kunnen afstemmen. 
Om nu eens helder te maken wat de 
voor- en nadelen zijn 
van een computer, 
organiseerde het Hu-
manistisch Verbond 
op 25 januari een pu-
blieke hoorzitting in 
Zwolle. Het was een 
gefingeerde rechts-
zaak waar de compu-
ter als verdachte terecht stond. De 
beschuldigingen van de officier van 
justitie logen er niet om. De ontwik-
keling van de computer heeft de sa-
menleving miljarden guldens ge-
kost en is ten koste gegaan van in-
termenselijke communicatie. De 
oprukkende computertaal is voor 
velen niet te volgen. Beloften van 
apparatuur die ter beschikking zou 
worden gesteld, blijken loos te zijn. 
Dankzij computernetwerken zoals 
Internet blijkt de computer niet zo-
zeer een bron van kennis, maar van  

porno en gewelddadige computer-
spelen. Nieuwe aandoeningen zoals 
virtueel geheugenverlies, aandoe-
ningen van de ogen en de muisarm 
tasten de kwaliteit van de arbeid 
aan. De belofte dat de computer de 
emancipatie zou bevorderen, blijkt 
volgens de aanklacht ook niets 
waard te zijn. De computer verte-
genwoordigt een mannenwereld. 
De advocaat van de computer 
pleitte voor vrijspraak. 'Mijn cliënt 
heeft gehandeld in opdracht van 
derden', zo betoogde hij. 'De ge-
bruikers horen terecht te staan.' Hij 
vroeg ook om de zaak niet ontvan-
kelijk te verklaren 'omdat zijn cliënt 
qua ontwikkeling nog in het peu-
terstadium verkeerde en dus min-
derjarig was'. De ontwikkeling van 
de automatisering is nog in een der-
mate pril stadium dat onvolkomen-
heden een logisch gevolg zijn. Die 
worden met de tijd verholpen. 
Verder betoogde hij dat de samen-
leving nagenoeg onleefbaar zou 
zijn zonder de computer. 'Auto's zit-
ten vol informatietechnologie. An-
ders zouden ze onbetaalbaar zijn. 
Openbaar vervoer en transport zou-
den nauwelijks meer mogelijk zijn. 
Door het gebruik van informatie-
technologie in de gezondheidszorg, 
is de levensverwachting gestegen 
en dankzij de computer zijn er meer 
mensen aan het werk dan ooit.' 
Het gaat echter niet om de verdien-
sten van de computer, de kwalijke 
aspecten ervan worden ten laste 
gelegd, zo riposteerde de officier 
van justitie. Maar de jury kwam tot 
een slap oordeel. De computer was 
niet schuldig, want het is niet duide-

lijk wie schuld 
draagt voor alle on-
heil dat aan automa-
tisering verbonden 
is. De computer 
brengt welvaart, dat 
is zeker waar. Net  zo 
waar is dat zij schade 
berokkent. Maar wie 

durft de verantwoordelijkheid op 
zich te nemen om de samenleving 
van de automatisering te ontdoen? 
Digitale tweedeling en computer-
analfabetisme vormen de tol voor 
de groeiende welvaart. Aan die 
welvaart durft niemand te tornen. 
Het enige waartoe de samenleving 
bereid is, is het helen van geslagen 
wonden. Maar voorkomen? Nee, dat 
willen we niet echt. 

HENK VLAMING 

Niemand durft 
de computer uit 
de samenleving 
te verwijderen 
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De afdeling Alkmaar 
heeft een scala aan 

activiteiten opgezet. 
Van kindervakantieweken 
tot thuiszorg voor demen-
terenden. Bij elkaar is dat 

genoeg werk om een 
leger van de straat te 

houden. Humanitas doet 
het echter met vrijwilli-

gers. De Noord-
Hollandse afdeling heeft 

dankzij een piekfijne 
rganisatie haar zaakjes 

goed voor elkaar. 
Zelfs het ziekenfonds 
heeft dat in de gaten. 

Humanitas, alle activiteiten om de 
hoek. Het uithangbord op het kan-
toor van afdeling Alkmaar spreekt 
duidelijke taal. Voor de twijfelaar 
wijst de pijl die deze woorden on-
derstreept naar de juiste richting. 
Rechts om de hoek is de ingang van 
deze afdeling die zo'n tweehonderd 
vrijwilligers telt. Sinds dertien jaar 
heeft Alkmaar een eigen kantoor 
dat wordt betaald met behulp van 
gemeentelijke subsidie. Ann van 
Oosten, de voorzitster, onderstreept 
het belang van een eigen kantoor. 
`Vrijwilligerswerk is zakelijker ge-
worden, professioneler. Activiteiten 
organiseren voor Humanitas vanuit 
de huiskamer is niet vol te houden. 
Dat past niet meer in deze tijd. Het 
organiseren van vrijwilligersactivi-
teiten vraagt om goede faciliteiten.' 
Het onderkomen van Alkmaar met 
een kantoor, een keuken en een 
grote vergaderruimte biedt die faci-
liteiten. Een nieuwe bredere deur, 
het cadeautje van de huisbaas bij 
het vijftigjarige bestaan van Huma-
nitas, maakt de afdeling ook toe-
gankelijk voor invaliden. Het ge-
heel krijgt nog een grondige 
facelift. Het kleine toilet wordt om- 

gebouwd tot een invalidentoilet. De 
oude eikenhouten tafels en stoelen 
maken plaats voor een hele nieuwe 
inventaris. 

Uitstraling afdeling 
Het bestuur investeert in de uitstra-
ling van de afdeling. Een goede in-
richting is daar een onderdeel van. 
Voor de financiering zijn verschil-
lende fondsen aangeschreven en de 
penningmeester heeft al verschil-
lende toezeggingen ontvangen. 
Daarnaast wordt een tegelsponsor-
actie gestart. Iedereen kan één of 
meerdere tegels in het toilet spon-
seren. 
Naast de uiterlijke aanpassingen zijn 
inhoudelijk ook de nodige verande-
ringen te verwachten. Als reactie op 
maatschappelijke ontwikkelingen 
heeft Alkmaar zich in de afgelopen 
jaren gespecialiseerd in het verle-
nen van thuiszorg. Bezuinigingen op 
de bejaardenzorg hebben tot ge-
volg dat ouderen langer in hun ei-
gen huis blijven wonen. Enerzijds 
sluit deze ontwikkeling naadloos 
aan bij de wens van veel ouderen. 
Velen willen het liefst in hun eigen 
huis blijven wonen. Anderzijds heeft 
een gedeelte van deze thuiswo-
nende ouderen veel zorg nodig. Be-
zuinigingen in de thuiszorg hebben 
tot gevolg dat betaalde krachten 
een steeds smaller takenpakket krij-
gen. Het brengen van gezelligheid 
valt daar al snel buiten. 
De afdeling Alkmaar merkte al snel 
dat de behoefte van ouderen verder 
gaat dan het vriendschappelijk 
huisbezoek alleen. Bij vriendschap-
pelijk huisbezoek komt een vrijwil-
liger één maal per week bij een ou-
dere op bezoek. Een ander pro-
bleem in de ouderenzorg is dat 
door wachtlijsten bij bejaardenoor-
den steeds vaker een demente-
rende partner door zijn of haar part-
ner thuis wordt verzorgd. 

Thuisopvang dementerenden 
Om zijn of haar taak te verlichten is 
de thuisopvang dementerenden in 
het leven geroepen. Een vrijwilliger 
zorgt bijvoorbeeld een middag 
voor de dementerende waardoor 
de partner even tijd voor zichzelf 
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zelfs het ziekenfonds 
heeft. Even die zorglast die 24 uur 
per dag op de schouders van de 
partner rust, kunnen laten vallen. 
Mede door de organisatie van deze 
en andere vernieuwende activitei-
ten zoals de Vrijwillige Terminale 
ThuisZorg heeft de afdeling deskun-
digheid en een goede naam opge-
bouwd op het gebied van de vrij-
willige thuiszorg. 
Zo is het gekomen dat Ann van Oos-
ten in onderhandeling is met zorg-
verzekeraar Univé om deze deskun-
digheid in te zetten bij het opzetten 
van een regionaal coordinatie- en 
informatiepunt van de Vrijwillige 
Thuiszorg. Inzet daarbij is te zorgen 
dat de voorwaarden voor goed vrij-
willigerswerk gewaarborgd wor-
den. Zoals goede begeleiding en 
een duidelijke taakafbakening ten 
opzichte van de betaalde thuiszorg. 
Bezuinigingen in de thuiszorg mo-
gen niet worden afgewenteld op de 
vrijwilligers. 
Van Oosten heeft de nodige erva-
ring in onderhandelingen. Zij is vut-
ter, maar als voormalige directrice 
in de gezinszorg heeft ze verschil-
lende fusies begeleid. Zij blijft zich 
inzetten voor de samenleving en 
gebruikt haar kennis en vaardighe-
den bij Humanitas. 

Ondersteuning 
Binnen de afdeling Alkmaar ervaart 
ze echter meer ondersteuning dan 
in haar vroegere werk. Als belang-
rijk verschil noemt zij de gedeelde 
verantwoordelijkheid met het be-
stuur. Daarnaast kan een deel van 
de verantwoordelijkheid worden 
doorgeschoven naar de manager 
van het district Noordwest. 'Onder-
steuning van het district bij de on-
derhandelingen maakt het mogelijk 
om als afdeling deze activiteit naar 
je toe te trekken. Ik vind het een uit-
daging om dingen in de wacht te 
slepen die anderen niet krijgen. 
Wij, bij Humanitas, kunnen be-
paalde dingen gewoon veel beter.'  

Als de onderhandelingen succesvol 
verlopen, kunnen de vrijwilligers 
van Alkmaar een betaalde coordi-
nator in hun midden verwelkomen. 
De activiteiten van de afdeling, 
waaronder ook de kindervakantie-
weken en Over Wonen van Oude-
ren Gesproken (OWOG), worden 
mogelijk gemaakt door de grote in-
zet van coordinatoren en het be-
stuur. Naast het daadwerkelijke ge-
ven van zorg van mens tot mens is 
een organisatorisch kader met 
coordinatoren actief. Zij scheppen 
de voorwaarden voor die zorg, heb-
ben een specialisme en begeleiden 
een kleine werkgroep. Zij begelei-
den vrijwilligers, verzorgen intakes 
en themamiddagen. In Alkmaar 
proberen de coordinatoren een 
tweede man of vrouw in te werken 
zodat zij niet onvervangbaar wor-
den. Op deze wijze wordt de conti-
nuïteit gewaarborgd. 

Verjaardagstaart 
De coordinatoren en het dagelijks 
bestuur, zestien mensen, komen 
één maal per maand bij elkaar. 
Naast het uitwisselen van belang-
rijke informatie en afstemming van 
de activiteiten is er ruimte voor ge-
zelligheid. De eerste vergadering 
van dit jaar bracht een verjaardags-
taart mee. Terwijl de jarige wordt 
toegezongen, gaat hij op een stoel 
staan. Gezelligheid en het maken 
van goede afspraken bepalen de 
sfeer tijdens het overleg. Een coor-
dinator met een schier onoplosbaar 
probleem brengt dit ter sprake. De 
opvolging van de voorzitter van het 
project OWOG bijvoorbeeld. De 
aanwezige opperen verschillende 
ideeën: artikelen in de plaatselijke 
pers, rondkijken in eigen kring en 
een paar namen. 
Johan Peetam, bestuurslid en onder 
andere verantwoordelijk voor 'info-
Alkmaar' onderstreept het belang 
van dit maandelijks overleg. Het 
overleg zorgt niet alleen voor het  

delen van de informatie. `Codrdina-
toren kunnen hun problemen ter 
sprake brengen en krijgen onder-
steuning van elkaar. Samen sta je 
sterker dan alleen. Humanitas is 
met elkaar samenwerken.' 

Stagiaires 
De afdeling heeft een stagiaire van 
de opleiding MBO- sociale dienst-
verlening. Verschillende stagiaires 
blijven na de stage als vrijwilliger 
actief omdat zij (nog) geen betaalde 
baan hebben kunnen vinden. Lies 
de Wit, secretaris, is er één van. Zij 
coordineert het project Vrijwillige 
Terminale thuisZorg (VTZ). Dit pro-
ject is in 1995 opgezet op verzoek 
van het Landelijke Steunpunt VTZ 
en de regionale thuiszorg. In 1995 
zijn vijftien vrijwilligers getraind in 
de ondersteuning van mensen die 
hun laatste levensfase thuis willen 
doorbrengen. Er is veel gedaan om 
deze activiteit onder de aandacht te 
brengen van huisartsen en andere 
werkers in de gezondheidzorg. On-
danks dat moet de vraag naar deze 
dienstverlening nog goed op gang 
komen. Dit tot teleurstelling van De 
Wit. Van Oosten stelt echter dat 
nieuwe activiteiten een lange aan-
looptijd hebben. Maar ook als een 
activiteit goed draait, blijft voorlich-
ting naar buiten belangrijk. 
Ook de schatkist moet professio-
neel worden beheerd. Via Humani-
tas en Bedrijven, een bureau dat 
bestuursfunctionarissen voor Huma-
nitas zoekt, heeft de afdeling een 
capabele penningmeester gevon-
den. Niet alleen het landelijke bu-
reau van Humanitas stelt steeds ho-
gere eisen wat betreft financieel be-
heer, ook subsidiegevers stellen 
eisen. Met het groeien van de afde-
ling stijgen de uitgaven terwijl de 
inkomsten vanuit de contributie da-
len. De afdeling rekent op de no-
dige ondersteuning van ledenwerf-
acties vanuit het Landelijk Bureau. 
Al deze zaken vergen veel tijd en 
energie van de vrijwilligers. Maar 
dat vinden ze niet erg. Het loont de 
moeite. 

MARGRETH HOEK 

`Wij bij Humanitas kunnen 
bepaalde dingen gewoon beter' 
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ouderen naar Humanitas 

Je bent een vrijwilliger en je handen 
jeuken om je steentje bij te dragen 
aan de leefbaarheid van de samenle-
ving. Je weet dat er tientallen, hon-
derden, zo niet duizenden mensen 
zijn vastgelopen in de maatschappij, 
vereenzaamd, geïsoleerd, verstoken 
van menselijke hulp. Die zal jij wel 
even helpen, want als vrijwilliger heb 
je je door Humanitas laten overtuigen 
dat de professionele hulpverlening 
alleen de mensen niet kan bereiken. 
Maar waar zijn ze eigenlijk? De afde-
ling Amsterdam heeft een list be-
dacht om mensen met hulpvragen in 
contact te brengen met Humanitas. 
Honderden pedicures in de stad en 
de directe omgeving zijn aange-
schreven met het verzoek of zij als 
doorgeefluik willen fungeren voor 
met name die ouderen waarvan zij 
denken dat Humanitas een rol in hun 
leven kan spelen. Maar waarom nu 
juist pedicures, voetspecialisten? 
Ruud van Wijk, vrijwilliger bij de af-
deling Amsterdam, legt het uit. 
'Als Humanitas moeten we gericht 
bezig zijn om mensen te benaderen', 
zegt hij. 'Mensen komen niet vanzelf 
naar ons toe. Pedicures hebben in 
hun praktijk veel te maken met oude-
ren. Fysiotherapeuten ook, maar daar 
zijn er veel meer van, die hebben 
een grotere praktijk en hun cliënten 
bestaan niet uitsluitend uit ouderen. 

Vertrouwensband 
Pedicures bouwen in de loop der tijd 
een vertrouwensband op met hun 
klanten. Als geen ander zijn zij in 
staat te signaleren welke mensen in 
een sociaal isolement verkeren en 
wie behoefte hebben aan hulp.' 
Deze gedachte liet de handen in Am-
sterdam wapperen. De afdeling bla-
derde door het telefoonboek en se-
lecteerde niet minder dan tweehon-
derd pedicures. Wat krijgt zo'n 
pedicure allemaal te horen? Het zijn 
mensen met een speciale groep 
cliënten. Anders dan een arts trekken 
ze wat meer tijd uit voor de ouderen. 
Ze komen in aanraking met lichame-
lijke tekortkomingen van ouderen, 
gaan daar voorzichtig en vertrouwe-
lijk mee om en dat schept een band. 
Een goede pedicure kan door bena-
dering en werkwijze een gevoel van  

veiligheid aan ouderen geven. Dat 
geeft al snel een gevoel van ver-
trouwdheid, waardoor ouderen zich 
vaak uitgenodigd voelen om per-
soonlijke gedachten tegen de pedi-
cure uit te spreken. Dat levert deze 
specialist bij uitstek inzicht op in de 
persoonlijke omstandigheden waarin 
de cliënt verkeert. 

Open boek 
Eenzaamheid, verdriet, rouw, niet zel-
den ligt het na verloop van tijd als een 
open boek voor de pedicure. 
De geselecteerde pedicures kregen 
een brief waarin Humanitas zich voor-
stelde, vertelde wat zij met name 
voor ouderen doet en vroeg om hulp-
behoevende ouderen te wijzen op de 
dienstverlening van Humanitas. Afde-
ling Amsterdam heeft faciliteiten voor 
geïsoleerde ouderen, zoals de Praat-
lijn voor ouderen en het Vriend-
schappelijk Huisbezoek. 
'Er zijn nogal wat ouderen die zitten 
met problemen die ze willen uiten', 
vervolgt Van Wijk. Wij hebben de 
pedicures gevraagd of zij hun relaties 
met de ouderen willen aanwenden 
om ze in contact te brengen met Hu-
manitas zodra zij gewaar worden dat 
daar aanleiding voor is.' 
De reacties van pedicures komen 
slechts langzaam op gang. Een hand-
jevol heeft gebeld met het verzoek 
om meer informatie over Humanitas. 
Sommigen hebben brochures van 
Humanitas in hun wachtkamer liggen. 
De afdeling overweegt om de aange-
schreven pedicures binnenkort te 
bellen met de vraag of zij in willen 
gaan op het in de brief aan hen ge-
richte verzoek. Het beeld dat pedicu-
res een vertrouwensrelatie met oude-
ren hebben klopt wel, beaamt Thea 
Oldeman, pedicure in Amsterdam. Zij 
heeft al tientallen jaren een praktijk 
en die kenmerkt zich door een nauw, 
bijna intiem contact met de klanten. 
Zij koestert deze vertrouwensband en 
constateert dat de behoefte daaraan 
bij ouderen groot is. 

Kopje koffie 
'Ik heb al sinds 1975 een praktijk', 
zegt Oldeman. 'Als een cliënt binnen-
komt, drinken we eerst een kopje kof-
fie. Ik hoor van mijn klanten dat zij  

deze persoonlijke benadering zeer 
op prijs stellen. Op die manier vinden 
zij het bezoek aan de pedicure een 
uitje. Je zou bijna zeggen dat zij speci-
aal voor het praatje langskomen. Ik 
ben gewoon met mijn werk bezig, 
maar mensen hebben toch veel be-
hoefte aan de extra aandacht. Ik heb 
de folders van Humanitas dan ook op 
tafel gelegd, zodat ouderen ze onder 
ogen kunnen krijgen. Het biedt mij de 
mogelijkheid om mensen waarvan ik 
denk dat zij eenzaam zijn, te wijzen op 
Humanitas. Omdat ik zo'n open con-
tact heb met mijn cliënten, kan ik niet 
direct zeggen wie er eenzaam is. 
Maar er zijn wel mensen die weinig of 
geen familie en vrienden hebben. 
Wel hoor ik veel over sociaal isole-
ment. Ik houd mijn ogen open en 
zodra ik merk dat iemand er baat bij 
kan hebben, zal ik Humanitas ter 
sprake brengen.' 
Er zijn meer pedicures die enthou-
siast reageerden, maar tot nu toe 
heeft de afdeling nog geen ouderen 
ontmoet die via hun pedicure in aan-
raking zijn gekomen met Humanitas. 
Daar is het ook nog wat te vroeg voor, 
denkt Van Wijk. 'We hebben de brie-
ven naar de pedicures pas eind vorig 
jaar verstuurd', zegt hij. 'Hoe gaat het 
dan in zijn werk? Een pedicure denkt 
er over na, let wat scherper op of er 
tussen de klanten mensen zitten die 
sociale problemen hebben. Dan duurt 
het nog even voordat Humanitas ter 
sprake wordt gebracht. Dat roep je 
niet de eerste keer nadat je denkt dat 
iemand eenzaam is. Daar gaat een 
aantal gesprekken aan vooraf.' 
Amsterdam probeert op meerdere 
manieren de trom te roeren en zo de 
aandacht van hulpbehoevende oude-
ren te trekken. De pedicure-actie past 
in een scala aan publiciteitsacties. Zo 
adverteert de afdeling in diverse 
stadsbladen. Ook werd het dames-
blad Margriet benaderd. 'Daarmee 
bereik je twee miljoen lezers', zegt 
Van Wijk. 'Zo trekken we ook aan-
dacht, maar je moet niet vergeten om 
ook die adressen te zoeken die je an-
ders dreigt over te slaan.' 

HENK VLAMING 
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Remco Mud: 'Ik ben Iid geworden omdat 
ik meer wilde weten van Humanitas.' 

Remco Mud 

verwacht hier dynar:joiC 
Sinds eind vorig jaar is Remco Mud lid 
van Humanitas. Hij werd aangetrokken 

door de professionele uitstraling 
van de vereniging. Hij hoopt dankzij de 

informatie die hij via Humanitas ontvangt, 
inspiratie op te doen voor zijn 

loopbaan als verzorger. 
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Werk heeft Humanitas niet voor hem, maar wel in-
zicht in ontwikkelingen in de zorg en in de samenle-
ving. 
'Ik werk al bij Humanitas als vrijwilliger', zegt 
Remco. 'Ik ben in Zaandam betrokken bij een pro-
ject voor kinderen van ouders die aan drugs zijn 
verslaafd. Dat is een project dat Humanitas uitvoert 
samen met de Breider Stichting.' Mud is bij Humani-
tas terecht gekomen nadat hij in een plaatselijke 
krant las dat de vereniging vrijwilligers voor dit pro-
ject zocht. Humanitas kende hij al, maar alleen van 
naam. 'Mijn schoonmoeder zit ook bij Humanitas', 
zegt hij. 'Ik hoorde wel eens wat. Ik weet dat het in-
dividu bij Humanitas centraal staat. Maar verder wist 
ik er weinig van.' Maar met de zorg is Remco niet 
onbekend. Hij werkt in de verstandelijk gehandi-
captenzorg, een tak van zorg waar aandacht voor 
het individu de laatste jaren is toegenomen. `De ge-
lijkwaardigheid van verstandelijk gehandicapten 
wordt de laatste jaren benadrukt', zegt hij. 'We gaan 
tegenwoordig niet meer uit van hun handicap, maar 
van hun mogelijkheden.' Als professionele verzor-
ger en als vrijwilliger heeft hij echter bedenkingen 
over vrijwilligers in de zorg. Niet dat zij slecht werk 
zouden leveren, maar hij is bang dat de overheid 
hen gebruikt als goedkope sluitpost. 'Vrijwilligers 
kosten niets', zegt Mud. Maar hij erkent dat er zon-
der vrijwilligers minder zou gebeuren op het ge-
bied van zorg en maatschappelijke dienstverlening. 
`Daarom sta ik er ambivalent tegenover', verzucht 
hij. 
Humanitas trok zijn bijzondere interesse. Niet alleen 
vanwege het ideologisch uitgangspunt van individu-
ele vrijheid, maar ook vanwege zijn oriëntatie op de 
arbeidsmarkt. `Ik ben acht jaar hulpverlener en ik 
wil verder kijken. Ik wil andere werkvelden van de 
zorg leren kennen en daarvoor moet ik een netwerk 
opzetten. Personeelsadvertenties in de krant schet-
sen weliswaar een beeld van andere organisaties en 
terreinen, maar ik ga liever zelf op onderzoek uit.' 
Toen Mud kennismaakte met Humanitas, merkte hij 
hoe actief de vereniging is. `Zo hoorde ik bijvoor-
beeld over een telefoonproject. Een coordinator 
heeft mij verteld wat er zoal nog meer gebeurt. Dat 
is veel. Humanitas is een hele grote en actieve orga-
nisatie die professioneel wordt geleid. Dat staat mij 
wel aan. Ik wilde toen graag meer weten van Huma-
nitas en daarom ben ik lid geworden. Nu kan ik be-
ter kijken wat er gaande is in de vereniging. Voorlo-
pig koester ik nog geen bepaalde verwachtingen 
van Humanitas. Eerst wil ik mij volzuigen met infor-
matie. Maar de professionaliteit, die is voor mij wel 
belangrijk. Ik denk dat die mij over de streep heeft 
getrokken. Als naderhand blijkt dat het toch niet zo 
lekker loopt, als de activiteit verslapt, misschien dat 
ik me dan zou bedenken. Ik verwacht dynamiek, 
maar dat zijn grote woorden voor een nieuw lid.' 



0 Dolblij met Corneille 
Foto: Henk Thomas 

Ze was op vakantie geweest, maar toen ze terugkwam wist ze niet 
wat ze hoorde. Netty, een fanatieke galerie-bezoekster, had zo-
maar een kunstwerk van Corneille gewonnen. 
Zij woont in Utrecht en deed mee aan de grote jubileum-prijs-
vraag van Humanitas. Die was vanwege het vijftigjarig bestaan 
van Humanitas. De notaris had haar naam getrokken uit de vele 
goede inzenders. De prijs: een origineel werk van de kunstenaar 
Corneille. 
Ontroerd kon Netty de Corneille begin dit jaar aannemen uit 
handen van een delegatie van Humanitas die bij haar op 
bezoek kwam om de prijs uit te reiken. 
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Opening academisch jaar 

Een bena-
dering van 

de zorg 
waarin pro-

fesionele 
zorgverle-

ners en vrij-
willigers 

beide hun rol 
vervullen en 

de hulpvrager 
primair als 

mens in plaats 
van cliënt 

wordt bena-
derd. Marius 

Ernsting, direc-
teur van het Lan-
delijk Bureau van 

Humanitas, 
schetste dit beeld 
tijdens de diësle-
zing, de opening 
van het academisch jaar 
aan de Universiteit voor 
Humanistiek. Van Mens 
tot Mens drukt een deel 

van zijn lezing af. 
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Ik begin met een citaat van een 
moeder in een twee-oudergezin 
met twee kinderen, over haar ken-
nismaking en ervaring met het pro-
ject Home Start, een project dat 
zich richt op de vrijwillige begelei-
ding van gezinnen met jonge kin-
deren. 

"De oudste is een orkaan in huis. Hij 
bepaalt door zijn gedrag wat er ge-
beurt, wanneer en hoe. Dat was een 
van de redenen dat ik overspannen 
werd. Ik wist niet meer hoe het 
moest. Het heeft twee jaar geduurd 
voordat ik hulp kreeg en het erkend 
werd. Ik kan er wel over praten, 
maar het wordt weggeschoven. Het 
zou vaak al genoeg zijn als mensen 
zouden zeggen: "ik kan me voorstel-
len dat je daar moe van wordt". Ik 
heb niet eens zoveel contact gehad 
met de vrijwilligster, maar dat beetje 
heeft veel voor mij betekend. Ik 
voelde me serieus genomen, begre- 

pen. Je voelt je gesteund, daardoor 
voel je je sterker en durf je weer 
dingen te ondernemen. Ik kwam 
nauwelijks meer buiten. De vrijwil-
ligster heeft in eerste instantie 
vooral geluisterd. Ze heeft met mij 
gepraat en ze heeft haar eigen ver-
haal met mij gedeeld. Die vrouw 
had zelf ook dingen. Daardoor 
had ik het gevoel dat ik niet de 
enige ben die dit meemaakt." 

In deze stuiter weerspiegelt zich 
de maatschappelijke werkelijk-
heid. Hoe door onzekerheid de 
norm en dus het recht van de 
sterkste kan zegevieren, hoe 
een luisterend oor en het de- 
len van ervaringen isolement 
kunnen doorbreken, hoe seri-
eus nemen en steunen kun-
nen leiden tot sterker wor-
den, naar buiten treden, tot 
ondernemen. Het gaat dus 
over het belang van normen 
en structuren voor het leven 
van alledag, over de wijze 
waarop die ondersteund 
kunnen worden en welke 
bekwaamheden dat vergt 
en over het maatschappe- 
lijk belang daarvan. 

Alledaagse normen 
Alledaagse normen regeren het le-
ven meer dan je denkt: "dat kun je 
niet maken", "gedraag je", "zeur 
niet", "voor wat hoort wat". Alle-
daagse normen zijn vaak reflexen 
die het gewone leven reguleren en 
leefbaar maken. Dit in onderscheid 
met overheidsnormen als gemorali-
seerd beleid (postbus 51: 
drank=kapot, vuurwerk=rund, 
milieu=jezelf). Wat opvalt aan alle-
daagse normen is dat ze vaak nega-
tief geformuleerd zijn. 
Bijvoorbeeld: niet slordig gekleed 
gaan. Ze leggen vaak nadruk op 
gelijkwaardigheid en wederkerig-
heid: wat je zegt dat moet je zelf 
zijn. Alledaagse normen geven 
grenzen aan. 
Als er geen grenzen zijn mag alles, 
zou je kunnen zeggen. Dan is alles 
goed en niets slecht. Maar als niets 
slecht is dan is ook niets goed, want 
hoe zou je dat moeten weten? En 



als niets goed is, hoe zou je dan te-
vreden of gelukkig kunnen zijn met 
het bereikte? Het heeft immers 
geen waarde. 
Dit is een van de problemen van 
deze tijd: het onder druk staan van 
een vanzelfsprekende overdracht 
van normen die het dagelijkse le-
ven structuur geven, die helpen bij 
het maken van keuzen en die bij-
dragen tot een fundamentele vrede 
met het bestaan. Dit is veel belang-
rijker dan de postbus 51-moraal. 
Normen moeten in je botten zitten. 
Het vervagen en verbrokkelen van 
normen is naar mijn stellige me-
ning een belangrijke bron voor het 
ontstaan van hulpvragen. Het is 
vergelijkbaar met de situatie 
waarin de reflexen bij het fietsen 
even weg zijn en je moet nadenken 
wat je ook al weer moet doen om 
tegelijk vaart te maken, op de fiets 
te klimmen en de hoek om te slaan. 
Tien tegen één dat je languit gaat of 
een gevaar vormt voor andere 
weggebruikers. 

Normatieve reflexen 
Het weg-vallen van wat ik noem nor-
matieve reflexen is een van de fac-
toren bij het ontstaan van een an-
der type hulpvraag dan waarmee 
de professionele hulpverlening 
vertrouwd is. Het gaat om com-
plexe vragen waarin een aantal fac-
toren samenkomt: het ontbreken 
van een vertrouwde context van fa-
milie of buurt, het leven in labiele 
evenwichten (relatieproblematiek, 
psychische stoornissen, schaars 
vast werk), het hoge samenlevings-
tempo en de veelheid aan erva-
ringsprikkels. Onder druk van die 
factoren worden dagelijkse bezig-
heden, zoals werken, opvoeden of 
het huis op orde houden, soms net 
even teveel. Je overziet het niet, je 
hebt geen tijd en je wordt onzeker. 
Het helpen van mensen die de weg 
kwijt zijn, is tegen deze achter-
grond van een andere orde dan de 
gebruikelijke professionele hulp-
en dienstverlening. De professio-
nele hulpverlening is, mede door 
allerlei vormen van specialisatie, 
geneigd de focus op het probleem, 
of het probleem achter de hulp- 

vraag te zetten. Vergelijk het maar 
met de chirurg die de rest van het 
lichaam bedekt teneinde zich hele-
maal te concentreren op die ene te 
opereren plek. In veel gevallen 
heeft daarnaast schaalvergroting 
van hulpverlenende instellingen tot 
een bureaucratische werkwijze ge-
leid. Niet alleen het probleem is af-
grenzend, ook de specifieke ver-
antwoordelijkheid of bevoegdheid 
maakt dat een instelling zich de 
vraag stelt of een bepaalde hulp-
vraag wel bij hem of haar thuis-
hoort. 

Cohesieve zorg 
Ik noem de typologie waarin de 
professional de cliënt primair ziet 
als medemens de kern van cohe-
sieve zorg. Die is samengesteld uit 
een mengeling van vrijwillige inzet 
en professionele ondersteuning, 
van materiële en immateriële hulp-
elementen en van een benadering 
die de blik richt op de hulpvrager 
als mens in zijn context. De grens 
tussen professional, vrijwilliger en 
hulpvrager vervaagt omdat allen in 
hun benadering van een gelijk punt 
vertrekken. Van daaruit kan een 
gelijkwaardige rolverdeling ont-
staan. De vrijwilliger heeft andere 
en geen mindere kwaliteiten dan 
de professional. 
Als een dergelijk zorgconcept 
denkbaar is, welke consequenties 
heeft dat voor de maatschappelijke 
inspanningen op het terrein van 
zorg- en dienstverlening? Er wordt 
in totaal in Nederland voor 63 mil- 

jard aan zorgvoorzieningen be-
steed, met een jaarlijkse stijging 
van 1,3 procent (800 miljoen gul-
den). Minister Borst stelde dat in de 
volgende kabinetsperiode van vier 
jaar de stijging op 2 procent zou 
moeten worden gesteld: ruim 400 
miljoen extra stijging dus. De uitga-
ven voor vrijwilligerswerk zijn ken-
nelijk zo onbeduidend dat ze in de 
landelijke overzichten zorg niet 
eens zijn terug te vinden. 

Meer middelen 
Als professionals en vrijwilligers tot 
een effectieve aanpak van nieuwe 
hulpvragen in staat zijn, dan zou die 
wederzijds afhankelijke relatie ook 
zichtbaar moeten worden in de ver-
deling van de middelen. Meer mid-
delen voor systematische deskun-
digheidsbevordering, coordinatie 
en onkostenvergoeding als investe-
ring in het kwalificeren van vrijwil-
ligers. Als noodzakelijk én wense-
lijk complement van een dienst-
bare professionaliteit en dus als 
zichtbaar bestanddeel van het 
zorgbudget. Dat zou pas echte sub-
stitutie betekenen: het professio-
nele werk wordt aangevuld door en 
tegelijk ondersteund voor vrijwilli-
gerswerk dat daarmee eindelijk 
behoorlijk wordt vergoed en toe-
gerust. Het vervangt het op taken 
en problemen geconcentreerde 
bureaucratisch-professionele com-
plex door het integrale handelen 
van samenwerkende vrijwilligers 
en professionals die de hulpvrager 
primair als medemens zien. 
Zonder vrijwillige thuishulp, kin-
dervakantiekampen, rouvvverwer-

kingsgroepen, vluchtelingenhulp, 
sociale pensions en gastouders zou 
de samenleving niet kunnen func-
tioneren of tenminste een stuk kaler 
zijn. Een maanlandschap met zuur-
stof en water als schaarse goede-
ren. Zie de contouren van een ge-
dachtengang die mogelijk kan lei-
den tot een nieuw zorgconcept. Dat 
past bij de tijd en bij een eigen-
tijdse levensbeschouwing. Maar 
veel denkwerk zal nog nodig zijn. 

MARIUS ERNSTING 
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Door eenvoud 
verbonden 
Op 18 april organiseert 
het Onderzoeksinstituut 
van de Universiteit voor 
Humanistiek (UvH) te 
Utrecht het symposium 
Door eenvoud verbon-
den. 
Het symposium is de of-
ficiële presentatie van 
de gelijknamige bundel 
met bijdragen van me-
dewerkers van de UvH 
en humanistische raads-
lieden over de theorie 
en praktijk van het hu-
manistisch geestelijk 
raadswerk. Tijdens de 
borrel na afloop van het 
symposium is de bundel 
tegen een gereduceerd 
tarief verkrijgbaar. Het 
symposium vindt plaats 
op vrijdag 18 april van 
13.00 tot 17.00 uur aan 
de Universiteit voor Hu-
manistiek, Drift 6 te 
Utrecht. De inschrij-
vingskosten bedragen 
f 25,-. U kunt een aan-
meldingsformulier 
verkijgen bij mevrouw 
Grietje Hofman, 
tel. 030-2390143 of 
fax 030-2390170. 

Preventie depressie 
Gezien de vele initiatie-
ven tegen depressies bij 
ouderen signaleerde het 
Landelijk Overleg Pre-
ventie van Depressies 
bij Ouderen (LOPDO) 
behoefte aan een be-
schrijving van de stand 
van zaken op het gebied 
van depressiepreventie. 
Dit was reden voor pu-
blicatie van de bundel 
Preventie van depressies 
bij ouderen. Een nieuw 
terrein in kaart gebracht. 
Deze bundel biedt het 
gewenste overzicht en 
reflecteert op de uit-
gangspunten, uitvoering 
en resultaten van de hui- 

dige praktijk. Bij oude-
ren tussen de 65 en de 
80 jaar zijn depressies 
(zowel de ernstige als de 
lichte) de meest voorko-
mende psychiatrische 
stoornis. Depressies bij 
ouderen worden slech-
ter herkend en minder 
vaak adequaat behan-
deld dan bij jongere 
mensen. Het niet of pas 
in een laat stadium sig-
naleren van depressies 
heeft consequenties 
voor de betreffende ou-
deren en hun omgeving. 
Sinds enkele jaren zijn 
er, met name door pre-
ventie-afdelingen van 
Riagg's, een groot aantal 
preventieve interventies 
ontwikkeld, die speci-
fiek gericht zijn op het 
voorkomen of verminde-
ren van depressies bij 
ouderen. De bundel is 
telefonisch of schriftelijk 
te bestellen bij het 
Trimbos-instituut o.v.v. 
code RF0018. 
Tel. 030-2971109, 
fax 030-2971111 of 
postbus 725, 3500 AS 
Utrecht. De prijs be-
draagt f 25,- inclusief 
portokosten. Het boek 
(125 pagina's) wordt u 
met een factuur toege-
zonden. 

Lotgenotencontact 
Al 600 mensen hebben 
zich inmiddels inge-
schreven bij het nieuwe 
Bureau Lotgenotencon-
tact in Delft. Niemand 
begrijpt een probleem 
beter dan iemand met 
hetzelfde probleem. 
Contact met en steun 
van mensen die soortge-
lijke ervaringen hebben, 
geeft een gevoel van op-
luchting en steun. In 
deze behoefte wordt 
voorzien door het in 
Delft gevestigde Bureau  

Lotgenotencontact. Dat 
brengt mensen met li-
chamelijke, sociale 
en/of psychische pro-
blemen in contact met 
lotgenoten. De mensen 
die zich bij het bureau 
aanmelden hebben uit-
eenlopende problemen, 
zoals rouw, angst, ont-
slag, mishandeling, ver-
slavingen, eetproble-
men, zelfdoding, echt-
scheiding en 
onvruchtbaarheid. Lot-
genotencontact wordt de 
komende jaren steeds 
belangrijker. De regu-
liere hulpverlening moet 
bezuinigen, terwijl de 
vraag naar hulp toe-
neemt. Daardoor beper-
ken de Riagg's zich 
steeds meer tot mensen 
met een 'echt' ziekte-
beeld. Wie worstelt met 
levensproblemen als 
eenzaamheid, komt 
hoogstens op een wacht-
lijst. Contact met een lot-
genoot kan dan uitkomst 
bieden. Aanmelders 
kunnen aangeven wie ze 
zoeken en in welke re-
gio. De bemiddeling 
vindt schriftelijk plaats 
door uitwisseling van 
woonplaats, naam en te-
lefoonnummer. Op ver-
zoek worden de bemid-
delingen begeleid. 
Het adres van Bureau 
Lotgenotencontact is 
postbus 2978, 2601 CZ 
Delft, tel. 015-2157626. 

Humanist Award 
Ook humanisten geven 
mensen die zich bijzon-
der verdienstelijk ma-
ken graag eens een 
klopje op de schouder. 
Zo ook tijdens het con-
gres van de International 
Humanist and Ethical 
Union (IHEU) van afgelo-
pen december in 
Mexico. Humanist 
Awards werden daar on-
der meer toegekend aan 
de bekende strijdster 
voor de mensenrechten 
uit Bangladesh Taslima 
Nasrin en aan Jim Her-
rick, de strijdbare En-
gelse redacteur van het  

International Humanist 
News. Ook één Neder-
landse vrouw ontving 
een Humanist Award: 
Nettie Klein, lid van Hu-
manitas maar vooral tot 
eind 1996 secretaris-ge-
neraal van de IHEU. Net-
tie Klein maakte in de 
zestiger jaren kennis met 
de IHEU tijdens een con-
gres in (als zij het zich 
goed herinnert) Parijs. 
Jaap van Praag haalde 
haar in het `Chairmans 
committe' en daar ver-
vulde zij met haar uitge-
sproken humanistische 
benadering van mensen 
en haar goede kennis 
van de Engelse taal al 
gauw een centrale rol, 
zonder daarbij veel op 
de voorgrond te treden. 
Daarnaast ontwikkelde 
zij zich van medewerker 
bij de telefonische hulp-
dienst via het Humanis-
tisch Opleidings Instituut 
tot zeer gewaardeerd 
Humanistisch raads-
vrouw. Eerst in de oude-
renzorg, de laatste 12 
jaar tot haar pensioen in 
het Slotervaart-zieken-
huis in Amsterdam. 

Humanisme in de zorg 
Op 13 maart organiseert 
de Universiteit voor Hu-
manistiek een sympo-
sium onder de titel Hu-
manistisch Geïnspireerde 
Kwaliteitszorg voor Ou-
deren. Deze voor profes-
sionele zorg-verleners en 
instanties bedoelde bij-
eenkomst buigt zich 
over de vraag hoe huma-
nistische waarden zijn 
terug te vinden in de 
zorg. Opgave voor het 
de bijeenkomst kunnen 
voor 3 maart worden op-
gegeven aan de Univer-
siteit voor Humanistiek 
bij Grietje Hofman. Tele-
foon: 030-2390143 of fax: 
030-2390170. Informatie 
is opvraagbaar via e-
mail: g.hofman©uvh.nl 
Deelname kost voor per-
sonen 175 en voor in-
stanties f 150. 
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SjjAIS.EN LAND 
ervaringen is een me-
thodiek ontwikkeld die 
als leidraad kan dienen 
bij het praten over on-
derwerpen zoals taal-
ontwikkeling van kinde-
ren, de peuterpuber-
teit, het contact met de 
ouders van het oppas-
kind en dergelijke. 

Overname van drie 
kinderdagverblijven 
De drie noodlijdende 
kinderdagverblijven in 
Amsterdam Zuid wor-
den waarschijnlijk over-
genomen door Humani-
tas. Het stadsdeel is in 
gesprek met Humanitas 
over de voorwaarden. 
De voorstellen van de 
stichtingen Welzijn van 
de stadsdelen De Pijp, 
Rivierenbuurt en Bui-
tenveldert, die ook in 
de race waren om de 
dagverblijven over te 
nemen, zijn afgewezen. 
Volgens de fractievoor-
zitter van D66, J. Blaas, 
is Humanitas de beste 
kandidaat. 'Humanitas 
heeft allereerst erva-
ring met overnames van 
kinderdagverblijven. 
Verder hebben ze zeer 
goede regelingen voor 
het personeel en ze zijn 
bereid om de financiële 
risico's te dragen die nu 
eenmaal aan elke over-
name kleven.' 

Home-Start-video's 
Sinds kort zijn op het 
Landelijk Bureau twee 
videobanden te huur 
die een goed beeld ge-
ven van hoe Home Start 
werkt. De videoband 
Home-Start informatief 
laat duidelijk zien hoe 
het project in de prak-
tijk vorm krijgt. Aan het 
woord komen een coor-
dinator, een vrijwillig-
ster en een hulpvrager. 
Deze band duurt onge-
veer twaalf minuten. 
De videoband 2 van-
daag duurt ook twaalf 
minuten en geeft meer 
een beeld over de in-
houd van de begelei-
ding in de vorm van een 
documentaire. Beide vi-
deobanden zijn te huur 

f 15,- op het Landelijk  

Bureau bij het secretari-
aat. Ook is het mogelijk 
dat Loes Meijer of 
Helma van Aalderen op 
verzoek van een afde-
lingsbestuur een en an-
der komen toelichten. 

Problemen Rotter-
damse ouderen 
Ruim de helft van de 
zelfstandig wonende 
ouderen in Rotterdam 
kampt met problemen. 
Eenzaamheid, afhanke-
lijkheid, lichamelijke of 
geestelijke achteruit-
gang en rouwverwer-
king worden vaak ge-
noemd als zaken die 
hen - in negatieve zin -
bezig houden. Ook 
praktische zaken als het 
invullen van formulie-
ren, het aanvragen van 
voorzieningen en het 
zoeken naar goede 
huisvesting leveren 
moeilijkheden op. Dit 
blijkt uit onderzoek van 
bureau Enneking & Vos-
kuilen Ass. dat is uitge-
voerd in opdracht van 
de afdeling Ouderen 
Maatschappelijk Werk 
van de stichting Huma-
nitas Thuiszorg en Maat-
schappelijke Dienstver-
lening in Rotterdam. 
Bij problemen roepen 
ouderen wel hulp in. 
Als men niet kan aan-
kloppen bij familie, dan 
weet men de huisarts te 
vinden. Opvallend is 
dat ouderen voor alle 
probleemgebieden re-
latief weinig hulp zoe-
ken bij gespeciali-
seerde hulpverleners 
als Riaggs, Algemeen 
Maatschappelijk Werk 
en Ouderenwerk, ter-
wijl tien procent van de 
ouderen veel behoefte 
heeft aan verschillende 
hulpverleners. Humani-
tas concludeert dat de  

onbekendheid van de 
gespecialiseerde vorm 
van van maatschappe-
lijk werk hier wellicht 
de oorzaak van is. Dit 
houdt echter wel in dat 
de hulpvraag veel gro-
ter is dan het hulpaan-
bod van het ouderen 
maatschappelijk werk. 
De afdeling helpt jaar-
lijks circa negentig ou-
deren met bovenge-
noemde problemen. 

Praatgroepje 
gastouders 
Maar liefst 24 centrales 
van Humanitas voor kin-
deropvang zullen de 
methodiek overnemen 
die is ontwikkeld om 
een praatgroep voor 
gastouders op te zetten. 
Het idee voor zo'n 
praatgroep is in Utrecht 
ontstaan, ontwikkeld en 
uitgeprobeerd. Gastou-
ders die in de stad kin-
deren thuis opvangen 
via de stichting Kinder-
opvang Humanitas pra-
ten een paar keer per 
jaar over een onder-
werp dat de kinderop-
vang betreft. De bege-
leiding van gastouders 
door medewerkers van 
Humanitas geschiedde 
tot nu toe voornamelijk 
telefonisch. Bij gastou-
ders bleek echter be-
hoefte te zijn aan con-
tact met collega-gastou-
ders. Onder 
begeleiding van een 
consulent van Humani-
tas komen zij een paar 
keer per jaar bijeen. De 
gastoudercentrale kan 
zo de deskundigheid 
van de gastouders ver-
groten en dus ook de 
kwaliteit van de opvang 
verbeteren. De gastou-
ders kunnen zo hun er-
varingen delen. Aan de 
hand van de Utrechtse 

Afschrijving 
contributie 
Eind deze en begin 
volgende maand 
zullen de contributie 
en de donaties auto-
matisch van de reke-
ningen van leden en 
donateurs worden af-
geschreven. Het is 
gebruikelijk dat elk 
jaar deze gelden 
automatisch worden 
geïnd. 
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/11  STEUNFONDS 
Humanisme 

Adres: 

Postcode/woonplaats 

Deze bon in een envelop zonder postzegel sturen naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2181, 3500 1/8 Utre( 

stichting 
PROTECTA 
werkstichting van Humanitas 

Ja, ik wil Jaag meer informatie over: 

steunfor,  is Humanisme 

Protecta 

E Beide  Of 3nisaties 

Naam: Al 

Wanneer firnarc9 ë[12 Zaken 
een pro bileem zijn ... 

Voor sommige mensen is het regelen  van 
hun financiële zaken een probleem 
(geworden). Vanwege een geestelijke of 
lichamelijke handicap. Of bijvoorbeeld 
vanwege hun leeftijd. In dat geval kan 
men een beroep doen op de stichting 
Protecta. 

Protecta is een werkstichting van de vereniging 
Humanitas. Zij treedt op als beheerder of bewind-
voerder van inkomens en vermogens van mensen 
die zelf niet (meer) in staat zijn hun financiële 
zaken te organiseren. Zij doet dit op basis van een 
met de cliënt vrijwillig gesloten contract, of in 
opdracht van een kantonrechter. 

Protecta kan ook een rol spelen bij nalatenschap-
pen, bijvoorbeeld wanneer zij per testament als 
executeur-testamentair wordt aangewezen. Of 
omdat ze door erfgenamen wordt aangewezen als 
gevolmachtigde bij het beheer van een onverdeelde 
boedel. Deze werkzaamheden worden dan verricht 
tegen het gebruikelijke tarief. 

Draagt 	het Huri-cr'sf-- 
een warm ha loe? 

Maak dan kennis met het Steunfonds Humanisme. 
Het Steunfonds zamelt geld in voor het Humanistisch 
Verbond. Actief werven is nodig. Want het geld dat 
het Verbond krijgt uit contributies en subsidies is 
niet voldoende om de vele activiteiten te financieren. 

Twee maal per jaar organiseert het Steunfonds 
dan ook een geldwervende actie. Daarnaast 
worden schenkingen en legaten verworven. 

De meeste cliënten komen bij Protecta terecht via 
bemiddeling van instanties, bijvoorbeeld door 
nstellingen voor de thuiszorg. Protecta richt zich, 

als werkstichting van Humanitas, op dienst-
verlening voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft, zonder enig onderscheid. De cliënten zijn 
dan ook een redelijke afspiegeling van de gehele 
bevolking. 
Meer informatie over wat Protecta voor u of 
iemand in uw omgeving kan betekenen kunt u via 
onderstaande bon aanvragen. 

trz 

Maar het Steunfonds doet meer. Het treedt 
bijvoorbeeld ook op als executeur-testamentair. 
Als u het humanisme postuum wilt steunen, 
kunt u de uitvoering van uw nalatenschap over-
laten aan het Steunfonds. Voorwaarde is dan 
wel dat het fonds een legaat of erfstelling krijgt. 

Een groot deel van de inkomsten draagt het 
Steunfonds direct af aan het Humanistisch 
Verbond. Een deel wordt gespaard en door het 
Steunfonds belegd om te zorgen dat het 
Verbond ook op lange termijn kan blijven 
werken. 

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een 
humane, tolerante samenleving. Betrokkenheid 
bij die missie kenmerkt de donateurs van het 
Steunfonds. Sommigen zijn lid van het HV, 
anderen willen dat juist niet. Maar het zijn 
allemaal mensen die willen bijdragen aan het 
instandhouden van de traditie van vrijheid, 
"hrbondenheid en verdraagzaamheid. 
Wilt u óók hieraan bijdragen? Stort dan een gift 
op giro 6168 t.n.v. Steunfonds Humanisme te 
Utrecht. bf vul de nevenstaande bon in voor 
meer informatie. 


