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Naast de leden en donateurs van Huma-
nitas ontvangen ook alle vrijwilligers van 
Humanitas tien keer per jaar Van Mens tot 
Mens. Het is van belang dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden van alle activitei-
ten en al het nieuws van Humanitas. Elke 
afdeling van Humanitas kan de namen en 

adressen van haar vrijwilligers aan de 
redactie doorgeven. Alle vrijwilligers zullen 
dan zo spoedig mogelijk in het lezersbe-
stand worden opgenomen. Vrijwilligers die 
nog geen Van Mens tot Mens ontvangen 
kunnen hiervoor contact opnemen met 
hun afdeling. 

O  Ook vrijwilligers krijgen 
Van Mens Tot Mens 

inhoud 

s 	graag, a 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelend
v. e volvr q n.• 	delen. 

Uiterste 

houdbaarheidsdatum 

Bij mij in de achtertuin kan ik goed zien hoe 

de seizoenen wisselen. Nu in oktober bijvoor-

beeld zie ik de bladeren aan de bomen lang-

zaam goud, geel en bruin worden. Sommigen 

houden daar niet van: een voorbode van afta-

keling en verval. Maar anderen zijn juist dol 

op de herfst. De inluidingvan een nieuw sei-

zoen, de mystiek van de natuur die zich op-

maakt voor koude dagen en minder licht. 

Waarom zou je het ook anders willen zien? In 

onze samenleving lijkt het vaak alsof alleen 

bloei, groei, jeugd en toekomst deugdzaam 

zijn. Alsof historie en ouderdom ons op een 

ongewenste manier herinneren aan sterfe-

lijkheid en teloorgang. Het is jammer dat dit 

zo wordt beleefd, zelfs door veel ouderen. 

Alsof mensen een uiterste houdbaarheids-

datum hebben. Veel mensen waarderen zich-

zelf vooral om de bijdragen die zij leveren aan 

hun omgeving. Prachtig, als je veel en hard 

werkt of een scherp oog hebt voor je naas-

ten. Gelukkig zijn er mensen die eigenwaar-

de ook aan zichzelf ontlenen. Zij houden hun 

kennis en hun inte-

resses scherp. Hu-

manitas helpt hen 

daarbij. De afdeling 

Amsterdam bijvoor-

beeld heeft de Leer-

plaats 50+. Die 

komt tweewekelijks 

tegemoet aan de 

leergierigheid van 

ouderen die zich da-

gelijks verder ont-

wikkelen. Altijd met groot plezier. Werken 

aan onszelf doen wij niet alleen door ons in 

te spannen voor onze omgeving, maar ook 

door open te staan voor wat onze omgeving 

ons biedt. Daarom investeren wij als Huma-

nitas in de multiculturele samenleving. Nieu-

we mensen, nieuwe smaken, nieuwe kennis 

en nieuwe kansen in plaats van vol is vol. Wie 

zijn omgeving kent en respecteert, is niet 

bang voorverandering. Sterker nog: het prin-

cipe van leren is het loslaten van oude ken-

nis en het opslaan en toepassen van nieuwe 

informatie. Wie dat vermogen koestert, 

raakt nooit voorbij de uiterste houdbaar-

heidsdatum. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas Voor meer informatie 
redactie Van Mens Tot Mens 
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• Humanitas kreeg in 

Noord-Brabant dui-

zend kaarten in een 

brievenbus dankzij 

een speciale actie. 

■ De afdeling  Rheden/Rozendaal  is op zoek 

naar een nieuwe voorzitter. De zittende voorzitter 

zal in de nabije toekomst haar functie beëindi-

gen. Haar opvolger moet maatschappelijke be-

trokkenheid hebben, zichtbaar contacten onder-

houden in de plaatselijke samenleving en 

enthousiasmeren. Meer informatie: Ine Kaiser, 

telefoon 0313 • 422 104 

■ De afdeling  Nijmegen  zoekt een coërdinator 

voor het project Vriendschappelijk Huisbezoek. 

Ook wil deze afdeling in contact komen roetvrijwil-

ligers die aan het nieuwe bestuur willen deelne-

men. Meer informatie Lia Kemerink, telefoon 

024.388 20 53. 

■ De afdeling  Zoetermeer  zoekt vrijwilligers 

voor haar project Vriendschappelijk Huisbezoek. 

De vrijwilligers gaan regelmatig op bezoek bij 

mensen die daar behoefte aan hebben. Meer in-

formatie: telefoon 079 • 331 62 63 (woensdag 

tussen 10.30 en 12.00 uur). 

■ In  Rijswijk  zoekt de Stichting Humanitas Be-

geleid Zelfstandig Wonen vrijwilligers die men-

sen met een licht verstandelijke handicap willen 

begeleiden. Het gaat daarbij om hulp bij zaken 

als budgettering, koken en het bevorderen van 

weerbaarheid en zelfvertrouwen. Meer informa- 

tie bij Liesbeth van den Bosch, telefoon 070 • 

364 17 31. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent. Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Kaartje van Humanitas 

• 
Ruim duizend mensen kregen afgelo- 

pen zomer een kaartje van vrienden, fa-

milie en kennissen. Dat was op zich niet zo bij-

zonder, ware het niet dat de kaarten zijn 

verstrekt door Humanitas. Tijdens het multi-

culturele Festival Mundial nodigde Humanitas 

festivalgangers uit om een vanaf haar stand 

een Humanitas-kaartje te versturen aan fami-

lie en vrienden. Het district Zuid van Humani-

tas heeft de kaarten laten ontwerpen. De reac-

ties van de mensen op het initiatief van 

Humanitas waren overweldigend. Tal van men-

sen stonden bij de stand van Humanitas driftig 

te schrijven en na te denken wie zij een kaartje 

zouden kunnen sturen. Zo was er een groep 

van vijf dat ogenblikkelijk wist dat hun zesde 

vriend, die in het ziekenhuis lag, een kaartje 

moest hebben. Naast de stand van Humanitas 

stond een brievenbus, die aan het einde van 

de dag tot de nok was gevuld. Ruim duizend 

kaartjes zijn verstuurd. De kaarten van het dis-

trict Zuid zijn tegen een luttel bedrag te koop, 

bij afname van vijftig exemplaren. 

Meer informatie: telefoon 040 213 07 11 of 

fax 040 211 26 98. 

Humanitas naar :-..j)Jaiije 

Half oktober strijkt een delegatie van 

Humanitas neer in Madrid. Niet voor 

een welverdiende vakantie aan de Costa 

Brava, maar om tekst en uitleg te geven over 

een aantal multiculturele projecten van Hu-

manitas. Het gaat vooral om projecten die 

draaien in het district Noord. De delegatie is 

aanwezig op de achtste Europese Workshop 

Vrijwilligerswerk (8th European Workshop on 

Volunteer Action), die van 15 tot en met 18 

oktober 1999 in Madrid wordt gehouden. 

Onder de titel Multicultural Volunteering zal 

een groepje vrijwilligers en medewerkers van 

Het is moeilijk om 

de dood van een ge-

liefde alleen te ver-

werken. 

LL 

Schrift 2000 lezen 

•

De ingevulde exemplaren van Schrift 

2000 druppelen binnen op het 

Landelijk Bureau van Humanitas. De ene 

inzender beperkt zich tot one-liners, de 

ander vult het schrift tot het laatste stukje 

wit met een levensverhaal. Allemaal inte-

ressante en soms ontroerende verhalen 

Humanitas het een en ander vertellen over 

de unieke manier waarop vluchtelingen en 

migranten in Groningen en Hoogezand wor-

den opgevangen en begeleid bij hun integra-

tie in de Nederlandse samenleving. De con-

ferentie wordt georganiseerd door 

Volunteurope, een netwerk dat zich inzet 

voor de promotie van vrijwilligersactiviteiten 

in Europa. Volunteurope telt maar liefst 

1600 leden en is vertegenwoordigd in 25 

landen. Buiten haar eigen presentatie zal de 

Humanitas-club dan ook zeker haar voel-

sprieten uitsteken om ideeën en inspiratie 

op te doen bij haar Europese collega's.  

van gewone en ongewone mensen. Schrift 

2000 is een initiatief waarbij Humanitas zo 

veel mogelijk mensen in de gelegenheid 

stelt gevoelens, ervaringen en ideeën op te 

schrijven en in te sturen. Onder een breed 

publiek zijn schriften uitgedeeld met het 

verzoek om ze ingevuld in te leveren bij 

Humanitas. De verwachting is dat ongeveer 

3000 ingevulde exemplaren zullen worden 

ingestuurd. Dat betekent heel veel leeswerk 

en daarom zoekt de werkgroep Schrift 

2000 vrijwilligers die willen helpen met het 

selecteren van de bijdragen. Deze werk-

groep komt daarvoor tot februari één of 

twee keer per maand bijeen. Het aantal bij-

eenkomsten is afhankelijk van het aantal 

binnengekomen schriften. De eerste keer 

worden de selectieprocedures en -criteria 

besproken. Tijdens de resterende bijeen-

komsten wordt maximaal vier uur per dag 

gelezen. 

Voor meer informatie: Humanitas (Hellen 

Këhler), telefoon 020 • 523 11 00. 

Eerste bewoonster Akropolis 

•
De eerste bewoonster van een Ie-

vensloopbestendige woning in het 

Rotterdamse wooncentrum Akropolis, is 

daar begin augustus overleden. Aagje 

Boutkan was drieëeneenhalf jaar geleden 

de eerste die sleutel van een Akropolis-wo-

ning in ontvangst nam. Tot haar zeventig-

ste had zij als dienstvrouw bij iemand inge-

woond. Haar woning in de Akropolis, net als 

de rest volledig aangepast aan wat oude-

ren zelf kunnen, inspireerde Boutkan om 

weer te gaan koken. Dertig jaar daarvoor 

had zij voor het laatst zelf een potje op het 

vuur gezet. Aagje Boutkan is 105 jaar ge-

worden. 

n 	n Amstelveen 

oio
De afdeling Amstelveen start met een 

werkgroep rouwbegeleiding. De groep 

bestaat uit vrijwilligers die zelf ooit een rouw-

proces hebben doorgemaakt. Vanuit deze 

persoonlijke ervaring willen zij mensen die 

nog volop in zo'n proces zitten, de helpende 

hand reiken. Bijvoorbeeld tijdens vakanties 

of de jaarwisseling. Op tal van plaatsen 

heeft Humanitas werkgroepen voor rouwbe-

geleiding. Meer informatie over de werk-

groep in Amstelveen: mevrouw G. Hazen-

berg, telefoon 020  •  645 17 33 of de heer 

C. Lagendijk, telefoon 020  •  641 57 28. 

Praten over de dood 

•

Humanitas organiseert samen met de 

uitvaartvereniging AWL en het Huma-

nistisch Verbond in Harderwijk zes gespreks-

avonden onder de titel Praten over de dood 

verrijkt je leven. De cursus wordt in het eerste 

kwartaal van volgend jaar gegeven. De zes ge-

spreksbijeenkomsten bieden mensen hand-

vatten om beter te kunnen omgaan met de 

dood. Veel mensen die te maken hebben met 

een sterfgeval in hun familie of via hun werk 

hebben behoefte aan praktische informatie. 

De groep kan maximaal uit twaalf personen 

bestaan, gelijk verdeeld over de organiseren-

de partijen. De eerste bijeenkomst is op 31 

januari en de laatste op 6 maart. Meer infor-

matie: Titia Liese, telefoon 0341 • 252 203 of 

Antje Bëmer, telefoon 0341.252 968. 

Rondom Transsexualiteit 

•

Hoe reageert de familie wanneer een 

van de familieleden transseksueel blijkt 

te zijn? Het kan een van de kinderen zijn, maar 

ook uw oom, tante of zelfs uw partner. Dat be- 

tekent vaak een emotionele storm in een voor-

heen zo stabiele familie. Speciaal voor de ver-

wanten van transseksuele en genderdysfore 

mensen, organiseert de Werkgroep Trans-

sexualiteit en Genderdysforie van Humanitas 

op 11 november een symposium onder de titel 

Rondom Transsexualiteit. De laatste jaren 

heeft publicitair vooral de transseksueel zelf in 

de belangstelling gestaan. Familieleden voel-

den zich vaak in de steek gelaten door hulpver-

leners, artsen en genderteams. Behalve de 

betrokkene zelf zaten ook zij met tal van vra-

gen. Daarom wil de Werkgroep Transsexualiteit 

en Genderdysforie via het symposium steun en 

inspiratie bieden aan familieleden. Op het sym-

posium verschaft de Humanitas-werkgroep uit-

voerige en praktische voorlichting. Daarnaast 

is de bijeenkomst gericht op huisartsen, maat-

schappelijk werkers en transseksuele en gen-

derdysfore mensen. Meer informatie: Lande-

lijk Bureau Humanitas, 020 • 523 11 00. 

Beren te kijk in Hengelo 

oio
Ook dit najaar heeft het Zorgcentrum 

Humanitas in Hengelo weer een exposi-

tie. Die is de hele maand oktober nog te zien. 

Deze keer betreft het een collectie knuffelbe-

ren, die Ilse Schat in de loop der jaren heeft 

verzameld. Schat is met haar verzameling be-

gonnen omdat zij als kind nooit een speel-

goedbeer heeft gehad. Pas toen zij getrouwd 

was kreeg zij haar eerste beer: van haar man. 

Zij was daar zo enthousiast over dat de beer 

zelfs meeging op vakantie naar Tunesië en 

Corfu. Vrienden en familie die haar vreugde 

opmerkten, zorgden voor een gestage uitbrei-

ding van de verzameling. Haar huis werd een 

berenhuis. In de gangen van het Zorgcentrum 

vallen aquarellen te bewonderen van Lia Fifis 

en Annie Geurings. In oktober zijn de beren 

en schilderijen te bezichtigen van 10.00 tot 

16.00 uur. De toegang is gratis. 

Spreekuur voor Turken 

•
De Stichting Humanitas in Rotterdam 

heeft een telefonisch spreekuur geo-

pend voor Turkse inwoners van de havenstad. 

Dit voor mensen die als gevolg van de catas-

trofale aardbeving in Turkije in geestelijke 

nood zijn gekomen. Een Turske maatschappe-

lijk werker staat de bellers te woord. Hoe hoog 

de geestelijke nood is onder de Turkse ge-

meenschap in Rotterdam, blijkt wel uit de 

overstelpende hoeveelheid hulpvragen die de 

Riaggs in Rotterdam en omgeving bereiken. 

Veertig inwoners van het Rijnmondgebied 

hebben zich gemeld bij instellingen voor psy-

chische hulp. 

Humanitas voor Kosovo 

•

Hans Becker, directeur van de Stichting Humanitas Rotterdam, heeft 

samen met Lucette Houweling en Jan-Dirk Costerus ruim 65.000 gul-

den ingezameld voor Kosovo. Het geld is overgemaakt op giro 555 van de 

Samenwerkende Hulporganisaties. Becker en zijn vrienden riepen in mei 

het Kosovo Comité in het leven. Hun doel was om alle 2500 zorg- en wel-

zijnsinstellingen in Nederland op te roepen om geld in te zamelen voor Ko-

sovo onder de titel Grenzeloze Zorg voor Kosovo. Als startdatum van het ini-

tiatief koos het trio 12 mei, de Dag van de Verpleging. Instellingen die 

aangaven mee te willen doen met de actie, kregen bezoek van het Kosovo-

busje. Overal kregen de inzittenden van het busje een warm onthaal. De ac-

tie was zo succesvol dat de eindatum in mei werd opgeschoven naar juni. 

Het Kosovo Comité beoogde met haar actie bij te dragen aan de rehabilita-

tie van scholen en ziekenhuizen in het geteisterde Kosovo. 
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BAMBER DELVER 

In de Leerplaats 

50+ van Humani-

tas houden Erni 

Keijzer (rechts) en 

Dick de Jong de 

maatschappelijke 

ontwikkelingen kri-

tisch in de gaten. 

CARRE 

Al meer dan twaalf jaa 

Amsterdam bijeenko 

bingo, maar lezingen 

computers of architec 

maatschappelijke ont 

wil leren, mij bezigho 

menleving gaande is.' 

r organiseert Humanitas in 

sten voor 50-plussers. Geen 

n discussies over thema's als 

uur. Zo kunnen ouderen 

ikkelingen blijven volgen. 'Ik 

den met wat er in onze sa- 

LEERPLAATS 50+ 

naar onderwerpen vertelt de De Baat, de 
motor achter de Leerplaats. 

Drempelvrees 
Bij het samenstellen van het programma 
vraagt zij bezoekers altijd naar ideeën. 
'Wij willen een beroep doen op de ken-
nis, de ervaring en de mening van onze 
bezoekers. In het begin werd er aarze-
lend gereageerd, maar na aandringen 
merk ik dat mensen hun drempelvrees 
verliezen en met suggesties komen. De 
Leerplaats wil mensen activeren. Achter 
die begonia's vandaan en middenin het 
dagelijks leven staan. Als ik kijk naar an-
dere activiteiten worden ouderen weinig 
uitgedaagd, in vergelijking met de Leer-
plaats 50+. Bij ons geen bingo of kaarten, 
maar informatie en discussie. 

Soms diepen wij een onderwerp uit in 
drie of vier middagen. Zo hadden wij 
eens het geloof als thema. Wij waar-
schuwden de sprekers uit islamitische, 
joodse en boeddhistische hoek dat ze re-
kening moesten houden met kritische 
mensen. Mensen die kennis willen ne-
men van een andere belevingswereld, 
maar die ook kritische noten willen kra-
ken.Wij zitten niet alleen binnen, wij 
doen ook buitenactiviteiten: museum-
bezoek of rondleidingen bijvoorbeeld.' 

De vaste bezoekers Emi Keijzer en 
Dick de Jong hebben al veel onderwerpen 
de revue zien passeren. 'Aandacht voor 
kunst en cultuur is er altijd', zegt De Jong. 
'We hebben wel eens een middag gehad 

`Ouderen zijn vol-
waardige leden van de 
maatschappij en daar 
moetje zelf wat aan 
doen' 

Het werd een bijzondere middag. Er kwa-
men verhalen los waardoor we elkaar 
goed hebben leren kennen. Soms hoorde 
ik een belevenissen die ik helemaal niet 
achter iemand had vermoed. Op zo'n 
middag leer je dat er veel schuil gaat 
onder de buitenkant van een mens.' 

De middag met het thema over dierba-
re voorwerpen is voor de bezoekers waar-
devol geweest. Er was plaats voor elkaars 
beleving, zo vertellen de dames. Er ont-
stond een heel intieme sfeer waar respect 
en interesse voor elkaars leefwereld bijna 
voelbaar waren. Dat schept onderling 
vertrouwen en dat is ook een van de rede-
nen waarom veel bezoekers met plezier 
naar de Leerplaats 5o+ komen. 

'Ook nu mijn man alweer drie jaar ge-
leden overleden is, blijf ik komen', zegt 
Erni Keijzer. 'De middagen zorgen er niet 
alleen voor dat je op de hoogte blijft van 
de wereld, maar ook ervaar ik waardering 
en ondersteuning. Dat heb ik ondervon-
den toen mijn man overleed. Iedereen 
kende hem en had een goed woord voor 
mij toen ik voor de eerste keer alleen 
kwam. Dat doet een mens heel goed.' 

`Achter de begonia's vandaan' 
'MIJN MAN ZAG IN DE KRANT een berichtje 
staan over een bijeenkomst over het Am-
sterdams havengebied. Hij is daar gebo-
ren. 'Daar gaan we naar toe!', riepen we. 
We zijn nooit meer weggegaan van de 
Leerplaats 50+.' 

Erni Keijzer is een trouwe bezoekster 
van de bijeenkomsten van de Leerplaats 
50+, georganiseerd door de Amsterdam-
se afdeling van Humanitas. Er vinden 
tweewekelijkse bijeenkomsten plaats 
voor 50-plussers die op de hoogte willen 
blijven van ontwikkelingen in de sa-
menleving. De middagen behandelen 
onderwerpen zoals computertechnolo-
gie, architectuur of de introductie van 
de euro.  

Mevrouw Dick de Jong neemt ook al vele 
jaren enthousiast deel aan de Leerplaats: 
'Van oudsher ben ik socialist en huma-
nist. Ik was lid van de Arbeiders Jeugd 
Centrale, een educatieve organisatie 
vanuit een socialistisch mensbeeld. Als 
jongere verdiepte ik mij altijd al in de 
maatschappij, als oudere ben ik dat blij-
ven doen. Toen ik met pensioen ging heb 
ik me de eerste jaren met 'achterstallig 
onderhoud' beziggehouden: alles waar 
ik tijdens mijn werkzame jaren niet aan 
toe ben gekomen. 

Nietsdoen op de bank 
Ik ben niet iemand die op de bank zit en 
niets doet. Ik wil leren, mij bezighouden  

met wat er in onze samenleving gaande 
is. De Leerplaats is daarvoor een uitste-
kende gelegenheid.' 

Ook Erni Keijzer onderstreept het be-
lang van de Leerplaats 50+ voor ouderen. 
'Als mensen ouder worden verkleint hun 
wereld. De kinderen zijn het huis uit, 
vrienden ontvallen je, collega's zijn weg. 
Je moet uitkijken dat je je niet beperkt tot 

'We hebben wel eens 
een middag gehad 
over de bouwkunst 
wijn de stad' 

het gadeslaan van de wereld. Je moet er-
aan deelnemen, met je beide benen in de 
maatschappij staan. Daar is de Leer-
plaats voor. Ouderen zijn volwaardige le-
den van de maatschappij en daar moetje 

zelf wat aan doen.' 
Vrijwilligster Marth de Baat herinnert 

zich de eerste bijeenkomst als de dag van 
gisteren. 'Het thema was voeding. De 
eerste keer kwam er een man die bij de 
Keuringsdienst van Waren had gewerkt. 
Hij wist alles over hygiëne in de keuken. 
De middag was meteen een succes. We 
zijn gestart met tien bezoekers; tegen-

woordig hebben wij gemiddeld zo'n der-
tig deelnemers.' 

In het begin was het nog even zoeken  

over het klassieke Amsterdam, de bouw-

kunst van de stad. 

Andere ogen 
Ik weet nog goed dat ik de eerste dagen 
daarna met heel andere ogen door de 
stad liep. Gebouwen, zoals het bekende 
Carré, die ik al jaren kende zagen er op-
eens heel anders uit.' 

Keijzer kan zich de middag over dier-
bare dingen nog goed voor de geest 
halen. 'Iedereen had een voorwerp mee-
genomen van huis. Al deze spullen lagen 
uitgestald op een grote tafel. Ik bekeek ze 

allemaal, maar wist niet van wie de voor-
werpen waren en al helemaal niet welke 

herinneringen ermee verbonden waren. 

Koper voor 
Leerplaats 50+ 

•

Dit najaar bestaat de Leerplaats 

50+ van de afdeling Amsterdam 

precies 12,5 jaar. Deze activiteit staat 

open voor iedere geïnteresseerde 50-

plusser. 'Iedereen is welkom', zegt Marth 

de Baat van de afdeling Amsterdam. 'Wij 

vragen de bezoekers niet of ze lid zijn van 

Humanitas. Het woord humanisme valt 	- 

ook nooit. Wel handelen wij vanuit het hu-

manisme, waar de mens centraal staat. 

Iedereen wil leren in zijn of haar eigen tem-

po. Mensen zijn van nature nieuwsgierig 

en die nieuwsgierigheid moet geprikkeld 

worden. Op een respectvolle manier. Je 

bent nooit te oud om te leren, luidt het ge-

zegde. Het is nog waar ook.' 
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Twee jaar geleden kwam Filia Kramp 

in het hoofdbestuur van Humanitas. 

De multiculturele samenleving is 

haar onderwerp daar. Humanitas 

moet zich daar niet alleen duidelijk 

over uitspreken, maar haar woorden 

ook waarmaken. 'Wij moeten niet de 

'Angst is dodelijk 

`IK BEN ERVAN OVERTUIGD dat ik als zwarte 
vrouw iets kan bijdragen aan de beeld-
vorming over migranten. Je hoort men-
sen vaak zeggen dat zij nooit migranten 
tegenkomen in het vrijwilligerswerk. Er 
wordt ook gezegd dat migranten niet we-
ten waar zij moeten zijn om maatschap-
pelijke invloed uit te oefenen. Dat geldt  

in ieder geval niet voor mij. Ik doe al van-
af 1991 als vrijwilligster bestuurswerk 

voor diverse organisaties. Voor een deel 
is mijn keuze voor het vrijwilligerswerk 
ideologisch. Als je een redelijke baan en 
inkomsten hebt, is het goed om iets terug 
te geven aan die samenleving waarin je 

deze positie bekleedt. Ik ben ambitieus. 

• Filia Kramp: 'Geen enkele verandering komt 

vreedzaam tot stand.' 

Dat roep ik niet van de daken, maar ik 

schaam mij er ook niet voor. Maar het 
moet in deze wereld niet alleen gaan 
over geld verdienen. 

Ik ben mij ervan bewust dat ik een mi- 

grant ben, hoewel ik langer dan de helft 
van mijn leven in Nederland woon. 

Zwarte achterban 
Toen ik vrijwilligerswerk ging doen, wil-
de ik niet in de politiek of in migrantenor-
ganisaties. Ik heb geen zwarte achterban. 
Maar ik vind wel dat ik de democratische 
plicht heb om iets te doen voor de samen-
leving. 

Ik kwam in contact met Bedrijven en 
Humanitas, de organisatie die bestuur-
ders werft voor Humanitas. Humanitas 
is een leuke club, waar mensen enthou-
siasme kunnen opbrengen voor het klei-
ne. Soms heeft een afdeling een initiatief 

`Misschien is multi-
cultureel voor meer 
dan één uitleg vatbaar' 

waarvoor mensen heel gedreven in actie 
komen. Dat werkt inspirerend. Men gaat 
uit van de goede dingen: mensen nemen 
zoals ze zijn en er niet per definitie aan 
willen sleutelen. Natuurlijk geloof ik 
daarom dat het hout snijdt om in het 
hoofdbestuur van Humanitas te zitten. 
Men zou raar opkijken als onze vrijwilli-
gers niet meer in actie zouden komen. 

In het hoofdbestuur heb ik multicultu-
rele zaken in mijn portefeuille. De mees-
te maatschappelijke organisaties heb-
ben de kleur van de overheersende groep. 
Dat zijn meestal witte mensen. Humani-
tas is zich er echter steeds meer van be-
wust dat er meer is dan alleen wit. Als het 
gaat over de multiculturele samenleving, 
zegt men doorgaans dat het over migran-
ten gaat en niet over hun kleur. 

Duitsers en Amerikanen 
Toch noemen wij Duitsers of Amerika-
nen in Nederland geen allochtonen. Het 
gaat bij allochtonen om de beelden in on-
ze hoofden. Ik ben in de eerste plaats een 
hoog opgeleide Nederlandse met een 
goede baan en een mooi huis in een dorp. 
Wat dat betreft onderscheid ik mij in 
niets van andere hoog opgeleiden. Maar 
als ik op straat loop, lijk ik op mensen die 
allochtonen worden genoemd. Zo word 
ik ook aangesproken. Anderen bepalen  

waar ik bij hoor. Gelukkig ben ik mondig 
en kan ik wel voor mijzelf opkomen. 

Waar het om gaat is dat wij als men-
sen niet onze verschillen moeten bena-
drukken, maar onze overeenkomsten. 
Alle mensen delen hetzelfde: zij willen 
een woning, eten, drinken, gezelligheid, 
goede relaties. Dat is niet gekoppeld aan 
ras, kleur of geloof. Ik zie het echter niet 
als mijn taak om binnen Humaintas de 
discussie over integratie te starten. Dat is 
al gebeurd. Een discussie over de multi-
culturele samenleving moet zich boven-
dien niet alleen in het hoofdbestuur af-
spelen, die moet draagvlak hebben in de 
hele vereniging. Hier moet iedereen over 
meepraten. 

Maar het gaat om meer dan discussie. 
Humanitas moet zich duidelijk uitspre-
ken over de multiculturele samenleving. 
En zij zal ook moeten laten zien wat zij 
werkelijk doet op dit gebied. Ik ben daar 
nog wel eens kritisch over.Want hoe laatje 
zien datje bijdraagt aan de multiculturele 
samenleving? Misschien in je personeels-
beleid. Een voorbeeld: is het personeel van 
Humanitas op het landelijk bureau een af-
spiegeling van de samenstelling van de 
bevolking van Amsterdam? 

Als je als Humanitas roept dat je ge-
looft in de multiculturele samenleving, 
moet je eerst definiëren wat je daaron-
der verstaat. Is dat vrijwilligerswerk voor 
migranten of betekent het dat je migran-
ten als vrijwilligers gaat aantrekken? Of 
betekent het allebei? 

Koek herverdelen 
Het kan ook inhouden dat je de cultuur 
van je organisatie aanpast, zodat er meer 
zwarten in de organisatie komen. Ook op 
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it4aatschappelijk, 
organisaties hebben 
de kleur van de 
overheersende groep' 

bestuursfuncties. Ben je bereid de koek 
te herverdelen onder andere belangheb-
benden? Dat zou een veranderingspro-
ces op gang brengen, maar dat gaat nooit 
vanzelf. Veranderen doet pijn. Geen en-
kele verandering komt vreedzaam tot 
stand. Als je alleen maar bang bent voor 
de reacties die veranderingen oproepen, 
kom je er nooit toe iets te gaan verande-
ren. Angst is dodelijk. 

Dat opent ook de vraag welke veran-
deringen je als Humanitas gewenst acht 
en welke niet. Pas als je niet bang bent 
om deze discussie aan te gaan, kan er iets 
veranderen in je organisatie. De vraag is 
welke weg Humanitas gaat bewandelen 
om de multiculturele samenleving te be-
vorderen. Kiezen wij voor echte verande-
ring, waar wij consequenties aan verbin-
den? Of kiezen wij voor de consensus, de 
middenweg? Dan verdwijnt de passie om 
iets te willen veranderen, de scherpe 
kantjes gaan eraf. Gaandeweg wordt het 
wel iets, maar Humanitas wordt geen 
trendsetter. Dan blijven wij een witte 
club waar af en toe zwarte mensen ko-
men. 

Ik zou het prettig vinden om in de ko-
mende jaren zover te komen dat Huma-
nitas weet wat zij verstaat onder een 
multiculturele samenleving. Misschien 
dat we tot de conclusie komen dat het 
begrip multicultureel voor meer dan één 
uitleg vatbaar is. In Leeuwarden bete-
kent het misschien iets anders dan in 
Den Haag, maar die ruimte moet er zijn. 
Het belangrijkste is dat deze discussie 
wordt aangegaan. Voor die bijdrage wil 
ik mij sterk maken. Als je wilt verande-
ren, kijk dan kritisch naar je sterke en je 
zwakke kanten. Of ik niet bang ben voor 
het verwijt dat ik als zwarte vrouw de 
vereniging wil veranderen? Dat mogen 

mensen zich afvragen, dat vind ik hele-
maal niet bezwaarlijk. Humanitas wil-
len veranderen, waarom zou ik dat niet 
mogen?' 
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COMPUTERSPELLETJES EN TELEVISIE kijken. 
Het lijkt alsof kinderen zich anno 1999 al-
leen daar nog maar mee bezighouden. 
Zij worden door hun ouders van hot 
naar her gesleept: naar de muziekles, de 
sportclub, de naschoolse opvang.Tijd om 
gewoon buiten te spelen hebben ze niet, 
zo lijkt het. Achterbank generatie, zo noemt 
Lia Karsten deze kinderen. Zij is verbon-
den aan de Universiteit van Amsterdam 
en doet onderzoek naar het dagelijks le-
ven van kinderen. Op 3 november houdt 
zij de Nationale Jeugdlezing, mede geor-
ganiseerd door Humanitas. Zij is vooral 
geïnteresseerd in de manier waarop kin-
deren de ruimte in hun buurt gebruiken 
en wat ze van speelplekken vinden. 

'Uit onderzoek blijkt dat ook de achter-
bankgeneratie nog vaak buiten speelt', 
heeft Karsten geconstateerd. 'Dat is on-
der kinderen nog steeds populair. Maar 
een aantal sociale en fysieke factoren 
zorgt ervoor dat buiten spelen minder 
makkelijk en vanzelfsprekend is dan 
vroeger. De ruimte in steden wordt steeds 
schaarser. 

Grote tuin 
In nieuwbouwwijken hebben privé-ter-
reinen de overhand: iedereen wil graag 
een grote tuin. De openbare ruimte wordt 
daardoor kleiner. Er is weinig aandacht 
voor kinderen. Sommige wijken worden 
zelfs opgeleverd zonder kinderspeel-
plaatsen. Architecten praten over zicht-
lijnen en ruimtelijke werking. Daar heb 
je als kind niet veel aan. Een kind wil niet 
ver kunnen kijken, het wil rennen, spelen 
en ravotten met andere kinderen' 

Vroeger waren buurten kinderrijker. 
Je kwam vanzelf speelkameraadjes te-
gen. Dat ligt nu anders. 'Als je drie vriend-
jes in de straat hebt, is de kans groot dat 

`Het heeft geen zin om 
ergens speeltoestellen 
neer te plempen' 

de een op woensdagmiddag naar de 
sportclub is, de ander naar de naschoolse 
opvang en de derde naar muziekles', zegt 
Karsten. De buurt moet daarom zo inge-
deeld worden dat de kans groter wordt 
dat kinderen elkaar ontmoeten. Ruimte-
lijk organiseren, noemt Karsten dat. 'Je lost 
het probleem niet op door ergens speel-
toestellen neer te plempen', vervolgt zij. 
'Dat heeft juist tot gevolg dat kinderen 
die een speelkameraadje zoeken, op ver- 

schillende plekken terechtkomen en el-
kaar niet ontmoeten. Je moet daarom 
goed nadenken over waar je dat doet bij 
het inrichten van wijk. 

Plukje 
Overal een plukje wipkippen neerzetten 
werkt niet. Dan laten kinderen zo'n 
speelplek op den duur links liggen. Er 
moeten een soort totempalen in de wijk 
komen waarvan kinderen weten dat zij 
daar altijd andere kinderen kunnen ont-
moeten. Een speelplek moet eruit sprin-
gen, iets speciaals hebben, waardoor kin-
deren ervoor kiezen. Op een goede 
speelplaats vindt ieder kind iets van zijn 
en haar gading. Meisjes houden van 

schommels en speeltoestellen, jongens 
willen de ruimte om te voetballen.' 

Als voorbeeld noemt Karsten de Am-

sterdamse Bijlmer. 'Het is daar ruim,  

groen en de verkeersveiligheid is er groot. 
Maar gek genoeg werd daar het minst 
buiten gespeeld. Dat komt door gebrek 
aan herkenbare plekken. Het maakte niet 
uit of je hier of daar ging spelen, want je 
kwam toch nergens iemand tegen. Bij het 
winkelcentrum Kraaiennest hebben ze 
daarom een nieuwe speeltuin opgezet en 
die loopt als een trein. Kinderen hoeven 
nu niet meer tevergeefs rond te dolen op 
zoek naar kameraadjes.' 

Het is belangrijk kinderen zelf te vra-
gen wat ze leuk vinden. Dat gebeurt nog 
weinig, weet Karsten. 'Ambtenaren trek-
ken een catalogus uit de kast en bestel-
len lukraak wat speeltoestellen die er-
gens worden neergezet. Niemand vraagt 
zich af of zo'n plek wel gebruikt wordt. 
Daar zou eens meer onderzoek naar ge-
daan moeten worden.' 

Sommige gemeenten hebben leergeld  

betaald en betrekken kinderen tegen-
woordig bij het ontwerpen van speelplek-
ken. Zoals in de Boerhaavewijk in Haar- 

Nationale Jeugdlezing 

•
Op 3 november wordt de vierde Na-

tionale Jeugdlezing gehouden, me-

de georganiseerd door Humanitas in sa-

menwerking met het dagblad Trouw. Lia 

Karsten, sociaal geografe aan de Universi-

teit van Amsterdam, buigt zich over de 

vraag welke betekenis de buurt heeft voor 

jongeren. El Hossaine Boulachioukh, 

buurtwerker in Amsterdam Noord, treedt 

op als co-referent. De Nationale Jeugdle-

zing kan na aanmelding door iedere geïn-

teresseerde worden bezocht. 

Meer informatie: Humanitas, telefoon 

020  •  523 11 00. 

lem en bij de herinrichting van het Hy-
giea - en Steve Bikoplein in Amsterdam. 

Eenmaal van de basisschool verandert 
er veel voor kinderen. Ze ontgroeien de 
speelplekken, krijgen vrienden die ver-
der weg wonen en gaan naar een school 

buiten de buurt. 

Gedwongen rondhangen 
Toch hebben zij ook behoefte aan ont-
moetingsplaatsen dicht bij huis. Het pro-
bleem is dat die er vaak niet zijn, waar-
door ze gedwongen worden op straat rond 
te hangen. De overlast die deze hangjeugd 
veroorzaakt, komt regelmatig in het 
nieuws. Gemeenten zoeken oplossingen. 
Zo rijdt er in Tilburg Noord een jongeren-
bus van hangplek naar hangplek. Het Bra-

bantse Veghel bouwde een JOP: een Jonge-

ren Ontmoetings Plek. Toen die eind 
augustus werd verwoest door brand, ver- 

`Iedereen lachte mij 
uit toen ik karate 
ging organiseren' 

scheen er prompt overal weer hangjeugd 
in de straten. Dat was in ieder geval een 
bewijs dat de JOP effectief is. 

'De jongeren vragen om simpele din-
gen. Een inloop waar ze een videootje 
kunnen kijken, tafeltennissen en kaar-
ten', zegt El Hossaine Boulachioukh, ac-
tiviteiten-coordinator van Buurtcen-
trum de Gouwe in Amsterdam Noord. Hij 
is co-referent op de Nationale Jeugdle-
zing. 'Dat kost niet veel geld. Iedereen 
klaagt, iedereen heeft last van de jonge-
ren. Maar de jongeren zeggen zelf ook dat 
zij problemen hebben en een plekje wil-
len waar zij rustig kunnen zitten. In Ban-
ne, een aangrenzende wijk, is er pas zo'n 
accommodatie. Dat is een opluchting 
voor de buurt. Nu al is daar minder rond-
hangende jeugd. Hier in Nieuwendam-
Noord is het nog niet gelukt, maar we zijn 
er mee bezig' 

Boulachioukh zoekt ook andere mo-
gelijkheden voor de jeugd. 'Het zou een 
goed idee zijn als scholen hun sportvel-
den en computerlokalen af en toe 's 
avonds zouden openstellen voor jonge-
ren. Je hebt alleen iemand nodig die de 
deur openmaakt en toezicht houdt.' 

Amsterdam Noord heeft 85.000 inwo-
ners, waaronder veel jongeren. Er zijn 
echter maar vier jongerencentra. Aan 
buurthuizen hebben de meeste jongens 
en meisjes dus niet veel. 'Jongeren tref-
fen elkaar vooral 's avonds en in het 
weekend', zegt Boulachioukh. 'Dat zijn 
juist de momenten waarop de buurthui-
zen dicht zijn. Onze openingstijden lo-
pen niet parallel aan de behoeften van 
jongeren. Waarom niet een keer in het 
weekend open in plaats van op ochten-
den dat er bijna niemand komt?' 

Daarnaast werken buurthuizen niet 
vraaggericht, constateert Boulachioukh. 
'Een tijdje terug werden er hier pannen-
koeken gebakken op zondagmiddag. 
Daar kwam geen hond op af. Niemand 
had zich afgevraagd of er behoefte was, 
het was gewoon een ideetje van iemand. 
Nu organiseren wij een karate-cursus. 
Iedereen lachte me daar aanvankelijk 
om uit. Maar elke vrijdag komen hier 35 

jongeren op karate. Alle nationaliteiten, 
jongens en meisjes. Bovendien is het 
buurthuis elke vrijdagavond open voor 
jongeren. En dat wilden zij graag.' 
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40  De Universiteit voor Humanistiek heeft 

per 1 september dr. Janneke van Mens-

Verhuist benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrou-

wengezondheidszorg. Haar leeropdracht betreft 

in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg. 

Bijzondere leerstoelen aan universiteiten zijn 

vaak ingesteld door instellingen van buiten. Ook 

in dit geval is daar sprake van. De leerstoel 

Vrouwengezondheidszorg is ingevuld door de 

Stichting Vrouwengezondheidszorg. Van Mens-

Verhuist is benoemd voor een periode van vijf 

jaar. Zij is geen onbekende aan de Universiteit 

voor Humanistiek. Tussen 1995 en 1997 be-

kleedde zij ook al eens een bijzonder hoogle-

raarschap. Dr. Janneke van Mens-Verhuist is 

verbonden aan de Capaciteitsgroep Gezond-

heidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. 
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Aidsbuddy-project Aarriaar 

Il
lu

s
tr

a
t
ie

:  
M

a
je

l 

Sinds drie jaar is Cees van der 

Paard buddy voor aidspatiënten. 

Hij legt regelmatig bezoeken af, 

biedt ondersteuning en he 

een luisterend oor. Dit ja, 

doet hij dat voor het eers 

der de paraplu van de afd 

ling Alkmaar. Daarnaast 

hij coordinator van het 

aidsbuddy-project. 

Aidspatiënten zitten vaak in het 
verdomhoekje. Voor mij is dat 
de belangrijkste reden om 
hen als buddy, vrijwilliger, 
te ondersteunen. Sommi-
ge cliënten zijn homo-
seksueel en hebben 
het extra te verduren 
door alle vooroorde-
len over aids en ho-
moseksualiteit. In 
de afgelo-
pen jaren heb 
ik als buddy de 
realiteit gezien en weet dat mensen 
op vele manieren aids kunnen krijgen. Ik 
vind het niet belangrijk hoe iemand de 
ziekte heeft opgelopen. Iedereen heeft 
recht op ondersteuning en hulp. Een 
buddy biedt die hulp. Regelmatig bezoek 
ik twee mensen die aan aids lijden. Eén 
van hen is een homoseksuele man. De 
ander, een hetero-vrouw, is uit het pro-
ject gegaan omdat ze naar Amsterdam is 
verhuisd. Toch houd ik contact. 

Dinsrllag 
Vanmiddag bezoek ik Richard. Mijn col-
lega-buddy en ik bezoeken hem ieder 
eenmaal per week. Voor buddywerk 
moet je tenminste twee dagdelen per 
week beschikbaar zijn. Dat lukt mij om-

dat ik in ploegendienst werk. Met Ri-
chard heb ik afspraken gemaakt over 
mijn bezoektijden. Wat we doen hangt 
van hem af. Soms naar de dokter, dan 

weer winkelen in de stad en een volgen- 

de keer een wandeling door de duinen. 
We praten wat af, of beter gezegd: Ri-
chard praat en ik luister. Hij vindt het 
prettig om te vertellen. Vandaag zie ik 

Richard met samengeknepen 
ogen een papiertje lezen. Dat 

heeft hij vaker. Heeft hij behoef- 
te aan een bril? Richard sta-

melt dat hij een bril ver-
velend vindt. Maar 

tja, antwoord 
ik: je wilt toch 
goed kunnen 
zien, televisie 

kijken of een 
boek lezen? Ri-

chard kan de on-
dertiteling bij tele-

visiefilms niet lezen. 
Het wordt de hoogste 

tijd voor een 
bril, maar hij 

wil eerst 
wennen 
aan het 
idee. 

Weer 
li-

cha-
melijk iets- 

je achteruit gaan. Ik 
begrijp hem wel. We spre-
ken af dat we er af en toe 

op terug zullen komen. 
Mocht hij ervan overtuigd raken, dan zal 
ik voor hem een aanvraag doen bij het 
aidsfonds voor financiële ondersteu-
ning. Zoals veel aidspatiënten heeft ook 
hij een Wao-uitkering en te weinig geld 
om een bril zelf te betalen. Het zieken-
fonds vergoedt slechts een gedeelte. 
Geldgebrek mag niet de reden zijn om 
geen bril te kopen. Een bril vergroot niet 
alleen je zicht maar ook je gevoel van ei-
genwaarde en bewegingsvrijheid. Van-
middag winkelen wij in Alkmaar en lo-
pen even langs de opticien. Er zijn best 
aardige monturen. Ik zie Richard hardop 
denken. Hij went steeds meer aan het 
idee. 

Donderdag 
Henny woont sinds een paar maanden in 
Amsterdam. Ze heeft in de gevangenis 

van mens tot mens 

gezeten, waar ik haar regelmatig bezocht 
heb. Jammer dat ze niet meer in de buurt 
woont. Ik vond haar altijd een schat van 

een vrouw, die heel wat klappen heeft 
moeten incasseren. Sinds ik haar buddy 
niet meerben, had ik het contact kunnen 
verbreken. Maar ik wil haar niet laten 
vallen en ben benieuwd hoe het haar ver-
gaat. Ik bel haar regelmatig. Met haar 
nieuwe buddy's heb ik weinig contact. 
Dat spreekt voor zich; zij hebben het van 
me overgenomen. Eén keer is het flink 
fout gegaan met Henny. Zij kampt met 
alcoholverslaving en belandt daardoor 
af en toe in de problemen. Daarover heb-
ben de buddy's mij gebeld en wij hebben 
gezamenlijk een strategie bedacht om 
Henny te helpen. Zij is blij als ze me aan 

de telefoon hoort en praat honderduit. 

Lichamelijk is zij enorm achteruit ge-

gaan en zij kan geen kant op. Henny re-
ageert allergisch op alle medicijnen. Voor 
haar bestaat er geen medicatie die de 
ziekte kan vertragen en de pijn wegne-
men. Ze zit in haar kleine huisje en voelt 
zich eenzaam en verlaten. 

Wij praten een half uurtje met elkaar. 
Ik wens haar weer veel sterkte en neem 
afscheid: 'Tot de volgende keer, houd je 
haaks, meid.' 

Aids blijft een dodelijke ziekte, ook al 
zijn er tegenwoordig medicijnen die de 
ziekte afremmen. Mijn instelling is dat 
je het positieve moet blijven benadruk-
ken, als buddy maar ook als cliënt. 'Jij 
hebt makkelijk praten, jij hebt geen 
aids', krijg ik soms naar m'n hoofd ge-
slingerd. 'Dat is waar', zeg ik dan. 'Jij hebt 
het gevoel dat je een tijdbom bent, maar 
die kan over tien jaar pas afgaan. Moet je 

dan al die jaren leven alsof ieder mo-
ment het laatste is?' 

Zulke verhitte discussies komen voor. 
Wie ziek is voelt zich rot. Rotter dan me-
nigeen zich kan voorstellen. Ik leer nog 
steeds veel van dit vrijwilligerswerk. Het 
geeft mij een goed gevoel dat ik mensen 
kan ondersteunen. Buddywerk lukt pas 
als je in staat bent te leven met open 
ogen, open oren en een open hart. Niet 
oordelen, maar luisteren. 

De namen Richard en Henny zijn gefingeerd. 

Van Praagprijs: Abdullah 
Ahmed An-Na'im 

•

Op 12 december reikt het Humanis-

tisch Verbond de Dr. J.P. Van Praag-

prijs uit aan professor Abdullah Ahmed An-

Na'im. An-Na'im is geboren in 1946 en 

opgegroeid in Soedan. Daar ijverde deze 

staatsrechtgeleerde voor de mensenrech-

ten, tot hij door zijn inzet in de gevangenis 

belandde. Na zijn vrijlating vluchtte hij naar 

het Westen. Hij is nu hoogleraar in de Ver-

enigde Staten. Hij zet zich in voor een dia-

loog tussen de westerse mensenrechtenbe-

weging en de islamitische wereld. De Dr. 

J.P. van Praagprijs wordt sinds 1971 twee-

jaarlijks uitgereikt door het Humanistisch 

Verbond en toegekend aan personen of in-

stellingen die in hun werk de humanistische 

levensovertuiging op een bijzondere wijze tot 

uitdrukking brengen en zich verdienstelijk 

maken voor humanisering van de samenle-

ving. De onderscheiding werd ingesteld ter 

gelegenheid van het afscheid van Jaap van 

Praag in 1961 als algemeen voorzitter van  

het Humanistisch Verbond. In 1971 werd de 

prijs voor het eerst uitgereikt aan de afdeling 

Nederland van Amnesty International. 

De winnaar van 1999, An-Na'im, staat een hu-

manistische interpretatie van het islamitisch 

recht voor. Hij heeft internationaal faam opge-

bouwd als bruggenbouwer tussen culturen op 

het gebied van mensenrechten. Hij was direc-

teur van Human Rights Watch/African Watch, 

een internationale Afrikaanse mensenrech-

tenorganisatie. Zijn ideeën verspreidt hij via 

publicaties en deelname aan debatten over 

de hele wereld. Eerder kregen Anton Con-

standse (1973), Simon Carmiggelt (1975), 

Annie Romein-Verschoor (1977), Geert van 

Oorschot (1979), Piet Spigt (1981), Hein 

Roethof (1983), Hella Haasse (1985), Pieter 

Muntendam (1987, Pierre Janssen (1989), 

Otto von der Gablentz (1991), Max van der 

Stoel (1993), V.E. Wibaut-Guilonard, W.L. 

Brugsma (1995) en Fernando Savater (1997) 

de Dr. J.P. van Praagprijs uitgereikt. 

Theater op de Veluwe 
De afdeling Noordwest Veluwe van het 

Humanistisch Verbond houdt op 17 

oktober een interactieve theatervoorstelling. 

Interactief theater betekent dat het publiek 

zich mag bemoeien met wat zich afspeelt op 

het toneel. Dat gebeurt dan ook. De voor-

stelling Ze zien me niet, die wordt uitgevoerd 

in zorgcentrum De Aanleg, gaat over de da-

gelijkse situatie van gehandicapten en chro-

nisch zieken. Grappig is dat bij veel uitvoe-

ringen toeschouwers het toneel opkomen 

om patiënten te helpen. Daarbij vergeten zij 

dat sommige mensen met een handicap 

daar lang niet altijd om vragen. Uit het 

theaterstuk blijkt dan ook dat hulpbehoeven-

de mensen tot veel meer in staat zijn dan zij 

zelf denken. 

van mens tot mens (111 

HOM in Bhutan 

io
Een delegatie van het HOM (Humanis-

tische Overleg Mensenrechten) is on-

langs op bezoek geweest in het koninkrijkje 

Bhutan in het Himalaya gebergte. Het ligt 

tussen India en China en is een van de 

meest gesloten landjes ter wereld. Toerisme 

is er niet toegestaan. Nederland heeft een 

duurzaam ontwikkelingsverdrag gesloten 

met Bhutan. De basis daarvoor is gelijkwaar-

digheid. Dat betekent ook dat de partners 

over en weer elkaar moeten kunnen aan-

spreken. Het HOM heeft gekeken in hoever-

re mensenrechten aan de orde kunnen 

komen in Bhutan. Geconstateerd is dat er 

geen vrijwilligersorganisaties bestaan op dit 

gebied. Toch is mensenrechten een thema 

dat ook in Bhutan van belang is, vindt het 

HOM. Zo is er de positie van de Nepalese 

minderheid, waar op zijn minst aandacht 

aan geschonken zou kunnen worden. Nepal 

is een ander koninkrijk in de Himalaya. 

Benefietdiner Steunfonds 
Humanisme 

•

In december organiseert het Steun-

fonds Humanisme een benefietdiner. 

De helft van de toegangsprijs zal ten goede 

komen aan de vele activiteiten van het Hu-

manistisch Verbond. Het gaat om een buffet 

dat rijkelijk is gelardeerd met muziek. Tij-

dens deze happening zal een aantal spre-

kers, die nog niet bekend zijn, hun opwach-

ting maken. Het Steunfonds Humanisme is 

een organisatie die zich bezighoudt met 

fondsenwerving voor het Humanistisch Ver-

bond. Het diner is toegankelijk voor ieder-

een. Er wordt rekening gehouden met men-

sen die een dieet volgen. Het diner vindt 

plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tr-

open te Amsterdam. 

Samen in beeld 

ie
De uiteenlopende activiteiten van de humanistische organisaties 

in Nederland zijn in een boekwerk samengevat onder de titel Hu-

manisme actief, een beeld van de humanistische beweging. Van elke or-

ganisatie is behalve algemene informatie ook een betrokken persoon ge-

portretteerd. Het is een gezamenlijke uitgave van dertien humanistische 

organisaties: het Humanistisch Verbond, Humanistisch Overleg Mensen-

rechten (HOM), Humanitas, Jonge Humanisten, het Humanistisch Insti-

tuut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos), het Pedagogisch Studie-

centrum, Humanistisch Thuisfront,Vrijdenkers-vereniging de Vrije 

Gedachte, de Universiteit voor Humanistiek, het Humanistisch Archief, 

het Humanistisch Vredesberaad, de vereniging Weezenkas en de Huma-

nistische Omroep. Humanisme actief is voor f 15,- te bestellen bij het 

Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 521 90 00. 



• Staatssecretaris 

Margot Vliegenthart 

en mevrouw 

T.Goosen-Kranen-

donk, weduwe van Hu-

manitas-bestuurder 

Gerard Goosen, bekij-

ken een herdenkings-

boek. Met de opening 

van een splinternieu-

we Gerard Goosenflat 

werd 13 september 

gevierd dat de Stich-

ting Humanitas Rot-

terdam zich al veertig 

jaar bezig houdt met 

innovatieve projecten 

op het gebied van ou-

derenzorg en huisves-

ting. 
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Veertig par 
Stichting Humanitas 

Het 

Afdeliro A ggen  veert op 

Kleding voor de armen en vervoer 

naar de TT-races, dat waren vroe-

ger de activieiten van de afdeling 

Asssen. Nu voeren projecten voor 

rouwverwerking, Home-Start en 

multiculturalisering de boventoon. 

Sinds er in september een nieuw 

bestuur is aangetreden staan tal 

n nieuwe initiatieven op de rol. 

'Binnen twee dagen meldde zich al 

een Irakese vrijwilliger.' 

FRANS VAN ROOIJEN 
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'VIER JAAR LANG HEBBEN WIJ steeds dezelfde 
advertentie geplaatst met een oproep 
voor vrijwilligers voor het project rouw-
verwerking. Vrijwel nooit kregen wij reac-
ties. Maar de vijfde keer kregen we twintig 
vrijwilligers. Vanaf dat moment loopt het 
project prima. Bij vrijwilligerswerk kun je 
nergens van op aan, elke dag is anders. 
Daarom is mijn motto: Vrijwilligerswerk is 
iedere dag opnieuw beginnen' 

Helmut Sikma leidde meer dan veer-
tien jaar het bestuur van de afdeling As-
sen. In september heeft er een bestuurs-
wisseling plaatsgevonden, waarbij Sikma 
de voorzittershamer heeft overgedragen 
aan Irene van der Knoop. In het oude be-
stuur waren de leden tussen de 45 en 73 
jaar. 'Al jaren wilden wij jongere bestuurs-
leden werven', zegt Sikma. 'De vaart was 
er wat uit, we hebben een tijd op de winkel 
gepast. De distrtictsconsultente heeft ge-
probeerd om mensen te vinden maar die 
poging is niet gelukt. Daarom besloten wij 
als bestuur op te stappen zodat nieuwe 
mensen de ruimte kregen. 

Vrouwen Vacaturebank 
Een advertentie bij de Vrouwen Vacature-
bank bracht ons in contact met Irene van 
der Knoop. Zij heeft nieuwe mensen aan-
getrokken en is met veel elan en vaart 
sinds een halfjaar bezig voor de afdeling.' 

De nieuwe voorzitster is onmisken-
baar energiek en kordaat: 'Er waren een 
paar activiteiten en veel plannen', zegt 
Van der Knoop. 'Initiatieven zoals de coor-
dinatie van thuiszorg, rouwverwerking, 
kinderkampen en het sinterklaasproject, 
blijven gewoon doorgaan. Daarnaast heb- 

Irene van der Kolk, de kersverse voorzitster 

van de afdeling Assen, en haar voorganger Hel-

mut Sikma. 

ben wij veel nieuwe plannen. Voor elke 
taak vraag ik een bestuurslid.' Zo bereidt 
Dick Rechterschot, het enige bestuurslid 
dat in september aanbleef, een project 
Home-Start voor, opvoedingsondersteu-
ning door vrijwilligers. 

Irene heeft veel zin in het opzetten van 
andere projecten. Bijvoorbeeld voor al-
leenstaande minderjarige asielzoekers en 
een maatjesproject voor ex-psychiatrische 
patiënten. Integratie van minderheden 
staat hoog op de agenda van de afdeling. 
Maar de stad telt minder asielzoekers dan 
de Randstad. Wel zijn er veel Molukkers. 
'Zij hebben sterke eigen organisaties en 
zijn minder gericht op samenwerking met 
anderen', vertelt oud-voorzitter Sikma. 
'Nu staat in ons werkplan dat we aandacht 
schenken aan alle allochtonen. Multicultu-
ralisering noemen we dat. Tot nu toe is Hu-
manitas eigenlijk een 'witte' vereniging.' 

Dit beleid heeft sneller dan verwacht 
vruchten afgeworpen, zegt Irene van der 
Knoop trots. 'In april hadden we een le-
denvergadering. Daar voerden wij een rol-
lenspel op over hoe je kunt reageren op een 
allochtoon die zich bij Humanitas meldt 
voor vrijwilligerswerk. TWee dagen later 
meldde zich een Irakees als vrijwilliger.' 

Met de bestuurswisseling is er een 

nieuw hoofdstuk aangebroken voor de af-
deling Assen. Helmut Sikma herinnert 
zich nog ledenvergaderingen van vroeger 
met speciale thema's, maar die horen de-

finitief tot het verleden. 'Vroeger bond dat  

leden', zegt hij. 'Nu is de binding tussen de 
leden geringer. In Assen richten wij ons 
minder dan andere afdelingen op de so-
ciale context van de leden, en meer op de 
projecten en een goede structuur. En ja, 
onze projecten zelf zijn natuurlijk sterk 
veranderd. Wij hebben vroeger nog kle-
ding ingezameld voor de armen. Toen er 
nog niet zo veel auto's waren organiseer-
den wij vervoer naar de rr-race' Steeds 
meer richt Humanitas in Assen zich op ei-
gentijdse vragen uit de samenleving. Zo 
heeft de afdeling een opa- en oma-project. 

Sam Sam 
Het nieuwe elan werkt aanstekelijk en ex-
voorzitter Sikma blijft dan ook actief bin-
nen Humanitas. 'Ik ben en blijf voorzitter 
van Sam Sam, het project waarbij de 
thuishulp en de doorverwijzing bij hulp-
vragen op elkaar worden afgestemd', zegt 
hij. 'Dit is een breed samenwerkingsver-
band van organisaties voor thuiszorg, pa-
tiënten, slachtoffers en ouderen.' 

De nieuwe bestuurlijke kracht is nodig 
ook voor de herboren afdeling. Door de ge-
meentelijke herindeling worden ioo van 
de 45o leden van afdeling Assen overgehe-
veld naar de nieuwe afdeling Aa en Hunze. 
Dankzij de veerkracht zullen bestaande 
succes-projecten gewoon kunnen door-
gaan. Zoals het rouwverwerkingsproject, 
waar Ina van Ree als vrijwilligster werkt. 
'Wij hebben al jaren een fijn team van zes 
vrijwilligers. Wij helpen mensen met het 
doorlopen van een rouwproces. Dit werk 
schept diepe banden met mensen. Nuttig 
werk, dat wij zeker nog vele jaren zullen 
blijven doen.' 

van mens tot mens 	 van mens tot mens 



"' 	Humanitas 
Sinds begin september is de website 

van Humanitas op Internet te bekijken. 

Velen hebben dat al gedaan. In de eerste we-

ken waren honderden bezoekers per dag ge-

middeld een kwartier bezig met het bekijken 

van de informatie. Het adres van de website 

is: www.humanitas.nl  

Nels: yr bealk el Ut 
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Humanitas zoekt 
internationale vrijwilligers 

•

Humanitas is op zoek naar vrijwilligers 

voor haar Werkgroep Internationale Con-

tacten. Contacten tussen Humanitas en gelijk-

soortige buitenlandse organisaties zijn er 

veelvuldig. Nederland is niet helemaal uniek in 

de aanpak van maatschappelijke dienstverle-

ning en samenleving vanuit een humanisti-

sche achtergrond. Er vinden regelmatig uitwis-

selingen plaats met verwante organisaties. 

Humanitas is ook lid van de IHEu (International 

Humanist en ethica) Union en van de EHF), de 

Europese Federatie van Humanisten. 

De Werkgroep Internationale Contacten van 

Humanitas ondersteunt Humanitas-afgevaar-

digden voor bovenstaande organisaties. Daar-

naast vervult de werkgroep het IHEU-secretari-

aat voor Social Work. Dit secretariaat 

bevordert de uitwisselingvan informatie en het 

Oud-bestuurslid Ann van Oosten. 

leggen van contacten over de grenzen. De 

werkgroep bestaat op dit moment uit vier per-

sonen. Dat is te weinig, vooral omdat het be-

stuurvan de IHEU en het secretariaat van het 

Social Work een nieuwe impuls kunnen gebrui-

ken. De werkgroep is daarom op zoek naar 

nieuwe leden. Zij moeten overvrijetijd beschik-

ken, de Engelse taal beheersen en het liefst op 

de hoogte zijn van internet en e-mail. 

Informatie: Werkgroep Internationale Con-

tacten (Erik Stibbe), telefoon 0299.42 59 89; 

e-mail: esti@hetnet.nl.  

Humanitas: de grote 
onbekende 

io Het jaarlijkse imago-onderzoekvoor vrij-

willigersorganisaties is onlangs afge-

rond. Ook de naamsbekendheid van Humani-

tas werd daarin gemeten. Duizend willekeurig 

gekozen mensen hebben kunnen vertellen bf 

zij Humanitas kennen en vooral waarvan zij 

Humanitas kennen. In vergelijking met andere 

vrijwilligersorgansaties ligt de spontane 

naamsbekendheid van Humanitas nog steeds 

laag. Noggeen 1 procent van de ondervraag-

den weet Humanitas spontaan te noemen. De 

naamsbekendheid van Humanitas is zelfs 

iets teruggelopen ten opzichte van 1998. 

De bekendste activiteiten van Humanitas 

zijn ouderenzorg, projecten voor de multicultu-

rele samenleving en vluchtelingenwerk. Jam-

mer genoeg weet 47 procent van de mensen 

die Humanitas van naam kennen, niet waar 

Humanitas zich mee bezighoudt. Een licht-

puntje in het onderzoek is dat de belangijkste 

drijfveren van Nederlanders om vrijilligerswerk 

te doen, aansluiten bij de uitgangspunten van 

Humanitas. Overwegend zetten Nederlanders 

zich namelijk in voor vrijwilligerswerk uit be-

trokkenheid met de medemens en bewogen- 

ia 
111 Ann van Oosten heeft onlangs afscheid 

genomen als voorzitter van de afdeling Alk-

maar. Zij heeft deze functie acht jaar ver-

vuld. Ter gelegenheid van haar afscheid 

werd een minisymposium gehouden. Maya 

Bolte volgt haar op. 

■ De afdeling Assen heeft een nieuwe 

voorzitter. Irene van der Knoop volgt Hel-

mut Sikma op die jarenlang deze functie 

vervulde. 

El Beert Schrijver is het nieuwe hoofd van 

de afdelingen financiele administratie en 

automatisering van Het Facilitair Centrum 

van het Landelijk bureau Humanitas. 

heid met de maatschappij. Veel Nederlanders 

die nog nooitvrijwilligerswerk hebben gedaan, 

zouden eventueel in de toekomst willen kie-

zen voor hulpverleningen welzijn. Ook dat 

geeft gunstige perspectieven voor het werven 

van vrijwilligers. De uitslagvan het onderzoek 

geeft aan dat Humanitas toe is aan een grote 

Imago-campagne. De plannen daarvoor zijn al 

in een vergevorderd stadium. 

AVA op 20 november 

•
De voorbereidingen voor de Algemene 

Vergadering van Afgevaardigden, op 20 

november, is in volle gang. Begin oktober heb-

ben alle secretariaten van afdelingen van de 

vereniging een pakket AVA-stukken toegezon-

den gekregen. De AVA, de jaarvergadering van 

Humanitas waar delegaties van afdelingen 

vertegenwoordigd zijn, zal ook dit jaar weer 

worden gehouden in het Vechthuis in Utrecht. 

Afdelingssecretariaten die nog geen stukken 

hebben ontvangen, kunnen dit melden bij het 

secretariaat van het Landelijk Bureau 020 • 

523 11 00 (Marjolein Klaasman). 

Nieuws van de PR-Campagne 

Plan is goedgekeurd 
De campagne voor het jaar 2000 wordt steeds zichtbaarder nu 

• beeld en slogan bekend zijn. Het campagneconcept van Frank 

Pels, reclamemaker, is enthousiast ontvangen. Een klankbordgroep, 

bestaande uit een brede afvaardiging van Humanitas, boog zich over de 

slogan en het beeld van de campagne en ging unaniem akkoord. Ook het 

hoofdbestuur en het dagelijks bestuur waren zeer geïnspireerd door de 

plannen. In de workshops die overal in het land worden gehouden om de 

campagne voor te bereiden zal uitgebreid op het plan worden ingegaan. 

Op de AVA zal de campagne gepresenteerd worden. Voor meer informatie 

over campagne en workshops: Landelijk Bureau Humanitas. Jacqueline 

Kenkel/Wendy Maas 020 523 11 00, of bij het districtskantoor. 
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Derde workshop PR-campagne voor Groningen. Inlichtingen: telefoon 050.312 06 33 (Duco Feenstra). 

Derde workshop PR-campagne voor Friesland. Inlichtingen: telefoon 050- 312 06 33 (Duco Feenstra). 

Overleg penningmeesters districten-hoofdbestuur. Meer informatie: Landelijk Bureau (Jaap de Hart), 

telefoon 020 • 523 11 00. 

Introductiedag vrijwilligers en beroepskrachten op het Landelijk Bureau. Informatie: Landelijk Bureau (Ton van den Brink), 

telefoon 020 • 523 11 00. 

Training project-management voor medewerkers van Humanitas. Meer informatie: Landelijk Bureau Humanitas (Wanda 

van Doorne), telefoon 020 • 523 11 00. 

Achtste  Europese Workshop Vrijwilligerswerk (8th European Workshop on Volunteer Action) in Madrid. Humanitas is hier 

met een delegatie vertegenwoordigd. 

Tweede module bestuurderscursus  Humanitas. Plaats: Conferentieoord Kerk en Wereld, Driebergen. Informatie: Ton van 

den Brink, telefoon 020 • 523 11 00. 

Levenslang delinquent?,  symposium georganiseerd door Humanitas, het Humanistisch Verbond en Bonjo (BelangenOver-

leg Niet-Justitiegebonden Organisaties). Succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving en de bijdrage van ver-

schillende maatschappelijke organisaties. Informatie: Bonjo, telefoon: 020 • 523 11 00. 

Bestuurderscursus  voor bestuurders van afdelingen in district Zuid. Plaats: districtskantoor Eindhoven. Informatie: Ton van 

den Brink, telefoon 020 • 523 11 00. 

Districtsbijeenkomst PR-campagne (van 17.00-21.00 uur) voor bestuurders, consulenten en districtsmanagers van Hu-

manitas district Zuid-West. Plaats: districtskantoor Zuidwest in Den Haag, telefoon 070 • 358 42 84. 

Districtsbijeenkomst PR-campagne (van 18.00-21.00 uur) voor bestuurders, consulenten en districtsmanagers van Hu-

manitas district Oost. Plaats: districtskantoor Oost in Zutphen, telefoon 0575 • 546 057. 

Nationale Jeugdlezing,  mede georganiseerd door Humanitas, met als thema Op achterbank of schommel, de betekenis 

van de buurt voor kinderen. Plaats: Janskerk in Utrecht (14.30 tot 17.00 uur). Meer informatie: Landelijk Bureau (Loes Meijer), 
telefoon 020 • 523 11 00. 

Districtsbijeenkomst PR-campagne (van 13.30-17.00 uur) voor de PR-Groep Groningen van het district Noord. Plaats: dis-
trictskantoor Noord in Groningen, telefoon 050 • 312 06 33. 

Districtsbijeenkomst PR-campagne (van 18.00-21.00 uur) voor de bestuurders, consulenten en districtsmanagers van 
Humanitas district Noordwest. Plaats: Humanitas Landelijk Bureau, informatie bij het districtskantoor 020. 305 11 33. 

Training project-management  voor medewerkers van Humanitas. Meer informatie: Landelijk Bureau Humanitas (Wanda 
van Doorne), telefoon 020 • 523 11 00. 

Symposium Rondom Transsexualite georganiseerd door de Werkgroep Transsexualiteit en Genderdysforie van Huma-
nitas. Bestemd voor familie en behandelaars van transseksuele en genderdysfore mensen. Plaats: Het Trippenhuis (Koninklij-

ke Academie voor Wetenschappen) in Amsterdam. Deelname: f 100,- off 75.-voor een dagdeel. Meer informatie: Werk-

groep Transsexualiteit en Genderdysforie. telefoon 020 • 523 11 00. Internet: www.wgtrans.nl. 

Lotgenotendag  jongeren en verlies. Humanitas afdeling Amsterdam organiseert een bijeenkomst voor jongeren die een in-

grijpend verlies te verwerken hebben. Informatie: afdeling Amsterdam (Ingrid Ernsting), telefoon 020. 523 11 00. 

AVA  (Algemene Vergadering van Afgevaardigden) Jaarvergadering van Humanitas. Plaats: Auberge Het Vechthuis, 

Jagerskade 12-15, 3552 TL Utrecht. telefoon: 030 • 261 35 43. Informatie: Landelijk Bureau (Wanda van Doorne). 
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Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

Bij een overlijden moet er snel heel veel geregeld worden. 
Dat gaat veel gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft 
genomen. Maar veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen. 

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouwbare, ervaren men-
sen die u kunnen helpen. Als uw executeurtestamentair 
bespreken ze met u hoe uw laatste wil er uit moet komen te 
zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg voor punctuele 

uitvoering. 

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond strijdt 
voor een humane, tolerante samenleving. Vraag gerust 
meer informatie, telefonisch op nummer (020) 521 90 00 

of met de onderstaande bon. 

STEUNFONDS 
Humanisme 	 

J A 	ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het 

Steunfonds Humanisme. 

naam 

adres 

pc / plaats 

telefoon 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 

Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 

1000 RA Amsterdam 

Informatie 020 • 5231100 

Symposium 
Rondom 

Transsexualiteit 
nouernuer 1999 

Voor ouders, partners, kinderen, 
familie en behandelaars 

van transsexuele en 
genderdysfore mensen 

Ingezonden brieven, reacties. (juridische) vragen kunt u opsturen naar HUIlldn't 

Postbus 71 1000 AB Amsterdam ovv. 'Postbus 71 vraag' 

Vragen 
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Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Vrijwilligerswerk en 

voorzieningen van de W0) 

Als gehandicapte zou ik graag vrijwilligers-

werk willen doen, maar daarvoor moet ik 

vaak reizen om bezoeken af te leggen en 

vergaderingen bij te wonen. Ik wil daarom 

bij de gemeente een vervoersvoorziening 

aanvragen die rekening houdt met mijn vrij-

willigerswerk. De gemeente voert immers 

de Wet voorzieningen gehandicapten uit. 

Verplicht die wet de gemeente om bij de 

beslissing op mijn aanvraag van een rol-

stoelbus, rekening te houden met het feit 

dat ik die bus nodig heb om mijn vrijwilli-

gerswerk goed te kunnen doen? 

Bij de behandeling van de wet in het par-
lement kwam destijds de vraag aan de 
orde of het doen van vrijwilligerswerk 
meetelt bij de vervoersbehoefte van een 
gehandicapte. Zo ja, wie moet dan voor 
een vervoersvoorziening zorgen: de ge-
meente of de bedrijfsvereniging? Vol-
gens de regering, die het vrijwilligers-
werk wil stimuleren, moet 
vrijwilligerswerk meegewogen worden. 
Bij een gehandicapte met betaald werk 
zal dit door de bedrijfsvereniging gebeu-
ren op grond van de Wao. Bij gehandicap-
ten die uitsluitend vrijwilligerswerk ver-
richten, zal dit gebeuren door de 
gemeente waar de persoon woont in het 
kader van de Wet voorzieningen gehan-
dicapten. Het begrip meewegen, waar-
over de regering spreekt, is niet geheel 
duidelijk. Ook is niet duidelijk hoever de 
zorgplicht van de gemeente voor een 
vrijwilliger gaat. De Centrale Raad van 
Beroep, die in hoogste instantie uit-
spraak doet over sociale verzekerings-
kwesties, heeft in een aantal recente uit-
spraken aangegeven in welke gevallen  

rekening moet worden gehouden met 
vrijwilligerswerk bij het aanvragen van 
een vervoersvoorziening. De zorgplicht 
van gemeenten blijft beperkt tot situ-
aties waarin gehandicapten zonder vrij-
willigerswerk zouden vereenzamen. Het 
criterium is dus of de gehandicapte zon-

der het vrijwilligerswerk in een maat-
schappelijk isolement zou geraken. De 
raad onderstreept in dit verband in diver-
se uitspraken overigens herhaaldelijk de 
verantwoordelijkheid van de maat-
schappelijke organisaties voor wie vrij-
willigerswerk wordt verricht. Het ligt in 
de eerste plaats op de weg van deze orga-
nisaties om vrijwilligers in staat te stel-
len hun werk te doen. Onder andere via 
een redelijke bijdrage in de (reis)kosten. 

Eigen bijdrage partner ir 

verzorgingshuis 

Mijn man staat op de wachtlijst voor een 
verpleeghuis. Moeten wij ook voor opna-

me betalen? 

Voor opname in een Awsz-instelling, zo-
als een verpleeghuis of het verblijf in een 
verzorgingshuis, moet een eigen bijdrage 
betaald worden. Ook wanneer de over-
blijvende partner gewoon thuis blijft wo-
nen. De hoogte van de bijdrage is afhan-
kelijk van het gezamenlijk inkomen. 
Blijft de partner van de bewoner thuis 
wonen, dan is de lage eigen bijdragerege-
ling van toepassing. Die kon echter oplo-
pen tot wel 3o procent van het gezamen-
lijk inkomen. Dat leidde voor veel 
mensen tot grote financiële problemen, 
want men hield onvoldoende geld over 
voor het onderhouden van de partner of 
het gezin thuis. De eigen bijdragerege-
ling is voor de lage inkomens daarom 
verzacht om een eind te maken aan 
schrijnende situaties.Vanaf I juli zijn de 
inkomenscategorieën verhoogd en zijn 
deze mensen maximaal is procent van 
hun inkomen kwijt aan de eigen bijdra-
ge. Het minimumbedrag van 2 I 5 gulden 
per maand blijft bestaan. Dat bedrag be-
sparen de achterblijvende gezinsleden 
minimaal aan eten en drinken wanneer 
de partner in een instelling verblijft. Door 
de nieuwe regeling worden bewoners 
van tehuizen echter veel minder snel 
voor een hogere bijdrage aangeslagen 
dan voorheen het geval was. De hoogste 
eigen bijdrage van ruim i ioo gulden per 
maand wordt bijvoorbeeld niet meer ge-
heven bij een jaarinkomen van 55.000 
gulden, maar pas bij 89.000 gulden. 

van mens tot mens 

Inkomensdaling alleensta 

AOW-ers 

Ik woon in een verzorgingshuis. Sinds de-

ze zomer houd ik opeens minder geld over. 

Hoe kan dat? 

Veel alleenstaande Aow-ers in een ver-
pleeg- of verzorgingshuis zagen hun net-
to besteedbaar maandinkomen per i juli 
plotseling dalen van 47o naar 42o gulden. 
Zij moesten voor hun verblijf in het ver-
zorgings- of verpleeghuis maandelijks 
circa 50 tot 7o gulden meer betalen. De ei-
gen bijdragen voor bewoners van verzor-
gings- en verpleeghuizen zijn namelijk 
per r juli verhoogd. De bijdrage wordt be-
rekend aan de hand van het inkomen 
van vorigjaar. Omdat alleenstaande 
Aow-ers juist vorig jaar een fiscale tege-
moetkoming ontvingen, had dit het on-
bedoelde effect dat de eigen bijdrage 
voor hun verblijf in juli veel sterker steeg 
dan was voorzien. Deze groep Aow-ers is 
er daardoor minstens 5o gulden op ach-
teruit gegaan. Een regen van protesten 
volgde, omdat het kabinet bij monde van 
premier Kok enkele maanden geleden 
nog aankondigde dat de laagste inko-
mensgroepen een extraatje konden ver-
wachten.Aan het inkomen van deze 
Aow-ers zal nu snel iets gedaan worden, 
heeft het kabinet beloofd. Hoe groot de 
tegemoetkoming zal zijn en hoe de rege-
ling eruit gaat zien, is nog niet bekend. 
Daarnaast moet worden voorkomen dat 
een inkomensstijging volgend jaar weer 
onbedoeld de eigen bijdrage voor verzor-
gings- en verpleeghuizen omhoog jaagt. 
Voor deze inkomensmaatregel komen 
slechts alleenstaanden in aanmerking. 
Gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den zijn er niet op achteruit gegaan. 
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