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"Ook vrijwilligers krijgen 
Van Mens Tot Mens 

e s pee graag, a 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelende volwis, 	, delen, 

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. 

C) Voor meer informatie 
redactie Van Mens Tot Mens 

020.5231100 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst- 

verlening en samenlevingsopbouw. 

Compliment 

Laatst liep ik op een warme dag over de 

markt toen mijn aandacht werd getrokken 

door een Afrikaanse gitarist. Hij speelde een 

bekend liedje terwijl hij naast een Marok-

kaanse groenteboer stond. In het kraampje 

daar tegenover prees een Surinaamse koop-

man zijn waren aan. Zo'n tafereel is al zo ge-

woon dat het de moeite van het vertellen ei-

genlijk niet waard is. En toch is het heel 

bijzonder, op een leuke manier. Het bijzonde-

re is dat niemand meer opkijkt van dit gemê-

leerde straatbeeld. Op grote markten in onze 

steden zijn net zo veel nationaliteiten aanwe-

zig als op Schiphol. Misschien realiseren wij 

het ons niet, maar de meeste van ons willen 

het niet anders meer. Huisvrouwen gaan 

zelfs speciaal boodschappen doen bij de 

Turkse groenteboer of de Islamitische slage-

rij vanwege prijsvoordeeltje en betalen er 

met pin pasjes. Steeds meer 'allochtonen' 

zijn net zo Nederlands als u of ik, gaan 's 

morgens naar hun werk en in het weekend 

naar het café of het voetbalveld. Mohammed 

Modaal en Daisy Doorsnee zijn een trend. 

Een multi-etnisch Nederland is de norm ge-

worden zonder dat we het in de gaten heb-

ben. Toch moeten wij aan integratie blijven 

werken. Maar inte-

gratie gaat niet al-

leen meer over min-

derheden. Het gaat 

om de betrokken-

heid van iedereen 

bij onze samenle-

ving. De maat-

schappij is zo sterk 

veranderd dat er 

geen sprake meer 

is van één samenle-

ving. Inwoners van 

Den Oever, Urk of Groningen zijn anders dan 

die van de Schildersbuurt of Wassenaar. In-

tegratie anno 1999 is een permanent stre-

ven naar dialoog, zoeken naar punten waar-

op wij allemaal aanspreekbaar zijn. Zodra wij 

daarmee stoppen vervreemden wij van onze 

omgeving en van elkaar. Dáárom doet Huma-

nitas mee aan de Wereldwijdfestivals in 

Noord-Brabant, die de multiculturele samen-

leving bevorderen, en daarom zijn we mede-

organisator van de Nationale Burendag. Wij 

vragen aandacht voor het beste van de men-

sen. Want wij ervaren een gevarieerde sa-

menleving als een compliment in plaats van 

een probleem. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 
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4  Mumanitas Hieums 
Schrift 2000 biedt leidraad voor afdelingen. 

6 	nfi j n werk vertelt mijn gevoel' 
Paul Dekker werd psychisch ziek, maar dankzij 

Humanitas hervond hij zichzelf in de kunst. 

8 	'Aandacht voor je buren is 
doodgewoon' 
Susanna Dijkhuizen, Beste Buur 1999. 

10 Couscous met kroketten 
Multiculturele festivals zijn een manier om integratie 

te bevorderen. Humanitas is ook van de partij. 

12  Dagboek van een vrijwilliger 
Nely van Noord, gastgezin voor kinderen. 

13  Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

14  Het Moment 
Een 8 voor Van Mens tot Mens. 

15 Afdeling Amsterdam 
Elan geeft Amsterdam vleugels. 

16  Agenda 

17  Orrganisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18 Postbus 71 Vraag 
Mr. Ton van de Brink beantwoordt brieven van lezers. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent. 

   

El  Het Humanitas-

koor valt regel-

matig in de prij-

zen. 

 

Lotgenotengroep mIskraam 

(;)
De afdeling Amsterdam organiseert regelmatig lotgenotengroepen 

Miskraam-verwerking. Deze groepen richten zich op vrouwen die 

ooit een miskraam hebben gehad en moeite hebben deze aangrijpende er-

varing achter zich te laten. Helaas blijkt de omgeving vaak niet genoeg tijd 

en ruimte te bieden om de aangrijpende ervaring goed te verwerken. Ook 

het ontbreken van rouwrituelen, zoals een uitvaart, maakt verwerking 

moeilijk. De lotgenotengroep bestaat uit vier tot zes deelnemers. Elke 

keer als er genoeg deelneemsters zijn, gaat een nieuwe groep van start. In 

vier bijeenkomsten wordt onder leiding van ervaringsdeskundigen een 

aanzet gegeven om de verwerking op gang te brengen. Meer informatie: 

Ingrid Ernsting, telefoon 020 • 523 1100. 

    

SAMAH voor arina's 

0 
 Per 1 september start Humanitas een 

nieuw project voor minderjarige asiel-

zoekers (ama's)onder de naam SAMAH 

(Stichting Alleenstaande Minderjarige Asiel-

zoekers Humanitas). De twee initiatiefne-

mers van SAMAH, Tineke Meuwissen en Nat-

halie Boerebach, hebben gesignaleerd dat 

er een leemte bestaat in met name de op-

vang van ama's. De stichting komt op voor 

de belangen van ama's en verzamelt signa- 

len over de gevolgen van het asielbeleid van 

de overheid voor ama's. Dit ter informatie 

van de overheid en diverse instanties die 

zich met asielzoekers bezighouden. SAMAH 

wil zo bijdragen aan een verbetering van het 

welzijn van de ama's en een goed onder-

bouwd beleid. Daarnaast wil SAMAH de maat-

schappelijke betrokkenheid van ama's ver-

groten en vormgeven, hun positie versterken 

en werken aan een positieve beeldvorming 

van deze groep. 

Eerste prijs Humarfitas-koor 

ci)
Het Humanitas-koor uit Beverwijk heeft 

in mei in Gorssel de eerste prijs in de 

wacht gesleept op een concours van ouderen- 

Zo werkt Schrift 2000 
■ Met deze editie van Van Mens tot Mens ontvan-

gen alle abonnees (leden, vrijwilligers en beroeps-

krachten van Humanitas) een Schrift 2000. 

■ In september krijgt iedere afdeling een ruime 

hoeveelheid exemplaren toegestuurd. 

d Elke afdeling ontvangt daarbij een duidelijke 

handleiding. 

II  Vrijwilligers in de afdelingen nemen Schrift 2000 

mee naar hun cliënten, die het kunnen invullen. 

II  Het ingevulde Schrift 2000 kan door de cliënt zelf 

worden teruggestuurd naar het antwoordnummer 

van het Landelijk Bureau in Amsterdam, of worden 

afgegeven bij de afdeling die ze opstuurt. 

■ Vanaf oktober wordt Schrift 2000 verspreid on-

der (humanistische) partners. 

■ In oktober en december 1999 en februari en april 

2000 verschijnt een nieuwsbrief om iedereen op de 

hoogte te houden. 

■ Schrift 2000 kan tot 1 februari worden ingele-

verd. 

■ Uit de bijdragen wordt een selectie gemaakt 

waarmee onder andere een boek wordt samenge-

steld. 

■ In juni 2000 presenteert Humanitas het resul-

taat, als onderdeel van de landelijke PR-campagne 

van Humanitas. 

■ Meer informatie: Landelijk Bureau, afdeling Com-

municatie (Hellen Mhler), telefoon 020 5231100. 

Sch[dn 2000  Wie schrijft die blijft 
'We komen wel rond binnen onze 

eigen familie'. Het is één van de cita-

ten in de Franse variant van Schrift 2000 die 

Frans van Velsen van de afdeling Zaanstreek 

zo trof. Schrift 2000, dat in Nederland ver-

spreid wordt door Humanitas, biedt mensen 

de gelegenheid om hun gevoelens, ervarin-

gen of ideeën te uiten in een speciaal daar-

voor verstrekt schrift. De pennenvruchten 

worden later weer verzameld en onbewerkt  

weergegeven in boekvorm. Van Velsen is een 

van de enthousiaste promoters van Schrift 

2000. 'Schitterend, adembenemend', zegt 

Van Velsen. 'Echte kreten uit het hart van de 

mensen, dat is het leuke van Schrift 2000. 

Ik h eb het gezien in Frankrijk, waar het idee 

vandaan komt. Het raakt je diep, vooral 

omdat de uitspraken die erin staan niet zijn 

gefatsoeneerd. Daarom is wat er in staat 

des te meer waar. Misschien niet de objec-

tieve waarheid maar toch zeker zoals men-

sen de waarheid ervaren. Ik ga Schrift 2000 

zeker in onze afdeling verspreiden, onder 

onze vrijwilligers en ook onder de cliënten 

van Humanitas. Uit alle bijdragen wordt een 

selectie gemaakt die in boekvorm wordt uit-

gegeven. Het boek wordt aangeboden aan 

autoriteiten, zoals welzijnsinstellingen, wet-

houders voor zorg en welzijn en ambtelijke 

instanties. Ambtenaren en maatschappelijk 

werkers zien de werkelijkheid vaak via rap-

porten, formele besluiten en wetenschappe-

lijke onderzoeken. Het leuke van Schrift 

2000 is dat het een spiegel voorhoudt waar-

in wij aan de basis zien wat wel en niet goed 

gaat in de samenleving. Ik denk dat Schrift 

2000 afdelingen van Humanitas kan inspire-

ren bij het opzetten en vormgeven van nieu-

we activiteiten.' 
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Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

koren. Het Humanitas-koor scoorde met het 

verplichte nummer Climb ev'ty mountain, uit 

de musical A Sound of Music. De zangers zon-

gen ook het vrije nummer Memoryvan Cats. 

Het winnende koor stond onder leiding van di-

rigente Malie Durge, terwijl Ina van Eerde de 

piano bespeelde. Het Humanitas-koor ver-

sloeg de concurrentie door maar liefst 350 

punten te scoren. 

Huiswerk met Humanitas 

®
De afdeling Leeuwarden gaat jongeren 

in de Friese hoofdstad helpen met hun 

huiswerk. Het gaat daarbij om een nieuw pro-

ject dat is opgezet door Jeugdzorg Friesland. 

Vrijwilligers van Humanitas gaan jongeren van 

13 tot 17 jaar die bezig zijn met een opleiding 

Vbo, Mavo of Havo, twee keer per week bege-

leiden bij het maken van huiswerk. De jonge-

ren in kwestie wonen in een leefhuis, een 

soort gezinsvervangend tehuis, omdat het 

gezin waarin zij wonen niet genoeg draag-

kracht heeft. De vrijwilligers zijn aanwezig in 

de huiswerkruimte van het leefhuis. De vrijwil-

ligers hoeven geen inhoudelijke kennis van 

bijvoorbeeld talen of natuurkunde te hebben, 

maar moeten assistentie verlenen die te ma-

ken heeft met de organisatie van het huis-

werk. Vooral het sociale contact is belangrijk. 

De vrijwilligers zijn beschikbaar van 19.00 tot 

20.30 uur. 

Gastouders gezocht 

•
De Stichting Humanitas Kinderopvang 

is begonnen met een actie om gastou-

ders te werven. Gastouderopvang is een 

nieuw initiatief van Humanitas, een alterna-

tief voor de reguliere kinderopvang. Gastou-

ders verzorgen in hun eigen huis de opvang 

van kinderen gedurende een dag of een dag-

deel. Het gaat daarbij om kinderen in de leef- 

• In de zomer worden vrijwilligers vaak ingezet 

bij kindervakanties. 

tijd tot 13 jaar. Gastouders krijgen daarvoor 

een vergoeding per uur per kind. Die verdien-

ste is vrijgesteld van inkomstenbelasting voor 

zover het verdiende bedrag perjaar minder is 

dat de belastingvrije som. Elke gastouder 

mag maximaal op vier kinderen passen. Het 

gastouderbureau van Humanitas zoekt voor 

elk kind een passende gastouder. Zowel de 

ouders van de kinderen als de gastouders 

maken eerst kennis met elkaar voordat met 

oppaswerk wordt begonnen. Afspraken 

tussen beide worden vastgelegd in een over-

eenkomst. Het gastouderbureau zorgt voor 

begeleiding gedurende de opvang. Meer infor-

matie: Stichting Humanitas Kinderopvang, 

postbus 591, 6400 AN Heerlen, telefoon 

045 • 561 5353, fax 045 • 561 5399. 

Wiencischappelijk 
huisbezoek in Voorschoten 

ip
Een van de oudste Humanitas-projec-

ten is toch nog elke dag actueel. Vriend-

schappelijk huisbezoek aan ouderen, dat in 

tientallen afdelingen bestaat, is nu ook gelan-

ceerd in Voorschoten en Leiden. De afdeling 

Leiden/Voorschoten richt zich in eerste in-

stantie op ouderen in 't Hofflants Huys, een 

verzorgingshuis in Voorschoten. Hierbij werkt 

Humanitas samen met 't Hofflants Huys, dat 

zich al langer inspant om eenzaamheid onder 

ouderen tegen te gaan. 

Rectificatie 
In het vorige nummer van Van Mens Tot 

Mens zijn de Beste Buren van Nijmegen ver-

keerd vermeld: de heer en mevrouw Van 

Heeringen zijn Beste Buren van Nijmegen ge-

worden. 

■ De afdeling  Voorschoten/Leiden  is op zoek 

naar vrijwilligers voor haar nieuwe project Vriend-

schappelijk Huisbezoek voor ouderen. Het vrijwil-

ligerswerk kostgemiddeld een paar uur per week. 

Specifieke deskundigheid is niet nodig. Humani-

tas verzorgt een trainingvoorvrijwilligers. Meer in-

formatie: telefoon 071 • 5798143 (Ingrid Faber) 

of 070 • 3584284 (Wim Rasker). 

El Het nieuwe project Home-Start, mede georga-

niseerd door de afdeling  Apeldoorn,  is op zoek 

naar vrijwilligers. Home-Start biedt opvoedings-

ondersteuningdoor ervaren ouders aan gezinnen 

met jonge kinderen die om een steuntje in de rug 

vragen. Vrijwilliggers krijgen een cursus van ze-

ven dagdelen. Meer informatie: Home-Start Apel-

doorn, telefoon 055 • 3667321. 

■ Ook de afdeling  Arnhem  is betrokken bij een 

nieuw project Home-Start waarvoor vrijwilligers 

worden gezocht. Meer informatie: Home-Start 

Arnhem (Nuray Kanik), telefoon 026 • 3272595. 

■ Afdeling  Westerwolde  (Groningen) zoekt vrij-

willigers die bij de verschillende activiteiten willen 

worden ingezet. Het gaat om vrijwilligerswerk 

voor vakantieweken voor kinderen en de speel-

goedactie rond Sinterklaas. Meer informatie: 

Mw. G. Kuiperij-Scholten (secretaris afdeling 

Westerwolde), telefoon 0599 • 581737. 

■ De afdeling  Leeuwarden  is op zoek naar 

vrijwilligers die ingezet willen worden bij het 

huiswerkproject waaraan zij meewerkt. Vrijwilli-

gers moeten leerlingen van 13 tot 17 jaar onder-

steunen bij het maken van het huiswerk. Vakin-

houdelijke kennis is van minder belang. Meer 

informatie: afdeling Leeuwarden, telefoon 058 • 

266608. 

■ De afdeling  Meppel is op zoek naar vrijwilli-

gers die maatjes willen worden met mensen 

met een verstandelijke handicap. Het is de be-

doeling dat leden van de doelgroep af en toe bij 

hun maatjes langs kunnen komen. Ook zoekt de 

afdeling bestuursleden die nieuwe activiteiten 

willen ontwikkelen en vrijwilligersprojecten wil-

len besturen. Voor meer informatie: telefoon 

0522 • 258095 (mw. N. van Wijngaarden) of 

050 • 3120633 (mw. G. Westerhuis). 

Kwart eeuw Frisse  Lucht 

•
Frisse Lucht, zo heet het weekje vakantie dat ongeveer twintig kinde-

ren uit Rijnmond in Drenthe doorbrengen. Rijnmondactie, zo noemen 

ze dit Humanitas-initiatief in Drenthe. De vakantie is een initiatief van de af-

deling Midden-Drenthe van Humanitas. Kinderen die zelden een vakantie 

genieten, brengen elk voorjaar een vakantie door bij Drentse gastgezinnen. 

Dit jaar bestaat het initiatief 25 jaar. Oorspronkelijk was de actie Frisse 

Lucht bedoeld voor kinderen met een lichamelijke aandoening, zoals ast-

ma. Maar door de jaren heen is het accent verschoven naar kinderen die om 

sociale redenen met Humanitas op vakantie gaan. De afdeling Midden-

Drenthe kan een beroep doen op ongeveer twintig gastgezinnen. De voor-

bereidingen voor de jaarlijkse kindervakanties beginnen voor Humanitas al 

in november. Dan worden de data van de logeerpartij geprikt. In januari wor-

den de gastgezinnen benaderd. 
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'HET IS BELANGRIJK DAT MENSEN aandacht 
hebben voor iemands mogelijkheden in 
plaats van voor iemands beperkingen. 
Als je psychische problemen hebt word 
je al snel gereduceerd tot iemand met 
wie niets te beginnen is. Je voelt je dan 
waardeloos. Terwijl het veel beter en 
respectvoller is om de psychische pro-
blemen als een feit te accepteren en te 
zoeken naar wat mogelijk is met die pro-
blemen. Nu is mijn leven geïntegreerd: 
mijn problemen worden geaccepteerd 
en tegelijkertijd kan ik de kunstenaar 
worden die ik altijd al heb willen zijn.' 

Paul Dekker ziet zijn deelname aan 
het project Anders Bekeken als erken-
ning voor wat hij is en wat hij maakt. Hij 

'ik voeg p11 	toe, 
vegeïrdoogen„ koven-
ueMen, een zon en een 
maan' 
is zo ongeveer de trots van het project, 
een initiatief dat mensen met een psy-
chiatrische achtergrond de mogelijkheid 
biedt artistieke talenten te ontwikkelen 
en te tonen. Hij schildert en maakt voor-
werpen van keramiek. 'Hij mag vanwege 
de kwaliteit van zijn werk en zijn volledi-
ge inzet tot één van de betere kunste-
naars worden gerekend van dit project', 
zegt Karolijn de Heer, coordinator van 
Anders Bekeken. 'Paul is hier altijd te 

vinden.' 
De afdeling Haagland van Humanitas 

neemt deel aan Anders Bekeken, dat 
naast het ondersteunen van mensen 
met een psychiatrische achtergrond fa-
ciliteiten biedt bij het ontwikkelen van 
artistiek talent. Daarnaast exposeert An-
ders Bekeken het werk van de deelne-
mers. Het project onderstreept op die 
manier de capaciteiten van mensen met 
een psychiatrische achtergrond in plaats 
van eenzijdig de aandacht te leggen op 
hun beperkingen. 

Schiider- en kevarniekateNer 
Een paar jaar geleden werd het werk van 
vijftig mensen met psychiatrische aan-
doeningen geëxposeerd in het Atrium 
van het Haagse stadhuis. Naast Huma-
nitas werken een gemeentelijke instan-
tie en een aantal organisaties voor gees- 

n Voor Paul Dekker is kunst een belangrijk me-

dium om duidelijk te maken wat hij voelt. 

telijke gezondheidszorg mee aan An-
ders Bekeken. 

Eén van de dragers onder het project is 
Dag Activiteiten Centrum Confetti. Daar 
kunnen mensen met een psychiatrische 
achtergrond alle werkdagen aan de slag 
in onder andere een schilders- en een ke-
ramiekatelier. Ongeveer twintig mensen 
maken er dankbaar gebruik van. 

'Anders Bekeken is uitgegroeid tot een 
project waar op vele manieren steun 
wordt verleend aan mensen met een 
psychiatrische achtergrond', vervolgt De 
Heer. 'We bieden hen de gelegenheid om 
hun creativiteit te uiten en te tonen. 
Daarbij proberen we ondersteuning te 
verlenen waar het gaat om regelzaken, 
zoals met betrekking tot uitkerende in-
stanties.' 

Paul Dekker heeft in het verleden op  

de Vrije Academie gezeten en wilde altijd 
al kunstenaar worden. Nu, via Anders 
Bekeken, lijkt het hem te gaan lukken. 
Zijn tijd op de Academie werd ruw ver-
stoord. Hij moest de studie afbreken: 'Na 
vier jaar Vrije Academie werd ik ziek. Ik 
hoorde stemmen, het werd steeds druk-
ker in mijn hoofd. Stemmen die me op-
drachten gaven, die van alles van me wil-
den. Mijn eerste reactie was om die 
stemmen te negeren. Ik hoopte dat ze 
vanzelf weg zouden gaan, maar dat liep 
heel anders. 

Macht aan die  stemmen 
Na een half jaar werd ik opgenomen in 
een psychiatrisch ziekenhuis, waar men 
de diagnose schizofrenie stelde. Het is 
moeilijk om uit te leggen wat dat bete-
kent. Schizofrenie is het beste te verta-
len met het leven tussen twee werelden: 
de realiteit en de andere realiteit die je in 
je hoofd beleeft. Je bent aan het balance- 
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MET SCHIZOFRENIE 

telt mijn gevecht' 
ren en raakt het evenwicht telkens 
kwijt. Het voelt verschrikkelijk om de 
controle over jezelf te verliezen en de 
macht over te geven aan die stemmen. 
Ik voelde me angstig.' 

Schizofrenie is in Nederland een ziek-
te geworden die op de ranglijst van 
volksziekten op de derde plaats staat, na 
kanker en hart- en vaatziekten. Het is 
nog onduidelijk wat de oorzaken zijn. 
Paul zegt dat het te maken heeft met een 
verstoring van de hersenfunctie. 'Medi-
cijnen proberen je weer in balans te 
brengen', zegt hij. 'Eigenlijk onderdrukt 
de medicatie de verschijnselen die in de 
hersenen optreden. Meer valt er niet 
tegen te doen. Tijdens mijn eerste opna-
me kreeg ik medicijnen die me er geluk-
kig weer enigszins bovenop hielpen en 

'Door kunst leer  ik  hun 
wereld beter kennen' 

waardoor ik uit het ziekenhuis werd 
ontslagen.' 

Paul werd via een rehabilitatie-project ge-
leidelijk weer met de maatschappij in 
aanraking gebracht. 'Ik werkte in tuinen. 
Dat ging zo goed dat ik terug naar de 
Vrije Academie kon. Mijn passie om 
kunstenaar te worden was ik nog lang 
niet kwijt. Dat ik weer wilde creëren was 
een teken dat het goed met mij ging. Ik 
besloot naderhand om halve dagen te 
werken en de andere tijd aan de kunst te 
besteden. Het leek alsof ik er weer hele-
maal bovenop was.' 

Helaas ging het toch weer mis. Er 
volgde een aantal opnames achter el-
kaar. Dit lijkt een vast ziektepatroon van 
mensen met schizofrenie. 'Dat ik zoals 
vele schizofrene mensen regelmatig 
weer werd opgenomen heeft te maken 
met het zoeken naar de juiste medica-
tie', legt Paul uit. 

Juiste  balans 
'Wat je aan medicijnen nodig hebt om je 
geestestoestand weer onder controle te 
krijgen, is persoonlijk. De juiste balans 
wordt pas na veel vallen en opstaan ge-
vonden. Vallen is als je psychoses en an-
dere verschijnselen van schizofrenie 
weer krijgt. Opstaan is als je weer her-
stelt en buiten de ziekenhuismuren pro-
beert te leven.' Na enkele opnames werd 
voor Paul eindelijk een passende medi-
catie gevonden. Hij is al zes jaar stabiel. 
'Ik ben daar heel blij om, want nu kan ik 
eindelijk mijn ideaal waarmaken om 
kunstenaar te worden. Het project An-
ders Bekeken is daarbij een hele steun. 
Ik word in de gelegenheid gesteld om 
niet alleen werk in een atelier te maken, 
maar ook om het tentoon te stellen en te 
verkopen. Ik probeer mijzelf in mijn 
werk te leggen. Heel belangrijk vind ik 
om over te brengen wat ik voelde en 
voel. Wie naar mijn werk kijkt ziet het 
gevecht dat ik lever, het gevecht tussen 
twee werelden.' 

In zijn werk komen gezichten voor, vaak 
met openliggende hersenhelften. Toch 
zijn de schilderijen niet afschrikwek-
kend, maar juist fascinerend door alle 
kleuren. Het lange gezicht met de grote 
ogen en de dunne mond, dat in veel van 
zijn werken is terug te vinden, lijkt Pauls 
uitgangspunt in zijn werk. 'Dat ben ik', 
zegt hij. 'Eigenlijk is mijn werk een lange 
rij van zelfportretten. Ik let er op dat het 
gezicht een centrale rol speelt en uit-
drukking geeft aan gevoelens, zoals 
angst en twijfel. Maar de omgeving waar-
in het gezicht is geplaatst is ook belang-
rijk. Ik voeg planeten toe, regenbogen, 
korenvelden, een zon en een maan. Het 
keramiek ziet er anders uit. Dat is wat 
grilliger van vorm en heeft andere kleu-
ren.' 

Coiirdinatrice Karolijn de Heer bekijkt 
Pauls werk met bewondering: 'Vaak den-
ken mensen dat het werk van kunste-
naars met een psychiatrische achter-
grond weinig voorstelt. Wij merken het 
tegenovergestelde. Kunst is een medium 
om je te uiten en deze mensen hebben 
veel te uiten. Het is opmerkelijk hoe rijk 

hun ervaringswereld is. Ik merk het nog 

steeds aan mezelf; hun wereld is een we-

reld die ik niet ken en die ik door de kunst 

beter leer kennen.' 
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SUSANNA DIJKHUIZEN, BESTE BUUR 1999 

Susanna Dijkhuizen is op 19 j 

gekozen tot de Beste Buur va 

1999. Zij leerde gebarentaal 

zo haar Turkse buren uit een 

isolement halen. Haar buurm 

leerde zij Nederlands. 

JACQUELINE 

HENK VL 

BESTE 

BUUR 

1999 

'HET DOCHTERTJE VAN MIJN TURKSE buren is 
vier jaar en wat ze kan is heel bijzonder.  
Ze spreekt Nederlands en Turks. Zij ver-
staat de klanken van haar moeder en zij 
kent ook gebarentaal. Door deze mensen 
ben ik de Beste Buur van 1999 geworden. 
Aandacht voor mijn buren, voor mijn 

al Susanna Dijkhuizen: 'Ik weet nog steeds niet 

of de gebarentaal van mijn buurvrouw Turks of 

Nederlands was.' 

medemens vind ik doodgewoon, het 
hoort erbij. Ik ben met mijn TUrkse buren 
in contact gekomen toen ik na de geboor- 

te van mijn jongste dochter ziek op bed 
lag. Ik had bekkeninstabiliteit, een aan-
doening die vaker na een zwangerschap 
optreedt. Meer dan drie jaar ben ik aan 

bed gekluisterd geweest, maar ik wilde 
mij er niet bij neerleggen. Ik zat in een 
rolstoel en met mijn voet duwde ik de 
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Bijzonderheden Best Buur van 1999 

kinderwagen. Gelukkig ben ik met suc-
ces aan mijn bekkeninstabiliteit behan-
deld door een therapeut in Bergen. 

Toen ik na de geboorte van mijn doch-
ter zo in bed voor het raam lag, zag ik mijn 
'Ilirkse buurvrouw thuiskomen. Wij had-
den elkaar nog nooit gesproken maar ik 
wist dat zij ook een dochtertje had. Ik liet 
haar mijn baby zien en even later kwam zij 
binnen. Omdat zij doof was, moesten we 
ons behelpen met het praten. 'Leuk dat je 
een dochter heb', maakte zij mij duidelijk. 
Ik voelde dat het klikte tussen ons. 

Sinds die tijd zijn we steeds vaker met 
elkaar omgegaan. Als je als ouders kin-
deren hebt van dezelfde leeftijd, dan deel 
je iets en is het gemakkelijker om met el-
kaar om te gaan. Laatst nog was ik moe 
en toen heeft mijn buurvrouw gewoon 
mijn dochter meegenomen naar haar 
huis en op haar gepast. Zo heeft zij mij 
vaak geholpen. Mijn buurvrouw paste op 
mijn dochter als ik het even niet kon. 
Mensen zeggen dat het niet mogelijk is, 
een doofstomme die op je kind past. 
Maar achter dat woordje doof wordt te 
snel het woord stom gezet. Mijn buur-
vrouw is intelligent en veel opmerkza-
mer dan veel andere mensen die ik ken. 

Toen ons contact groeide heb ik mijn 
oudste dochter naar de bibliotheek ge-
stuurd om een boek over gebarentaal te 
halen. Mijn buurvrouw kende wel geba-
rentaal, maar ik weet nog steeds niet of 
dat Turkse of Nederlandse gebarentaal 
was. Er is niet één gebarentaal. Helaas zit 
er al verschil tussen de gebarentaal van 
Amsterdam en die van Groningen. 

`Met liedjes leerde ik 
mijn buurmeisje 
Nederlands' 

Ik wilde beter contact krijgen met mijn 
buurvrouw en zij wilde dat ook. Ik heb 
mij veel met haar dochter beziggehou-
den. Ik zong liedjes en vertelde verhaal-
tjes. Zo leerde zij Nederlands. Als je dove 
ouders hebt kun je als kind een achter-
stand oplopen als je geen goede begelei-
ding krijgt. Mijn buren leefden door hun 
handicap geïsoleerd en hadden weinig 
contacten. 

Ik heb gebarentaal geleerd en daar-
mee heb ik mijn buren kunnen helpen. 
Ik ben regelmatig te hulp geschoten als 
instanties contact met hen zochten. 
Daardoor ben ik ook genomineerd voor 
de verkiezing van Beste Buur. Een wijk-
agent die met de familie in contact 
kwam, vroeg of ik doventolk kon zijn. Ik 
ben voor mijn buurvrouw gaan zoeken 

een nieuwe  buurt 
zou ik ook contact met 
mijn  buren zoeken' 

naar een docent die haar in gebarentaal 
Nederlandse les zou kunnen geven. We 
hebben iemand gevonden. Het leren van 
de Nederlandse taal maakt haar zelf-
standiger, maar dat leidt in het gezin 
soms wel tot gefronste wenkbrauwen. 
Een familie moet soms wennen als de 
verhoudingen in het gezin veranderen. 
Maar zelfstandigheid krijg je nu een-
maal niet cadeau. Toen ik 21 was mocht 
ik van mijn oma ook niet eens alleen 
naar de stad. 

Toch is het voor mijn buurvrouw nodig 
dat zij Nederlands leert. Zij heeft een Ne-
derlands paspoort en in Nederland 
wordt er van je verwacht dat je jezelf 
kunt redden. En als ze er al eens een keer 
ruzie door krijgt met haar man, tja... Ru-
zie komt voor in de beste huwelijken, dat 
is iets dat zij zelf moet oplossen. Dat 
hoort ook bij zelfstandigheid. Ik ben blij 
dat zij iets heeft aan mijn hulp en dat wij 
iets voor elkaar betekenen. Stel je voor 
dat ik zou verhuizen, ik denk dat ik in 
mijn nieuwe buurt opnieuw contact met 

mijn buren zou zoeken. Waarom niet, je 

hebt er iets aan en het is leuk. Als het 
maar klikt.' 

Nationale Burendag 1999 

■ Voorzitter van de jury minister Roger van Box-
tel formuleerde het als volgt: 'Goede buren 
maken dat Nederland een land is waar het een 
feest is om te wonen. Want alhoewel het spreek-
woord luidt: al te goed is buurmans gek, kan 
goede burenhulp nooit gek genoeg zijn.' De Bu-
rendag 1999 werd alweer voor de derde keer ge-
organiseerd door Humanitas en Aedes, de ver-
eniging van woningcorporaties. Op 19 juni 
kwamen de genomineerden voor de titel Beste 
Buur 1999 in de Meerpaal in Dronten bij elkaar. 
Zij waren in vijftig lokale voorverkiezingen geko-
zen tot Beste Buur. 

Behalve Roger van Boxtel bestond de jury uit 
Hans Becker van Stichting Humanitas, Violet Val-
kenburg van het televisieprogramma Rondom 
Tien, Anneliese Bergman van het weekblad Mar-
griet en Sonja lvangean, de Beste Buur van 1998. 
Suzanna Dijkhuizen werd de Beste Buur 1999 en 
ontving de 10.000 gulden die besteedt gaan wor-
den aan een burenproject. 

De jury had het moeilijk om uit alle genomi-
neerden de beste buur te kiezen. Een eervolle 
vermelding ging daarom naar Wilma Wijers uit 
Zoetermeer die zes pleegkinderen opvangt en 
daarnaast allerlei activiteiten in haar buurt ont-
plooit op een manier die bij de jury respect af-
dwong. Zij ontving ook de publieksprijs die be-
staat uit f 1500,—. 

Ook Bouwfonds Woningbouw had op deze dag 
een aanmoedigingsprijs ter beschikking gesteld. 
Deze prijs ging naar Margriet Snoek uit Hilver-
sum, voor haar activiteiten in de buurt zoals een 
schoonmaakactie en een buurtveiligheidactie. 
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Nederland meer dan 

estivals die vooral in de 

ten. Steeds vaker zijn ze 

van opzet. Festivals zijn 

nier om bij te dragen aan 

ele samenleving. Een kijk-

ter de schermen van mul-

tivals, waar ook Humani-

tij is. 

MAX PAUMEN 

Couscous met 

LICHAMEN VAN ELASTIEK EN swingende 
Cubaanse muziek. Op een warme 
woensdagmiddag in juni trad de Cu-
baanse dansgroep Avances op in buurt-
centrum Holendrecht in Amsterdam 
Zuidoost. De dansertjes zijn tien tot vijf-
tien jaar oud, maar ogen daarom niet 
minder professioneel. De zaal zit stamp-
vol kinderen van allerlei pluimage, waar-
bij Nederlandse kinderen ver in de min-
derheid zijn. `Ze dansen vet,' is het 
commentaar van een van de kijkertjes. 
Dit optreden was onderdeel van het We-
reldkinderfestival dat van zo mei tot 2 1 

juni langs twaalf steden in Nederland en 
België reisde. Muziek en dans door jon-
gerengroepen uit Zuid-Amerika stonden 
daarbij centraal. 'Het Wereldkinderfesti-
val is bedoeld om kinderen tot twaalfjaar 
op een ongedwongen manier met cul-
tuur te laten kennismaken. We laten ze 
zien dat cultuur niet elitair hoeft te zijn,' 
licht coördinator Galeri Azarkan toe. Om 
publiek te bereiken dat van huis uit niet 
naar theater- of dansvoorstellingen gaat, 
is via scholen en lokale radiozenders re-
clame gemaakt voor het optreden in 
Buurtcentrum Holendrecht, waar scho-
lieren uit Zuidoost in het voorprogram-
ma dansten. 

Nederland heeft naar schatting 200 
festivals, zo blijkt uit een inventarisatie 
van de organisatie Kunst op Schrift. De 
thema's zijn zeer divers: humor, middel-
eeuwen, romantische muziek, culinair, 
clowns, films, dans, muziek en (straat-) 
theater. Zo'n twintig festivals vallen on-
der de noemer multicultureel. Ze bren-
gen cultuur uit verre landen maar ook 
van in Nederland wonende migranten. 
Zo wil het Rotterdamse Dunya een podi-
um zijn voor de allochtone bewoners van 
de Maasstad. 

Cultuur in de  schijnwerpers 
In vijf 'dorpen' krijgen Rotterdammers 
met een Surinaamse, Kaapverdiaanse, 
Antilliaanse, Indische, Turkse en Marok-
kaanse achtergrond de gelegenheid hun 
cultuur in de schijnwerpers te zetten. 
Poëzie en muziek zijn hoofdingrediën-
ten van Dunya dat in juni plaatsvond. Op 
dertien podia traden driehonderd be-
kende en onbekende artiesten op. 

Voor de meeste multiculturele festivals 
geldt dat cultuur op de eerste plaats komt. 
Doelen als integratie en meer begrip voor el-
kaar worden meestal gezien als prettige 
neveneffecten. Mundial in Tilburg is met  

zo'n kwart miljoen bezoekers het grootste 
multiculturele festival van de Benelux. 
'Genieten van het onbekende, van muziek 
en cultuur. Dat is het belangrijkste dat we 
willen bieden,' zegt Annemarie Roefs van 
Mundial. 'Het festival is ook bedoeld als 
springplank voor Afrikaanse artiesten. Ze 
kunnen hier Europese podiumervaring 
opdoen. De toptien van bekende Afri-
kaanse bands heeft ooit op Mundial ge-
staan. Als we het goed doen kunnen we ze 
op een gegeven moment niet meer beta-
len, zoals het geval is metYoussou N'Dour. 
Hij heeft nu de stimulans van Mundial in 
ieder geval niet meer nodig.' 

Ook Nederlandse en 'allochtone' ar-
tiesten treden er op. Roefs: 'Dit jaar ligt 
daarbij het accent op Marokkaanse 
bands uit Nederland.' Mundial heeft ook 
een onderdeel speciaal voor jongeren.  

'Een tentoonstelling met foto's gemaakt 
door kinderen uit sloppenwijken. Een 
aantal van hen is hier aanwezig. Er is een 
lesbrief over dit thema gemaakt voor ba-
sisscholen. Verder zijn er stands met in-
formatie over mondiale kwesties en in-
ternationale samenwerking.' 

'Het festival Onbegrensde ontmoeting 
moet vooral een feest zijn,' benadrukt 
Leon Sonnenschein van Vluchtelingen-
werk Nederland, de organisator van dit 
festival. Veel zang en dans daarom op dit 
festijn dat op 3 juli voor de derde keer ge-
houden werd en zo'n 20.000 bezoekers 
trok. 'Het festival is door vluchtelingen 
en Nederlanders georganiseerd. Vluch-
telingen worden daardoor betrokken bij 
de dingen die in Nederland gebeuren. We 
hopen dat het bijdraagt aan wat positie-
ve beeldvorming over hen.' 
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ESTIVALS HELPEN INTEGRATIE 

Veel van de optredende artiesten zijn 
vluchtelingen. Zoals de Raiband Sobri, 
die bestaat uit Algerijnen en Bosniërs die 
elkaar ontmoetten in een asielzoekers-
centrum. 

Exotische muziekg'oeperil 
Er zijn workshops, drummen en dansen 
en er is een debat tussen vluchtelingen 
en politici. Daarnaast wordt de Doen-
award uitgereikt: een prijs voor het beste 
project op het gebied van integratie en 
participatie van vluchtelingen. Vorig jaar 
won het project Multiculturele Vrijwilli-
gersorganisaties van Humanitas deze 
prijs. De prijswinnaar van 1999 was bij 
het schrijven van dit artikel nog niet be-
kend. 

Couscous, Turks gebak, maar ook frie-
ten en kroketten zijn er te koop op het 

■ Multiculturele festivals bieden een prettige 

manier om integratie tussen mensen van ver-

schillende afkomst te bevorderen. 

Wereldwijdfestival in Rijen dat onder aus-
piciën van Humanitas begin juni werd 
georganiseerd in cultureel centrum De 
Boodschap. Het is een echt multicultu-
reel feest, dus staan er naast exotische 
muziekgroepen ook plaatselijke pop-
bands en fanfare-orkesten te spelen. 
Waar andere festivals vaak cultuur als 
hoofddoelstelling hebben, willen de We-
reldwijdfestivals vooral een stimulans 
zijn voor de multiculturele samenleving. 
'Er is hier in Rijen een grote TUrkse ge-
meenschap, maar we leven nog te veel 
naast elkaar in plaats van met elkaar,' 
zegt Bets Milani-Willemen die namens 

de Rijense Wereldwinkel in de organisa- 

tie zit. Het was de eerste keer dat dit We-
reldwijdfestival in Rijen werd gehouden 
en ondanks de mooie doelstelling lukte 
het nog niet de plaatselijke Ilirkse orga-
nisaties warm te maken om mee te doen. 
Bij andere festivals, zoals die in Waal-
wijk, lukte dat wel. 

In Rijen zaten wel enkele nirken op 
persoonlijke titel in het organisatie-
comité. Eén van hen is Hatice Can-Engin. 
'Ik weet zeker dat ze volgend jaar wel wil-
len meedoen, nu ze gezien hebben hoe 
leuk dit is. Je moet eerst het vertrouwen 
winnen en dat kost wat tijd. Door onwe-
tendheid en onzekerheid is de drempel 
om mee te doen nog te hoog. Dit festival 
is een kleine bijdrage aan de multicultu-
rele maatschappij. Maar het moet niet 
alleen bij feest blijven, ook in maat-
schappelijke posities willen we volop 
participeren in de Nederlandse samen-
leving.' 

De Wereldwijdfestivals worden behal-
ve in Rijen ook in Waalwijk, Dongen, 
Goirle, Oosterhout en Kaatsheuvel geor-
ganiseerd. 'Humanitas geeft daarbij 
ondersteuning aan de plaatselijke orga-
nisaties die de feitelijke festivals organi-
seren,' vertelt Clara Corstens van district 
Zuid. 'Die ondersteuning bestaat uit de 
organisatie van een regionaal overleg 
over voortgang en inhoud. Ook kijken we 
hoe we de financiën kunnen organise-
ren.We werken samen met Festival Mun-
dial, vooral op gebied van publiciteit.' 

Voor Hattice Can-Engin is het festival 
nu al meer dan geslaagd. 'Ik heb zojuist 
voor het eerst in mijn leven met een 
zwarte jongen staan dansen op de mu-
ziek van de Turkse popster Tarkan. Dat 
was voor mij ook een historische gebeur-
tenis. Door dit festival krijgje de gelegen- 
heid elkaar te ontmoeten.' 

	
O 

Humanitas en Wereldwijd 

•
Humanitas ondersteunt de Wereld-

wijdfestwals die dit jaar in Rijen, 

Waalwijk, Dongen, Goirle, Oosterhout en 

Kaatsheuvel zijn georganiseerd. De festi-

vals worden elk jaar lokaal georganiseerd. 

Het multiculturele aspect van de plaatselij-

ke samenleving is uitgangspunt van deze 

festivals. Juist door het lokale en breed 

gedragen initiatief dragen de Wereldwijd-

festivals hij aan de multiculturele samenle-

ving. Humanitas verleent medewerking op 

facilitair gebied. 
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Het gezin Van P\loord (vijl kinderen) is een van de [Drentse gastgezin-

nen waar Rotterdamse kinderen in het kader van de Clumanitas-actie 

Frisse Lucht voor een week iogeren. Tijdens de mei-vakantie begroet-

te het gezin van Nely van Noord de broertjes Chris (7) en 

Richard (10). 
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Zaterdag 
Om 15.3o uur wachten wij op 
de bus die de kinderen 
uit Rotterdam zal 
brengen. Helaas 
hebben de broers 
vertraging. Maar 
om 16.3o uur stappen 
Chris en Richard uit de bus. 
Om 12.00 uur is de bus uit Rotter-
dam vertrokken en de broertjes zijn 
zichtbaar verreist. De spanning is op hun 
gezichten te lezen: 'Bij wie zouden we de 
komende week logeren?' De kennisma-
king loopt wat stroef, maar we beginnen 
al plezier met elkaar te krijgen als we 
eventjes later gezamenlijk aan de pick-
nicktafel zitten. De broertjes zijn ver-
baasd over de ruimte van ons huis en de 
tuin. Er is voor een stadskind zoveel te 
zien, niet in de laatste plaats de koeien. 
Chris en Richard vragen honderduit over 
de boerderij. Het is een wereld van ver-
schil. 's Avonds stel ik voor dat ze even-
tjes hun moeder bellen om haar te laten 
weten dat alles goed is. Maar dat lukt ze 
niet: te druk met alles. 

Zondag 
De broertjes hebben redelijk geslapen. 
Zowel Chris als Richard hebben astma. 
Logeren op een boerderij kan dan proble-
men opleveren. We hebben voor syntheti-
sche dekens gezorgd waardoor ze beter 
slapen.Vanochtend gaan we naar de kerk. 
De jongens zijn van Surinaamse afkomst, 
met hun eigen gewoontes en waarden. Ik 
denk vaak als ik ze met hun grote ogen zie 
rondkijken: wat gaat er in die koppies 
om? Alles is zo anders voor die twee. 

Maandag 
Heimwee! Om de pijn wat te verzachten 
maken we tekeningen en samen met een 
briefje en een kaartje sturen we die naar 
hun mama op. 

Dinsdag 
Het is prachtig weer 
en vanmiddag gaan wij naar 
het zwembad. We hebben met elkaar af-
gesproken dat de volgende keer hun ma-
ma mee komt; dan kan ze alles hier zien. 
Dat stelt hen wat gerust. Heimwee is een 
heel naar gevoel en er valt zo weinig aan 
te doen. 

Woensdag 
Lekker met elkaar voetballen op het 
land. De jongens zitten zelf op voetbal en 
hebben dus tactiek genoeg. De commen-
taren van alle kinderen vliegen over en 
weer. Aan het einde van de vermoeiende 
middag eten we met z'n allen moeders 
zelfgebakken patat. Smullen geblazen. 
Nu beginnen de jongens echt honderduit 
te vertellen; een teken dat ze zich op hun 
gemak beginnen te voelen. 

Donderdag 
Het spel Wie ben ik? is populair hier in 
huis. We spelen het uren met elkaar, dus 
ook vandaag. Chris en Richard kunnen 
goed met elkaar opschieten en hebben 
veel steun aan elkaar. Een paar keer per 
dag nemen ze tegen hun astma een putje, 
zo krijgen ze meer lucht. Bij het naar bed 
brengen lezen we voor over Snelle Jelle,  

een boekje over voetballen. De verhalen 
gaan erin als koek. 

Vrijdag 
Vandaag mogen de jongens kiezen wat we 
eten. Het wordt een lekker menu. Ditmaal 
is het voor ons het moment om te wennen 

aangezien we iets eten wat we nog 
nooit gehad hebben.Alle kleren 

zijn gewassen en de spul- 
len bij elkaar gezocht. 

Morgen gaan ze 
weer 	naar 

huis. Van- 
mid- 

dag hebben we met 
elkaar gewinkeld. Omdat 

het zondag moederdag is hebben 
we een cadeautje voor hun moeder uit-

gezocht. 

Zaterdag 
Om 10.15 uur moeten we bij de bus in Bei-
len zijn. Aan tafel is het vanochtend stil-
ler dan anders. Hoe zou dat nou komen? 
Na het eten maken we nog een laatste 
ronde over de boerderij. Nog even op de 
crossfiets en de skelter. Om 9.3o uur heb-
ben we koffie gedronken. De foto's, die ik 
gedurende de hele week had gemaakt, 
zijn klaar. Een verrassing voor Chris en 
Richard: ik heb er een boekje van ge-
maakt, met verhaaltjes en toelichtingen. 
Ze zijn sprakeloos. Nu kunnen ze alles 
thuis aan mama laten zien. Een weekje 
vakantie in Drenthe. 

De bus vertrekt om 10.20 uur. Daar 
staan we nou met elkaar. Het is voor 
Chris en Richard jammer om weg te gaan 
en tegelijk ook fijn om weer naar mama 
te gaan. Voor ons is het een rijke ervaring 
geweest: inspannend maar de moeite 
waard. Als gastgezin krijg je er veel voor 
terug. Zomaar een lach op het gezicht 
van de logeetjes of een onverwachte kus 
op onze wangen. We zijn al jaren gastge-
zin en we kijken er iedere vakantie weer 
naar uit. Ons motto: gastgezinnen te 
over, kinderen niet genoeg. Volgend jaar 
weer. 	 0 
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Jonge Humanisten 
zoeken hoofdredacteur 

Spino, het tijdschrift van de Jonge 

Humanisten (JH) is op zoek naar een 

hoofdredacteur. De zittende hoofdredacteur, 

Gea Meijers, legt aan het einde van dit jaar 

haar functie neer. Het blad wordt met een 

oplage van ongeveer driehonderd vijf keer 

per jaar verspreid onder leden van de JH, 

een aantal afdelingen van het Humanistisch 

Verbond en diverse bibliotheken. Spino stelt 

zich ten doel om de lezers te informeren 

over activiteiten van de Jonge Humanisten 

en een aantal thema's te verdiepen en voor 

te bereiden. De hoofdredacteur, een vrijwilli-

gersfunctie, heeft als taak het voorzitten van 

de redactie, het redigeren van tekst en het 

vormgeven van het blad. Gezien de doel-

groep gaat de voorkeur uit naar een nog 

jeugdige nieuwe hoofdredacteur. Voor meer 

informatie en sollicitaties: Gea Meijers, 

Herensingel 109, 1382 VP Weesp, telefoon 

0294 • 430977 of 020 • 663 6309 (Remco 

Nigten). 

Opening Academisch Jaar .Op 9 september opent de Universi- 
, 

teit voor Humanistiek het Acade- 

misch Jaar 1999-2000. Het is een voorna-

melijk rituele dag die op alle universiteiten 

wordt gehouden. De dag wordt gemar-

keerd door bijeenkomsten en lezingen met 

een academisch en onderwijskundig ka-

rakter. De opening vindt plaats in Ottone in 

Utrecht, Kleine Nieuwegracht 62.  

ei De gewetenloze Russische moordenaar Ser-

gei Maduev staat centraal in een documentaire 

van de Humanistische Omroep op 22 en 23 juli. 

Opleiding HVO/Levens-
beschouwing 

®
In september start de Universiteit voor 

Humanistiek in Utrecht een tweejarige 

deeltijdopleiding HVO/Levensbeschouwing 

op eerstegraadsniveau. Geïnteresseerden 

kunnen informatie opvragen bij het Pedago-

gische Studiecentrum Hvo. Daar kan men 

zich ook aanmelden voor een intake-ge-

sprek. Meer informatie bij het secretariaat 

van de opleiding: telefoon 030 • 285 6858 

of e-mail psc@hvo.nl. Geïnteresseerden kun-

nen ook een kijkje nemen op de website van 

HVO: http://www.hvo.nl. 

Professor maant 
humanisme 

®
Het humanisme moet zich minder pre-

senteren als omvattende levensbe-

schouwing en meer de nadruk leggen op 

praktische activiteiten van humanistische 

organisaties. Dat zei professor Harry Kunne-

man, hoogleraar praktische humanistiek aan 

de Universiteit voor Humanistiek. Hij sprak 

ter gelegenheid van de presentatie van het 

boekje Humanisme Actief eerder dit voor-

jaar. Omdat het humanisme zich aanvanke-

lijk opstelde als tegenhanger van de kerken, 

liet het zich de structuur van alternatieve le-

vensbeschouwing opdringen, stelde Kuhne-

man. Maar nu heeft zij daar meer last dan 

gemak van. De praktische activiteiten van 

humanistische organisaties zijn op de ach-

tergrond geraakt door de nadruk op levens-

beschouwing. Kunneman raadde het huma-

nisme aan om zich te profileren vanuit de 

praktische expertise die rijkelijk voorhanden 

is binnen humanistische organisaties. 

Bizar liefdesverhaal 

O
Op televisie brengt de Humanistische Om-

roep een aantal originele uitzendingen, te 

beginnen op 22 en 23 juli met De list van de wolf 

(Nederland 1, respectievelijk om 16.10 uur en 

15.50 uur). Het is het waargebeurde Russische 

verhaal van een gewetenloze moordenaar (Segei 

Maduev) die de openbare aanklager (Natasha 

Vorontsova) verleidt. Door haar verliefdheid kan 

hij ontkomen aan terdoodveroordeling. De ma-

kers van de documentaire laten behalve de be-

trokkenen ook een aantal van hun verwanten aan 

het woord en reconstrueren zo dit bizarre lief-

desverhaal. De list van de wolf wordt uitgezonden 

in twee delen. 

Op de radio is deze zomer ruime aandacht voor 

het humanisme. Op 12 juli heeft Kwartier Huma-

nisme, onderdeel van het programma Kwaliteit 

van Leven, een rapportage over het onlangs geo-

pende Domela Nieuwenhuis Museum (radio 5, 

17.45-18.00 uur). Op 2 augustus is er in het pro-

gramma Kwaliteit van Leven een inleiding tot het 

humanisme (17.45-18.00 uur, radio 5). Het is een 

terugblik op en samenvatting van de introductie-

cursus humanisme die het afgelopen seizoen in 

Kwartier Humanisme te beluisteren was. Deze uit-

zendingen zijn nu ook te krijgen op geluidscasset-

te door 40 gulden over te maken op giro 9449 tnv 

Humanistische Omroep in Hilversum, onder ver-

melding van Serie Kwaliteit van Leven. 

Op 28 juli zendt de Humanistische Omroep de 

film Miss Interpreted uit (Nederland 1, 16.04-

17.01). Deze in Zuid-Afrika geboren en in Amster-

dam woonachtige kunstenares is gedurende een 

half jaar gevolgd. De laatste jaren is zij doorgebro-

ken. Haarwerk wordtgetekend door het spannings-

veld tussen haar politieke en sociale vorming in 

Zuid-Afrika en haar artistieke vorming in Nederland. 

Constandse studiedag 

•
De Vrije Gedachte en het Humanistisch Archief organiseren op 18 

september de Constandse studiedag. Die is gewijd aan de hon-

derdste geboortedag van de vrijdenker en humanist Anton Constandse. 

Het programma is opgebouwd rond de Constandse-lezing, die sinds 1987 

elk jaar door de Vrije Gedachte wordt georganiseerd. Tijdens deze gele-

genheid zal het eerste exemplaar worden uitgereikt van het boek Denken 

tegen de stroom in, een jubileumbundel die gewijd is aan het leven, 

werken en denken van Constandse. De Constandse studiedag vindt 

plaats in de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (Drift 6) vanaf 10.00 

uur. Meer informatie: Humanistisch Archief (Hans van Deukeren), tele-

foon 030.2390164. 

van mens tot mens ED Nii 6 . Jul] 1999 



Erfka noteert een 8 

F
o
to

:  
H

e
n

k
 T

h
o

m
a
s
  

■ Erika Derby is klaar 

met het lezersonder-

zoek naar Van Mens 

tot Mens. Deze sta-

giaire ondervroeg 300 

leden en 300 vrijwilli-

gers van Humanitas 

naar hun mening over 

Van Mens tot Mens. 

De lezers zijn ver-

knocht aan het Huma-

nitas-blad. Een kwart 

van de ondervraagden 

leest nog maar sinds 

een jaar Van Mens tot 

Mens. In 53 procent 

van de gevallen lezen 

de ondervraagden het 

blad in één keer uit, 

meestal in een kwar-

tier tot een halfuur. 

Gemiddeld geven zij 

het blad het rapportcij-

fer 8. 

von mens tot mens 
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De afdeling Amsterdam lijkt 

soms op een vriendenclub. 

Bestuurders en vrijwilligers 

steken elkaar aan met hun en-

thousiasme en nauwe samen-

werking. Het resultaat mag er 

zijn: nieuwe activiteiten zien 

voortdurend het licht. 

MAX PAUMEN 

2:Urn  geeft  afdeling Amsterdam  u12 
'WEET JIJ MISSCHIEN NOG IEMAND die goed 
pannenkoeken kan bakken?' vraagt Cor-
rie Courtens van de afdeling Amsterdam 
tussen neus en lippen door. 'We zoeken 
namelijk nog vrijwilligers voor de kin-
dervakantieweek. Daar doen 140 kinde-
ren aan mee die normaal gesproken niet 
op vakantie gaan, maar dat wel hard no-
dig hebben door omstandigheden thuis.' 
Dynamisch en enthousiast, zo typeert 
Courtens de hoofdstedelijke afdeling. 
Telefoons en koffiekopjes rinkelen, men-
sen lopen in en uit.Trui Bevers van Vriend-
schappelijk huisbezoek zit uitnodigingen 
te vouwen voor een bijeenkomst met 
vrijwilligers. Ondertussen vertelt ze: 
'Vriendschappelijk huisbezoek is niet al-
leen maar een wandelproject, hoor. Het 
gaat erom dat de eenzaamheid van men-
sen wat verlicht wordt. Een wandeling 
maken met iemand die niet meer alleen 
de deur uit durft kan daar onderdeel van 
zijn.Wat je goed in de gaten moet houden 
is datje als vrijwilliger niet de zorgvan de 
professionele hulpverlener overneemt. 
Een goede vrijwilliger doet dingen die 
een zorgzame buur of familielid ook kan 
doen' 

Dit project bestaat al tien jaar en is sa-
men met de Praatlijn voor ouderen de 
langstdraaiende activiteit van de afde-
ling Amsterdam. Intussen komen Ingrid 
Ernsting en Nicoline Vrouwe binnen. 

Uniek project 
Ingrid Ernsting heeft een lotgenoten-
groep opgezet voor vrouwen die een mis- 

kraam hebben gehad. Een voor Neder-
land uniek project. Ernsting: `De proble-
matiek van de miskramen is nu veel hef-
tiger dan vroeger. Vrouwen worden op 
latere leeftijd zwanger. De verwachtin-
gen zijn dan hooggespannen. Ze hebben 
alles al voor elkaar: een mooi huis, leuke 
partner, goede baan. Alleen het kind ont-
breekt nog. Als je ouder bent is het risico 
groter dat er wat misgaat. De kans be-
staat daardoor dat het moederschap de-
finitief niet doorgaat. Dat maakt een 
miskraam moeilijker te verwerken dan 
op jongere leeftijd. De kracht van lotge-
notengroepen is dat een half woord 
wordt begrepen alsof er tien zinnen zijn 
gezegd.' 

Daarnaast is Ernsting bezig met ge-
spreksgroepen voor tieners die een dier-
bare hebben verloren. Dat was ook een 
witte vlek in de hulpverlening. In novem-
ber is er een tweede bijeenkomst voor 
deze jongeren. Nicoline Vrouwe organi-
seert een zelfhulpgroep voor mensen in 
de leeftijd van 25 tot 55 jaar. 'Het bleek 
dat deze categorie nergens terecht kon 
voor hulp. Ze vallen buiten de boot om-
dat de hulpverlening in doelgroepen 
denkt: ouderen, mensen die een partner 
hebben verloren door AIDS, noem maar 
op. Wij nemen als uitgangspunt dat een 
rouwproces bij iedereen dezelfde fasen 
heeft. Of je nou oud of jong bent, man of 
vrouw.' 

De werving van vrijwilligers voor dit 
project is nu in volle gang. Deze activiteit 

is onderdeel van het project Dienstverle- 

o Afdeling Amsterdam: 'Heerlijk om te doen 

als je goede vrijwilligers hebt.' 

ning rond overlijden waarin Humanitas sa-
menwerkt met het Humanistisch Ver-
bond en uitvaartvereniging AVVL. 

Samen sterk 
Corrie Courtens benadrukt dat samen-
werking belangrijk is voor alle activitei-
ten van de afdeling Amsterdam. 'Bij 
vriendschappelijk huisbezoek werken 
we bijvoorbeeld samen met het Rode 
Kruis, De Zonnebloem en de Unie van 
Vrijwilligers. Samen sta je sterker.' Cour-
tens is dagelijks op de 'werkvloer' omdat 
ze codrdinator is van de Praatlijn. De afde-
ling Amsterdam heeft wel wat weg van 
een vriendenclub. Collegialiteit en sa-
menwerking staan hoog in het vaandel. 
Ingrid Ernsting: 'Het gevoel dat je het sa-
men doet is voor mij een grote motivatie. 
En het geeft natuurlijk ook een kick als het 
met de lotgenotengroepen goed gaat.' 

Nicoline Vrouwe: 'Hier kan ik veel le-
ren. Ik heb hogere hotelschool gedaan, 
dus van maatschappelijk werk wist ik 
niet veel. De schellen vallen me hier van 
de ogen. Het is een heel andere mentali-
teit dan in de hotelwereld. Die is keihard.' 

'Op de lange duur wordt het wel eens 
moeilijk,' constateert Trui Bevers die al 
langer meedraait in het vrijwilligers-

werk. 'Soms is het lastig vrijwilligers te 

vinden. Dan is het elan een beetje weg. 

Maar als je met goede vrijwilligers werkt 

is het heerlijk om te doen.' 
	

O 
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Rapportage over het onlangs geopende Domela Nieuwenhuis Museum in het radioprogramma 

Kwartier Humanisme  (17.45-18.00 uur, radio 5, 1008 AM of via de kabel in stereo FM). 

Humanistische Zomerschool  in Havelte. Thema: Een kennismaking met humanisme. Inlichtingen: 

Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 521 9000. 

Humanistische Zomerschool  in Orvelte. Thema: Rijk zonder geld. Inlichtingen: Humanistisch 

Verbond, telefoon 020 • 521 9000. 

Humanistische Zomerschool  in Huissen. Thema: Humanisme, lichaam en ratio. Inlichtingen: 

Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 521 9000. 

De  list van de wolf (1),  tweedelige Russische documentaire over de gewetenloze moordenaar 

Sergei Maduev die de vrouwelijke openbare aanklager verleidt. Waargebeurd verhaal. (Nederland 1, 

16.10-16.57 uur.) 

De list van de wolf (2).  Tweede deel van de Russische documentaire over de moordenaar Sergei 

Maduev die de openbare aanklager versierde. (Nederland 1 15.50-17.02 uur.) 

Portret van de Oezbeekse zangeres  Yulduz,  uitgezonden door de Humanistische Omroep. 

Nederland 1, 16.21-17.01 uur. 

Miss Interpreted  film over de Zuid-Afrikaanse kunstenares Mariene Dumas bij de Humanistische 

Omroep. Nederland 1, 16.04-17.01. 

Het radioprogramma  Kwaliteit van Leven  zendt een inleiding uit tot het humanisme. Radio 5 

17.45-18.00 uur, 1008 AM of via de kabel in stereo FM. 

Kwartier Humanisme  zendt het programma Hulp aan Ouderen uit. )Radio 5, 17.45-18.00 uur, 

1008 AM of via de kabel in stereo FM.) 

Humanistische Zomerschool  in Orvelte. Thema: Humanisme op het grensvlak van de tijd. 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 521 9000. 

Kwartier Humanisme  zendt het programma Hulp aan Ouderen uit. (Radio 5, 17.45-18.00 uur, 

1008 AM of via de kabel in stereo FM.) 

Humanistische Zomerschool  in Huissen (onder voorbehoud). Thema: Goed samen leven, de denk-

wereld van Fernando Savater nader belicht en getoetst. Inlichtingen: Humanistisch Verbond, telefoon 

020 • 521 9000. 

Opening Academisch Jaar  1999-2000 aan de Universiteit voor Humanistiek. Plaats: Ottone, 

Kleine Nieuwegracht 62, Utrecht. 

Eerste module  bestuurderscursus  voor bestuurders van afdelingen en districten van Humanitas. 

Plaats: Conferentieoord Kerk en Wereld in Driebergen. Informatie en aanmelding: Landelijk Bureau 

Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 1100. 
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• Voor wat hoort wat, ook in de maatschap-

pelijke dienstverlening. Maar een tegenpres-

tatie hoeft niet in de vorm van geld te zijn, zo-

als LETSsystemen bewijzen. 
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Nieuws voor kader en bestuurders 

 

Organisatie 

     

      

cl; pagn e 

De campagne krijgt vorm! 

0 
 De tweede ronde workshops is afgerond en de contouren van de 

campagne worden steeds duidelijker. In ieder geval zal er een di-

rect mail-actie komen om minimaal 3200 nieuwe leden te werven. Afde-

lingen en het Landelijk Bureau zullen de aan te schrijven adressen geza-

menlijk verzamelen. Voor de werving van vrijwilligers zal geen landelijk 

streefgetal worden vastgesteld. Elke afdeling bepaalt zelf hoeveel vrijwil-

ligers nodig zijn. Om plaatselijke acties te ondersteunen en om in het 

algemeen de naams-en inhoudsbekendheid van Humanitas te vergroten 

zal tevens een media-campagne worden georganiseerd. Voor het vast-

stellen van een beeld en campagneconcept wordt een reclamebureau 

aangetrokken. In het najaar van 1999 zal een start gemaakt worden met 

de productie van de campagnemiddelen. Het Landelijk Bureau doet de 

campagnecotirdinatie. Per district zullen contactpersonen worden aan-

gewezen die de afdelingen ondersteunen bij de voorbereidingen van de 

campagne. Binnenkort zullen de afdelingen hier meer over horen. 

Afdelingen die al bezig zijn met het aanleggen van een adressenlijst 

voor de direct mail-actie kunnen met vragen hierover contact opnemen 

met het districtskantoor of de Campagne Helpdesk: 020 • 523 1100 

(maandag t/m donderdag). 

Bestuurderscursus: 
leren besturen 

•
U neemt zitting in een afdelings- of dis-

trictsbestuur van Humanitas. Maar 

wat zijn daarvoor eigenlijk uw motieven? 

Deze vraag komt aan de orde bij de eerste 

module van de bestuurderscursus van Hu-

manitas in het weekend van 11 en 12 sep-

tember. Wie begint met bestuurswerk op vrij-

willige basis, komt voor tal van vragen te 

staan, ook over het eigen functioneren. 

Soms zijn het hele basale vragen, bijvoor-

beeld over de identiteit van Humanitas. Hoe 

moet je die verwoorden als vrienden of fami-

lie daarnaar vragen? Maar het kan ook gaan 

om praktische vaardigheden van besturen. 

Welke valkuilen zijn er en hoe kun je bestuur-

lijke kwaliteiten ontwikkelen? De eerste mo-

dule, verspreid over twee aaneengesloten 

dagen, wordt gegeven in het conferentiecen-

trum Kerk en Wereld in Driebergen. Later in 

het jaar volgen modules die op andere as-

pecten van het bestuurderswerk de nadruk 

leggen. Voor meer informatie en aanmelding: 

Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den 

Brink), telefoon 020.5231100. 

Dienstenruil  hij 
Humanitas? 

•

Een uur vriendschappelijk huisbezoek 

in ruil voor het repareren van uw auto? 

Het doet komisch aan maar het principe, rui-

len van diensten die onderling gelijkwaardig 

zijn, is niet nieuw. Dit voorjaar verscheen de 

reader Geld verliest zijn waarde—Welzin en 

wederkerigheid in lokale ruilkringen. Daarin 

wordt de vraag opgeworpen of er een vrucht-

bare koppeling mogelijk is tussen LETSsyste-

men en de vrijwillige maatschappelijke dienst-

verlening die Humanitas organiseert. 

LETSsystemen zijn lokale groepen van men-

sen die net zoveel diensten of producten leve-

ren als ze gebruiken. Geld komt er daarbij niet 

aan te pas. Elke dienst of product vertegen-

woordigt een aantal LErspunten. Bij een tel-

ling in 1993 waren er tachtig LETSsystemen in 

Nederland met ruim vijfduizend deelnemers. 

Het voordeel van LETS is dat ze de lokale eco-

nomie versterken. Mensen die bijvoorbeeld 

leven van een uitkering worden dankzij LETS 

gestimuleerd hun talenten in te zetten. Als 

LETSsystemen ook worden geïntroduceerd in 

de maatschappelijke dienstverlening, kan dat 

een activerend effect hebben op mensen die 

nu aan de rand van de samenleving staan. 

LETSsystemen smeden nieuwe banden tus-

sen mensen en versterken sociale verbanden 

in wijken en buurten. Eenzamen krijgen weer 

mensen over de vloer. 

Het zal aanpassing vergen om maatschappe-

lijke dienstverlening te betrekken bij zulke 

LETssystemen. Want hoeveel punten is bij-

voorbeeld een luisterend oorwaard? Hoe kun-

nen zorgvragers zelf LETspunten verdienen 

om zo de door hen verlangde zorg te kunnen 

betalen? Hoe werkt dit administratief? De ini-

tiatiefnemers van de reader (Humanitas, Hu-

manistisch Verbond en de Stichting Strohalm) 

zien interessante mogelijkheden om maat-

schappelijke dienstverlening en LETS te com-

bineren. Een LETSsysteem biedt zorgvragers 

namelijk mogelijkheden om iets te betekenen 

voor anderen. Als ze daarmee LETSpunten ver-

dienen en daarmee hun zorg betalen, bete-

kent dat ook dat ze zich gelijkwaardiger voelen 

ten opzichte van de vrijwilligers die hen te hulp 

komen. 

Geld verliest zijn waarde is opvraagbaar bij 

Humanitas, telefoon 020 • 523 1100. 

Personalia 
■ Door Malkus, coordinatrice van Humani-

tas Prostitutie-Maatschappelijk Werk 

(PMW), is benoemd tot Ridder in de orde van 

Oranje-Nassau voor haar inzet voor de posi-

tie van Rotterdamse prostituees. De onder-

scheiding viel samen met het vervroegd 

pensioen van Malkus. 

■ J. de Bruyn-Vlekke is benoemd tot lid 

van verdienste van de afdeling Nijmegen, 

waar zij jaren voorzitter van was. Wegens 

gezondheidsredenen heeft zij haar functie 

neergelegd. 

■ Wendy Maas is per 1 juli de redactiese-

cretaresse van Van Mens tot Mens. In die 

functie zal zij actief contact onderhouden 

met afdelingen en districten. 
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Ingezonden brieven, reacties, (juridische) vragen kunt u opsturen naar Humanitas, 

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

Vm-] ge [n 

1:  Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Vakantiewerk en gsinderbijdag 
Mijn zoon is scholier en gaat deze vakantie 

vier weken werken. Komt daardoor de kin-

derbijslag in gevaar? Bovendien is hij dub-

bel verzekerd: verplicht bij het zieken-

fonds en via mijn particuliere verzekering. 

Is daar een oplossing voor? 

Inkomsten uit vakantiewerk in de zo-
mervakantie waarmee uw zoon niet 
meer verdient dan f 1.800 netto (vrijstel-
lingsbedrag 1999) hebben geen invloed 
op de hoogte van de kinderbijslag. Alles 
wat uw zoon meer verdient, geldt echter 
als eigen inkomsten en kan gevolgen 
hebben voor uw aanspraak op kinderbij-
slag. Zodra het werk deel uitmaakt van 
arbeid die ook buiten de vakantieperio-
de wordt verricht, geldt het niet meer als 
vakantiewerk. Wat de ziekenfondspre-
mie betreft: uw zoon kan bij het zieken-
fonds een bedrag terugvragen ter hoogte 
van de premie van de particuliere ziekte-
kostenverzekering die u voor hem be-
taalt gedurende zijn vakantiewerk. Hier-
op brengt het fonds in mindering de 
verschuldigde nominale ziekenfonds-
premie (een vastbedrag) en drie procent 
eigen bijdrage.Voor de teruggave moet 
uw zoon aan de tijdelijke werkgever een 
verklaring vragen waarin staat vermeld 
hoe lang hij heeft gewerkt, bij wie en te-
gen welk loon (hiervoor is een speciaal 
formulier beschikbaar). Het zogeheten 
C-gedeelte van de verklaring moet uw 
zoon binnen zes maanden bij het zie-
kenfonds inleveren, waarna een terug-
betaling volgt van de betaalde ziektekos-
tenpremie over de periode dat hij dubbel 
verzekerd is geweest. Deze regeling geldt 
alleen voor degenen die korter werken 
dan drie maanden. 

Achterstallig onderhoud aan 
huurwoning 
Al lange tijd heb ik last van lekkage in mijn 

woning. Ik heb de woningbouwvereniging 

daarover al herhaaldelijk gebeld, maar die 

wilde er niets aan doen. Kan ik de huurver-

hoging weigeren? 

Als er ernstige gebreken zijn, in uw ge-
val flinke overlast door lekkage, kunt u 
weigeren de huurverhoging te betalen. 
U moet de verhuurder dan wel eerst 
schriftelijk hebben gemaand de lekkage 
te herstellen. U schrijft in de brief dat hij 
binnen een bepaalde redelijke termijn 
moet reageren, meestal één of twee 
maanden.Als hij niet reageert of het 
niet met u eens is, kunt u de huurverho-
ging weigeren. U moet dan bij uw ver-
huurder bezwaar maken tegen de huur-
verhoging binnen zes weken na 
aankondiging van de nieuwe huurprijs. 
Dat kunt u doen met een speciaal for-
mulier, verkrij gba ar bij de gemeente of 
de huurcommissie.Vaak zal de verhuur-
der de lekkage nu alsnog herstellen. En 
anders blijft u gewoon uw oude huur be-
talen en wacht u af of de verhuurder het 
erbij laat zitten of dat hij naar de huur-
commissie stapt met de vraag of u de 
huurverhoging alsnog moet gaan beta-
len. De huurcommissie beslist dan of u 
terecht de huurverhoging weigert. 
Wordt u in het ongelijk gesteld, dan zult 
u alsnog de huurverhoging vanaf 1 juli 
moeten betalen. Wel bestaat dan nog de 
mogelijkheid binnen twee maanden na 
de uitspraak van de huurcommissie 
naar de kantonrechter te stappen. U 
kunt ook enkele andere wegen bewan-
delen om uw gelijk te krijgen. Zo kunt u 
bij de huurcommissie een verzoek om 
huurverlaging indienen of reparatie af-
dwingen via de kantonrechter. Wat u 
echter nooit moet doen is stoppen met 
het betalen van de huur, want dan kan 
de verhuurder u uit de woning laten zet-
ten. De rechter zal uw verweer van ge-
brekkig onderhoud niet zien als een re-
den om de huur niet te betalen. 

Sollicitatieplicht? 
In het vorige nummer van Van Mens tot 

Mens las ik in de rubriek Postbus 71 over 

de sollicitatieplicht. Er stond dat er nieuwe 

regels gelden voor iedereen die is geboren 

vóór 1 mei 1941 . Maar er staat ook dat er 

juist iets gaat veranderen voor werklozen 

die op of na 1 mei de leeftijd van 57,5 be-

reikten. Voor wie gelden de regels nu? 

In de uitleg over de veranderingen bij de 
sollicitatieplicht is helaas een storende 
fout geslopen. Het ging om de verplich-
ting voor oudere werklozen vanaf 57,5 

jaar om voortaan ingeschreven te staan 
bij het arbeidsbureau en om passend 
werk te accepteren wanneer dat wordt 
aangeboden (dat overeenkomt met op-
leiding, ervaring, capaciteit, vroeger 
verrichte arbeid en persoonlijke om-
standigheden). In het antwoord werd 
met nadruk gesteld dat deze nieuwe re-
gels zouden gaan gelden voor ieder die 
werkloos is en geboren vóór 1 november 
1941. Dit laatste klopt niet. Zoals een at-
tente lezer terecht opmerkte: de verplich-
ting om ingeschreven te staan als werkzoe-
kende en passend werk te aanvaarden geldt 
juist niet voor werklozen die op 1 mei al 57,5 

jaar of ouder waren. Maar voor mensen 
die ná dit tijdstip zijn geboren geldt die 
verplichting wel. De nieuwe regels zijn 
namelijk alleen van toepassing op 
werklozen die op of na 1 mei 1999 de 
leeftijd van 57,5 jaar bereikten. Zij moe-

ten ingeschreven (blijven) staan bij het 
arbeidsbureau en zijn verplicht een pas-
send werkaanbod te aanvaarden. Van 
andere verplichtingen zijn zij echter 
vrijgesteld: sollicitatieplicht, scholings-
plicht, werkplicht via de Wet inschake-
ling werkzoekenden en onderzoek naar 
de arbeidsgeschiktheid. 
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Informatie 
Humanitas, telefoon 020.5231100 

fil"W  

fax 020.6227367, email info@lb.humanitas.nl 	• 	- 
bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterda 

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 
	 v / m 

adres 

pc / plaats 

telefoon 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 
1000 RA Amsterdam 

Humanitas doet er wat aan 

Duizenden vrijwilligers georganiseerd in 80 lokale afdelingen 

werken mee aan een samenleving waarin voor iedereen 

plaats is. Steun, hulp en zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

Humanitas-vrijwilligers werken mee aan o.a.: vrijwillige 

thuiszorg, steun bij rouw, home-start (gezinsbegeleiding), 

kindervakantiekampen en vakanties bij gastgezinnen, 

budgetbeheer, maatschappelijke begeleiding voor 

á vluchtelingen. 
PlItl it 
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Doet u mee? 

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 



je stem horen, schrijf mee met  Schrift 2000 

Mijn leven is... 

Humanitas 
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Voor méér exemplaren van Schrift 2000 
en/of informatie, bel 020.5231100 


