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"Hoe gaat het met je? Ja, druk." Het zo-
mernummer van 1996 staat helemaal in 
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina's 
over de dwingende tijd van kalenders, 

klokken, roosters, agenda's en deadlines. 
De een komt altijd tijd tekort, de ander 

heeft tijd over. Hoe ervaar je de tijd als je 
moet wachten op je vrijheid in de bajes? 

Hoe geduldig ben je nog als je dagen 
moet wachten aan de Poolse grens? En 

de beleving van tijd in verschillende cul-
turen: op tijd komen voor een afspraak 

op Curaao? "Ach man, doe niet zo 
makamba, doe niet zo Nederlands". 
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Tijd van geboorte tot de dood 
De menselijke geest en de tijd 

Culturele verschillen in tijd 
Modern leven: slaven van de tijd 

Speciale aanbieding 
drie  themanurrrs 

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd 

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren 

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer 

teruggekregen - of als cadeau hebben weggegeven. Zolang de voor-

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de 

aanbieding: 	-  
rd 

rffl 
MAANDBLAD OVER HUMANISME. MENS EN WERELD 

In dit speciale jubileumnummer van 
1995 alles over hoe mensen met elkaar sa-
men leven. De individualisering lijkt te ver 
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan 
ook op zoek naar meer broederschap, naar 
een nieuw soort samen leven. Met voldoende 
ruimte voor het individuele in de mens. Is het 
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)tolerantie, saamhorigheid, 
vooroordelen, opvoeden en vriendschap. 
Lees hoe blank en zwart leren samenwerken 
in de theatergroep Nultwintig. Hoe autoch-
tonen en nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven'? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hu-
manitas en het Humanistisch Verbond. 

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer van 1994. 
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kind 
van je ouders blijf je, ook wanneer je al lang volwassen en zelfstandig 
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De band is vaak onzichtbaar en on-
bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om niet de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? Waarvan wil je je bevrijden en wat 
geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om met je ouders 
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles 
over de ruzies, de eisen, de ergernis, maar ook over de vreugde, de in-
spiratie en de verbondenheid. 

Zo bestelt u: 
Maak f 15,- (inclusief portokosten) over op giro 58 van 

het Humanistisch Verbond in Amsterdam onder vermel-

ding van 706/mtm. Let s.v.p. op het juiste adres op uw 

overschrijving! 

VfUilt u graag informatie over andere themanummers, 
bel dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219030. 
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Humanitas en rouw 

Er is geen grotere tegenstelling denkbaar dan tus-

sen leven en dood. En tegelijkertijd hoort niets zo 

bij het leven als de dood. Toch zijn voor veel men-

sen onderwerpen als dood en verlies zaken om 

niette lang bij stil te staan. In onze samenleving 

zijn we gewend om aan de toekomst te denken, 

dingen die morgen belangrijk zijn. Wij staan niet 

lang stil bij verdriet en rouw en het verwerken daar-

van. Maar daartreedt een kentering in op. Onder 

andere doordat de wereld steeds groter wordt. Wij 

leren steeds meer van andere culturen. Ook door-

dat steeds meer mensen uit andere landen in Ne-

derland komen wonen. Maar ook omdat mensen 

om ons heen getroffen 

worden door bijvoor-

beeld aids, een ziekte 

die veel jonge mensen 

treft. Zij benaderen de 

dood anders dan we in 

de loop van de jaren ge-

wend zijn. Veel mensen 

om ons heen gaan an-

ders om met het ver-

werken van verlies en 

verdriet. Zij kennen daarvoor andere gebruiken, ri-

tuelen. 

We weten ondertussen dan mensen die rouw 

slecht verwerken daar de rest van hun leven hinder 

van ondervinden. Zij worden soms depressief of be-

landen in een isolement. Humanitas heeft daar oog 

voor. Samen met andere organisaties zijn wij bezig 

mensen te ondersteunen die een kostbaar verlies 

hebben geleden. In deze Van Mens Tot Mens is er 

veel aandacht voor initiatieven die te maken heb-

ben met sterven, rouwen en afscheid nemen. Be-

halve de steun bij rouwprojecten zijn er bij afdelin-

gen plannen om centra voor verlieservaringen op te 

richten samen met het Humanistisch Verbond. Ook 

zijn er vergevorderde plannen voor samenwerking 

met de uitvaartmaatschappij AVVL. District Zuid-

west was onlangs mede-organisator van een sym-

posium over rouwrituelen. Kortom, een belangrijk 

werkgebied voor Humanitas waarin veel ontwikke-

lingen plaatsvinden. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 

4 Humanitas Nieuws 
Humanitas zoekt vrijwilligers die elke week een half 

uur zendtijd op Radio Oost willen vullen. 

6 	'Dankzij de hulp kan ik genieten' 
Humanitas in Leeuwarden begeleidt ouderen die 

naar het ziekenhuis moeten. Mevrouw Zelders heeft 

deze hulp nodig om nog te kunnen genieten van de 

prettige dingen van het leven. 

8 Omgaan met de laatste 
levensfase 
George Brouwer en Jaap Dijkstra, de voorzitters van 

Humanitas en AVVL vertellen waarom de organisaties 

samen meer gaan doen aan hulp bij uitvaart en rouw. 

10 Leren van allochtone rituelen 
Veel mensen missen betrokkenheid bij uitvaart en 

rouw. Rituelen van allochtonen leren hoe het 

anders kan. 

12 Trend: Zorg over de toonbank 
De zorg is zo gevarieerd dat veel mensen hulp nodig 

hebben om te kiezen. 

13 Zusters 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

14 Het Moment: AVA 

15 Afdeling Dordrecht 
Een afdeling op jacht naar vernieuwing 

16 Agenda 

17 Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18  Postbus 71 
Met brieven van lezers. Jaargang 45 november 1997 nr. 8 

Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas, 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 
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Humanitcts 
Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent 

Aktie Frisse Lucht 

O Stichting Humanitas Rotterdam is op 

:oek naar vrijwilligers voor het project 

Aktie Frisse Lucht'. Het project biedt jaarlijks 

ongeveer 300 Rotterdamse kinderen. die zelf 

(bijna) nooit op vakantie gaan. de mogelijk-

heid om een weekje onbezorgd uit logeren te 

gaan bij gastgezinnen in vijf verschillende pro- 

vincies. De logeervakanties, in de voorjaar-, 

zomer- of herfstvakantie, zijn bedoeld voor kin-

deren uit woonwijken waar geen speelruimte 

is. Ook kinderen uit grote gezinnen met krap- 

pe behuizing en kinderen waarvan de ouders 

ziek zijn of problemen hebben, mogen mee. 

Stichting Humanitas is voor dit project op zoek 

naar een coordinator en veldwerkers. De coor-

dinator houdt zich bezig met het organiseren 

van de logeervakanties en de veldwerkers leg-

gen het contact met de kinderen en hun ou-

ders. Inlichtingen: telefoon (010) 433 19 11. 

• Er komt een 

tekort van duizen-

den senioren-

woningen 

kort gaat de frequentie omhoog naar een half 

uur per week. De invulling van dat wekelijkse 

halve uur kost veel werk. Voor alle taken is af-

finiteit met humanisme. belangstelling voor 

het maken van radioprogramma's en de be-

reidheid hiervoor tijd vrij te maken gewenst. 

Toekomstige programmamakers krijgen, trai-

ning en de kans om ervaring op te doen en ei 

gen ideeën uit te voeren. Zij werken op basis 

van onkostenvergoeding. Inlichtingen: Annet 

Horsman. telefoon (053i 434 02 '33. 

Record ievensioopbestendige woningen 

•
De belangstelling voor levensloopbestendige woningen neemt 

enorm toe. Stichting Humanitas Rotterdam, die deze vorm van huis-

vesting voor ouderen verzorgt, kan met geen mogelijkheid aan de met 

sprongen groeiende vraag voldoen. De wachtlijst is in een jaar tijd ge-

groeid van vier- tot zevenduizend aanvragen. Daarnaast bestaat nog een 

tweede wachtlijst van vele honderden oud-Rotterdammers die nu in een 

omliggende gemeente wonen, maar die graag terug willen naar hun ge-

boortestad. De levensloopbestendige woning werd vorig jaar geïntrodu-

ceerd in een nieuwbouwcomplex van Humanitas aan de Bergweg. Le-

vensloopbestendige woningen kunnen voortdurend worden aangepast 

aan de behoeften van bewoners. Veel aanvragers van zo'n woning zullen 

echter minstens tot eind volgend jaar. moeten wachten. Voorspeld wordt 

dat er in 2006 een tekort van circa 20.000 seniorenwoningen in Rotter-

dam zal zijn. Humanitas wil dat de bouw van levensloopbestendige wo-

ningen absolute voorrang krijgt en dat er voor dergelijke woningen plaats 

wordt ingeruimd in de geplande nieuwbouwwijken rond de stad. Rond het 

einde van volgend jaar komen in de Schiebroekse Parkflat en bij de vol-

tooiing van de tweede fase van het Gerard Goosenhuis in Ommoord on-

geveer 250 appartementen beschikbaar. Verder worden rond die tijd in 

Hoogvliet. Pendrecht en Hillesluis 450 nieuwe woningen opgeleverd. An-

dere projecten staan op stapel in de deelgemeenten Noord, Delfshaven. 

Overschie, IJsselmonde en in Nesselande. 

Een half mui? humanisme 

41, 
 Een half uur Humanisme op radio Oost 

zoekt vrijwilligers die elke week een hu-

manistisch getint radioprogramma willen ma-

ken. Er is behoefte aan interviewers. mensen 

die radiofragmenten kunnen monteren. pre-

sentatoren en een hoofdredacteur. Al jaren 

maakt een groep enthousiaste vrijwilligers 

van Humanitas en het Humanistisch Verbond 

in Overijssel vier keer per jaar een program 

ma van een half uur op radio Oost. Binnen- 

°Effe moetingen 

© Vrijwilligers van de Humanitas-werk-

groep Mensen ontmoeten elkaarin 

Leeuwarden bieden belangstellenden de ge-

legenheid om in contact te komen met ande-

ren. Het is vooral bedoeld voor degenen die 

het moeilijk vinden de lange weekends alleen 

door te komen. Zo helpt Humanitas om de da-

gen kleur en betekenis te geven. Onder het 

genot van een kopje koffie of thee kunnen 

mensen meedoen aan diverse activiteiten. 

Die variëren van een gezellig praatje of een 

spelletje denksport tot dialezingen. Het ge-

bouw van Humanitas in Leeuwarden (prof. 

Mr. Gerbrandyweg 75) is hiervoor geopend op 

iedere tweede en vierde zondagmiddag van 

de maand van 14.00 tot 17.00 uur. Inlichtin-

gen: telefoon (058) 266 66 08. 

DMH Jaarverslag 1996 

•
Het jaarverslag over 1996 van 

stichting Humanitas DMH (Dienst-

verlening aan Mensen met een Handicap) 

is verschenen. Stichting Humanitas DMH 

ijvert voor een zo goed mogelijke deelna-

me van mensen met een handicap aan de 

samenleving. De organisatie brengt haar 

opvatting in praktijk door het opzetten van 

kleinschalige wooncomplexen voor men-

sen met een handicap. Belangstellenden 

die willen weten wat Humanitas DMH vorig 

jaar heeft gedaan, kunnen het jaarverslag 

opvragen bij het secretariaat van het Cen-

traal Bureau van Humanitas, telefoon 

(030) 605 50 04. 

van mens tot mens  0 NI , 8 . december 199, 
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Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Ouderen) unaC geldzorgen 

ED
Net als in november besteedt de Praatlijn 

voor Ouderen van de afdeling Amsterdam 

van Humanitas in december extra aandacht aan al-

ledaagse zorgen over geld. De Praatlijn biedt een 

luisterend oor aan mensen die behoefte hebben 

aan een opbeurend gesprek of aan zomaar een 

praatje. De vrijwilligers van de Praatlijn hebben 

zich in het onderwerp verdiept en geven soms ad-

viezen. Het is bekend dat vooral ouderen van 

boven de 75 moeten rondkomen van alleen een 

AOW-uitkering. Dat kan financiële problemen ople-

veren. Ook het gebruik van moderne betaalappara-

tuur. zoals de PIN-automaat, kan aanleiding zijn 

voor ergernis of problemen. Mensen die willen pra-

ten over hun geldzorgen kunnen elke avond tus-

sen 21.00 en 1.00 uur hun verhaal kwijt. Het tele-

foonnummer van de Praatlijn is (020) 627 33 85. 

Home-Start Dordrecht 

op
Home-Start Dordrecht, uitgevoerd door vrij-

willigers van Humanitas, staat klaar om te 

beginnen. Op 28 oktober is daarvoor het officië-

le startsein gegeven. De vrijwilligers van Home-

Start springen bij in gezinnen met jonge kinderen 

waar de dagelijkse regelmaat en orde verstoord 

zijn door ziekte, financiële zorgen, opvoedings-

problemen, overbelasting of eenzaamheid. De 

vrijwilligers proberen door middel van onder an-

dere gesprekken oplossingen aan te dragen voor 

de problemen. Home-Start in Dordrecht is een 

gezamenlijk project van Humanitas district Zuid-

west, de stichting Spel- en Opvoedingsvoorlich-

ting Zuid-Holland en het Bureau voor jeugdbeleid 

en Samenlevingsopbouw Janzeuven. Voor meer 

informatie over Home-Start is coordinator Pieter 

Snijder te bereiken op maandag, dinsdag en 

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur op het adres 

Brouwersdijk 4 en via telefoon (078) 614 58 26. 

Kinderopvang in Polen 

io
Onlangs bracht een Poolse delegatie een bezoek aan kindercen-

tra in Nederland, waaronder die van Stichting Kinderopvang Hu-

manitas. Poolse deskundigen op het gebied van kinderopvang hebben 

hun impressies verwerkt in een ondernemingsplan dat zij in Polen in 

daden willen omzetten. Het bezoek vond plaats in het kader van een door 

het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd project 

voor de verbetering van kinderopvang in Polen. De bezoekers toonden 

belangstelling voor het Humanitas-model voor gastouderopvang, de 

geïntegreerde opvang van gehandicapte kinderen met niet gehandicap-

te kinderen en voor de betrokkenheid van bedrijven bij kinderopvang. De 

Poolse gasten verbaasden op hun beurt de Nederlanders met hun erva-

ring op didactisch en pedagogisch gebied. 

Vrijwilligers 
vriendschappelijk 
huisbezoek 

•
De afdelingen Purmerend en Zoe-

termeer van Humanitas zoeken 

nieuwe vrijwilligers voor hun projecten 

Vriendschappelijk huisbezoek. Vrijwilli-

gers gaan eenmaal per week een uurtje 

op bezoek bij mensen die zich eenzaam 

voelen, behoefte hebben aan persoonlijk 

contact en die moeilijk de deur uit 

komen. Geïnteresseerden voor Vriend-

schappelijk huisbezoek in Purmerend 

kunnen zich aanmelden bij Nelly Stibbe, 

telefoon (0299) 425 989 of Corry Ver-

voort, telefoon (0299) 424 983. Geïnte-

resseerden voor Vriendschappelijk huis-

bezoek in Zoetermeer kunnen voor meer 

informatie en aanmelding iedere maan-

dag van 13.30 tot 15.00 uur bellen naar 

telefoonnummer (079) 331 93 14. Op 

andere dagen en tijden kan men via het 

telefoonnummer (079) 331 62 63 naam 

en telefoonnummer inspreken op het 

antwoordapparaat. Na aanmelding volgt 

een uitnodiging voor een kennismakings-

gesprek. 

Vripadlffig [es Vreijw`figrige nmilshaullp 

•
De Vrijwillige thuishulp van afdeling Alkmaar zoekt vrijwilligers voor 

ondersteuning van mensen met een handicap, chronisch zieken, ou-

deren en hun verzorgende familie en kennissen. Bij vrijwillige thuiszorg 

gaat het bijvoorbeeld om oppas of speelhulp voor kinderen, gastgezinnen, 

begeleiding bij activiteiten, opvang bij dementerenden thuis en aansluiting 

bij een telefooncirkel. Uitgangspunt van de zorg is de vraag van het gezin 

of de alleenstaande. Vrijwilligers krijgen een introductiecursus, begelei-

ding en onkostenvergoeding. Inlichtingen: telefoon (072) 540 18 00. 

• Home Start helpt gezinnen 

met jonge kinderen 

can mens tot mens 111)  NR. 8 • december 1997 



en zelfstandig 

mevrouw H. Zelders gekluisterd aan 

rolstoel. Regelmatig moet zij naar het 

ziekenhuis' aa is zij aangewézen 
Diumiálarrv"r  

op de begeleiding van een vrijwilliger van 

Humanitas. Dankzij deze hulp kan zij ge-

nieten van de oede dingen die het leven 

haar nog biedt. 

HENK VLAMING 

if 

ZIEKENHUISBEGELEIDIN 

'SOMS DENK IK WEL EENS: kon ik maar 
uit die rolstoel. Dan wil ik er zo graag uit, 
dan accepteer ik het niet dat ik mijn 
zelfstandigheid kwijt ben.' Het is de 
enige keer dat mevrouw Zelders pro-
testeert tegen haar afhankelijkheid. 
Lang duurt het niet. 'Ik wil niet klagen', 
vervolgt ze. De lach is weer terug op 
haar gezicht. 'Zeuren helpt niet en 
daarmee val je alleen maar anderen 
lastig. Ik ben juist heel blij. Ik kan nog 
helder denken en ik woon hier prach-
tig. Doordat ik zoveel hulp krijg, zoals 
van de vrijwilligers van Humanitas, 
kan ik mij nog bezighouden met de leu-
ke dingen in het leven.' 

Sportvelden 
Ze wijst uit het raam. 'Kijk, daar zijn de 
sportvelden. Als het weer voorjaar 
wordt, zie je daar de schoolkinderen. 
Dan ga ik er wel eens op uit in mijn elek-
trische rolstoel, samen met mijn vriend-
in. Die zit ook in een rolstoel. Dan maken 
wij tochtjes in de buurt.' 

Mevrouw Zelders is 90 en zij woont in 
Erasmushiem, een verzorgingshuis in 
Leeuwarden. Regelmatig gaat ze op stap 
met een vrijwilliger van Humanitas. 
Naar het ziekenhuis vlakbij. De afdeling 
Leeuwarden van Humanitas heeft een 
project ziekenhuisbegeleiding.Vrijwilli-

gers gaan met bewoners van Erasmus-
hiem mee als die begeleiding nodig heb-

ben om naar het ziekenhuis te gaan. 
'Het personeel van dit verzorgings-

huis heeft daar geen tijd voor', vertelt 
Zelders. 'Er wordt zoveel bezuinigd, men 
staat steeds meer onder druk. Mijn 
dochter woont ook in Leeuwarden, maar 
ook zij heeft het druk. Als de vrijwilligers 

'Dankzij á (2 :p kam ik 
van Humanitas er niet waren, zou ik 
moeilijk naar het ziekenhuis kunnen. 

Wassen en aankleden 
Er is weinig dat ik zelf nog kan. Wassen, 

aankleden, overal moet ik bij worden ge-

holpen. De planten verzorgen, dat kan 

nog wel. Puzzelen, dat doe ik veel. Maar 

lopen, dat kan ik niet meer. Zeker niet nu 
ik last heb van mijn enkel. Vroeger oefen-
de ik nog bij de fysiotherapeut, maar niet 
meer sinds ik last heb van die enkel.' 

Vroeger kon mevrouw Zelders nog 
wel af en toe uit de rolstoel, ook al ging 
het moeizaam Haar rechterbeen is ge  

amputeerd, een gevolg van de suiker-

ziekte waaraan zij al jaren lijdt. 

'De dokter heeft mij verkeerd behan-

deld', zegt Zelders berustend. 'Er kwa-
men gaten in mijn been. Op het laatst 

was er geen redden meer aan en moest 

het been eraf. Ik voel nog steeds fan - 

toompijn. Dan heb ik pijn in het been dat 

er niet meer is. Soms voel ik nog gewoon 
mijn tenen zitten. De fysiotherapeut 
heeft gevraagd of ik weer kom als ik mij 

goed genoeg voel ' Ze aarzelt even en 
vervolgt: 'Maar ik ben nog niet geweest ' 

Jaren geleden was mevrouw Zelders 
een zeer zelfstandige vrouw die zich  

weinig liet aanleunen. Ze was onder-

wijzeres in Gelderland. 

Allemaal voor de klas 
'Mijn moeder, mijn vader, mijn zuster, 

ze stonden allemaal voor de klas', zegt 

zij. 'Dus wilde ik het niet.Toch ben ik in 

het onderwijs terecht gekomen. Dat 

kwam omdat er in Zutphen een nieuwe 
normaalschool werd geopend. Zo heet-
te toen de opleiding waar je leraar of le 

rares werd.' 
Ze kwam in Brummen voor de klas, als 

invalster. 'Op de school waai mijn zuster 

onderwijzeres was tiaar collega was 

uan mens tot mens  C, N6 8 . december i99i 
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Meten' 
ziek en zij moest toen twee klassen tege-
lijk in de gaten houden. Zo'n klas telde 
bijna vijftig leerlingen. Het maakt mij niet 
uit wat je doet, zei mijn zuster. Als die deur 
tussen die klassen maar dicht gaat.' 

Later kreeg zij een baan als onder-
wijzeres in het plaatsje Hall, alleen be-
reikbaar per fiets. 'Ik was toen 21. Hall 
was een gehucht, geen winkels, geen 
bus, niks. 

Boerenkinderen 
Voos ie boodschappen moest je ergens 
anders heen. Ik had boerenkinderen en 

fabriekskinderen in de klas. Ik was de juf- 

Ei Mevrouw Zelders geniet van de 

dingen die zij nog zelf kan doen. 

frouw en dan was je iemand, ik had sta-
tus. Dat betekende dat je altijd aanwezig 
moest zijn als er iets was. In het weekend 
ging ik vaak naar Zutphen. Zes jaar heb ik 
in Hall gewerkt, totdat ik trouwde. Mijn 
man heb ik leren kennen op de tennis-
baan in Zutphen, waar ik op zondagmid-
dag wel eens naar toeging.' 

Haar man was inspecteur bij een ver-
zekeringsmaatschappij. Het echtpaar 
woonde achtereenvolgens in Rotter-
dam, Amsterdam en Amstelveen. TWee 
kinderen werden er geboren. 'In 1956 
ben ik gescheiden. Toen heb ik aan 
moeten poten. Ik had mijn huishouden  

en een opgroeiende dochter. Om de 
eindjes aan elkaar te knopen heb ik een 
deel van mijn huis verhuurd' 

Later is Zelders naar Leeuwarden ver-
huisd, omdat haar dochter daar ook ging 
wonen. 'Ik heb hier een heerlijke tijd ge-
had', zegt zij. 'Mij heeft het nooit uitge-
maakt waar ik woonde, want ik voelde 
mij overal thuis. Mijn dochter en ik 
woonden vlak bij elkaar, we zochten el-
kaar vaak op.' 

Maar zij heeft afstand moeten doen 
van veel dingen. Aan de muren hangen 
platen van poezen, maar nergens is een 
echte kat. 'Ik ben dol op katten en ik heb 
ze altijd gehad. Ik mag ze hier ook wel 
houden, maar je moet zelf voor je huis-
dieren zorgen. Dat kan ik niet. 

Op schoot 
Mijn laatste kat heb ik meegenomen 
naar het verzorgingshuis. Die lag altijd 
bij mij op schoot. Daarna heb ik geen 
nieuwe meer genomen' 

Zonder hulp zou mevrouw Zelders 
moeite hebben om de deur uit te ko-
men. 'Regelmatig moet ik naar het zie-
kenhuis voor controle. Dan komt er een 
vrijwilliger van Humanitas. Telkens 
een andere, maar allemaal zijn ze 
vriendelijk. De vrijwilliger gaat mee, we 
praten wat, we houden elkaar gezel-
schap en ik word weer thuisgebracht. 
Soms gaat de vrijwilliger nog even mee 
naar boven. 

Maandag moet ik weer naar het zie-
kenhuis en dan komt er opnieuw een 
vrijwilliger. Ik had nooit verwacht dat 
ik nog eens zo afhankelijk zou worden. 
Maar dankzij de hulp kan ik overleven. 
Als ik dit niet had, zou ik helemaal niets 
meer overhouden. Daarom ben ik altijd 
vrolijk, want ik heb nog een prettig le-
ven. En ik heb een goed humeur.' C> 

Ziekenhuisbegeleiding 
in Leeuwarden 
Vrijwilligers van de afdeling Leeuwar-

den van Humanitas begeleiden bewo-

ners van het verzorgingshuis Erasmus-

hiem bij een bezoek aan het ziekenhuis. 

Dat ontlast het personeel van Erasmus-

hiem en stelt de bewoners in staat om 

zelf naar de specialistte gaan. Wanneer 

een bewoner naar het ziekenhuis moet. 

neemt Erasmushiem contact op met 

Humanitas. Een vrijwilliger staat dan 

klaar op het moment dat de bewoner 

naar de afspraak moet. 
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IN GEESTDRIFT over de wederzijdse 

samenwerking doen George Brouwer 

(voorzitter Humanitas) en Jaap Dijkstra 

(voorzitter Avvt.) niet voor elkaar onder. 
De Vereniging AVVL is een landelijke 
uitvaartmaatschappij met een ideële 
achtergrond. 

'Beide organisaties hebben in de loop 
der jaren de nodige ervaring opgebouwd 
in de ondersteuning van mensen die met 

overlijden en rouw te maken krijgen,' ver-

klaart Jaap Dijkstra, die zijn AvvL-voorzit-

terschap combineert met het burgemees-

terschap van de Overijsselse gemeente 

Olst. 'De keuze om elkaars kennis te gaan 
gebruiken is dus niet helemaal toevallig.' 

George Brouwer, behalve Humanitas-
voorzitter gedeputeerde van Zuid-Hol 
land, voegt daaraan toe 'Het doel van on-
ze samenwerking is dat er voor mensen 

met specifieke vragen over overlijden en 

rouwverwerking antwoorden komen die 

goed op elkaar aansluiten. Of het nu gaat 
om terminale thuiszorg, de invulling van 

de uitvaart of begeleiding bij verliesver-
werking, wie op een van deze terreinen 

vragen heeft moet bij Humanitas en AVVI. 

terecht kunnen ' 

Zowel Humanitas als de AVVI hebben 
projecten op het gebied van dienstvel le 
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tvaartmaatschappij AVVL gaa 

et  gebierdilain  dienstverlenin 

orge  Brouwer  voorzitter an Hu-

jkstra, voorzitter van de AVVL, 

I ervan. 'Ik hoop dat we over een 

kunnen geven op alle gej 

erwerking.' 

Humanitas en de u 

samenwerken op 

rond overlijden. G 

manitas, en Jaap D 

praten over het do 

paar jaar antwoord 

overlijden en rouw 

HOWARD KROL 

GEORGE BROUWER EN JAAP DIJKSTRA 



Rouwgroepen van Humanitas 
Volgens de laatste telling heeft Humani-
tas 35 afdelingen waar rouwgroepen ac-
tief zijn. Onderdeel daarvan is huisbe-
zoek aan nabestaanden. Sommige van 
de afdelingen hebben ook lotgenoten-
groepen, werken samen met uitvaart-
groepen van het Humanistisch Verbond  

of met de uitvaartmaatschappij AVVL. 

Informatie: Humanitas,LotteWouters, 
telefoon: 020 . 5231100. 
Almere/Zeewolde, Amstelveen, Arnhem, As-
sen, Boarnsterhim, Deventer, Doetinchem, 
Dordrecht/Dubbeldam, Eemsmond 
Emmen, Groningen, Haren, Heerenveen, 
Heuvelrug, Hoeksche Waard, Hogeland, Ka- 

naalstreek, Leeuwarden, Noordelijk Wester-
kwartier, Noord-Tivente, Noordoostpolder, 
Noordwest-Friesland, Ooststellingerwerf, 
Rheden/Roozendaal, Rijnmond-Noord, Rot-
terdam, Scharsterland, Slochteren, Smallin-
gerland/Opsterland, Utrecht, Veendam, 
Meterwolde/Oldambt, Zaanstreek, Zuid-
Drenthe, Zuidoost-Drenthe, Zwolle 

ning rond overlijden. Humanitas biedt 
thuishulp aan terminale patiënten die 
er de voorkeur aan geven in hun eigen 
omgeving te sterven. Daarnaast onder-

steunen de vrijwilligers van Humanitas 
mensen in een rouwproces, door middel 
van individuele begeleiding of in de 
vorm van gespreksgroepen voor lotge-
noten. De AVVL adviseert en begeleidt 
haar leden en hun nabestaanden op het 
gebied van uitvaart en nazorg. De AVVL 

ijvert ook voor een algemene bewust-
wording over het levenseinde. 

Aftasten  en experimenteren 
'We zijn natuurlijk nog in het stadium 
van aftasten en experimenteren', zo zegt 
Brouwer over de samenwerking. 'We on-

derzoeken nu hoe de kwaliteit van beide 
verenigingen op elkaar kan worden afge-
stemd.' Dijkstra sluit aan: 'We zijn nog in 

een aanvangsfase, maar ik hoop dat we 
op landelijke schaal een overzichtelijk 
aanbod van hulp kunnen bieden.' 

Zelfbeschikking van de mens staat 
voor beide organisaties centraal. Dat be- 

• George Brouwer (links) en Jaap Dijkstra 

denken dat ze samen stervenden en nabe-

staanden beter van dienst kunnen zijn. 

tekent bijvoorbeeld dat stervenden zelf 
moeten kunnen kiezen hoe zij hun laat-

ste levensfase en hun uitvaart invullen. 

Dijkstra: 'Een uitvaart die volgens je ei-
gen wensen wordt uitgevoerd, kan na-
bestaanden helpen bij hun rouwproces.' 

Volgens Brouwer zijn er veel mensen 

die problemen ondervinden door een 

slecht verlopend rouwproces. 'Mensen 
mogen twee weken van de kaart zijn. 
Daarna wordt verwacht dat ze weer vo-
lop meedraaien in het sociale leven. Dat 

is niet redelijk.' Dijkstra vult aan: 'Toen 
ik nog psychotherapeut was, kwam ik 

`Mensen mogen twee 
weken van de kaart 
zijn. Daarna wordt 

verwacht dat ze weer 
volop meedraaien in 

het sociale leven' 

vaak mensen tegen die het verlies van 
een dierbare niet hadden kunnen ver-

werken. Gelukkig gaan mensen tegen-
woordig bewuster en intensiever om 
met afscheid nemen.' 

Time-out 
Belangrijk in de omgang met de dood is 
de ondersteuning van familieleden die 
stervenden begeleiden. 'Deze mantelzor-
gers moeten de juiste steun krijgen', 
vindt Dijkstra. 'Bij een sterfproces ben je 

vaak dag en nacht in touw', zegt Brou-

wer. 'Dat kost enorm veel energie. On-
dersteuning van mantelzorgers door 
vrijwilligers, bijvoorbeeld van Humani-
tas, kunnen voor een time-out zorgen.' 

Dijkstra pleit voor zorgverlof voor 
mantelzorgers. 'Bij de geboorte van een 

kind wordt ouderschapsverlof gegeven. 
Waarom regel je ook niet zoiets bij over-
lijden van een familielid? Dat is humaan. 

Maar ook vanuit de economische optiek 
is het belangrijk. Een stervende die thuis 
wordt verzorgd door verwanten en 
vrienden, kost minder dan opvang in een 

verpleeghuis of een ziekenhuis.' 

Helpende hand 
Ondanks het beeld van een steeds indivi-

dualistischer samenleving waar niemand 
elkaar meer de helpende hand reikt, krij-
gen zowel Humanitas als de AVVL steeds  

meer vrijwilligers. Brouwer, gedecideerd: 
'Die individualisering is in ons land nooit 
echt doorgedrongen. Dat "ieder voor zich 
en God voor ons allen" past niet echt bij 
de Nederlandse mentaliteit. Humanitas 
heeft inderdaad geen gebrek aan vrij-
willigers. Zeker als wij mensen voor spe-
cifieke doelen vragen, krijgen we veel 
respons' Jaap Dijkstra: 'Men is wel kriti-
scher geworden in de keuze van het soort 
vrijwilligerswerk. Mensen stropen eerder 
hun mouwen op als het gaat om funda-
mentele levensproblemen' 

Brouwer: 'We zullen als samenleving 
niet teruggaan naar een situatie van 

vroeger, waarbij de zorg rond een sterf-
geval voornamelijk binnen de familie 
werd opgevangen. Maar we zijn wel aan 
het bouwen aan een nieuwe omgang 
met het levenseinde. Aan dat proces le-
veren vrijwilligersorganisaties als Hu-
manitas, de AVVL en ook het Humanis-

tisch Verbond een bijdrage.' 
Dijkstra besluit: 'Ik hoop dat we over 

een paar jaar kunnen zeggen dat er 
dienstverlening bestaat waar iedereen 

terecht kan met vragen over overlijden 
en rouwverwerking.' 
	

O 

Gezamenlijk proefproject 

Humanitas en de AVVL zijn geen onbekenden 

voor elkaar. Op lokaal niveau ontplooiden zij 

de afgelopen jaren al gezamenlijke initiatie-

ven, zoals themabijeenkomsten over de 

dood. Met ingang van 1997 besloten Huma-

nitas en de AVVL nauwer te gaan samenwer-

ken op het gebied van de dienstverlening 

rond overlijden. Bij wijze van proef werken bei-

de verenigingen in Groningen, Dordrecht en 

de Zaanstreek aan wederzijdse afstemming 

van hun dienstverlening. Nabestaanden van 

een AVVL-verzekerde worden door de AVVL 

drie maanden na het overlijden geïnformeerd 

over het zorgaanbod van Humanitas. 

ste levensfase' 
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Er is grote behoefte  Ctn  bewuster om 

te gaan met  dood  en rouw. Veel men- 

sen ervaren de manieren waaroP 

dat nu  gebeurtals  te afstandelijk. 

Allochtone rouwrituelen komen 

daarom steeds meer in de belangstel-

ling te staan. Humanitas wijdde er 

een conferentie aan en ontdekte dat 

één bijeenkomst nog lang niet ge-

noeg was. 

LEREN VAN 

BAMBER DELVER 

Het 
'LAATST hoorde ik iemand reageren op 

het rouwproces van een allochtone col-
lega. Dat duurde hem te lang. Waarom in-
tegreert zij niet? vroeg hij zich af. Maar al-
les wat met emoties te maken heeft laat 
zich nu eenmaal niet integreren.' Aan 
het woord is A.M. Andriol, hoofd alloch-
tonenbeleid van de Haagse Hogeschool. 
Zij was een van de spreeksters op de stu-
dieconferentie over rouwrituelen van 
allochtonen die eind oktober in Den 
Haag werd gehouden. 'Het woord inte-
gratie wordt steeds vaker gebruikt als 
een kleed waar van alles onder geveegd 
kan worden.' 

De conferentie was georganiseerd 
door het district Zuidwest van Humani-
tas en het cos (Centra voor Internatio-
nale Samenwerking). Humanitas be-
steedt steeds meer aandacht aan 
dienstverlening rond overlijden. De 
manier waarop we in Nederland ge-
wend zijn om rouw te verwerken, is niet 
de enige en ook niet per definitie de 
beste. Humanitas vindt dat meer ken-
nis over elkaar, ook op het gebied van 

overlijden en rouw, kan leiden tot een 

prettiger samenleving. Allochtonen 

gaan veel intensiever om met afscheid-

nemen. Daar kun je nog wat van leren. 
Vooral autochtonen namen dan ook 
deel aan de conferentie. 

Karig en  kaal 
'De conferentie was bedoeld voor au-
tochtone Nederlanders om zich te infor-
meren', zegt Bert Brouwer, consulent 

van het district Zuidwest van Humani-
tas. 'Voor allochtonen was de inhoud 

van de dag niet bepaald interessant, zij 
kennen de rituelen.' 

Karig en kaal, noemt professor J. van 
den Bout de Westerse uitvaart- en rouw-
cltuur. 'Iemand overlijdt en we trekken 
er zo'n vijf dagen voor uit. Meer tijd voor 

het afscheid nemen van een dierbare 
staan wij onszelf niet toe. In allochtone 
culturen gaan er maanden, soms wel ja-

ren overheen. Daar mag het. Bij ons 

moet men flink zijn, je moet je er goed 

'Tijdens het bewassen 

en afleggen wordt er 

gedo  rilst  en gezongen' 

doorheen slaan. Voor zo'n houding krijg 

je bij ons waardering.' Van den Bout 
vindt dat veel psychische ellende kan 
worden voorkomen als mensen leren 

om verlies beter te verwerken. 'Rouwen-
den hebben taken te verrichten. Aller-
eerst moet men de nieuwe realiteit aan-

vaarden. De partner of het familielid is 

er niet meer. Pijn en verdriet moeten 
doorleefd worden Het leven moet war 
den aangepast zonder de overledene 
Als laatste moet men de draad van het 
leven weer oppakken Die taken lukken 
alleen maar als de overledene een erna 
tianele plaats heeft gekregen Gebeurt  

dat niet dan verkeert de nabestaande in 

diepe ellende.' 
Allochtone culturen bezitten, in te-

genstelling tot die van het Westen een 
rijke rouwcultuur. Zij kennen rituelen 

waarin stap voor stap plaats komt voor 

het verwerken van het verlies. 

Witte doeken 
Opvallend is dat allochtonen betrekke-
lijk weinig rouwrituelen overlaten aan 

de begrafenisondernemer en veel zelf 
doen Moslims wassen hun doden op 
een rituele wijze De dode wordt in wit 
te doeken gewikkeld Ophalen in een 
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u we gebruiken 

moskee is mogelijk. Na de begrafenis 
gaan de mensen met elkaar naar huis 
om wat te eten en te drinken. 

Stadscreolen besteden veel aandacht 
aan het bewassen en verzorgen van de 
dode, de begrafenis en eventuele her-
denkingsplechtigheden. De naaste fa-
milie kan op verschillende tijdstippen 
afscheid nemen van de overledene. Tij-
dens het bewassen en afleggen wordt er 
gedanst en gezongen. Op de dag van de 
begrafenis wordt de dode, als het zijn of 
haar laatste wens was, voor de laatste 
maal naai huis gebracht om afscheid te 
nemen van de eigen omgeving.  

Hindoestanen wisselen een doodskist 
steeds vaker in voor alleen het wikkelen 
in doeken. Zij cremeren hun doden 
meestal. Bij het crematorium dragen de 
mannen uit de familie de baar, de zonen 
voorop. 

Verstrooiing op zee 
Hoewel hindoes de as van de overledene 
het liefst zo snel mogelijk willen vers-
trooien, staat de Nederlandse wet dit pas 
toe na een periode van vier weken. Na de 
crematie wordt de as vervoerd naar de 
algemene nis voor minimaal een 
maand. Verstrooiing vindt plaats op ver- 

■ Intensief afscheid nemen 

schillende manieren. Veel hindoes ge-
ven de voorkeur aan verstrooiing van de 
as op zee vanaf een schip. 

Waar allochtonen betrokken zijn bij 
het omgaan met de overledene, staan 
veel Europeanen ver af van hun doden. 
De autochtone cultuur heeft haar ritu-
elen afgestaan aan begrafenisonderne-
mingen. 'We kunnen het zoveel beter 
doen', zegt interimmanager Schouten 
van de uitvaartmaatschappij cuvo. Dit 
bedrijf bestaat al sinds 1938 en kent ver-
halen over vroegere rituelen, zoals be-
grafenis per koets. 'Belangrijk is dat ta-
boes over de dood worden doorbroken', 
vervolgt Schouten. 'We gaan allemaal 
dood en we maken allemaal mee dat 
dierbaren overlijden. Taboes over de 
dood helpen niemand. We kennen in on-
ze samenleving vele rituelen, beginnend 
bij de wieg. Waarom maken we het dan 
niet af en zorgen we ook goed voor ons-
zelf tot aan het graf?' 

David Elders, zelfstandig uitvaarton-
dernemer, meent dat ziekte en dood zijn 
verbannen uit ons openbare leven. 'Vroe-
ger kwam er in een stad als Amsterdam 
nog weleens een begrafenisstoet voorbij. 
De dood kon je zien, hoorde bij het leven. 

Dong en mooi 
Nu is zelfs het ziekenhuis uit de binnen-
stad verwijderd. Alles wat met dood en 
ziekte te maken heeft, wordt gecensu-
reerd. Jong en mooi is wat wij als voor-
beeld zien. Omgaan met een dode kun-
nen en durven we niet meer.' 

De verloren Westerse rituelen hebben 
alles te maken met ontkerkelijking. Voor-
al mensen die niet in een god geloven, 
hebben het maar moeilijk met rouwver-
werking, zo bleek uit een evaluatie van de 
conferentie. Volgens Bert Brouwer van 
Humanitas ligt juist hierin een belangrij-
ke taak voor het humanisme. Organisa-
ties als Humanitas zouden de leegte kun-
nen vullen. 'Veel deelnemers snakten 
ernaar om verder op de materie in te 
gaan. Het humanisme kan een belangrij-
ke rol spelen als het gaat om het ontdek-
ken en scheppen van nieuwe gebruiken 
rond overlijden en rouwverwerking. We 
zijn nog lang niet klaar. Humanitas werkt 
beslist mee aan een vervolg op deze dag. 
Misschien komt dat volgend jaar al.' 0 
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De trend 
goe 

Zorg op at leidt tot zo cel 

co umenten 	zorg er 

geen wijs meer uit citden. 

Speciale consulenten helpen 
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de keuzen. 

Z©rg  WET d2 IOC r2,oraki 
'IK HEB EENS GEHOORD over een echt-
paar waarvan zowel de man als de vrouw 
hoogleraar was. Op latere leeftijd kreeg 
de vrouw een aantal gezondheidsproble-
men waarvoor zij zorg nodig had. Het 
probleem was echter dat deze mensen 
hun leven lang in de boeken hadden ge-

zeten. Zij wisten nauwelijks wat er op het 

gebied van hulp en zorg te koop was.' 
Dries Willems is bij het Nederlands Insti-

tuut voor Zorg en Welzijn (Nrzw) verant-
woordelijk voor lokaal zorgbeleid. De 

zorg, zo schetst Willems, is tegenwoordig 
zo complex geworden dat veel mensen er 
geen wijs meer uit worden. 

Ontwikkelingen in het zorgbeleid heb-

ben zich de laatste jaren snel voltrokken. 
Vroeger waren zorg en welzijn helder ge-

regeld: er was een beperkt aantal instel-
lingen waar je voor al je hulp terecht kon: 
het ziekenhuis, het bejaardenhuis, het 
verpleeghuis. Veel had je niet te kiezen en 
je moest je aanpassen aan de instelling 
waar je terecht kwam. 

Die tijd is voorbij. Onder druk van de 
overheid wordt de zorg aangepast aan 
patiënten en consumenten van zorg, de 
zorgvragers. Dat is veel doelmatiger want 
een zorgvrager krijgt dan precies de zorg 
die nodig is. 

Enorme variaties 
Dat heeft geleid tot enorme variaties in 
het aanbod van zorg. Zorgvragers en de 
omstandigheden waarin zij leven zijn im 
mers heel verschillend Niet alleen de tra 
ditionele aanbieders roeren zich Ook ge 
meenten, de thuiszorg en partirtiliere  

organisaties komen met steeds nieuwe 
voorzieningen. De zorgvrager kan uitkie-
zen: thuiszorg, tafeltje-dek-je, verzorging 
aan de deur, aangepast vervoer. 

Maar voor veel zorgvragers is dit net een 
grabbelton. Zij weten niet alles wat er te 
koop is en zij moeten bij steeds meer lo-

ketten aankloppen voor passende zorg. 

'Het gaat niet alleen om zorg', zegt Wil-

lems. 'Het gaat ook over wonen en de 

woonomgeving die moeten worden aan-
gepast. En over tijdsbesteding, want men-
sen moeten ook op een zinvolle manier de 

dag doorkomen. Want hoe kun je boeken 
lezen als je thuis woont, maar niet zelf 

naar de bibliotheek kunt gaan? Daarvoor 
moet iets worden geregeld.' 

Al die mogelijkheden verschillen per 

stad, per wijk en per aanbieder van zorg. 
'Er zijn heel veel voorzieningen op het ge-
bied van zorg, welzijn, educatie en recre-
atie', zegt Willems. 'Het kost veel tijd en 
energie om alles zelf te regelen. Zorgvra-
gers hebben daar niet altijd de fut voor. Zij 

willen ook energie overhouden voor hun 
hobby's of voor het lezen van de krant. 

Felle pleidooien 
Het zijn niet alleen de zwakken die on-
dersteuning nodig hebben bij het maken 

van keuzen. Ik ken mensen met een li-
chamelijke handicap die felle pleidooien 
houden voor hulp bij het inzichtelijk ma 
ken van het aanbod van zorg.' 

Er komen ook steeds meer initiatieven 
om de zorgvrager in dit woud van voorzie 
ni n gen de helpende hand te reiken Ge 
meenten, patienten plat forms, SPDs (Sri( 

• Mensen die zorg nodig hebben moeten bij 

steeds meer loketten aankloppen. 

aal Pedagogische Diensten) en andere or-
ganisaties stellen steeds vaker speciale 

bemiddelaars aan die zorgvragers helpen 
bij het maken van de juiste keuzen. Deze 

bemiddelaars worden zorgconsulenten, 

zorgbemiddelaars, zorgadviseurs of zorg-
makelaars genoemd. Ze kijken welke 
voorzieningen een zorgvrager nodig heeft 
en welke mogelijkheden er zijn. Als het 

nodig is stappen zij naar een aanbieder 
van zorg of naar een ziektekostenverzeke-
raar om te kijken of nieuwe voorzieningen 
mogelijk zijn of bestaande kunnen wor-

den aangepast. 
Ook Humanitas onderzoekt de moge-

lijkheden om zorgconsulenten aan te stel-
len. Begeleiding bij het maken van verant-
woorde keuzen komt de zelfstandigheid 
van mensen in een afhankelijke situatie 
ten goede. Voor het zover is moet er echter 

nog veel gebeuren. Een zorgconsulent 
heeft de medewerking nodig van alle par-

tijen in de zorg die in een bepaald gebied 
actief zijn. 'Er moet draagvlak voor zijn', 
zegt Willems. 'Zonder medewerking van 
aanbieders van zorg wordt een zorgbe-

middelaar een krachteloze figuur.' De ver-

nieuwingen in de zorg- en welzijnssector 
heeft veel keuzevrijheid gebracht voor pa-

tienten en consumenten van zorg. Maai 
zonder deskundige begeleiding kunnen 

zij gemakkelijk verdwalen in de super 
markt van de zorg Dan zou zoigveinieti 
wing betekenen dat MI gvi agets met lege 
handen komen te twen 
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De kortste dag bij Hivos 

010  Op de kortste dag, zondag 21 december, 

organiseert Hivos in theater Soeterijn te 

Amsterdam een informele bijeenkomst voor 

donateurs en belangstellenden. Tijdens die 

middag worden de activiteiten van Hivos op het 

terrein van mensenrechten gepresenteerd. Vol-

gend jaar is door de Verenigde Naties uitgeroe-

pen als Jaar van de Rechten van de Mens en 

dan schenkt Hivos veel aandacht aan dit onder-

werp. De middag zal worden gepresenteerd 

door Gerda Havertong. Louise Groenman, voor-

zitter van het bestuur, en Willie Pronk, beleids-

medewerker mensenrechten, zullen het werk 

van Hivos op dit terrein inleiden en toelichten. 

De verhalenvertelster en theatermaakster  

Angèle Jorna vertelt verhalen uit het heden-

daagse en traditionele Afrika. Daarbij gebruikt 

zij haar hele lichaam. Het muzikale gedeelte 

van de middagzal ingevuld worden met mede-

werking van de Stichting Mosaique Vivant, die 

niet-westerse muziek, met name van vluchte-

ling-kunstenaars, onder de aandacht brengt. 

Bezoekers van de Hivos-middag krijgen ook 

een koffietafel en een aangeklede borrel aan-

geboden door FairTrade. De Hivos-middag is 

gratis voor donateurs van Hivos. Belangstellen-

den kunnen een kaartje bestellen door een gift 

van f 12,50 per kaartje aan Hivos over te ma-

ken ondervermeldingvan 'donateurendag'. In-

lichtingen: telefoon 070 • 376 55 00. 

■ Lamin Kuyateh, de muzikale begeleider van 

verhalenvertelster Angèle Jorna. 

Met NV eurij de toekomst 
Marius Ernsting (directeur Humanitas) 

en Elly Vreeburg (landelijk coordinator 

geestelijke verzorging) geven na het vertrek van 

Marcel van den Broecke leiding aan het bureau 

van het Humanistisch Verbond (HV). Ernsting 

voor 30 procent van de tijd en Vreeburg voor de 

rest. Tegelijkertijd ontwikkelt het hoofdbestuur 

een visie op het toekomstige beleid van de ver-

eniging. Een eerste resultaat daarvan was het 

concept-beleidsplan. De grotere rol die in dit 

plan wordt bepleit voor het Humanistisch Ver-

bond op regionaal en lokaal niveau, heeft gevol-

gen voor de rol van de afdelingen en mogelijk 

ook voor de rol van de Humanistische Centra 

voor Levensvragen. Voor de consequenties 

voor de organisatie en de taken en functies op 

het landelijk bureau ontwikkelen de waarne-

mend directeuren een organisatieplan. Samen 

met het beleidsplan vormt dit de basis voor een 

financieel gezonde en slagvaardige vereniging. 

Sprekend Humanisme 
zoekt interviewers 
• Sprekend Humanisme, een project van 

het Humanistisch Archief, zoekt men-

sen die op vrijwillige basis interviews willen af-

nemen. Het doel daarvan is het verzamelen, 

vastleggen en toegankelijk maken van per-

soonlijke informatie over ontstaan en ontwik-

keling van de humanistische beweging vanaf 

1945. Inmiddels is er een lijst opgesteld met 

ongeveer twintig personen die een toonaange-

vende rol hebben gespeeld in de humanisti-

sche beweging in Nederland in de periode tus-

sen 1945 en 1955. Deze mensen komen hun 

eigen verhaal vertellen over de tijd dat zij actief 

waren. De gesprekken worden opgenomen op  

geluidsband zodat ze behouden blijven. Inter-

viewers krijgen een gedegen training. De ge-

maakte reiskosten worden vergoed. Vrijwilli-

gers zijn met de gesprekken ongeveer vier uur 

per week kwijt. Belangstellenden kunnen con-

tact opnemen met Erwin Kamp, projectleider 

Sprekend Humanisme, telefoon 030.239 01 

72, e-mail e.kamp@uvh.nl. 

Publicaties HOM 

•Het Humanistisch Overleg Mensenrech-

ten (HOM) heeft een aantal publicaties 

uitgebracht. 

• De toekomst van de Europese Unie: demo-

cratisch, sociaal en humaan? Journalistiek 

verslag van de HOM-conferentie 'Sociaal 

naar de top, over burger- en sociale rechten 

in Europa,' die op 21 en 22 mei 1997 plaats-

vond. ISBN 90 75521057, november 1997, 

64 blz., .f 7,50 (verzendkosten): 

• Ongekend Verweer. Publicatie met achter-

grondinformatie bij de reizende tentoonstel-

ling Ongekend Verweer, die de actieve rol van 

vrouwen in conflictsituaties en als vluchte-

ling belicht. ISBN 90 75521 04 9, mei 1997, 

64 blz., f 5,70 (inclusief verzendkosten); 

• De Zitkant van het asielbeleid van HOM me-

dewerkster Winde Evenhuis. Een kritische 

analyse van het asielbeleid aan de hand van 

mensenrechten-verdragen en met aanbeve-

lingen voor een vrouwvriendelijk asielbeleid. 

ISBN 90 55921025, november 1996, 112 

blz., /19.50 (bij de boekhandel). 

De activiteiten van het HOM zullen in 1998 deels 

in het teken staan van de herdenkingvan vijftig 

jaar Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. U kunt het HOM direct benaderen met 

een speciaal verzoek rondom het herdenkings-

jaar, bijvoorbeeld om een gastspreker op een 

bijeenkomst over mensenrechten. Voor bestel- 

lingen of meer informatie kunt u contact opne-

men met het HOM, telefoon 030 • 2334027, fax 

(030)2367104, e-mail: hom@euronet.nl  

Sterven op verzoek 

•De Universiteit voor Humanistiek voert 

in opdracht van het Ministerie van VWS 

een onderzoek uit naar overwegingen, ervarin-

gen en wensen van: 

1. mensen die om euthanasie of hulp bij zelfdo-

ding hebben verzocht; 

2. personen die een dergelijke wens hebben 

geuit en er vervolgens van hebben afgezien; 

3. familieleden, naasten of nabestaanden van 

personen die niet in staat zijn of waren om 

een verzoek om euthanasie te uiten. 

Het ministerie wil inzicht krijgen in wat zich pre-

cies afspeelt bij mensen die een verzoek om 

euthanasie indienen en bij mensen die princi-

pieel géén beroep doen op euthanasie. Men-

sen die aan dit onderzoek hun medewerking 

willen verlenen, worden verzocht contact op te 

nemen met Universiteit voor Humanistiek (drs. 

I.H. Versteeg, projectcoérdinator), postbus 

797, 3500 AT Utrecht, e-mail: ive@uvh.nl.  Ui-

teraard zal dit onderzoek plaatsvinden onder 

geheimhoudingvan uw gegevens. 

Jonge Humanisten 
zoeken penningmeester 

•
De Jonge Humanisten (JH) zijn op 

zoek naar een penningmeester. Be-

langstellende jonge humanisten die binnen 

de vereniging actief willen worden en als 

penningmeester bestuurservaring willen op-

doen, kunnen contact opnemen met Mirko 

Ampt (secretaris), telefoon 030 242 10 72. 
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In een theateract op de unie-

ke projectenmarkt verdedi-

gen 'Harry' en 'Stans' het 

oude logo van Humanitas. 

Harry: 'je ziet bij het oude lo-

go tenminste dat Humanitas 

voor je zorgt. Al die gelijk-

waardigheid en zelfredzaam-

heid van mensen vind ik 

maar niets!' 

De unieke projectenmarkt 

was onderdeel van de Alge-

mene vergadering van Afge-

vaardigden van Humanitas. 

Bestuursleden van 49 afde-

lingen bogen zich tijdens de 

AVA over liet beleid van Hu-

manitas. 
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Algemene Vergadering Afgevaardigden 
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De afdeling Dordrecht 

heeft veel kleine projec- 

ten. Maar door bezuini- 

gingen in de zorg zijn 

nieuwe initiatieven no-

dig.. De afdeling is er druk 

mee bezig en probeert 

bestaande projecten uit 

te breiden. 

MARGRETH HOEK 

ordrerht  op zoek naar vernieuwing 
RODE EN WITTE slingers en ballonnen 
versieren het gebouw van de afdeling 
Dordrecht van Humanitas. Drie muzi-
kanten vrolijken de sfeer extra op. Het 
project Home-Start van Humanitas gaat 
van start. Kinderen met geschminkte ge-

zichten lopen tussen pratende volwasse-
nen. Een tevreden projectcoördinator 
Pieter Snijder gaat samen met vier vrij-
willigsters op de foto. Een dia-serie van 
het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn (NIZW) toont waar Home-Start 
voor staat: een steuntje in de rug voor ge-
zinnen met jonge kinderen. 

Al zeven Dordse gezinnen hebben zich 
aangemeld voor deze vorm van onder-

steuning. Negen vrijwilligers zijn begon-
nen aan een voorbereidende cursus voor 
Home-Start. G. Veldhuijzen, wethouder 
van welzijn en jeugdbeleid van de ge-
meente Dordrecht, is blij met het initia-
tief van Humanitas. Hij wenst de vrijwil-
ligers veel succes. 

Dierentuin 
De provincie Zuid-Holland geeft het pro-

ject twintig bezoekjes aan de dierentuin 

cadeau voor Het leuke dingen fonds. George 
Brouwer, voorzitter van Humanitas en te-

vens gedeputeerde bij de provincie Zuid-
Holland, is blij dat hij ook als provinciebe-
st uurder kan bijdragen aan Home-Start. 

Voorzitter Rina Wouters, voorzitter 
van de afdeling Dordrecht, is ook in haar 
nopjes met het nieuwe project. 'We heb- 

ben bij onze afdeling veel projecten: 
vriendschappelijk huisbezoek, een we-
kelijkse soos voor gehandicapten, hulp 
bij rouwverwerking. Maar ze zijn klein-
schalig. Graag zou ik de projecten willen 
uitbreiden, maar daarvoor ontbreekt nog 
de menskracht. Binnen het bestuur heb-
ben we regelmatig 'de-kip-of-het-ei-dis-

cussies': krijg je meer vrijwilligers als je 

meer activiteiten hebt of moet je eerst 
meer vrijwilligers hebben voor je nieuwe 
projecten opzet?' 

Wouters vindt dat vrijwilligers tegen-
woordig met zware problematiek wor-
den geconfronteerd: krimpende thuis-
zorg, verslavingszorg, opvang van dak-
en thuislozen. Door bezuinigingen blijft 
werk liggen dat vrijwilligers kunnen op-

pakken. De voorzitter zou graag vriend-
schappelijk huisbezoek voor jongeren 
organiseren. Eenzaamheid is niet gebon-
den aan leeftijd. 

Voor nieuwe initiatieven is vaak sa-
menwerking met instellingen wenselijk. 

Gedegen  ollAeiding 
Nieuwe projecten vragen een gedegen 

opleiding en begeleiding van vrijwilli-
gers. Daarvoor is geld nodig. De afdeling 

kan een beroep doen op fondsen, maar 
dan moet zij eerst prestaties laten zien. 
De afdeling ondervindt in haar streven 
naar nieuwe projecten steun van het dis-
trict Zuidwest van Humanitas. 'Als je niet 
meer doet dan alleen de zaak beheren, 

■ Afdeling Dordrecht heeft veel projecten 

dan betekent dat op lange termijn ach-
teruitgang', zegt Rina Wouters. 'Daarom 
hopen wij inde toekomst meer projecten 
te ontwikkelen' 

'Ik kan met jaloezie naar andere afde-
lingen kijken, het lijkt alsof nieuwe ini-
tiatieven bij hen gemakkelijker van de 

grond komen', zegt Hans deVos,bestuur-
der van de afdeling Dordrecht en coordi-
nator van het project Dienstverlening 
Rondom Rouw waarvoor hij zich al vier 

jaar inzet. 'Ik ben dan ook heel benieuwd 
naar hun ervaringen. Als vrijwilliger 

moet je van elkaar leren.' 
De Vos is druk bezig zijn project te pro-

moten. Hij heeft regelmatig contact met 
plaatselijke uitvaartondernemingen, 
kruisverenigingen, GGD en RIAGG. 

Uitvaartleiders voorlichten 
Vooralsnog staat alleen de niet-christe-

lijke uitvaartondernemening open 
voor het aanbod van Humanitas. De Vos 
mag uitvaartleiders voorlichten over 
het project rouwbegeleiding van Hu-

manitas. 
'Bij het rouwproject is het belangrijk 

je mensen de gelegenheid te geven hun 
rouwproces te doorlopen. Het zou ideaal 
zijn als uitvaartbegeleiders onze folder 
onder de aandacht zouden brengen. Wie 
behoefte heeft aan rouwbegeleiding, weet 

ons dan te vinden' 

van mens tot mens  e  NR. 8 • december 1997 



e d a 

12 decembelr 

21 december 

14 december 

Internationaal seminar A dialogue on humanist etical education in  Europe,  georganiseerd door het 

Pedagogisch Studiecentrum HVO. Inlichtingen: telefoon 030 • 234 17 00. 

Themadag  over Hannah Arendt,  georganiseerd door Humanitas afdeling Amsterdam i.s.m. de Jonge Humanisten 

en afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond. Plaats: Landelijk Bureau Humanitas in Amsterdam. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanitas (Martha de Baat), telefoon 020-523 11 00, Humanistisch Verbond (Lien Luca), 

telefoon 020 • 676 67 20. Jonge Humanisten (dhr. W. Mennings). telefoon 020 664 41 70. 

Modern  Atheïsme,  een uitzending van De Vrije Gedachte op Nederland 1 van 00.15 tot 00.35 uur. 

Bijeenkomst Hivos donateurs en belangstellenden.  Met een presentatie van activiteiten voor mensen-

rechten. Toegang: f 12.50. donateurs gratis. Inlichtingen: telefoon 070 • 376 55 00. 

Algemene Ledenvergadering Jonge Humanisten en Nieuwjaarsborrel.  De locatie wordt op 22 december 

bekend gemaakt. Aanvang 13.00 uur. De Nieuwjaarsborrel is van 16.00 tot 18.00 uur. Inlichtingen en aanmelding: 

telefoon 020 • 521 90 65. 

14e IHEU World Congress.  M.N. Roy Human Development Campus, Bombay. India 

'Het is een vreemdeling zeker'.  themadag georganiseerd door de Jonge Humanisten. 

Inlichtingen: Roel van der Sluis. telefoon 030 • 242 10 72. 

Negende  Dies Natalisviering van de  Universiteit voor Humanistiek.  Plaats: Ottone in Utrecht. 

Inlichtingen: Uv1-1. telefoon 030 • 523 01 00. 

Modern Atheïsme.  een uitzending van De Vrije Gedachte op Nederland 1 van 00.15 tot 00.35 uur. 

Eerste weekend  basiscursus uitvaartbegeleiding in Limburg.  Organisatie: Humanistisch Verbond. 

Inlichtingen: telefoon 020 • 521 90 40. 

Tweede weekend basiscursus uitvaartbegeleiding in Limburg.  Organisatie: Humanistisch Verbond. 

Inlichtingen: telefoon 020 • 521 90 40. 

Introductiedag  Vrijwilligers, Landelijk Bureau Humanitas 

aanmelden bij Ton van den Brink. 020 523 11 00. 

'Schaamte', themadag georganiseerd door de Jonge Humanisten.  Inlichtingen: Roel van der Sluis. 

telefoon 030 • 242 10 72. 

Ontmoetingsweekend in het Zeehuis te Bergen aan Zee.  georganiseerd door de afdelingen 

Haarlemmerland. West-Friesland en Alkmaar/Den Helder van het Humanistisch Verbond. 

Inlichtingen: HV afdeling Alkmaar/Den Helder (Emmy Kuiper). telefoon 072 • 412 41 08. 

Voorlichtingsdag voor aankomende studenten Universiteit voor Humanistiek .  

Inlichtingen: telefoon 030 239 01 00. 

'Religiositeit', themadag georganiseerd door de Jonge Humanisten  Inlichtingen Roel van der Sluis. 

telefoon 030 242 10 72.  

`De diepte in een gebouw'. Themadag  Een dagwandeling in eer) mooie archeologische plaats 

Organisatie: de Jonge Humanisten. Inlichtingen: Roel van der Sluis. telefoon 0:30 242 10 72 
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29 maart 

26 april 

&II december 

10 januari 

10-14 januari 

25 januari 

29 januari' 

29 januari 

30 januari 

13-15 februari 

7 februari  1  

22 februari 

7-8 maart 

14 maart 
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r3  Tussen Kerst en  nieuwjaar is het 

Landelijk Bureau van Humanitas gesloten 

Landegijk Bureau 
gesloten 

O Het Landelijk Bureau van Humanitas is 

van 25 december tot en met 1januari 

gesloten. Zeer dringende en/of spoedeisende 

gevallen (bijvoorbeeld eventuele ziek-en her-

stelmeldingen) kunnen via het antwoordappa-

raat worden doorgegeven (020 523 11 00). 

Gedurende de sluitingsperiode wordt het ant-

woordapparaat regelmatig afgeluisterd. 

Resultaten NOV-beurs 

•Op 29 oktober vond in de Beurs van 

Berlage in Amsterdam de jaarlijke NOV-

Beurs plaats, waar vrijwilligersorganisaties 

met goede ideeën en voorstellen diensten, 

fondsen en producten in de wacht konden 

slepen. Ook Humanitas ging naar de beurs. 

Na een dag van intensief onderhandelen 

haalde H umanitas dertien diensten en fond-

sen binnen. Onder meer de volgende beurs-

aanbieders willen met Humanitas in zee: 

1 SLO/Educaplan  tekende een intentie-

verklaring met de districten Noord, Zuid en 

Zuidwest om te praten over het succesvol be-

trekken van jeugd bij vrijwilligerswerk en in 

tweede instantie met het Landelijk Bureau in 

verband met internationale contacten. 

2 Juliana Welzijnfonds  tekende een inten-

tieverklaring naar aanleiding van een plan uit 

district Noord met betrekking tot het werken 

voor van allochtone ouderen. 

3 Fonds vrijwilligerswerk  ging in op een 

plan vanuit het Landelijk Bureau inzake 

Vriendschapsondersteuning van mensen 

met een lichte verstandelijke handicap. 

4 Loesje  ondertekende een plan van de 

districten Noord en Oost. In district Oost zal 

ze affiches ontwerpen om vrijwilligers voor 

Humanitas en enkele thuiszorgorganisaties 

te werven. In district Noord wil men met be-

hulp van Loesje nieuwe leden werven. 

5  Scontiing Nederland tekende een 

intentieverklaring met district Zuidwest 

Verzorgingshuizen 
samen 

•
Stichting Humanitas Rotterdam en 

stichting Huisvesting en Verzorging 

van Bejaarden Usselmonde (SHVB-IJ) fu-

seren per 1januari. Met de fusie hopen de 

stichtingen efficiënter te kunnen werken 

en de kwaliteit van de zorg en dienstverle-

ning te kunnen verbeteren. Humanitas ex-

ploiteert drie verzorgingshuizen, twee ver-

pleeghuizen en zeven projecten met 

intensieve zorg aan huis. De omzet be-

draagt 85 miljoen gulden. SHVB-IJ exploi-

teert twee verzorgingshuizen in Rotter-

dam en heeft een omzet van 10 miljoen 

gulden. Bij Humanitas werken 1200 men-

sen, SHVB-IJ telt honderd werknemers. 

Beide organisaties werkten de afgelopen 

jaren al samen op het gebied van bedrijfs-

voering en de verstrekking van maaltijden. 

Daarbij bleek dat hun kijk op verzorging 

van ouderen overeenkomt. De fusie heeft 

geen gevolgen voor de werkgelegenheid. 

voor overdracht van kennis. 

6 Rode Kruis  tekende een intentieverkla-

ring met district Oost, district Noordwest en 

het Humanistisch Verbond voor de over-

dracht van een methodiek om een sociale 

kaart te maken. Wellicht kunnen meer partij-

en vanuit Humanitas meedoen. 

7 Volkshogeschool Bergen  tekende 

twee beurscontracten met de districten Zuid 

en Noordwest voor een training PR voor vrij-

willigersorganisaties. 

8 Relief  tekende een contract met district 

Zuidwest voor een cursus interculturele com-

municatie ten behoeve van vrijwilligers. 

9 Olaertsduijn  tekende een contract met 

dirstrict Zuidwest voor interculturele samen-

werking voor vrijwilligers. 

10 Stichting  Stimulans tekende een in-

tentieverklaring met district Zuid voor partici-

patie van allochtonen. 

11  Bureau Moens  ging in op een plan van 

het Landelijk Bureau voor een advies over 

een traject kwaliteitszorg en vrijwilligers-

werk. 

12  Net  NIZW  ging in op het verzoek van het 

Landelijk Bureau en het Humanistisch Ver-

bond om te informeren/instrueren met be 

trekking tot activerend huisbezoek. 

13 Stichting Alexander 
Drie beurspartijen waarmee (nog) geen con-

tract of intentieverklaring is afgesloten, ga-

ven aan wel met Humanitas te willen praten 

over mogelijk gezamenlijk optrekken. 

Organisatie 

Informatie levenseinde 

010  Op sommige plaatsen worden informa-

tiemiddagen of avonden georganiseerd 

door Humanitas en het Humanistisch Verbond 

over activiteiten rond het levenseinde en de 

dood. Het doel is om nieuwe vrijwilligers te krij-

gen die in een werkgroep activiteiten gaan ont-

plooien op het gebied van terminale thuiszorg, 

steun voor mantelzorgers, uitvaartbegeleiding 

en/of rouwverwerking. Wilt u als afdeling ook 

zo'n bijeenkomst organiseren? Dan kunt u ge-

bruik maken van de ervaringen van anderen. 

Op het Landelijk Bureau heeft Lotte Wouters 

hiervoor het volgende beschikbaar: 

• Een voorbeeldlijst met deelnemende 

plaatselijke organisaties; 

• Een opzet/programma voor een bijeen-

komst; 

• Een voorbeeld van een uitnodigingsbrief aan 

leden van HV en Humanitas en anderen; 

• Een voorbeeld voor een affiche ter aan-

kondiging van een bijeenkomst; 

• Een verzendlijst voor uitnodigingen aan 

pers en organisaties. 

Lotte Wouters, project Dienstverlening 

Rond Overlijden, Landelijk Bureau 

Humanitas, telefoon 020 • 523 11 00. 

Introductiedag 
Vrijwilligers 
da  7 februari Landelijk Bureau Humani- 

tasIV 	aanmelden bij Ton van den Brink, 

telefoon 020 523 1100 

Nieuwjaarsreceptie 

•
In de eerste week van januari 1998 orga-

niseert Humanitas samen met de andere 

humanistische organisaties (onder meer Huma-

nistisch Verbond, Hivos en HOM) de jaarlijkse 

Nieuwjaarsborrel. Alle districten en afdelingen 

ontvangen binnenkort een uitnodiging. 

Parkeren in Zuidwest 

•Sinds 1 november wordt in de Archipel-

buurt in Den Haag, waartoe de Laan 

Copes van Cattenburch behoort, betaald par-

keren ingevoerd. Aan deze laan zijn onder 

meer de kantoren van district Zuidwest en af-

deling Haagland van Humanitas gelegen. 

Voor degenen die daartijdens kantooruren 

moeten zijn en met de auto komen, is een 

parkeervergunning beschikbaar op het dis-

trictskantoor. Gaarne van tevoren bellen, te-

lefoon 070.358 42 84. 
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Jelle E.A.Tjaarda, Waalwijk 

f:1 Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

n 

Postbus 71 

Met brieven van lezers 

Van Mens Tot Mens biedt lezers de 

ruimte om te reageren op artikelen. Ook 

vragen of opmerkingen over Humanitas 

zijn van harte welkom. U kunt uw reactie 

richten aan de redactie van Van Mens 

Tot Mens, postbus 71, 1000 AB, 

Amsterdam. De redactie kan eventueel 

uw inzending inkorten of bewerken. 

De loep  nemen 
Van Mens tot Mens is een prachtblad, 
maar...Wij als 80-plussers hebben proble-
men om alles te lezen. De letters zijn te 
klein. De lettergrootte van de aanbieding 
van de themanummers, dat is de juiste 
grootte voor ons. Alleen dan wordt het 
blad de helft dikker en dat betekent dat 
het te duur wordt. Helaas moeten we de 
loep er maar bij nemen. 

G.Andringa, Leeuwarden 

Vangnet vluchtelingen 
Aanvankelijk lijkt er weinig verwantschap 
te zijn tussen humanisme en vluchtelin-
gen. Het tegendeel is waar. Humanisme 

staat voor veel verschillende zaken, zoals 

het niet onderworpen zijn aan een dogma, 

een partij of een vooroordeel. Maar altijd 
heeft het de mens als principaal object. De 

omschrijving van humaan luidt: menslie-

vend, welwillend, van een ruim en zacht oor-

deel, vriendelijk en zorgzaam ten opzichte van 

ondergeschikten en afhankelijken. Zoete 

woorden, maar is het niet juist om in een 
steeds harder wordende samenleving, 

waarin individualisme hoogtij viert en 
waarden en normen afbrokkelen, het een 

en ander aan de kaak te stellen en daaraan 
te werken? Een vluchteling is ook een 
mens. Ik ben bijna vierjaar vrijwilliger ge-
weest bij VluchtelingenWerk. Mijn e rv a -

ring met vluchtelingen heeft mij geleerd 
dat deze groep zeer speciale aandacht ver-
dient. Redenen daarvoor zijn de trauma's 
die zij veelal met zich meedragen en de zo-

genaamde cultuurschok. Kent bijvoor-
beeld een Somaliër een pepernoot, een 

kerstbal, een rotje, een supermarkt, de 

GGD, sneeuw, aardappelen, een pasje? 
Ik onderschrijf dan ook het idee van Hu-

manitas om zich in te zetten voor achter-
gestelde groepen, ongeacht de dogma's 
die daar volgens sommigen aan kleven. 
Met name over vluchtelingen leven heel 
veel vooroordelen. Maar veel meer min-
derheidsgroeperingen in Nederland heb- 

ben recht op ongecensureerde aandacht. 
Ik herhaal maar even: de ouderen, de ho-
moseksuelen, de dak- en thuislozen, ont-
wrichtte gezinnen, alleenstaanden. We 
hebben het vaak over vangnetten, maar 
velen vallen toch nog buiten de boot. Ik 

hoop dan ook dat Humanitas bij kan dra-
gen aan het vergrijzingsprobleem, de 
achtergestelden, de gediscrimineerden, 
de afvalligen... En dat alles binnen het ka-
der van de humanistische (levens-)opvat-
ting. Ik wens dat er meer begrip komt 
voor de nog niet onderkende problema-
tiek van veel mensen. Dat een en ander 
met hulp en inzet van Humanitas ge-
schiedt, acht ik vanzelfsprekend. 

Postbus 71 knaag 

Gereg5stcreevd partnewschap 
Mijn zoon wil trouwen met zijn vriend. Kan 
dat of moet hij naar de notaris? 

Met ingang van volgend jaar wordt het 

mogelijk om het samenleven van twee 

partners te laten registreren bij de bur-
gerlijke stand. Deze zogeheten partner-

schapsregistratie is ook mogelijk voor 

partners van hetzelfde geslacht. Ho-

moseksuele partners kunnen nu alleen 

een samenlevingscontract via de nota-

ris sluiten. De wettelijke part n er 
schapsregistratie heeft dezelfde gevol-
gen als een huwelijk. Het grootste 

verschil is dat het geen gevolgen heeft 
voor de juridische betrekkingen met 
eventuele kinderen. Net  als bij een hu-
welijksvoltrekking gebeurt de registra- 

tie ten overstaan van een ambtenaar 
van de burgerlijke stand, die in dit geval 
een registratie van partnerschap op-
maakt. Daardoor mogen de partners el-
kaars achternaam voeren. Ze zijn on-
derhoudsplichtig ten opzichte van 
elkaar (ook na scheiding), er is sprake 
van gemeenschap van goederen, tenzij 
iets anders is geregeld, en zij hebben 
dezelfde erfrechten als gehuwden (met 
een testament). Ook op het gebied van 
de belastingen, sociale zekerheid en 
pensioenrechten zal er geen verschil 
meer bestaan tussen geregistreerden 
en gehuwden. Voor partnerschapsregi-
stro tie geldt dat geen van de partners al 
getrouwd of al geregistreerd mag zijn. 
Partners moeten meerderjarig zijn, er 
mag geen bloedverwantschap tussen 
hen bestaan en voor wie onder curatele 
staat, is toestemming van de curator of 
kantonrechter nodig. 
Een eventueel geboren kind geeft bij 
partnerschapsregistratie geen fami-
lierechtelijke betrekkingen tussen va-
der en kind. Wel kan de vader het kind 
erkennen. Het partnerschap eindigt 
bij overlijden of (bij scheiding) door 
het opstellen van een verklaring via 
notaris of advocaat. De verklaring 
moet overgelegd worden aan de amb-

tenaar van de burgerlijke stand. Als 

één van de partners de registratie wil 
beëindigen, is een uitspraak van de 

rechter nodig. 

Colofon 
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vrijwilligers toe te zenden. 
Elke afdeling van Humanitas 
krijgt binnenkort formulie-
ren opgestuurd waarop 
namen en adressen van vrij-
willigers kunnen worden 
ingevuld. Alle vrijwilligers 
zullen dan zo spoedig moge-
lijk in het lezersbestand wor-
den opgenomen. 

Voor meer informatie 
redactie Van Mens 
Tot Mens 020 5231100 

Tot nu toe werd 
alleen aan leden en 
donateurs Van Mens Tot 
Mens toegestuurd. Niet 
terecht vinden veel afde-
lingen en ook het hoofd-
bestuur van Humanitas. 
Het is van groot belang 
dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden 
van alle activiteiten en 
nieuws van Humanitas. 
Daarom is besloten Van 
Mens Tot Mens aan alle 

n 
Van en 
Tot Me 

e Is pee t graag, at 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelende volwasc no..1 



S§apeno' e 

spaarsa§do's 

worden wakkere 

§eningen 

Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Triodos Bank spaart u met perspectieven 

voor landen in ontwikkeling. 

Het Noord-Zuid Plan benut uw spaargeld 

voor leningen aan kleinschalige, econo-

mische activiteiten in het Zuiden. 

Meer weten? Vraag dan nu, met de 

antwoordkaart, meer informatie aan. Belt 

u liever even, dan bent u gratis welkom 

via 0800-0222027. 

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

Tr'odos 
oe bank van de maatschappelijke meerwaarden 

3 r. 

Sparen ~1 perspectieven voor 

landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 

over het Noord-Zuid Plan 

Naam - 	 M/V 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Triodos Bank, Antwoordnummer 170, 3700 AR Zeist 

' (Postzegel is niet nodig) 'Telefoon 030 693 65 00 


