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Nogmaals: 
de koppelingswet 
Naar aanleiding van de 
Hartekreet van me-
vrouw Duijm in februari 
jl. deel ik u mee dat ik 
vind dat Humanitas stel-
ling moet nemen tegen 
de voorgenomen wets-
wijziging. Ik vind dat 
omdat ik het een on-
menselijke behandeling 
van (illegale) vreemde-
lingen vind. Maar wel-
licht kan het leggen van 
de nadruk op de nade-
len voor 'Nederland' 
(kans op besmettelijke 
ziekten, verhoogde cri-
minaliteit - men moet 
toch eten en kleding 
hebben) meer helpen. 
Want hoe verwerpelijk 
ook, het 'eigenbelang' 
gaat voor veel mensen 
nog steeds voor. Verder 
is het centrum in Ter 
Apel alléén maar vra-
gen om moeilijkheden. 
Die mensen zijn rade-
loos, gaan wellicht hun 
dood tegemoet. Boven-
dien mogen ze maar be-
perkte tijd worden vast-
gehouden. Dus dan is er 
voor de meesten nog 
geen oplossing. Ze wor-
den dan 'losgelaten' of-
wel gaan de illegaliteit 
in. Heel triest allemaal! 
WINSUM, A.J. PEN 

Buren 
Het was wel even drie-
dubbel kijken bij het op-
slaan van Trouw bij ons 
ontbijt. Het initiatief is 
beslist prachtig. Goed 
buurschap is noodzake-
lijk, daar is oud (wij) en 
jong het over eens. De 
praktijk? 
Wij wonen in een senio-
renflat van Humanitas. 
Heel erg mooi, comfor-
tabel, deels prettige re-
laties. Wij hebben een 
andere levensbeschou-
wing, religieus, kerkelijk 
belangstellend dus. 
Onze ene buurman wil 
niets met ons te maken 
hebben, wij zijn 'poep-
fijn', aldus deze man die 
sinds onheugelijke tijden 
lid is van het Humanis-
tisch Verbond. Hij is daar 
erg trots op, mag ook, 
maar zijn afkeer van ons 
blijft. Er is hier een zang-
groep, heel prettig, maar 
als er bijvoorbeeld ge-
zongen wordt 'Hoe 
schoon is, God, uw na-
tuur' dan mag dat niet, 
foei! Dan moet dat wor-
den: 'Hoe schoon is toch 
die natuur'... 
Je hebt hier nog veel 
meer met buren te ma-
ken dan in een straat. 
Humanitas kaart dat nu 
aan. Mooi streven van 
Humanitas, maar in ei-
gen gelederen mankeert 
er nog wel het een en 
ander aan. 
(NAAM EN ADRES BIJ DE RE-
DACTIE BEKEND) 

Een jaar Humanitas in 
Van Mens tot Mens 
Humanitas had per 31 decem-
ber 1995 ruim 19.000 leden 
en donateurs. Het officiële 
jaarverslag van de vereniging 
heeft een oplage van 1.800, 
waarvan bovendien minstens 
de helft wordt verzonden naar 
belangstellenden buiten de 
vereniging. Dat betekent een 
kans van 1 op 20 dat u ooit 
een jaarverslag van Humani-
tas ziet. Daarom is in overleg 
met het Dagelijks Bestuur 
(nieuw in 1995!) besloten alle 
leden en donateurs eenmaal 
per jaar in Van Mens tot Mens 
een overzicht te geven van de 
voornaamste activiteiten en 
gebeurtenissen. In dit eerste 
jaaroverzicht zijn gegevens 
verwerkt die werden ontvan-
gen uit de afdelingen Alk-
maar, Amstelveen, Amster-
dam, Apeldoorn, Arnhem, 
Assen, Bevelanden, Boarn-
sterhim, Deventer, Eelde/ 
Paterswolde, Eemland, Eem-
mond, Emmen, Enschede, 
't Gooi, Groningen, Haagland, 
Haren, Heerenveen, Heuvel-
rug, 't Hoogeland, Hooge-
zand/ Sappemeer, Kanaal-
streek, Leeuwarden, Midden-
Drenthe, Midden-Holland, 
Neder-Veluwe, Noordelijk 
Westerkwartier, Nijmegen, 
Noord-Oost Polder, Noord-
Twente, Noordenveld, Noord-
West Friesland, Noord-West 
Twente, Noord-West Overijs-
sel, Oldambt, Ooststelling-
werf, Purmerend, Rheden/ 
Roozendaal, Rotterdam, 
Skarsterlán, Slochteren, Smal-
lingerland, Sneek, Utrecht, 
Veendam/Wildervank, 
Westerwolde, Winterswijk, 
IJmond, Zaanstreek, Zuidelijk 
Westerkwartier, Zuid-Oost-
Brabant, Zuid-Oost- Drenthe, 
Zuid-Drenthe, Zutphen, Zuid-
West-Drenthe en Zwolle. 
Daarnaast werden gegevens 
verwerkt van de districten 
Noord en Noord-West en van 
de (voormalige) gewesten 
Drenthe, Overijssel, Friesland 
en Zeeland en van de Stich-
tingen Humanitas voor Dienst-
verlening aan Verstandelijk 
Gehandicapten, Humanitas 
Protecta en Humanitas Kin-
deropvang. 
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Humanitas is 
wat Humanitas doet 

De maatschappij 
verandert en dat 

betekent dat Humanitas 
adequaat zal moeten 
inspelen op nieuwe 

knelsituaties en nieuwe 
maatschappelijke 
problemen, waar 

mensen mee te maken 
kunnen krijgen. 

Dat was een van de 
voornaamste opdrachten 

uit het werkplan voor 
1995 van Humanitas. 

Bouwen aan de inhoud, 
zo mag je dat vertalen. 
En dat hebben we ge-

daan. Vier werkterreinen 
kregen daarbij de 

nadruk: de vrijwillige 
thuiszorg, ouderen en 

wonen, jeugdwelzijn en 
het brengen van meer 

harmonie in de 
multiculturele samen-
leving, die Nederland 

aan het worden is. 
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Die vrijwillige thuiszorg is een ge-
weldig voorbeeld van de manier 
waarop Humanitas knelpunten in de 
samenleving constateert en vervol-
gens probeert er wat aan te doen. 
Niet van afstand, ergens uit Den 
Haag of Amsterdam, maar gewoon 
in je eigen omgeving. Afdelingen 
zien de problemen en helpen te 
zoeken naar oplossingen. Dat zij 
daarbij vaak samenwerken met an-
deren is een prima zaak. Humanitas 
wil deel zijn van de héle samenle-
ving, en geen zuiltje apart. Als we 
er maar voor zorgen daarbij onze 
eigen identiteit te behouden. Want 
die komt niet zomaar uit de lucht  

vallen. Humanitas neemt de verant-
woordelijkheid niet van mensen 
over, maar helpt ze hun eigen ver-
antwoordelijkheid makkelijker te 
dragen. 
Van thuiszorg naar ouderen en wo-
nen is maar een kleine stap. Huma-
nitas vindt dat ouderen zo lang mo-
gelijk baas over zichzelf moeten 
kunnen blijven. Goed georgani-
seerde en voor iedereen bereik-
bare thuiszorg is daarvoor een 
voorwaarde. Als er meer mensen 
oud worden en die mensen boven-
dien steeds ouder worden, zitten we 
met een probleem. Hoe houden we 
de thuiszorg betaalbaar? Efficiënter 

Juni 1996 VAN MENS TOT MENS 3 



werken? Volgens Humanitas is 
de grens van het mogelijke op 
veel plaatsen al bereikt. Ho-
gere eigen bijdragen? Jawel, 
maar niet voor de mensen die al 
op een minimum zitten. We moe-
ten er maar eens over nadenken. 
Het zou niet de eerste keer zijn 
dat Humanitas op dit terrein met 
nieuwe ideeën komt. 
Een goede taakverdeling tussen het 
werk van de professionele thuiszorg 
en de vrijwilligers is evenzeer 
noodzakelijk. Wat de vrijwilligers 
kunnen bieden is vooral persoon-
lijke aandacht. Dat kunnen ze beter 
dan wie ook. Maar ook het profes-
sionele werk heeft zijn eigen kwali-
teiten. We zien dat in eigen huis 
bij onze kinderopvang, bij de 
dienstverlening aan mensen met 
een (verstandelijke) handicap en 
bij de ouderenhuisvesting. Elkaar 
versterken is een opdracht waar het 
hoofdbestuur van Humanitas sterk 
aan hecht. Het jubileum-symposium 
Zin is Zorg, waarin beide partijen 
aan het woord kwamen, was dit jaar 
een goed voorbeeld. Meer structu-
rele synergie moet snel tot ontwik-
keling komen. 
Humanitas moet meer aandacht be-
steden aan de knelpunten bij jonge-
ren. Ook dat was een opdracht uit 
het werkplan voor 1995. De vereni-
ging heeft die opdracht goed ver-
staan. Ook kinderen uit Overijssel 
en Flevoland kregen de kans mee 
te gaan met een van de vakantie-
kampen, die nu vanuit vier van onze 
vijf districten worden georgani-
seerd. Groningen ging verder met 
experimenten rond de vakantie-op-
vang van kinderen met a-typische 
gedragsstoornissen. De professio-
nele Humanitas kinderopvang 
neemt het voortouw bij het ontwik-
kelen van een op Nederland toege-
sneden pedagogische visie. Ook op 
het jubileum-symposium Zin in Op-
voeding bleek overduidelijk dat 
Humanitas met die visie van 'op-
vang' méér maakt dan alleen 'op-

pas'. En als klap op de vuurpijl in-
troduceerde de Engelse Margareth 
Harrisson tijdens onze jaarlijkse 
Agerriene Vergadering van Afge-
vaardigden het project 'Home- 
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Start'. Een vorm van vrijwillige ge-
zinsbegeleiding die Humanitas op 
het lijf geschreven is. De eerste af-
delingen hebben zich al gemeld, de 
eerste vrijwilligers staan al klaar om 
er mee aan het werk te gaan. Huma-
nitas Home-Start, dat wordt een be-
langrijke bijdrage die Humanitas 
aan de samenleving kan geven. 
Een samenleving die steeds multi-
cultureler wordt, of we dat nu willen 
of niet. Veel afdelingen hebben dat 
begrepen en werken mee aan ont-
moetingsprogramma's en aan anti-
discriminatie-activiteiten. In Gro-
ningen ontwikkelt Humanitas zich 
meer en meer tot steunpilaar van 
het vluchtelingenbeleid. Uit de re-
acties op de Hartekreet van Marjan 
Duijm over de Koppelingswet blijkt 
overduidelijk dat Humanitas aan de 
kant van de weerlozen staat. Ik ben 
daar trots op. 
Op nog heel andere wijze is dit jaar 
getoond waar Humanitas in de Ne-
derlandse samenleving staat. Hoog-
tepunt van ons jubileumjaar was de 
grote belangstelling voor de eerste 
Nationale Burendag, met de verkie-
zing van de Beste Buren van Neder-
land. Staatssecretaris Terpstra 
maakte de winnaars bekend, de 
pers, de radio en de televisie waren 
er bij. Ook in veel afdelingen werd 
de Burendag gevierd met eigen ac-
tiviteiten. Het jubileum-motto '50 
jaar aandacht voor anderen' gaf  

precies aan waar het Humanitas om 
gaat. Niet alleen aan jezelf denken, 
ook aan de mensen om je heen. Niet 
ver weg, maar vlak om de hoek. 
Daar ligt de kern van het werk van 
Humanitas. 
De dank van het hoofdbestuur gaat 
uit naar allen die dit werk ook in 
1995 mogelijk hebben gemaakt 

(en er gelukkig in 1996 bijna al-
lemaal mee doorgaan). Dan heb 

ik het over de ruim 19.000 
leden en donateurs die 

zorgen dat de ver- 
eniging kan be- 

staan. Dan heb 
ik het over de 
meer dan 
10.000 vrijwil-
ligers die het 
uitvoerende 

werk voor hun rekening nemen. 
Dan heb ik het over de honderden 
bestuurders, die er voor zorgen dat 
die vrijwilligers aan het werk kun-
nen. Dan heb ik het over onze be-
taalde medewerkers, die hun ken-
nis en kunde inzetten voor Humani-

tas en vaak zoveel méér doen dan 
waarvoor ze eigenlijk worden be-
taald. 
Voor één ding moeten we samen 
zorgen. Onder de vlag van Humani-

tas wordt veel goed werk verzet. 
Met een eigen visie, met een eigen 
aanpak. Dan moeten we die vlag 
ook durven planten. Humanitas Kin-
derkampen zijn niet zómaar kinder-
kampen. Humanitas Huisbezoek is 
niet zómaar vriendschappelijk huis-
bezoek. Humanitas Rouwverwer-
king is niet zómaar rouwverwer-
king. Een vereniging die op veel 
terreinen een eigen aanpak heeft 
moet die aanpak ook in de naam 
van de projecten tot uiting laten ko-
men. 
En als die aanpak niet 'eigen' ge-
noeg is? Dan moeten wij er maar 
eens over nadenken of onze aanpak 
in voldoende mate voldoet aan de 
filosofie van Humanitas: mensen 
helpen meer baas te zijn over zich-
zelf. Daar hebben we van 1945 tot 
1995 aan gewerkt. Daar gaan we in 
1996 en volgende jaren mee door. 

GEORGE BROUWER, VOORZITTER 



Wie vroeger een boswandeling ging maken, kwam 
ze diep in de bossen nog wel eens tegen: enorme 
paviljoenen waar mensen met een verstandelijke 
handicap in grote groepen bijeen woonden. 
Ver van de bewoonde wereld, zonder privacy en met 
weinig mogelijkheden om zich maatschappelijk te 
ontplooien. Maar gelukkig spant Humanitas zich er 
ook voor in om verstandelijk gehandicapten een ge-
lijkwaardig bestaan te bezorgen. 

De complete zorg voor verstande-
lijk gehandicapten is afgestapt van 
het idee dat de cliënten in grote ge-
tale in grote instellingen moeten 
worden geplaatst. Dat doet weinig 
recht aan het vermogen van de 
doelgroep om het eigen leven ter 
hand te nemen en eigen initiatieven 
te ontplooien. De gedachte dat ver-
standelijk gehandicapten daartoe 
niet in staat zijn, is door de praktijk 
al lang achterhaald. Zelfs mensen 
die een behoorlijke portie aan zorg 
nodig hebben, zijn in staat om in 
kleine wooneenheden te leven. 
Daarom spannen de meeste aanbie-
ders van zorg zich in om het zelfbe-
schikkingsrecht van verstandelijk 
gehandicapten te bevorderen. 
Humanitas is daarin een van de 

voorlopers. Een goed voorbeeld 
daarvan is het wooncentrum in Ter 
Apel, in gebruik genomen in 1992 
en gelegen midden in het dorp. Er 
zijn vijf woonvormen, gesitueerd in 
twee straten. Mensen die volledig 
zijn aangewezen op zorg wonen in 
het zogenaamde basiscentrum. Dat 
centrum fungeert als steunpunt voor 
de rest van de instelling. 
Hoezeer dit wooncentrum aansluit bij 
hedendaagse opvattingen over ver-
standelijk gehandicaptenzorg blijkt 
uit de gehele opzet. Elke bewoner 
heeft een eigen appartement zodat 
iedereen ook temidden van een in-
stelling individueel woont. Onder-
steuning wordt gegeven als het echt 
nodig is. Daarbij wordt ook gebruik 
gemaakt van contacten met buren. 
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Humanitas 
is meetellen 

Humanitas heeft via de stichting 
Dienstverlening voor Mensen met 
een Handicap (Dmx) een aantal 
initiatieven voor mensen met een 
verstandelijke handicap. In 
Warnsveld, Odijk, Nieuwegein, 
Oud Beijerland, Barendrecht, Rot-
terdam, Harderwijk, Amersfoort, 
Ter Apel, Lochem en Den Haag 
heeft Humanitas wooncentra. 
Soms midden in een woonwijk, 
zoals in Warnsveld. In 1994 kwam 
de voormalige Stichting Begeleid 
Zelfstandig Wonen (Bzw) bij Hu-
manitas. Hiermee nam ook een 
aantal projecten van begeleid 
zelfstandig wonen binnen Huma-
nitas toe. Deze vorm van huisves-
ting betekent dat mensen met een 
verstandelijke handicap een ei-
gen woning huren bij de plaatse-
lijke woningbouwcoeiperatie. 
In Rijswijk staat een groepshuis 
met acht bewoners. Mensen met 
een verstandelijke handicap doen 
zelf hun boodschappen, gaan 
naar hun werk, koken zelf en ver-
zorgen hun eigen woning. 
Daarbij krijgen zij enige onder-
steuning vanuit Humanitas waar-
bij problemen kunnen worden 
besproken en oplossingen wor-
den aangedragen. In Heerde 
heeft Humanitas het project Bege-
leid Kamer Bewonen. Zes mensen 
wonen in een pand met elk een 
eigen kamer, voorzien van een 
keukenblok. Per drie bewoners 
worden een douche en toilet ge-
deeld. Er is één gemeenschappe-
lijke huiskamer. Er zijn er die een 
oogje in het zeil houden of die 
huishoudelijke klusjes opknap-
pen. Maar ook het omgekeerde 
komt voor: klussende bewoners 
van het wooncentrum die hun bu-
ren de helpende hand reiken. 
De nieuwste ontwikkeling is dat 
medewerkers van het wooncen-
trum ondersteuning bieden aan 
een aantal ouders in de regio, die 
besloten hebben de begeleiding 
van hun kinderen zelf ter hand te 
nemen. De ouders huren voor 
hun kinderen zelf woningen, maar 
kopen de zorg in bij Humanitas. 



Tal van 
initiatieven 
In 1983 zette Humanitas het 
initiatief Over Wonen van Ou-
deren (owoc) op. De owoG-
methode wil ouderen zicht bie-
den op hun eigen woonwensen 
in relatie tot het ouder worden. 
Sinds een aantal jaren kent het 
owoG-project een variant op 
deze methode, die exploitan-
ten van woonvoorzieningen en 
gemeenten met bouwplannen 
voor ouderen inzicht kan ge-
ven in woonwensen en woon-
behoeften van ouderen. Het 
landelijk owoc-projectbureau 
voert daartoe kleinschalig 
kwalitatief woonwensenonder-
zoek uit. In 1996 waren ten 
minste 19 afdelingen met het 
owoc-project bezig. 
Gedurende het verslagjaar 
werd tevens keihard gewerkt 
om de eerste concrete projec-
ten met levensloopbestendige 
woningen ofwel woningen 
voor het leven op te leveren. 
Uitgangspunt in deze opzet is 
de woningen zo te ontwerpen 
dat zij voortdurend zonder al 
te hoge kosten kunnen worden 
aangepast aan de omstandig-
heden van de bewoners. 
Pogingen om een nieuwe orga-
nisatie voor Humanistische 
ouderenhuisvesting op te rich-
ten, de Hvw, Humanistische 
Vereniging Woonzorgvoorzie-
ringen, kwamen niet van de 
grond wegens gebrek aan 
draagkracht. Die had eventu-
eel het wegvallen van de HBB, 
Humanistisch Bouwstichting 

Bejaardenhuisbesting,  moeten 
compenseren. Die is inmiddels 
gefuseerd met de Nederlandse 

Centrale voo 	i r Huisvesting 

Bejaarden, (NcHs) 

Humanitas is ouderen 

--- 
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De simpele naoorlogse gedachte dat welhaast iedere 
vijfenzestig-plusser maar zo snel mogelijk een plaats 
in verzorgingshuizen moest zien te verwerven, heeft 
inmiddels alom het veld geruimd. Humanitas was een 
van de eersten om te roepen dat mensen niet in insti-
tuten horen en te stellen dat er op veel creatievere 
wijze moest worden gezocht naar oplossingen om 
`het op je zelf wonen' ook voor ouderen met een zorg-
of hulpbehoefte mogelijk te maken. Die aandacht 
voor ouderen en wonen is binnen Humanitas vanaf de 
oprichting van de vereniging vast pandoer. 
Activiteiten op dit gebied kregen diverse vormen. 



en wonen 
Voor Humanitas geldt dat oude-
ren, als zij zorgbehoevend wor-
den, zo goed mogelijk moeten 
worden geholpen maar wel met 
behoud van alle zeggenschap. Bij 
voorkeur thuis, alleen als dat door 
de noodzaak van buitengewoon 
intensieve zorg of verpleging niet 
langer mogelijk is binnen een 
voorziening van verzorgd wonen. 
Hoe zeer deze opvatting binnen 
Humanitas opgeld is gaan doen, 
blijkt uit het in 1983 begonnen ini-
tiatief Over Wonen van Ouderen 
Gesproken (owoc), gericht op het 
helpen van ouderen bij het naden-
ken over hun eigen woontoe-
komst. De achterliggende visie is  

dat wie zich goed op de hoogte 
stelt van wat er voorhanden is aan 
woonmogelijkheden voor het ge-
val de levensomstandigheden 
door zorgbehoevendheid veran-
deren, beter in staat is de juiste 
keuze te maken als die problemen 
zich daadwerkelijk voordoen. 
Het owoc-project wordt landelijk 
geregisseerd in samenwerking 
met de ANBO en lokaal uitgevoerd 
door afdelingen van beide vereni-
gingen. Meestal in samenwerking 
met lokale afdelingen van oude-
renorganisaties en soms ook ande-
ren. Sinds 1983 zijn tientallen 
plaatselijke owoc-intitiatieven van 
de grond gekomen. Initiatieven 
die in veel gevallen hebben ge-
leid tot het gezamenlijk optrekken 
van groepen ouderen om in hun 
gemeente een woonvoorzieningen 
voor ouderen dan wel voor oude-
ren gunstige woonmaatregelen 
voor elkaar te krijgen. 

Humanitas kiest 
Het owoc-project is een duidelijk 
voorbeeld van de opstelling van 
Humanitas. Om het in hedendaags 
jargon te zeggen: Humanitas kiest 
voor het versterken van de positie 
van de oudere woonconsument. 
Humanitas steunt individuele ou-
deren in het proces om zelf de 
touwtjes in handen te houden, ook 
als zorgbehoevendheid zich aan-
dient. Het landelijk owoc-project-
bureau bood in een aantal geval-
len ondersteuning en zorgde ver-
der voor enkele uitvoeringen van 
owoc-woonwensenonderzoek. 
Hoezeer Humanitas kiest voor 
werken vanuit het belang van de 
ouderen mag ook blijken uit de in-
spanningen van de Stichting Hu-
manitas Rotterdam, die zich al een 
aantal jaren inzet voor de bouw 
van levensloopbestendige wonin-
gen. Daar geldt dat de zorg niet 
standaard aanwezig is, maar in-
dien nodig binnen de woning kan 
worden gebracht. 

*c;  

Behoud HSHB 
De bemoeienis van Humanitas met 
ouderen en wonen betekende in 
1995 ook de nodige zorg over de 
afloop van veranderingen bij de 
Humanistische Stichting voor Huis-
vesting Bejaarden (HsHB) en de Hu-
manistisch Bouwstichting Bejaar-
denhuisbesting (HBB). Sinds de 
HSHB/HBB in 1994 lieten weten voor-
nemens te zijn de HBB te fuseren 
met de Nederlandse Centrale voor 
Huisvesting Bejaarden (NcHB) ont-
stond binnen Humanitas bezorgd-
heid over de toekomst van huma-
nistische ouderenhuisvesting. Met 
name Humanitas wilde haar be-
stuurlijke vertegenwoordigers in 
bij de HsHB aangesloten stichtingen 
(verzorgingshuizen en wooncen-
tra) peilen omtrent hun visie op 
humanistische betrokkenheid bij 
ouderenhuisvesting. Een derge-
lijke peiling vond plaats in novem-
ber 1994 en was het begin van een 
reeks gesprekken tussen Humani-
tas, het Humanistisch Verbond en 
De Vrije Gedachte met een be-
stuursdelegatie van de HsHB. Naar 
aanleiding van deze gesprekken 
werd in onderlinge samenwerking 
een bedrijfsplan voor een nieuwe 
Humanistische Vereniging Woon-
zorgvoorzieningen. (Hvw) ontwik-
keld als mogelijk opvolger van de 
HSHB. De betrokken besturen wil-
den het plan evenwel niet uitvoe- 
ren zonder eerst de steun voor het 
plan bij de achterban na te trek- 
ken. Dat gebeurde via een onder- 
zoek door het bureau Research 
voor Beleid. Uit het verslag van dit 
onderzoek viel af te leiden dat het 
besturenplan voor een nieuwe hu- 
manistische vereniging voor 
woonzorgvoorzienin.gen niet on- 
middellijk op groot enthousiasme 
zou mogen rekenen. Nadien is dan 
ook door het HsHB-bestuur in over- 
leg met de Humanitas, het Huma- 
nistisch Verbond, De Vrije Ge- 
dachte en de Stichtingsraad van 
de HSHB besloten af te zien van de 

beoogde HVW en in te zetten op 

een bescheidener bedrijfsplan 
voor een HsHB-nieuwe stijl. Een 
eindbeslissing hierover valt medio 

1996 te verwachten. 
'tint 1996 VAN MENS TOT MENS 



Humanitas 
voor kinderen 
Kindervakantiekampen zijn in 
1995 georganiseerd door Huma-
nitas in Friesland, Groningen 
Drenthe, Overijssel, Noord-Fiol-
land en Flevoland, Zuid-Holland 
en Zeeland. De leeftijd van de 
kinderen liep uiteen van 5 tot 14 
jaar. Een aparte (wat oudere) 
groep vormden de deelnemers 
aan zeilkampen, georganiseerd 
door Friesland en Zeeland. Gro-
ningen verzorgde één week va-
kantie en twee weken dagop-
vang voor kinderen met a-typi-
sche gedragsstoornissen. In de 
loop van 1995 werd onderzoek 
gedaan naar de organisatie van 
kinderkampen voor speciale 
doelgroepen. Het rapport werd 
nog niet vrijgegeven, maar ligt 
klaar voor gebruik. Bijvoor-
beeld ten behoeve van een 
proef in samenwerking met het 
Vluchtelingenwerk. 
De kinderopvang van Humani-
tas is inmiddels toonaangevend 
in Nederland met 19 kinderdag-
verblijven, 23 `kindercentra', 29 
gastouderprojecten en een lan-
delijk meldpunt dat voor grote 
bedrijven kinderen in heel Ne-
derland verantwoord onder-
brengt bij eigen en andere op-
vang. Belangrijke nieuwe klan-
ten, die in 1995 de organisatie 
van de kinderopvang aan Huma-
nitas hebben toevertrouwd zijn 
onder andere de Nederlandse 
Bank en het ziekenhuis Gooi- 

Noord. 
Eind 1995 kondigden de eerste 
Humanitas-projecten Home-
Start zich aan. Er was al snel be-
langstelling uit o.a. Amersfoort, 
Emmen en Rotterdam. Elk plaat-
selijk project krijgt een eigen 
coi5rdinator, die gezin en vrij-

er
willig aan elkaar koppelt en 

de
s ondersteunt. In 

vrijwilliger 
1996 zullen de eerste cordina-
toren worden aangesteld en kan 

het 
werk beginnen. 
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Humanitas is kindervakanties, 
De gemiddelde leeftijd van de leden van Humanitas 
is ongeveer 70 jaar. Veel mensen denken daarom dat 
Humanitas vooral veel voor ouderen doet. 
Maar Humanitas doet ook veel voor jongeren. 
Steeds meer zelfs, ondanks het 'verlies' van de pro-
fessionele Jeugdhulpverlening (vroeger: Jeugd-
bescherming). Tegenover dat verlies staan heel wat 
nieuwe ontwikkelingen. Splinternieuwe zelfs. 

Vandaag stond picknicken op het 
program. Met een kar en een tractor 
werden de kinderen door een boer 
uit de buurt naar het park gebracht. 
Brood en drinken mee. Met een touw 
hadden we de plek afgezet waar ze 
mochten spelen, anders ben je er zó 
een kwijt. Ook weer met kar en trac-
tor terug naar de Triemerhof. Vrij 
spelen, eten, douchen en naar bed. 
De kinderen gaan al eerder slapen, 
ze zijn moe. Het valt ons mee hoe 
weinig er heimwee hebben. Het is er 
steeds maar één tegelijk. 

Humanitas vakantiekampen: 
sterke groei 
In ons jubileumjaar 1995 is uit reac-
ties uit de vereniging gebleken dat 
al in de beginjaren van Humanitas 
vrijwilligers waren betrokken bij de 
organisatie van vakantiekampen 
voor kinderen. Dat was toen hard no-
dig. Uit onderzoek werd echter dui-
delijk dat ook nu nog talloze kinde-
ren nooit aan een weekje 'echte' va-
kantie toekomen, terwijl dat zowel 
voor henzelf als voor hun ouders, 
broertjes en zusjes hard nodig is. 
Het gaat dan vaak om kinderen die 
moeilijk met hun leeftijdsgenootjes 
omgaan. Maar ook om kinderen uit 
gezinnen met een probleem. Een 
probleem dat kinderen soms verhin-
dert gewoon 'kind' te zijn. 
Het verhaal hierboven is zomaar een 
stukje uit een verslag van een kamp-
week voor 5- en 6-jarigen. 
Het totaal aantal kinderen dat Huma-
nitas op deze wijze een weekje 
frisse lucht kon bezorgen kwam dit 
jaar uit op 1.115. Bij de voorberei-
ding, de leiding en begeleiding, het 
koken en alle andere werkzaamhe-
den waren ongeveer 400 vrijwilli- 

gers betrokken. De kinderen wer-
den meestal aangemeld door de 
riagg's, de ggd, ziekenhuizen, de 
jeugdhulpverlening, scholen en het 
maatschappelijk werk. Daaruit blijkt 
ook al, dat het niet zomaar gaat om 
kinderen die wel eens samen met 
andere kinderen op vakantie willen, 
maar om kinderen voor wie dat zon-
der meer nodig is. 
Ouders of verzorgers van de kinde-
ren betalen een eigen bijdrage in 
de kosten. In enkele gevallen be-
taalde de sociale dienst deze 'eigen 
bijdrage'. Daarnaast wordt een deel 
van de kosten gedekt uit regionale 
financiële acties onder leden en do-
nateurs, uit bijdragen van Afdelin-
gen van Humanitas en uit het Fonds 



Home-Start, kinderopvang 
Kinderkampen, dat enkele jaren ge-
leden is gevormd onder meer uit de 
opbrengst van een landelijke actie 
onder alle leden en donateurs van 
Humanitas. 

Frisse Lucht 
Ook op andere manier organiseert 
Humanitas al sinds jaar en dag kin-
dervakanties: door kinderen uit 
voornamelijk het Rijnmondgebied 
één of meer weken onderdak te be-
zorgen bij gastgezinnen in Zeeland, 
Gelderland, Noord-Holland of 
Drenthe. 
Het tevoren beoordelen van gastge-
zinnen is een heel verantwoordelijke 
taak. Je wilt toch dat een kind op een 
fijne plek terecht komt. Maar meestal 
voelen we dat heel goed aan. Het is 
toch aandoenlijk als je een kind van 
vijf jaar met twee koffertjes de bus uit 
ziet stappen. Je ziet direct wie het 
voor het eerst meemaakt en wie al va-
ker is geweest. In bijna alle gevallen 
komt het wel op z'n pootjes terecht. 
Als ze weer naar huis moeten staan ze 
soms met tranen in de ogen bij de 
bus. Aan het woord is Lia de Lang, 
een van de medewerkers van het 
project Frisse Lucht in Drenthe. 
Alleen al in Drenthe werden ook dit  

jaar ca 125 kinderen uit de Rijnmond 
een week bij ruim 100 gastgezinnen 
ondergebracht. In Zeeland 25. In to-
taal ontvangen gastgezinnen van 
Humanitas dit jaar ca 400 kinderen. 
Knelpunt bij de actie Frisse Lucht 
was ook dit jaar het vinden van de 
gastgezinnen. De eisen die worden 
gesteld zijn niet bijzonder hoog. Na-
tuurlijk moeten de kinderen er wel-
kom en veilig zijn. De kinderen 
moeten de ruimte hebben om te 
spelen. Een uitstapje is leuk, maar 
hoeft niet. Een week weg uit de 
drukte van de grote stad, uit de druk 
van de daagse sleur thuis, daar gaat 
het om. Ook in 1995 met veel suc-
ces, dankzij de vrijwilligers en de 
gezinnen die de kinderen een week 
in hun midden opnamen. 
In de zomer van 1995 verscheen het 
evaluatierapport 'vakantie bij een 
gastgezin'. Alle afdelingen van Hu-
manitas ontvingen een exemplaar. 
Bespreking van de conclusies en 
aanbevelingen volgt nog. 

Professionele opvoeders 
Humanitas is van mening dat kinder-
opvang meer is dan een secundaire 
arbeidsvoorwaarde voor vrouwen. 
Kinderopvang kan ook een nuttige  

pedagogische functie vervullen in 
aanvulling op de opvoeding thuis. 
Uitgangspunt voor Humanitas is in 
de woorden van Staatssecretaris 
Terpstra de pedagogische inspiratie-
bron Reggio Emilia. In dit deel van 
Noord-Italië is de wijze van omgaan 
met de kinderen er op gericht hen 
steeds nieuwsgieriger, onderne-
mender, creatiever èn coiiperatie-
ver te laten worden. Doel is hen een 
gezond gevoel van eigenwaarde bij 
te brengen, samen met een intense 
gehechtheid aan de andere kinde-
ren, de volwassenen en de hen om-
ringende wereld. De Reggio-bena-
dering is gericht op een nauwe sa-
menwerking tussen kinderen, 
ouders en leid(st)ers, met een diep-
gaande belangstelling voor wat de 
kinderen bezighoudt en wie de kin-
deren zijn. De meerwaarde van Kin-
deropvang zal mede afhankelijk zijn 
van ontwikkelingen als deze, waar 
Humanitas veel aandacht, tijd en ook 
geld aan besteedt. 

Home-Start 
Tijdens de AVA op zaterdag 4 no-
vember introduceerde de Engelse 
Margareth Harrisson het project 
Home-Start bij Humanitas. Home-
Start is een methode om gezinnen 
met jonge kinderen begeleiding 
door een vrijwillig(st)er te bieden. 
Het is een bekend gegeven dat veel 
jonge gezinnen moeite hebben met 
de veelheid van problemen die op 
hen af kunnen komen. Als het met 
de opvoeding niet allemaal van een 
leien dakje gaat, als er financiële 
problemen zijn, als de gezondheid 
zijn grenzen stelt, dan is het van be-
lang iemand te hebben om mee te 
praten. In de traditie van Humani-
tas: niet iemand die vertelt hoe het 
allemaal moet, maar een vrijwilliger 
die je de kans geeft je eigen kracht 
te ontdekken. Iemand die voor je 
klaar staat als het nodig is, zonder 
de verantwoordelijkheid over te ne-
men. Het ziet er naar uit dat vrijwil-
lige gezinsbegeleiding een belang-
rijke nieuwe ontwikkeling wordt 
binnen het vrijwilligerswerk van 
Humanitas. 

Foto: Mandé 
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Humanitas is 50 
Het 50-jarig bestaan van Humanitas in 1995 zorgde voor een golf van 
publiciteit. Natuurlijk voorop de Nationale Burendag die persknipsels 
opleverde uit minstens 49 dagbladen en huis aan huis-bladen en 4 lan-
delijke weekbladen. Er waren radio-interviews op radio 2 (de Breakf-
ast Club) en 8 regionale en plaatselijke zenders en talloze uitzendingen 
van de spotjes met een oproep voor inzending van kandidaten voor de 
verkiezing van de Beste Buren. Ook de HOS-radio gaf aandacht aan Hu-
manitas in het 'Kwartiertje Humanisme. Op televisie verscheen Huma-
nitas in de 5 uur-show, ontbijt TV, Koffietijd en bij Astrid Joosten. De 
HOS maakte 3 uitzendingen over het werk van Humanitas (ook op vi-
deoband verkrijgbaar). Het jubileumaffiche hing minimaal 4 weken in 
3200 bushaltes en op 350 stations. 
Een bijzondere publikatie in dit jaar was het boek 'Geen opgeheven 
vinger maar een uitgestoken hand'. Nienke Zwierstra heeft niet alleen 
vijftig jaar levendig beschreven, maar ook interessante verbanden ge-
legd met de maatschappelijke ontwikkelingen in die naoorlogse pe-
riode. De geschiedenis van afzonderlijke afdelingen zult u er niet in 
aantreffen, maar wel wordt duidelijk waarom Humanitas werd opge-
richt, hoe het de vereniging in grote lijnen is vergaan en waarom Hu-
manitas na 50 jaar nog volop leeft. 
In de tweede helft van 1995 werden de jubileum-activiteiten van Huma-
nitas en het eveneens 50-jarige Humanistisch verbond samengevoegd. 

Het resultaat: twee inspi-
rerende bijeenkomsten 
over 'Zin in Zorg' en 'Zin 
in Opvoeding', beide in 
de Amsterdamse Rode 
Hoed - een breed ver-
spreide gezamenlijke ju-
bileumkrant en een inte-
ressant extra katern in De 
Humanist en Van Mens 
tot Mens over het werk 
van beide organisaties. 
Ook plaatselijk en regio-
naal werd veel georgani-
seerd, met als een van de 
toppers de jubileumdag 
in Groningen, met veel 
belangrijke mensen 
maar vooral met veel ge-
wone Humanitas-vrijwilli-
gers. 
De enige domper op al 
deze vreugde is, dat het 
ledental toch weer met 

i. 	 991 is gedaald tot een to- 
taal van 19.050 per 31 
december. 

Dáár gaan we nu dus iets 
aan doen. 

rce 
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is integratie 
Mevrouw en haar drie kinderen wonen 
sinds januari in de stad. Haar man 
woont in Somalië. Zij voelt zich een-
zaam en weet niet hoe zij zich moet 
redden zonder familie of vrienden. 
Zij voelt zich geïsoleerd, krijgt psychi-
sche problemen, maar heeft geen fami-
lie om haar te helpen. Haar enige fami-
lie in Nederland woont in Balkbrug. 
Uiteindelijk is zij overgeplaatst naar de 
asielzoekersopvang in Balkbrug door 
bemiddeling van Humanitas. 

Groningen is de enige gemeente in Nederland die 
op grote schaal gebruik maakt van Humanitas voor 
de opvang en begeleiding van asielzoekers en sta-
tushouders. Statushouders zijn mensen aan wie een 
verblijfsvergunning is toegekend. 'Wij zorgen zo 
snel mogelijk dat de doelgroep zelfredzaam wordt', 
zegt Janneke Boneschanke van Humanitas in Gro-
ningen. 'Daarvoor hebben wij contact met de 
meeste onderwijsinstellingen in de stad.' 
Toch is het zelfredzaam maken van mensen die hier 
asiel hebben aangevraagd, niet zo eenvoudig. 'Het 
gaat om mensen die soms traumatische ervaringen 
hebben doorgemaakt', zegt Boneschanke. Dat soort 
mensen is nog lang niet toe aan een school. Ze heb-
ben veel begeleiding nodig, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheidszorg. Voor een aantal asiel-
zoekers is huisbezoek een gepaste vorm van aan-
dacht. 
`Als je het hebt over inburgeringscontracten', ver-
volgt Boneschanke, 'dan is dat een brug die je van 
twee kanten slaat. Met onze honderden vrijwilligers 
denk ik dat het een brug is die van onze kant wel 
geslagen wordt. Iedereen draagt er aan bij.' 
Er zijn verschillende categorieën asielzoekers. Er 
zijn er die grote moeite hebben om hun draai te vin-
den in de samenleving, ze missen hun thuis, voelen 
zich schuldig ten opzichte van achterblijvers en 
kunnen zich er maar moeizaam toe zetten om een 
nieuw leven op te pikken in Nederland. Daarnaast is 
er een categorie die de uitdaging van een nieuw 
bestaan oppikt, de tanden er in zet en zich met 
beide handen een plaats verwerft in het nieuwe 
land. 'Ze leren fanatiek', zegt Boneschanke, 'halen 
diploma's en zetten zich ontzettend in. 'Maar bij 
deze mensen komt de klap pas na jaren. Wij heb-
ben daar niet altijd zicht op, want onze begeleiding 
duurt maar drie jaar. Daarna worden mensen ge-
acht gebruik te gaan maken van de reguliere instel-
lingen.' 

Multiculturele 
samenleving 
In diverse afdelingen ontplooide 
Humanitas initiatieven die de mul-
ticulturele samenleving ten goede 
komen. Ook op landelijk niveau 
houdt dit onderwerp de vereni-
ging bezig. De inspanningen val-
len in drie soorten uiteen. Op lan-
delijk niveau is er de Landelijke 
Werkgroep Vreemdelingen, die 
initiatieven ontplooit op het ge-
bied van de multiculturele samen-
leving en het bestuur van de ver-
eniging van advies dient. In 1995 
is deze werkgroep hoofdzakelijk 
in de sfeer van de denktank ge-
bleven. In de afdelingen onder-
scheiden de activiteiten voor de 
multiculturele samenleving zich in 
twee soorten: de ene richt zich op 
opvang en begeleiding van asiel-
zoekers, het zogenaamde vluchte-
lingenwerk, en de ander op taal-
cursussen aan vreemdelingen. 
Niet minder dan twaalf afdelingen 
hadden in 1995 het vluchtelingen-
werk in hun portefeuille. Er zijn af-
delingen waarin Humanitas wel bij 
ondersteuning van vreemdelingen 
is betrokken, maar waarbij haar 
activiteiten zijn ondergebracht bij 
andere organisaties, zoals Vereni-
ging Vluchtelingenwerk Neder-
land. Zo zijn er in het District 
Noord wel tien afdelingen die zich 
met vluchtelingenwerk bezighou-
den, maar een paar hebben deze 
activiteiten in eigen beheer. 
In het oog springt het HOAS-pro-
ject van Humanitas in Groningen. 
In opdracht van de gemeente ver-
zorgt Humamitas opvang en bege-
leiding van asielzoekers en status-
houders. Vorig jaar werden 300 
asielzoekers, 500 statushouders en 
70 uitgenodigde vluchtelingen uit 
Irak opgevangen en begeleid. 
Daarnaast onderhield Humanitas 
nog contact met 500 statushouders 
die al langer dan een jaar in Ne-
derland verbleven. Aan het pro-
ject werkten vorig jaar ongeveer 
negentig vrijwilligers mee. 
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Twee pensions 
Tot 1995 is naast het sociale pen-
sion in Enschede ook een in 
Hengelo tot stand gekomen. Naast 
deze twee is al een aantal jaren 
sprake van een nieuw sociaal 
pension in Den Bosch. Knelpunten 
waren de gebruikelijke weerstan-
den van de bestaande voorzien-
ingen tegen een nieuwe collega, 
nota bene zowel een nieuwe vorm 
van opvang als een instelling die 
op dit terrein nog nauwelijks ac-
tief was. En natuurlijk de finan-
ciën. In de loop van 1995 kon toch 
begonnen worden met de bouw 
van een sociaal pension dat in 
principe ten hoogste 12 maanden 
een gemeubileerde woonplek 
kan bieden aan 15 mensen die 
zich willen voorbereiden op zelf-
standig leven en wonen. De bege-
leiding zal ook hier vooral be-
staan uit praktische hulp en advie-
zen bij de dagelijkse gang van 
zaken, het opbouwen van sociale 
contacten, persoonlijke verzor-
ging, algemene hygiëne, omgaan 
met geld, dagbesteding, huishou-
den, verenigingsleven en het om-
gaan met overheid en maatschap-
pelijke instellingen. Wie behoefte 
heeft aan therapeutische begelei-
ding kan een beroep doen op in-
stellingen buiten het sociale pen-
sion, zoals riagg en maatschappe- 

lijk werk.  

Humanitas is maat- 
schappelijke opvang 
Je staat op straat. Je hebt geen dak meer boven je 
hoofd. Je ouders hebben je de deur uit gegooid. 
Je komt uit de gevangenis en staat er helemaal alleen 
voor. Je komt uit het ziekenhuis, genezen verklaard, 
maar er is niemand die je opvangt. 
Niemand? 

Niemand hoeft in Nederland lang 
dakloos te zijn. Onder de noemer 
`maatschappelijke opvang' bestaat 
een heel netwerk van opvangmo-
gelijkheden, van de bekende hulp 
voor onbehuisden tot het begeleid 
kamerbewonen. Hoe het met je 
gaat als je op straat komt te staan  

hangt vooral van jezelf af. Je kan 
aan het zwerven raken. Niet omdat 
je het wilt, maar omdat je geen an-
dere mogelijkheid ziet, en als de 
winter te wreed wordt zoek je tij-
delijk opvang in nachtverblijven 
die niet meer kunnen bieden dan 
het bekende bad, bed en brood. 
De volgende morgen sta je weer 
op straat. 
Onder huis- en thuislozen is echter 
ook een groep die wel degelijk 
bereid en in staat is de eerste stap 
te zetten naar het herwinnen van 
een 'normaal' leven. In 1987 heeft 
een werkgroep van Humanitas al 
onderkend dat een humanistische 
visie op de verantwoordelijkheid 
van ieder mens voor het eigen le-
ven een kansrijke invalshoek biedt 
aan een eigen vorm van maat-
schappelijke opvang. Niet als dè 
oplossing voor het probleem, maar 
als een bescheiden bijdrage daar-
aan. Bovendien: als nieuwkomer in 
het werk met huis- en thuislozen 
kon Humanitas niet anders dan 
`klein beginnen'. De keuze van de 
werkgroep, inmiddels bevestigd 
in de praktijk: het sociale pension. 

Tijdelijk thuis 
Het sociale pension wil in de visie 
van Humanitas een tijdelijk tehuis 
bieden aan mensen, die bereid en 
in staat zijn aan zichzelf te werken. 
Doel is het herwinnen van een 
zelfstandig leven, met een eigen 
onderdak, een eigen inkomen en 
sociale relaties zonder al te veel 
problemen. Het lijkt weinig, maar 
in de eerste sociale pensions van 
Humanitas in Enschede en Almelo 
is gebleken dat daar nog heel wat 
werk voor moet worden verzet. 
Werk van de mensen zelf, maar 
ook werk van de begeleiders, zo-
wel in als buiten het sociale pen-
sion. 

Wat een sociaal pension van Hu-
manitas in de eerste plaats wil bie-
den is de rust van een veilige om-
geving, met duidelijke regels, die 
iedereen ook zonder meer dient 
na te leven. Het klinkt streng en 
dat is het ook. Wat veel huis- en 
thuislozen nodig hebben is juist 
het terug-vinden van de discipline 
in hun leven. Eerst regels waar ie-
dereen zich maar aan heeft te hou-
den, later regels die je aan jezelf 
stelt. Een leefwijze waarbinnen je 
controle hebt over wat je doet, wat 
je nalaat. Inclusief de ruimte om 
een enkele keer eens scheef te 
gaan zonder terug te vallen in het 
ongeregelde leven. 

Fondsenwerving 
Drie sociale pensions in 7 jaar is 
niet veel. Om vaart te krijgen in 
dit project bleek een forse impuls 
nodig. In het najaar van 1995 is 
daarom onder leden en donateurs 
een speciale financiële actie geor-
ganiseerd, die bruto ca J.  80.000,-
(netto f 65.000.-) heeft opge-
bracht. Met dit geld wordt in 1996 
op advies van de nog steeds be-
staande werkgroep een landelijk 
steunpunt opgericht. Dit steunpunt 
maakt deel uit van de afdeling 
Ontwikkeling en Ondersteuning 
van het Landelijk Bureau en gaat 
nieuwe projecten van afdelingen 
ondersteunen. Met de ingeza-
melde gelden kan de inmiddels 
aangetrokken part-time project-
medewerker ten minste een jaar 
aan het werk. 
De werkgroep achtte haar taak 
daarmee beëindigd en heeft zich-
zelf daarom waardig opgeheven. 
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Kletskoek 
Hoe belangrijk het is om nooit af te gaan op informatie uit één bron 
blijkt uit de kletskoek die staatssecretaris mevrouw Schmitz de wereld 
in zond (of liet zenden) over de kosten van de transseksuele transforma-
tie (verandering van het lichaam van man in vrouw of van vrouw in 
man). Volgens van ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis ontvangen 
informatie zouden de kosten van die transformatie kunnen oplopen tot 
vier ton. De werkelijkheid is anders, de bron ditmaal Mr. F.A. v.d. Reijt, 
voorzitter van de Stichting Nederlands Gendercentrum. 
De cijfers komen van de Vrije Universiteit, waar het merendeel van de 
transformatie-operaties in Nederland wordt uitgevoerd. 

Het werkelijke prijskaartje: 
Maandelijks psychologisch consult tijdens de eerste 2 jaren 
Driemaandelijks poli andragologie, 10 x f 100,- 
Hormonen anderhalf jaar f 1,-- per dag 
Operatie man/vrouw vagina-plastiek, 
mamma-opbouw, maximaal 
Nazorg eerste periode 
(psycholoog, poliklinische plastische chirurgie) 
Onderhoudsdosis hormonen en controle 
over b.v. 45 jaar á f 500,- per jaar 
Totaal in dit voorbeeld 

2.400,--
f 2.000,-- 
1 	600,-- 

f 16.000,-- 

1 2.000,-- 

f 22.500,-- 
f 45.500,-- 

Eventueel kunnen hier nog de kosten bij komen van elektrisch epile-
ren. Tot f 15.000,- kunnen deze door het ziekenfonds worden vergoed. 
De cijfers kunnen iets anders liggen voor een vrouw-man behandeling, 
maar dan zijn er weer geen epileer-kosten. Deze gegevens zijn in 
grote lijnen in overeenstemming met het door het Ministerie van 
Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit voor dit doel ter beschik-
king gestelde budget en het aantal behandelde cliënten. 
Zeer kwalijk is, dat het onjuiste bedrag van 4 ton in de publiciteit kwam 
naar aanleiding van Kamervragen over een asielzoeker, die met een 
wanhoopsdaad behandeling afdwong. Regel is dat asielzoekers alleen 
in aanmerking komen voor behandeling als zij een formele verblijfssta-
tus hebben. Zo niet, dan is toestemming van het ministerie nodig. Van 
willekeur of voorkeur voor 'die buitenlanders' is dus geen sprake. 

Wat ben ik blij dat ik het hier nu eens gewoon mag zeg-
gen. Ik zie er uit als een vrouw maar ik ben het niet. Ik 
heb borsten en een vagina, ik weet dat ik kinderen kan 
krijgen, maar ik ben een man. Dat weet ik vanaf m'n al-
lervroegste kleuterjaren. Eerst dacht ik nog dat ik les-
bisch was of zoiets. Maar dat is onzin, ik weet van bin-
nen gewoon dat ik geen vrouw ben. Ik ben een man. 

Humanitas is in Nederland de enige 
organisatie die psychosociale bege-
leiding biedt aan transseksuelen en 
hun familie. Vanuit het Landelijk Bu-
reau begeleidt beleidsmedewerker 
Petra C. Kiene telefonische hulppos- 

ten in Zaandam, Soesterberg, Rotter-
dam, Groningen, Goor en Heerlen. Er 
zijn twee op werkdagen 'bemande' 
hulpposten in Amsterdam en Rotter-
dam, zelfhulpgroepen voor transsek-
suelen in Amsterdam, Groningen, 

Humanitas is 
begeleiding transseksuelen 

Rotterdam en Heerlen en een zelf- 
hulpgroep voor partners en familie 
van transseksuelen in Renkuur. De vijf 
zelfhulpgroepen ontvingen in 1995 
niet minder dan 492 bezoekers. De 
acht (telefonische)hulpposten voer-
den 1407 gesprekken met cliënten en 
ongeveer 1200 zakelijke gesprekken. 
De plusminus 20 medewerkers van 
de werkgroep voerden directe hulp-
verleningsgesprekken met circa 370 
cliënten. 
De hechte werkcontacten met het 
Genderteam (het medische team dat 
de transseksuele rolwisselingen be-
geleid) van het Academisch Zieken-
huis van de Vrije Universiteit van Am-
sterdam en de Genderteams van 
Groningen en Nijmegen versterken 
de internationale contacten, kwaliteit 
en kennisoverdracht van Humanitas 
naar andere `Zelfhulporganisaties 
voor transseksuelen' in Europa en de 
rest van de wereld. In september '95 
verzorgde Petra Kiene tijdens het in-
ternationale symposium van de Harry 
Benjamin Foundation in Irsee (Zuid-
Duitsland) vanuit een speciale Huma-
nitas-stand een uitvoerige schrifte-
lijke presentatie in het Engels, Frans, 
Duits en Nederlands van het werk 
van Humanitas op dit terrein, waar-
voor zeer veel belangstelling be-
stond. 
Wat hard aankwam was midden 1995 
de beslissing van staatssecretaris 
Terpstra, een eind te maken aan de 
subsidie voor Humanitas, waaronder 
± f 72.000.- voor de begeleiding van 
en voorlichting aan transseksuelen. 
Met een uitvoerig werkplan, begro-
ting en dekkingsplan, hoopt Humani-
tas voldoende argumenten aan te 
dragen om in 1996 het werk te kun-
nen voortzetten. In elk geval heeft het 
hoofdbestuur van Humanitas dit werk 
aangemerkt als een kernactiviteit van 
de vereniging en de garantie gege-
ven dat de activiteiten de komende 2 
á 3 jaar kunnen worden voortgezet. 
Dat houdt wel in dat voor de folders 
en informatiemappen voortaan een 
kostendekkend bedrag moet worden 
gevraagd. Voorlichting aan groepen 
en scholen is nog alleen mogelijk als 
tenminste de kosten van het voorlich-
tingsmateriaal en de reiskosten van 
de vrijwilligers worden vergoed. 
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Humanitas 
is Protecta 
Er zijn mensen die veel geld hebben 
en daar goed mee kunnen omgaan. 
Er zijn mensen die weinig geld heb-
ben en daar goed mee kunnen om-
gaan. Er zijn ook mensen die hun fi-
nanciële zaken helemaal niet goed 
kunnen regelen, of het nu gaat om 
veel of om weinig geld. 
Voor die mensen kan de Stichting 
Protecta veel betekenen. Deze 
`dochter' van Humanitas treedt op 
als beheerder (vrijwillig) of be-
windvoerder (in opdracht van de 
kantonrechter) van inkomens en 
vermogens van mensen die zelf niet 
of niet goed in staat zijn hun finan-
ciële zaken te regelen. Dat waren er 
in 1995 in totaal 68. Bij 47 van hen 
was sprake van bewind, bij 21 van 
beheer. Daarnaast trad Protecta 17 
maal op als gevolmachtigde bij het 
regelen van nalatenschappen. 
Met een doortimmerd 'plan van 
aanpak' streeft Protecta er naar in 
1997 een totaal van ten minste 200  

cliënten te bereiken. Wie zijn dat? 
Dat kunnen mensen zijn met een 
verstandelijke of lichamelijke han-
dicap. Leeftijd kan een rol spelen 
als het te zwaar wordt de financiën 
zelf te beheren. Het kan gaan om 
een tijdelijk ongemak, bijvoorbeeld 
na ongeluk of operatie, of om een 
situatie waarin vermoedelijk nooit 
meer verandering komt. 
De stichting werkte in 1995 doelbe-
wust aan relatie-ontwikkeling. Ener-
zijds door rechtstreeks contacten te 
leggen met potentiële cliënten, an-
derzijds door de publiciteit te zoe-
ken. Er verschenen artikelen over 
Protecta in Thuiszorg (als 'cover-
story'!), in De Huisarts en in de 
Nieuwsbrief van de Alzheimerstich-
ting. Ook een aantal afdelingsbla-
den van Humanitas informeerde de 
lezers over doel en mogelijkheden 
van Protecta. 
Protecta werkt inmiddels samen 
met een zestal afdelingen van Hu-
manitas, bij vijf van deze afdelingen 
zijn in beginsel regionale vrijwilli-
gers voor het werk van Protecta be-
schikbaar. 
Protecta is bereikbaar op het Lan-
delijk Bureau Humanitas in Amster-
dam, telefoon 020-62.62.445. 

U bent nu in de vijftig. 
U hebt capaciteiten 

genoeg en met uw ge-
zondheid is ook niets mis. 

Maar u bent nu al een aan-
tal jaren zonder werk en 

daar houden werkgevers 
niet van. U moet er ernstig 
rekening mee houden dat 
u nooit meer aan het werk 

komt. Wij kunnen niets 
meer voor u doen'. 

Het zal je maar gezegd 
worden. Het wordt dage-
lijks gezegd. Honderden 

mensen krijgen iedere 
(werk) dag weer het ge-

voel opgedrongen dat ze 
er niet meer bij horen. 
Humanitas maakt zich 

ernstig zorgen over de 
situatie van mensen die 

om allerlei redenen al 
langere tijd van 

deelname aan betaalde 
arbeid zijn uitgesloten. 

Vooral van degenen die 
bij de instanties te boek 

staan als de categorie 
`werklozen waarvoor 

niets meer kan 
worden gedaan'. 



Buiten het 
arbeidsbestel 
"Onder invloed van een om-
vangrijke en hardnekkig voort-
durende werkloosheid en selec-
tieprocessen op de arbeids-
markt geraken steeds meer 
mensen, die voor hun bestaan 
en ontplooiing op betaalde ar-
beid zijn gericht, voor lange tijd 
en zelfs blijvend buiten het ar-
beidsbestel. Er tekent zich een 
grote categorie mensen met een 
marginale positie op of naast de 
arbeidsmarkt af. De gevolgen 
hiervan typeren zich als status-
verlies, psycho-sociale proble-
men, verslechtering van ge-
zondheid en verarming. Bij cu-
mulatie van problemen treedt 
volledige marginalisering op: 
men raakt in een situatie van ar-
moede, malaise en sociale uit-
sluiting. De samenleving verliest 
aan integratie, cohesie, stabili-
teit en legitimiteit. De overheid 
is er met haar maatregelen ter 
bestrijding van de werkloosheid 
tot dusver niet in geslaagd meer 
dan een klein deel van de men-
sen met een zwakke arbeids-
marktpositie een perspectief te 
bieden. Een herbezinning op ef-
fectievere maatregelen is gebo-
den." 
(Weerwerk tegen Uitsluiting 
pag. 8) 

"Humanitas is een vrijwilligers-
organisatie, in die zin dat zij in 
beginsel en in feite vooral vrij-
willigers mobiliseert om haar 
vele maatschappelijke taken te 
vervullen. Daarom heeft zij 
vooral plaatsingsmogelijkheden 
voor werklozen in vrijwilligers-
werk. Voor leiding en onder-
steuning heeft zij echter ook be-
roepskrachten in dienst. Daarom 
behoort ook het plaatsen van 
werklozen uit de probleemgroe-

pen in vacant gekomen of 
nieuwe `betaalde functies' tot 
haar beleid, eventueel met ge-
bruik van subsidieregelingen. In 
beide richtingen hebben de di-
verse afdelingen en de werk-
stichtingen van Humanitas al 
verscheidene werklozen ge- 
plaatst." 
(Weerwerk tegen Uitsluiting 
pag. 48) 

Begin 1995 besloot het hoofdbe-
stuur van Humanitas zich hier niet 
bij neer te leggen en gaf Dr. A. den 
Broeder een opdracht om de moge-
lijkheden voor een actief vereni-
gingsbeleid Sociale Activering op 
een rij te zetten. Ter zijde gestaan 
door een kleine begeleidingscom-
missie vanuit het hoofdbestuur, het 
landelijk bureau en het Humanis-
tisch Studiecentrum Nederland 
(HsN) bracht Den Broeder in augus-
tus rapport uit. Het rapport `Weer-
werk tegen Uitsluiting'. In oktober 
kwamen in Utrecht vertegenwoordi-
gers van districten, afdelingen en 
twee werkstichtingen bij elkaar om 
dit rapport te bespreken. Hun ad-
vies aan het hoofdbestuur: 
- Het rapport `Weerwerk tegen uit-
sluiting' bevat bruikbare sugges-
ties en is richtinggevend voor con-
crete activiteiten. 

- Activiteiten vanuit Humanitas ten 
behoeve van langdurig werklozen 
moeten gezamenlijk in de vereni-
ging aangepakt worden, dat wil 
zeggen door hoofdbestuur en dis-
tricten samen. Er moet een flink 
aantal afdelingen meedoen, wil je 
kunnen spreken van een Humani-
tas-activiteit. 

- Organiseer per district een bijeen-
komst met afdelingen om per dis-
trict te komen tot een werkgroep 
`Weerwerk', die begint met het or-
ganiseren van nieuw vrijwilligers-
werk met inschakeling van lang-
durig werklozen en geef deze 
werkgroepen landelijke onder-
steuning. 

- Stel een landelijke werkgroep in 
met in- en externe deskundigen. 
Laat deze werkgroep alle moge-
lijkheden inventariseren om lang-
durig werklozen in te schakelen 
bij werk van Humanitas, daartoe 
overleggen met districten en 
werkstichtingen en met het minis-
terie van Sociale Zaken onderhan-
delen over de plannen van Huma-
nitas en de financiering hiervan. 

- Maak een plan van aanpak met 
een duidelijke taakafbakening tus-
sen landelijke en districts/afde-
lings-inzet. 

Ook werd aanbevolen het rapport 
pas naar buiten te brengen zodra 
Humanitas een helder traject zou 
hebben uitgezet. Een plan van aan-
pak is er inmiddels. De uitvoering 
moet vooral in 1996 gestalte krij-
gen. De kern van dit plan (actiepro-
gramma) is, dat Humanitas bewust 
gaat aansturen op het betrekken 
van langdurig werklozen bij zowel 
het opzetten en uitbreiden van haar 
vrijwilligerswerk als bij haar pro-
fessionele activiteiten. Uiteraard 
binnen de grenzen van de moge-
lijkheden, maar die moeten vooral 
niet te beperkt worden gezien. Een 
en ander zal veel inzet en betrok-
kenheid van alle deelbesturen vra-
gen. De mensen waar het om gaat 
zijn het waard. 

juni 1996 VAN MENS TOT MENS 15 



Humanitas 
doet wat moet 
Tijdens een landelijke studiedag 
op 21 april bleek dat de ontwikke-
lingen per afdeling op het gebied 
van vrijwillige thuiszorg sterk ver-
schillen. Welke taken een afdeling 
op zich neemt wordt bepaald door 
twee factoren: wat denkt het be-
stuur (samen met de vrijwilligers) 
dat nodig is en welke taken zijn 
vrijwilligers bereid om op zich te 
nemen. Van de 57 afdelingen 
waarvan wij de gegevens in dit ar-
tikel konden verwerken, kennen 
er 35 een werkgroep Vriendschap-
pelijk Huisbezoek. In enkele plaat-
sen worden de meestal wekelijkse 
bezoekjes vooral afgelegd bij be-
woners van woonvoorzieningen 
voor ouderen, elders ligt het ac-
cent bij mensen die zelfstandig 
wonen. In 17 afdelingen doen vrij-
willigers (onbetaald) kleine klus-
jes of boodschappen voor mensen 
die daar zelf niet toe in staat zijn. 
Zes Afdelingen nemen deel aan 
projecten voor plaatsvervangende 
aanwezigheid bij thuiswonende 
dementerenden. Ook rouwverwer-
king wordt tot de vrijwillige thuis-
zorg gerekend. Hoe groot dit werk 
de laatste jaren is gegroeid blijkt 
uit het aantal afdelingen dat er bij 
betrokken is: in 1995 liefst 31. Te-
lefoonketens leiden een minder 
florissant bestaan: deze uitste-
kende methode om er zeker van te 
zijn dat het nooit langer dan 24 uur 
onopgemerkt blijft als je als al-
leenwonende iets overkomt be-
staat nog maar in zes afdelingen. 
Algemene thuiszorg-activiteiten 
worden gemeld door 17 afdelin-
gen, 11 afdelingen concentreren 

zich op terminale thuiszorg, een 
zeer gewaardeerde vorm van 
dienst-verlening aan stervenden 
die thuis worden verzorgd en 
vooral aan hun huisgenoten. Een 
heel specifieke vorm van thuis-

zorg is tenslotte de Thuisdieren-

verzorging bij ziekte en vakantie 

door de afdeling Eemland. 

Humanitas is 

- 	- 
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Op bezoek gaan bij 
iemand die gebrek aan 

aanspraak heeft is 
vrijwillige thuiszorg. 

Iedere week een paar uur 
aandacht geven aan een 
man of vrouw die min of 

meer dement is maar nog 
wel thuis wordt verzorgd, 
zodat de vaste partner er 
even tussenuit kan, dat is 

vrijwillige thuiszorg. 
Mensen die daartoe zelf 
niet (meer) in staat zijn 

helpen met het ophangen 
van die nieuwe foto van 

de kleinkinderen, 
met een lamp indraaien, 

met het invullen van 
lastige formulieren of een 

eindje wandelen met 
iemand die dat alleen 
niet meer kan of durft, 

het is allemaal vrijwillige 
thuiszorg. Duizenden 

vrijwilligers van Humani-
tas zijn er mee bezig. 

Van de Eemsmond tot de 
Westerschelde, 

van Alkmaar tot de 
Oostelijke Achterhoek. 
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vrijwillige thuiszorg 
De vraag naar zorg zal de komende 
decennia sterk stijgen. Inmiddels 
trekt de overheid zich langzaam te-
rug. Hoe minder geld beschikbaar 
is voor professionele zorg, hoe drin-
gender het beroep op de mantel-
zorg (familie, vrienden, buren) en 
op vrijwilligers. Wat moet er ge-
beuren om die last dragelijk te hou-
den? Hebben hulpverleners nog 
wel `zin in zorg'? Hoe zit het met de 
persoonlijke aandacht voor patiën-
ten, komt die niet in de knel door 
de werkdruk? 
Als deel van de gezamenlijke jubi-
leumviering van Humanitas en het 
Humanistisch Verbond kwamen 
vragen als deze aan de orde tijdens 
het symposium `Zin in Zorg' in de 
Rode Hoed. Een verslag van dat 
symposium verscheen eveneens 
onder die titel. 

Eigen plaats 
Vrijwillige thuiszorg is iets anders 
dan de professionele thuiszorg, zo-
als die is gegroeid uit de gezinsver-
zorging en het kruiswerk. In de ge-
zinsverzorging heeft Humanitas al-
tijd een prominente rol gespeeld, 
tot aan de grote fusiegolven van de 
tachtiger en negentiger jaren. Prak-
tische zaken zoals bedden verscho-
nen, medicijnen klaarzetten of hel-
pen bij aan- en uitkleden zijn niet 
gebonden aan een of andere `iden-
titeit'. Dat doe je niet christelijk, ka-
tholiek of humanistisch. Dat doe je 
praktisch en efficiënt. Daarom 
moest ook de gezinszorg van Huma-
nitas opgaan in plaatselijke en re-
gionale stichtingen. Of het doel van 
deze fusiegolf is bereikt blijft de 
vraag. De kosten van de thuiszorg 
dreigen uit de pan te rijzen. Boven-
dien wordt het geleidelijk aan 
moeilijker aan voldoende perso-
neel te komen. Aan de ene kant is 
daarmee de deur open gezet voor 
particuliere thuiszorg-bureaus, die 
zonder subsidie werken. Vaak zijn 
het bureaus die zijn opgezet door 
de gesubsidieerde thuiszorg. De 
eerste geruchten over vermenging 
van geldstromen zijn er al. 
Aan de andere kant heeft deze ver-
zakelijking van de professionele 
thuiszorg geleid tot een toenemend  

beroep op vrijwilligers. De vrijwilli-
ger hoeft niet te kijken naar wat 
haar of hem op basis van een subsi-
dievoorschrift is opgedragen of toe-
gestaan. De vrijwilliger mag zelf uit-
maken hoeveel tijd hij of (meestal) 
zij aan een bepaalde cliënt be-
steedt. De vrijwilliger stelt zich be-
schikbaar om aandacht aan anderen 
te geven, bij uitstek een Humanitas-
begrip. 
Humanitas is van mening dat het 
vrijwilligerswerk binnen het geheel 
van de thuiszorg een eigen plaats 
heeft en ook de ruimte moet heb-
ben om zich als zodanig te ontwik-
kelen. Bereikbaarheid, toeganke-
lijkheid en doelmatigheid van dit 
vrijwilligerswerk verdienen te wor-
den verbeterd, waarbij samenwer-
king voor de hand ligt. Bij die sa-
menwerking moeten in de eerste 
plaats de vrijwilligersorganisaties 
betrokken zijn, maar ook de profes-
sionele thuiszorg. Dit beleid werd 
eind 1994 door het Hoofdbestuur 
van Humanitas vastgesteld en tij-
dens een landelijke studiedag op 21 
april met de afdelingen besproken. 

Landelijk overleg 
Omdat Humanitas in principe iedere 
vorm van thuiszorg belangrijk vindt 
nam de vereniging ook deel aan het 
Landelijk Overleg Vrijwillige Thuis-
zorg (LovT). Vanuit dit overleg zou 
worden gewerkt aan het stimuleren 
van samenwerking op plaatselijk ni-
veau. Er is weinig van terechtgeko-
men, onder andere omdat lang niet 
alle organisaties er aan deelnamen. 
Ondertussen ontstond ook een sec-
tie zorg binnen de Nederlandse Or-
ganisatie Vrijwilligerswerk, een ge-
subsidieerde bundeling van een 
aantal vrijwilligersorganisaties 
waarvan ook Humanitas lid is. Maar 
ook van dit NOV zijn lang niet alle 
betrokken organisaties lid. 
Voorlopig richt Humanitas zich 
daarom vooral op projectmatige sa-
menwerking en maakte een einde 
aan het lidmaatschap van de LOVT. 

Samenwerking is goed, maar het 
moet wel tot resultaat leiden. 
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Tweemaal prijs in Rotterdam 

Het was 29 mei tweemaal prijs met 
de nieuwe levensloopbestendige wo-
ningen van Humanitas in Rotterdam. 
In de eerste plaats was Koningin 
Beatrix bereid gevonden dit nieuwe 
en spraakmakende complex wonin-
gen voor ouder wordenden officieel 
te openen. Als originele openings-
handeling liet zij een knuffelkarper 
met een gouden kroontje los in de 
vijver in het complex. Zij gaf duide-
lijk blijk van grote waardering voor 

de vernieuwende gedachten achter 
de bouw van deze levensloopbe-
stendige' woningen. Dat zij daarin 
niet alleen staat bleek ook uit de toe-
kenning van de 'Prima Vera-prijs' 
door Zorg-verzekeraars Nederland. 
Aan deze prijs is een geldbedrag 
verbonden van f 15.000.-. Hij wordt 
jaarlijks toegekend aan een persoon 
of organisatie voor een bijzondere 
bijdrage aan de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg. 

Koningin Beatrix op bezoek in een van de 'levensloopbestendige woningen' tijdens de 
opening in Rotterdam. Foto Humanitas/Hans Pattist. 

•DT kri EN LAND 
Lintje 
Het regende dit jaar 
rond Koninginnedag 
heel wat minder 'lin-
tjes' dan gebruikelijk. 
Dat lag aan de gewij-
zigde normen: er werd 
meer gelet op echte 
verdiensten en minder 
op langdurige trouw. 
Des te meer waren de 
lintjes inderdaad een 
blijk van waardering 
voor de onverplichte 
inzet van mensen voor 
de samenleving. Een 
van die mensen: Ar-
mand Schuitema, voor-
zitter van de afdeling 
Walcheren van Huma-
nitas. Hij werd be-
noemd tot Ridder in de 
orde van Oranje Nas-
sau. De versierselen 
werden hem tijdens 
een bijeenkomst in het 
Jacob Roggeveenhuis 
in Middelburg opge-
speld. De brede maat-
schappelijke verdien-
sten van de heer Schui-
tema kregen daarbij 
alle aandacht. Zelf be-
trok hij Humanitas na-
drukkelijk in deze 
hulde en dan in het bij-
zonder de afdeling 
Walcheren, waar hij 
zich graag nog vele ja-
ren voor wil inzetten. 

Klantvriendelijk 
'De drie meiden van de 
balie saw (Sociale za- 
ken, Arbeidsmarktbe- 
leid en Welzijn) geven 
goede en gerichte in-
formatie, zijn nooit on-
geduldig en verwijzen 
direct goed door. Deze 
medewerkers van de 
gemeente Breda heb-
ben terdege verstand 
van zaken en delen hun 
kennis graag met men-

sen die bij hen te rade 

gaan'. 
Met deze woor-

den van mevrouw C.P. J. 
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Steenvoorde werden de 
drie medewerksters 
van de publieksbalie 
SAW bekroond als 
'Beste Loket van de Ge-
meente Breda'. Het ini-
tiatief tot deze bekro-
ning ging uit van 
`Marge in Beeld', het 
netwerk van vrijwilli-
gersorganisaties in  

Breda die werken met 
en voor mensen die le-
ven op de grens van 
het bestaansminimum. 
Humanitas maakt deel 
uit van dit netwerk. 
Directeur Van der Horst 
van Sociale Zaken kon 
meteen wat terugdoen: 
de gemeente had 400 
vrijplaatsen ontvangen  

voor de Bredase pre-
mière van André Hel-
lers' Chinees Nationaal 
Circus en die kreeg 
Marge in Beeld door 
hem overhandigd om te 
verdelen onder de 
mensen voor wie de 
deelnemende organisa-
ties opkomen: de mi-
nima. 



Bij wijze van oma/opa 
Wat is een klein kind 
zonder opa of oma? Hoe-
veel plezier kunnen ou-
deren hebben aan 
kleine kinderen? Groot-
ouders en kleinkinderen 
kunnen heel veel voor 
elkaar betekenen en 
daarom leek het een 
goed idee te gaan be-
middelen tussen gezin-
nen met jonge kinderen 
die geen eigen opa of 
oma hebben en ouderen 
zonder eigen kleinkin-
deren met het doel ze bij 
elkaar te brengen. Leuk 
idee en als er veel be-
kendheid aan wordt ge-
geven misschien ook 
goed uitvoerbaar. Toch 
is het tot dusver niets ge-
worden. Humanitas in 
Drenthe kon twee con-
tacten tot stand brengen, 
maar er is te weinig tijd 
om het project verder 
van de grond te tillen. 
Voorlopig kan er alleen 
worden bemiddeld op 
basis van spontane aan-
meldingen. 
Ook het commerciële 
bureau dat vorig jaar het 
initiatief nam tot dit soort 
bemiddelingen heeft 
weinig succes. Eerst is 
de bemiddelingprijs 
verlaagd van f 400.- tot 
f 65.-, maar ook dat 
heeft niet tot resultaat 
geleid. Het wachten is 
wellicht op iemand die 
het project ook op inspi-
rerende wijze in de pu-
bliciteit brengt. Want het 
is zonneklaar dat contac-
ten tussen jonge kinde-
ren en ouderen voor 
beide partijen plezierig 
en zinvol kunnen zijn. 
Al is het maar omdat je 
weer een aantal mensen 
uit hun isolement kan 
halen door ze met een 
andere generatie in con-
tact te brengen. 

Een van de Humanitas-voetballers samen met 
Vitesse-teamgenoot Carlos van Wanrooy. 

Voetbal 
Ook dit jaar nam een team van het wooncentrum 
voor mensen met een handicap van Humanitas 
uit Harderwijk weer deel aan voetbalwedstrijden 
om de NUON Vitesse G-trofee'. 

Het team, bestaande uit keeper Leo Wormhoudt, 
veldspelers Ron Kamp, Henri Dijkhof, Peter van 
Diejie en Ronald Thomas en als gastspeler van 
Vitesse Carlos van Wanrooy wist zich als 
groepswinnaar te plaatsen voor de finale maar 
werd helaas na een stevige doch sportieve 
wedstrijd tweede in de eindstand achter het 
team van De Noordhoek uit Zutphen. 

Behoefte aan een praatje of gesprek? 
Bel de praatlijn 

voor ouderen van Humanitas: 

020 - 627.33.85 - Elke avond 9-1 

Uitzending Nederlandsche kinderen in 1945 
In de directe naoorlogse jaren regelde de 'Nationale Commissie tot Uitzen-
ding van Nederlandsche Kinderen 1945' de zorg voor kinderen die onder 
oorlogsgeweld hadden geleden. Over deze activiteiten is nog nauwelijks 
archiefmateriaal te vinden. Het archief van de Commissie zelf blijkt 
spoorloos. De heer J. Sintemaartensdijk uit Ridderkerk doet onderzoek 
naar het werk van de Nationale Commissie en stuitte daarbij in het archief 
van het Rode Kruis op een artikel in het blad De Koerier van juni 1995 
waarin de schrijver, Roel van de Eijnde, gegevens noemt die hij via 
`iemand van Humanitas' zou hebben verkregen. Hij weet evenwel niet 
meer 'wie van Humanitas'. 
De heer J. Sintemaartensdijk zou zeer graag in contact komen met de 
zegsman of zegsvrouw van Humanitas. Ben u degene die informatie over 
het werk van de Nationale Commissie tot Uitzending van Nederlandsche 
Kinderen 1945 aan de journalist Van de Eijnde heeft verstrekt, weet u wie 
dit is of zou kunnen zijn, of heeft u zelf informatie over het werk van 
Humanitas voor genoemde Commissie, neemt u dan contact op met het 
landelijk bureau (M. Kerkhof) of belt u rechtstreeks met de heer 
Sintemaartensdijk (0180-41.17.77, Farelcollege). 
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Lions Jazz Festival 
Geld bijeenbrengen 
voor goede doelen is 
een van de doelstellin-
gen van Lions Clubs. 
Ook in Groningen, dat 
alleen al drie Lions 
Clubs telt. Samen orga-
niseerden zij nu al voor 
de elfde keer het Lions 
Jazz festival, waar als al-
tijd honderden jazz-lief-
hebbers en Lions-leden 
op afkwamen. Samen 
brachten zij ook dit jaar 
weer een aanzienlijk be-
drag bijeen. Humanitas 
Groningen profiteerde 
mee: f 20.000,- mag wor-
den besteed aan audio-
visuele hulpmiddelen bij 
de opvang van asielzoe-
kers en statushouders. 
Naast Humanitas werd 
ook de organisatie 'Bar-
tje' rijk bedacht als bij-
drage om een aantal 
sporten voor gehandi-
capten mogelijk te ma-
ken en kreeg de afdeling 
Kindergeneeskunde van 
het Martiniziekenhuis 
een bedrag om kinderen 
wat op te vrolijken als ze 
op bezoek moeten bij de 
polikliniek. 



LARTEKREET 

Iets moois met mensen 
mogen delen 
In het duistere verleden dienden mensen zich 
lijfelijk te beschermen tegen natuurelementen 
en tegen wilde beesten. Vandaag sluipt een 
andere vijand geruisloos het hart van de men-
sen binnen en dreigt de omgang tussen men-
sen te vergiftigen, ook in welzijnsland. Door 
berekening, consumptiedrift, concurrentie 
dreigt de spiritualiteit als het onvoorwaarde-
lijk vertrouwen in de geestelijke kracht van 
de mens verstikt te worden, waardoor men-
sen zwak, onverschillig, opstandig, onvrij 
worden. En dit, terwijl met enige vindingrijk-
heid het goede uit mens en samenleving da-
gelijks uit het mensenleven te plukken valt: 
"Humanitas geeft de burger moed" en 
"Goede buren". het valt ons toe als we er oog 
voor hebben. 

Voor de voeten geworpen 
Gelukkig heeft Humanitas iets pragmatisch: 
"De doeners van Humanitas". Het Griekse 
woord Problèma betekent letterlijk: het wordt 
me voor de voeten geworpen. Dat pak ik aan 
om te voorkomen dat de mens struikelt. Geen 
overdreven problematiseren,  probleemanay-
ses, in kaart brengen, er wat aan doen. Inzicht 
is noodzakelijk, uitzicht is voor mensen be-
langrijker. "Uit hoe wij omgaan met mensen zal 
blijken wie wij zijn" (Rengelink, 1985). 

Dwars door de zuilen heen 
De grote menselijke en maatschappelijke 
problemen moeten breed maatschappelijk 
gedragen worden, dwars door de zuilen 
heen. Het humanisme van Humanitas vindt 
men overal. Het zal de dakloze een zorg we-
zen naar welke kerk diegene gaat, die hem 
(h)erkent, die hem nabij is (naaste). 

Ballast overboord 
Humanitas biedt kansen die zuilen, inclusief 
de professionele zuil, minder kunnen bieden: 
weinig last van dogma's, wel van een verfijnd 
geweten, geen honderden functionarissen 
aan het werk hoeven houden; werken met 
vrijwilligers, wat hebben wij te verliezen? On-
bevangen, open naar de samenleving toe, al  

het menselijke behartigen, ook euthanasie, 
transsexualiteit... Het humanisme van Humani-
tas hoeft zich niet zo nodig te grabbel te 
gooien aan het marktmechanisme. 

Vrijwilligers, een aanbod 
Gratis zijn ze. "Gratis" betekent gave: een 
zeldzaam wordende geestelijke kracht in de 
samenleving. Vrijwilligers worden vaak ver-
smald tot leken, tot een vraagkant die, mits 
betaling, moet getraind worden, terwijl ze 
een uniek aanbod zijn. De professor - de stu-
dent. De therapeut - de cliënt. De professio-
neel - de vrijwilliger. De meest wijze - leert 
het meest. 

Lege doos 
Welzijnsland heeft geen taal. Alles gepikt van 
het leger ("sectie"), uit het bedrijfsleven 
("markt"), de techniek ("input - output - in-
schakelen"). Geleerde termen uit het Engels 
die mensen uit elkaar spelen, waar mensen 
geen boodschap aan hebben. Ze gaan enkel 
over de vorm, niet over de inhoud: een lege 
doos, een uitdaging voor Humanitas. 

De haas ligt dubbel van het lachen 
"In angst is nog nooit een haas geschoten". Ik 
zie het daar al tijdens de jacht, dubbel van het 
lachen in het koren liggen. Humanitas kan met 
veel uit zijn koker komen, maar wel samen 
met vele anderen, geen kerkjes binnen de 
vereniging, dat worden kerkers. 
Het goede behoudend beter worden, dat 
vraagt vindingrijkheid. 

De achterkant van de vereniging 
Reeds 15 jaar zie ik Humanitas in het gelaat 
van de vrijwilligers. Sinds eind '95 krijg ik de 
kans, als lid van het hoofdbestuur, kennis te 
maken met de achterkant van de vereniging. 
"Waar zijn we toch aan begonnen". Ik zal er 
veel leren, als een onvoltooide symfonie. Men 
kan mij steeds bevragen; en dan maar kijken 
wat het wordt. 

C. MAAs MA/Pm. D. 
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