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Humanitas 



"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". 

5-,t_F2tiar,A1 
Tijd van geboorte tot de dood 

De menselijke geest en de tijd 

Culturele verschillen in tijd 

Modern leven: slaven van de tijd 

Sprcialeganbieding 
drie thema,: 

     

     

     

     

     

     

     

     

VOOT 

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: 

MAANDBLAD OVER HU/AANISME MENS EN WERELD 

HUMANIST 
MAANDBLAD OVER HUMANISME, MENS EN WERELD 
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In dit speciale jubileumnummer van 
1995 alles over boe 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 rinden? 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 man 1994. 
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen toonder, 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 met 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 niet 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 ƒ 15,- (inclusief portokosten) over op giro 58 van 
het ilurnanistisch Verbond in Amsterdam onder vermel-
ding van 706/mtm. Let s.v.p. op het juiste adres op uw 

overschrijving! 
Wilt u graag informatie over andere themanummers, 

bel dan het redactiesecretariaat. 020 - 5219030.  
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Een goede buur is beter 

Elke afdeling van Humanitas heeft de afgelopen 

week een draaiboek ontvangen voor de organisa-

tie van de voorverkiezing van de Nationale Buren-

dag. In ons jubileumjaar in 1995 is al een keer een 

burendag georganiseerd, die destijds enorme 

aandacht van de media kreeg. Het is een onder-

werp dat iedereen aanspreekt omdat ieder mens 

te maken heeft met buren. Humanitas heeft er-

voor gekozen om ook deze keer de burendag mede 

te organiseren omdat initiatieven van en voor bu-

ren enorm veel raakvlakken hebben met de activi-

teiten waar Humanitas 

zich mee bezighoudt. 

De leefbaarheid van 

buurten, mensen bij el-

kaar betrekken, verant-

woordelijkheid dragen 

voor je eigen leefomge-

ving, zijn thema's waar 

Humanitas zich van oudsher mee bezighoudt. Een 

nieuwe invalshoek voor de burendag 1998 is de 

samenwerking met de Nationale Woningraad. De 

lokale woningcorporaties houden zich al geruime 

tijd bezig niet initiatieven om de leefbaarheid van 

de buurten en dus het woongenot van hun eigen 

huurders te vergroten. Het was dus een logische 

stap dat Humanitas en de Nationale Woningraad 

samenwerking hebben gezocht. Samen organise-

ren zij de Nationale Burendag 1998. Voor afdelin-

gen een prachtige gelegenheid om hun werkge-

bied uit te breiden en voor de woningcorporaties 

een mogelijkheid om kennis te maken met onze vi-

sie op zorg en welzijn. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 
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van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst 

verlening en samenlevingsopbouw. 

fholtanitas 

4  Humanitas Nieuws 
Dankzij Humanitas kunnen kinderen in Limburg ook 

's morgens en 's avonds naar de kinderopvang. 

6 'De vrouw die ik  ben' 
Anna Burger is een vrouw die als man geboren is. 

Met steun van Humanitas doorliep zij het ingrijpende 

proces van geslachtsaanpassing. 

8  Nationale Burendag 1998 
Marius Ernsting en Els Willemse over de 

beste buur van Nederland. 

10 Hervinden  van  zelfvertrouwen 
Veiligheid in huis en op straat staat sterk in de 

belanstelling. Humanitas laat mensen zelf hun gevoel 

van veiligheid hervinden. 

12  Trend:  Beeld  van de  vrijwilliger 
Vrijwilligersorganisaties moeten hard werken voor 

een sterke reputatie. 

13  Zusters 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

15  Afdeling Zuid-Limburg 
De eigen zienswijze van Humanitas in het 

diepe zuiden. 

16 Agenda 

17  Organisatie 

18  Postbus 71 
Met brieven van lezers. 

—J 	14  Het  Moment 
Een buurtbewoner legt een biljartje in een 

wooncentrum van Humanitas. 



Haar ge-

dachtengoed heeft nog steeds actuele betekenis. Ze is van 

Joodse afkomst en heeft moeten vluchten voor het Hitler-regime. 

Deze achtergrond was van grote invloed op haar denken. De s 

cioloog en filosoof Bart Prins zal als spreker optreden. Hij stu-

deerde enige tijd bij Hannah Arendt in New York en is in 1990 ge-

promoveerd op een studie over haar. Hij zal in drie korte 

inleidingen de aanwezigen vertrouwd maken met aspecten van 

het denken van Hannah Arendt. De themadag wordt gehouden op 

het Landelijk Bureau van Humanitas, Sarphatistraat 4-6 in 

Amsterdam van 10.00 tot 17.00 uur. Er is een bescheiden toe-

gangsprijs. Voor een lunch wordt gezorgd. Inlichtingen en aan-

melding: 020 • 5231100 (Martha, de. Baat) of 020 • 6766720 
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(tien Luca). 

Themadag Hannah Arendt 

•
Op zondag 14 december organiseert Humanitas in Amster-

dam een themadag over de filosoof Hannah Arendt. De dag 

wordt georganiseerd door de afdeling Amsterdam van Humanitas 

in samenwerking met de Jonge Humanisten en de afdeling Am- e  
sterdam van het Humanistisch Verbond. 

■ De Pretmolen 

vangt kinderen op 

van 's morgens 

vroeg tot 's avonds 

laat. 

Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezigs 

Flexibele kinderopvang 
Stichting Kinderopvang Humanitas 

heeft de openingstijden van het kin-

derdagverblijf de Pretmolen in Heerlen ver-

lengd van 6.00 tot 23.00 uur. Dit initiatief is 

uniek in het oosten van Zuid-Limburg. De 

Pretmolen vangt kinderen op in de leeftijd 

tot 12 jaar. De uren waarin zij worden opge-

vangen kunnen 
 worden afgestemd op de 

wens van de ouders. Tijdens deze flexibele 

uren kunnen de ouders/verzorgers zelf de 

tijden bepalen waarop zij de kinderen bren-

gen en halen. Zij geven veertien dagen van 

tevoren te kennen op welke dagen en tijden 

zij gebruik willen maken van het kinderdag-

verblijf. Humanitas kan dan zorgen voor een 

goede planning van de kinderopvang en het 

personeel. Voor kinderen die vóór 7.30 uur 

naar het kinderdagverblijf komen ,  verzorgt 

de Pretmolen een ontbijt. Om 18.30 uur 

wordt een warme maaltijd verzorgd voor de 

kinderen die ná 18.00 uur gebruik maken 

van de opvang. Humanitas zorgt er ook voor 

Nieuwe projectleider/ 
trainer 

•
De Praatlijn voor Ouderen van de afde-

ling Amsterdam van Humanitas heeft 

een nieuwe begeleider. Lisette van Ardenne 

heeft de werkzaamheden overgenomen van 

Jaap Bosscha. Die laatste gaat zich toeleg-

gen op zijn werk als consulent voor district 

Noordwest. Van Ardenne is humanistisch 

studentenraadsvrouw geweest aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek. Zij zorgt voor 

training van de vrijwilligers die de Praatlijn be-

mensen. De Praatlijn is een speciale tele-

foonlijn van Humanitas, bestemd voor men-

sen die behoefte hebben aan een gesprek 

over ongeacht welk onderwerp. Vrijwilligers 

van de Praatlijn zijn zeven dagen per week 

telefonisch bereikbaar op nummer 

020 • 6273385 van 21.00 uur tot 1.00 uur. 

g 

VcrijwilB5gers Begeleid Zelfstandig Wonen 
t) Stichting Humanitas Begeleid Zelfstandig Wonen-Haagland zoekt en 

thousiaste vrijwilligers die gedurende enkele uren per week een deel-

nemer willen begeleiden hij het zelfstandig wonen. De deelnemers voor wie 

begeleiding gezocht wordt zijn volwassenen met een licht verstandelijke han 

dicap. De begeleiding bestaat onder andere uit steun hij het opstellen van 

budgetten. administratieve handelingen. organiseren van het huishouden. 

bereiden van maaltijden. bevorderen van zelfvertrouwen. vergroten van weer 

baarheid en het begeleiden in het maken van eigen keuzes. Begeleiders moe 

ten beschikken over inlevingsvermogen. geduld. praktische instelling en een 

gezelligheid. De stichting biedt de vrijwilligers ondersteuning hij het begeles 

den. zowel individueel als in groepsverband Belang,stelierideri kunnen een ni 

formatiepakket aanvragen bij Liesbeth van de Bosch van 	 BZW 

Haagland. telefoon ()7(.) "36417-31 

dat kinderen die in de buurt van Pretmolen 

naar school gaan. naar school worden ge-

bracht en daar ook weer worden opgehaald. 

Voor kinderen die in een andere buurt naar 

school gaan. moeten de ouders/verzorgers 

zelf het vervoer regelen en betalen. Stich-

ting Kinderopvang Humanitas wil met deze 

flexibele en verlengde kinderopvang tege 

moetkomen aan de toenemende vraag van 

bedrijven en ouders naar kinderopvang bui 

ten de reguliere openingstijden van een kin 

derdagverblijf en huiteiji.-,ellool!--,e opvang. 

Huroabitar, /al bekijken of ilere flexibele 

ver in ven I. 	 nuk up ar k lei e plaat 

sen kan wnrrlr n rinnigi'vnrDe haaibaai 

held vlaai veil li.,ngt af ven ili• iestiltaten van 
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CursuMaatschapilij-
o iëntitje 

•
Wat moet je alle a weten om je 

goed te kunnen  redden'als  je vanuit 

e  arákjend  in Nederla d komt wonen? 

Om  deTé?Paag  draait he allemaal bij de 

cursus Maatschappij-oriëntatie die Huma- 

itas geeft aan  -  uwkome -  in Groningen. 

In twaalf lessen van twee uur maken nieuw-

komers kennis met Nederland in al haar 

facetten en in het bijzonder de stad Gronin-

gen. De cursus begint met een kennisma-

king met de stad aan de hand van een video 

bezoek aan de gemeenteraad. Ook 

dt in de curs 	arigifilht geschonken 

an gewoonten e omgangsvormen va 

Nederlanders. Bijvoorbeeld 	omgang 

tussen mannen en vrouwen, d eetge- 

oonten in Nederland, de viering an een 

e oorte of een verjaardag... Praktische 

onderwerpen, zoals een uitkering, huur- 

Midrei,  verzekeringen en belastirti 

komen ook aan de orde. Ook krijge 

nieuwkomers uitleg over de rol van de huis-

arts, de tandarts en het ziekenfond 

Naast informatie over het Nederlandse o 

derwijssysteem en werken in Nederlan 

wordt ook aandacht besteed aan vrijwilli-

gerswerkprojecten waaraan nieuwkomers 

kunnen deelnemen. Door deze cursus 

hoopt Humanitas de multi-culturele sa-

menleving een stukje dichterbij te brengen. 

.Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Home-Start Eemland zoekt vrijwilligers 

O
De afdeling Eemland van Humanitas zoekt vrijwilligers voor haar pro-

ject Home-Start. Home-Start is bedoeld voor gezinnen met jonge kin-

deren die een steuntje in de rug nodig hebben bij de opvoeding van hun 

kind(eren). In ieder gezin kan zich een moeilijke periode voordoen. Iedereen 

kan ziek worden, problemen hebben met de relatie, met de financiën, zich 

na een verhuizing eenzaam voelen of moeite hebben met het gedrag van 

hun kinderen. De vrijwilligers van Home-Start bieden in deze gevallen on-

dersteuning, praktische hulp en vriendschap. Het gezin bepaalt zelf welke 

hulp nodig is. De vrijwilligers hebben voldoende tijd voor de relatie en gaan 

op een gelijkwaardige, vriendschappelijke manier met het gezin om. Ze pra-

ten met de ouders, spelen met de kinderen en ondernemen samen met de 

ouders activiteiten. Na verloop van tijd kan het gezin het allemaal weer al-

leen aan. Van vrijwilligers wordt enthousiasme voor Home-Start verwacht. 

Verder is ervaring met het opvoeden van jonge kinderen noodzakelijk. Dat 

kan ervaring met eigen kinderen zijn, maar ook werkervaring, opgedaan in 

bijvoorbeeld onderwijs of kinderopvang. Vrijwilligers moeten gemotiveerd 

zijn hun ervaring voor Home-Start in te zetten, een positieve levenshouding 

ten toon spreiden en beschikken over een luisterend oor. Verder moeten zij 

minstens een dagdeel per week beschikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen een 

cursus die de nodige bagage geeft. Er is voldoende begeleiding tijdens het 

werk. Een brochure van Home-Start is bij de afdeling Eemland aan te vra-

gen. Telefoon: 033 • 4656613. 

2ast/Logeerf[project 
In Groningen voert Humanitas het 

Gast/Logeerproject uit. Het project 

biedt kinderen en jongeren een plek aan in 

een gastgezin om af en toe te logeren. Het 

gastgezin fungeert als plek om het sociale 

netwerk uit te breiden. Ouders van de kinde-

ren krijgen zo de mogelijkheid om tijd en ruim-

te voor zichzelf te maken. Vooral ouders met 

kinderen met een ADHD-stoornis, melden zich 

voor het project aan. ADHD is een concentra-

tiestoornis die gepaard gaat met hyperactivi-

teit. De contactpersonen van het Gast/Lo-

geerproject brengen vraag-.en gastouders met 

elkaar in contact en zorgen dat dit contact 

goed verloopt. Bij de koppeling wordt gelet op 

de leeftijd van het kind, de afstand die de 

vraagouder moet afleggen naar de woon-

plaats van het gastgezin en of de bereidheid 

van het gastgezin om kinderen met ADHD-

stoornis op te nemen. Het is belangrijk om 

met kleine bezoekjes te beginnen om het con-

tact op te bouwen, om elkaar te leren kennen 

en dit voorzichtig uit te breiden. Belangstel-

lenden kunnen contact opnemen met 

Gretha Jonkers, telefoon 0592 • 414667 of 

Marja Bruggenkamp, telefoon 0592 • 415787. 

■ Vrijwilligers van 

de Hulpcentrale in 

Hoogezand schie-

ten voor de meest 

uiteenlopende klus-

sen te hulp. 

Hulpcentrale Haurnanitas zoekt vrijwilligers 

•

De Hulpcentrale van Humanitas in Hoogezand zoekt nieuwe vrijwilligers. Bij de Hulpcentrale 

kunnen mensen aankloppen die tijdelijk hulp of begeleiding van uiteenlopende aard nodig 

hebben. De vrijwilligers van de Hulpcentrale doen boodschappen, halen recepten of medicijnen, zor-

gen voor vervoer naar arts, ziekenhuis en apotheek, begeleiden bij wandelen of winkelen, doen klei-

ne klusjes in en om het huis, passen op in noodgevallen en verzorgen thuis planten en post bij zie-

kenhuisopname. De hulp is gratis. Alleen de kosten van bijvoorbeeld vervoer of de aanschaf van 

bepaalde materialen om een klusje te kunnen uitvoeren, zijn voor rekening van degene die gebruik 

maakt van de vrijwilliger. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Klopstra, tele-

foon 0598 • 39 13 39 (tussen 13.00 en 15.00 uur). 
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3 Anna Burger wist op zesjarige 

leeftijd al dat zij anders was. 

Op de achtergrond Petra Kiene. 

In Nederland leven 1600 tran 

zijn ze mannen in een vrouwe 

nenlichaam. Jarenlang verber 

meer vol kunnen houden. Eén 

over de helpende hand van Hu 

en zij dit geheim, tot ze het niet 

fp) 
ANNA BURGER vat in één zin samen wat 

transseksualiteit betekent. 'Ik ben 

vrouw, maar geboren met een mannen 

lichaam Al op zesjarige leeftijd voelde 

Anna /ir h anders dan de rest valt de ion 

geus ',Mat dat dlidelSZI)Illiinield negrepp  

zij niet 'Al vanaf mijn kindertijd wist ik 

dat ik niet was zoals andere kinderen 

Dat gevoel was heel verwaiiend Alsof je 

)e eigen h( haam mei vet trouwt Ik heb 

me altijd Innerlijk enoini om listig ge 

voeld liet is een gevoel dat ik nanwelijk,  

kan omschrijven. Alles binnenin zit 

dwars ' Onze samenleving is ingericht 

voor mensen die of man of vrouw zijn. 

Wie niet in een van die rollen past, heeft 

het zwaar 'je  houdt alles vort! je en pro-

beet t ie,  aan le passen', zegt Anna 'Zo- 

van mens tot mens 0  ,, fi • n K. ( r,i9J, 
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s  veel mogelijk proberen mee te doen, 

niks laten merken, terwijl er een groot 
geheim in je zit. Je moet volhouden en 
daar ben je dag in dag uit mee bezig.' 

Petra Klene coordineert het Humani-
tas-project Psycho-sociale Hulpverlening 
aan Transsexuelen en hun Familieleden. 
Dagelijks ziet zij vele transseksuele man-
nen en vrouwen die hun dubbelrol probe-
ren vol te houden. 'De maatschappij 
vraagt van iedereen om mee te doen met 
een rollenspel voor mannen en vrouwen. 
Transseksuelen worden heel slim om het 
spel mee te spelen, ten koste van zichzelf 
en van hun gezin, hun partner, hun fami-
lie of hun werk. Soms zijn ze getrouwd en 
hebben kinderen. De hele wereld gaat op 
zijn kop staan als zij eerlijk zijn tegen-
over zichzelf en hun omgeving.' 

'Ik ben mijn puberteit seksloos door-
gekomen', vervolgt Anna. 'Ik heb me ook 
al die tijd seksloos gevoeld. Nooit heb ik 
omgekeken naar meisjes of jongens. Ik 
was a-seksueel, ook een houding om 
met transseksualiteit om te gaan. Ik wist 
nog niet dat ik transseksueel was. Be-
wustwording is een enorm lang proces. 
Niemand besluit op een dag hup, één-
twee-drie tot een operatieve geslachts-
aanpassing.' 

Voor het zover was, toen Anna nog een 
mannennaam had, ontmoette zij een 
meisje en trouwde. 'Je probeert je zoveel 
mogelijk als man te manifesteren', ver-

zucht Anna. 'Je bent de hele tijd bezig je-
zelf geloofwaardig te maken. Iets pij nlij-
kers is er bijna niet. Eerlijk gezegd heeft 
mijn vrouw mij veroverd en ik niet haar. 
We trouwden en kregen drie kinderen. 
Het was voor mij een gevecht om te doen 
wat er van mij werd verwacht in mijn rol 
als man.' 

Anna's probleem bereikte een diepte-
punt bij de geboorte van de kinderen. 
'Elke zwangerschap van mijn partner 
bracht mij in grote problemen', vertelt 
Anna. 'Waarom zij wel en ik niet, vroeg 
ik me af. Ik wilde het zelf doen. Dat zei ik  

verbaasd en afwachtend. Tja, wat kán je 

ook in zo'n situatie?' 

'Het is wonderbaarlijk hoe de huwelij-
ken van transseksuelen verlopen, ver-
telt Petra Klene. 'Ik kom mensen tegen 
die weliswaar kinderen hebben, maar 
die in hun jaren durende huwelijk hoog-
uit twaalf keer gemeenschap hebben 

gehad. Voor de rest knuffelde men.' 
Nog enkele jaren na haar bekentenis 

bleef Anna Burger 'verstoppertje spelen', 
zoals zij het zelf noemt. 'Het werd steeds 
duidelijker dat ik zo niet langer door kon 
gaan. Ik moest openlijk toegeven dat ik 
transseksueel was. Vorig jaar met de zo-
mervakantie besloot ik de knoop door te 
hakken. Na die beslissing heb ik nog één 

Project Transsefffiliteit 
etra Klene is coérdinatorvan het Humani-

as-project Psycho-sociale Hulpverlening 

an Transsexuelen en hun Familieleden. 

Elke woensdagochtend houdt zij spreek-

uur. In Nederland leven naar schatting 

ruim zestienhonderd transseksuelen. 

Jaarlijks komen er zo'n zestig bij die een 

proces van geslachtsaanpassing hebben 

afgerond. 'Transseksuelen 'kiezen' niet. 

Zij moéten op den duur in hun van binnen-

uit ervaren geslacht gaan leven. Transsek-

suelen die daar niet aan toegeven raken 

volkomen geknakt en kapot. Vroeger, toen 

er nog geen goede medische behandeling 

was, pleegden ze vaak zelfmoord. Onze 

hulpverlening is niet aan tijd gebonden. Er 

zijn mensen die na jaren terugkomen, om- 

at ze willen praten over bijvoorbeeld pro- 

lemen op hun werk.' 

et project is bereikbaar op telefoonnum-

mer 075.6352917 of, op werkdagen, op 

it
telefoonnummer 020  •  5231100 (van 

8.30 tot 12.30 uur). 

`Opeens waren mijn 

kinderen hun vader 

lto
verloren.' 

en heb je hulp nodig. Op vrijdagavond 

was ik kapot. 
Na enige aarzeling kwam ik terecht 

bij het VU-ziekenhuis in Amsterdam. 
Daar worden operatief geslachtsaanpas-
singen uitgevoerd. Maar er was een 
lange wachtlijst en geslachtsaanpassing 
is een langdurig proces, zo werd mij ver-
teld. Natuurlijk, je moet wennen aan die 
nieuwe rol. Alle consequenties moet je 
voor lief nemen. Ik werd gewezen op het 
project Transsexualiteit van Humanitas. 
Zo kwam ik bij Petra terecht.' 

Petra Klene zag Anna, toen nog als 
man, zoals de meesten van haar cliën-
ten over de drempel stappen. 'Zij kun-

nen hun problemen en gevoelens niet 
onder woorden brengen. Het woord 
transseksueel durven zij niet in de mond 
te nemen, wetende dat anders alles zal 
veranderen. Soms merk ik al bij het eer-
ste telefoongesprek hoe zij omhoog zit-
ten. Hulp is hard nodig. Het erkennen 
van je transseksualiteit betekent het ri-
sico om je partner te verliezen, je werk, 
je kinderen, je ouders, je huis... Je leven 
gaat radicaal om.' 

'Ik heb mijn baan verloren, m'n relatie 

met mijn partner', zegt Anna. 'En je rol 
als vader', vult Petra aan. Anna: 'Voor 
kinderen is het helemaal moeilijk. Op-
eens was ik niet meer hun vader, zij ver-
loren hun vader.' 

Maar als je zoveel verliest, is geslachts-
aanpassing dan nog wel de moeite 
waard? Anna heeft gekozen. Zij is de me-
dische weg van geslachtsaanpassing in-
geslagen, met onder andere het slikken 
van hormonen. 'Het gaat om je levensge- 

Llransselesuelen 
na elke bevalling tegen haar: "De volgen-
de keer wil ik zo graag dat ons kind uit mij 

geboren wordt". Zes of zeven jaar gele-
den, toen ik van mezelf zeker wist dat ik 
transseksueel was, heb ik haar verteld 
dat ik eigenlijk vrouw was. Zij reageerde  

week geprobeerd gewoon door te wer-
ken. Eerst denk je dat je geleidelijk kunt 
veranderen. Je haren laten groeien, je 

wat vrouwelijker kleden. Maar zo gaat 
dat helemaal niet. Binnen de kortste 
keren loop je met je kop tegen de muur  

luk. Heel veel mensen die daar niet voor 
durven te kiezen gaan kapot. Ik ben blij 
dat ik het wel durf en doe, maar het is de 
moeilijkste beslissing in mijn leven ge-
weest. Ik weet nu dat ik een leven heb. Het 

leven van de vrouw die ik ben.' 
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De Nationale Burendag, die Hunta- 

nitas in 1995 bij haar vijftiglirig 
1110" 

bestaan organiseerde, werd zo'n 

succes dat herhaling niet kon uit-

blijven. In 1998 is het weer zover. 

De Nationale Woningraad, de groot-

ste landelijke vereniging van socia- 

le verhuurders, heeft zich bij de 

organisatie aangesloten. 

GERARD ERGERS 
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81177_17 brengt 
MARIUS ERNSTING, directeur van het 

landelijk bureau van Humanitas, vertelt 

over het idee dat aan de Burendag ten 

grondslag ligt. 'De Burendag is een pak-

kend symbool waar Humanitas voor 

staat: verantwoordelijkheid nemen voor 

het eigen leven en de eigen leefomgeving. 

Verantwoordelijkheid nemen kan niet 

zonder ook aanspreekbaar te zijn. Lukt 

het om mensen elkaar met de Burendag 

aan te laten spreken, dan is dat een enor-

me winst. Als mensen niet meer met el-

kaar praten, ontstaan misverstanden en 

problemen-' Els Willemse, directielid van 

de Nationale Woningraad, vult aan 'Hoe 

meer contacten tot stand komen, hoe be 

ter mensen elkaar verdragen 

Bij de NWB zijn 700 sociale verhuur ,  
d er', ,i;.,ijgeslr,ten, die ruim 1.`, miljoen 

woningen beheren bat is eenn kwart van 

de Nederlandse woningvoorraad Die wo 
filli ghph(-erd(-rs is eert goede verstand  

houding tussen hun bewoners natuurlijk 

heel wat waard. 'De Nationale Burendag 

kan de dag bij uitstek worden om het on-

derlinge contact een zetje te geven.' 

Beste buur 
De Nationale Burendag kreeg in 1995 vol-

op belangstelling van kranten, radio en 

tv. Het belangrijkste ingrediënt, de ver-

kiezing van de 'beste buur von Nederland', 

sprak enorm tot de verbeelding. In veer-

tig gemeenten werd een lokale beste 

buur bekroond. Voor de landelijke titel 

waren honderd buren aangemeld. De 

uiteindelijke winnaars, een jong echt 

paar uit Zaanstad, hebben niet alleen de 

deur voor anderen openstaan, maar to 

nen ook hun maatschappelijke betrok 

kenheid dooi bijvoorbeeld inzdniela( 

tres te houden voor asielzoekers ue h1111 

woonplaats 

lee sainenwei king tussen flunianitas 

• Marius Ernsting en Els Willemse. Humani-

tas en de Nationale Woningraad gaan jaar-

lijks de Nationale Burendag organiseren. 

en de Nationale Woningraad is een uit-

vloeisel van de enthousiaste reacties op de 

Nationale Burendag. 

Willemse: 'We hebben 

gekozen voor een ruime 

voorbereidingstijd. 	De 

Burendag moet staan 

als een huis. 

Ernsting vertelt 

dat een goed 

stramien is be-

dacht, waarop het 

evenement jaarlijks geba-

seerd kan worden 'Bovendien heb 
ben we uitgebreid «mh-1( ten niet spon-

sors gelegd, die we ook de komende jaren 

kunnen benutten 1>e Burendag zelf zou 

een vrinzeltspiekendlield moeten wor 
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den. 'Net zoiets als vaderdag of moeder-
dag', zegt Willemse. 

Wie wast af? 
Het uiteindelijke doel gaat verder dan de 
Burendag: mensen laten nadenken over 
de manier waarop ze zelf iets aan de leef-

baarheid in hun woonomge-

ving kunnen doen. Ernsting 
vergelijkt het met de 

vraag 'wie wast er af?' 
'Veel mensen kijken 

voor de oplossing 

van maatschappe-
lijke problemen te 

snel naar instan- 
ties, zonder het heft in eigen 

hand te nemen.' De Humanitas- directeur 

heeft geen moeite met het geven van 
voorbeelden hoe het ook kan: Eén van de 
mooiste komt uit de Korenaardwars-
straat in het Rotterdamse Nieuwe Wes- 

ten. Daar groeide de onvrede over de kin-
deren die tot 's avonds nog laat op straat 
speelden. Een opbouwwerker dook in de 
problematiek. De kinderen droegen toen 
zelf de oplossing aan: een letterlijke 
avondklok. Die hangt nu - betaald overi-

gens door de woningcorporatie - in de 
straat. Na tien uur laten de kinderen zich 

er niet meer zien. 
De mooiste initiatieven ontstaan mis-

schien wel spontaan, 'maar', vindt Wil-

lemse, `de Burendag brengt mensen al-

licht op ideeën'. 

Lokale voorverklezing 
Op 21 mei wordt voor de tweede keer lan-

delijk de beste buur gekozen. De TROS 

heeft de intentie uitgesproken om de ver-
kiezing die dag ook uit te zenden. De loka-

le voorverkiezingen moeten komend jaar 

meer gewicht krijgen dan ze in 1995 had-
den. Alle Humanitas-afdelingen en wo- 

'De Nationode 13111Trel/- 

dag kan de dag bij 

mftsteie wonden om 

ond.efling contact ECK 

zetje te  geuere 

ningcorporaties zijn inmiddels opgeroe-
pen op 21 maart een voorverkiezing te or-
ganiseren. 'We laten het initiatief graag 
aan de lokale partijen over,' zegt Emsting. 
'Maar liefst zouden we zien dat woning-
corporaties en afdelingen gezamenlijk 
om de tafel gaan zitten'. 

De actie is gericht op alle buren van Ne-
derland. 'Het zou leuk zijn als de woning-
corporaties zich ook richten op bewoners 
van koopwoningen en op de midden-
stand', zegt NWR- directeur Willemse. 'Die 
zijn immers net zo belangrijk voor de leef-
baarheid van een buurt.' 

Inhoudelijk willen de beide landelijke 
verenigingen zich zo min mogelijk be-
moeien met de lokale burendagen. Wel 
hebben ze een draaiboek opgesteld dat de 
plaatselijke organisatoren houvast kan 
bieden. Het zet op een rij wat erbij de orga-
nisatie van een evenement komt kijken, 
hoe partijen benaderd kunnen worden en 
welke zaken niet over het hoofd gezien 
moeten worden. 

Afgaande op de impact van de eerste Bu-

rendag en het enthousiasme waarmee al 
aan de tweede is gewerkt, kan de Burendag 
in 1998 eigenlijk niet mislukken. 'Ik denk 
dat we nog niet kunnen overzien hoe groot 
het wordt', zegt Els Willemse. Marius Erns-
ting: 'De meeste activiteiten van Huma-
nitas zijn ook voor woningcorporaties 
interessant. Denkbijvoorbeeld aan vriend-
schappelijk huisbezoek of de verschillende 
maatjesprojecten, die de leefbaarheid van 
buurten en de betrokkenheid van mensen 
met elkaar vergroten. Zorg is een breed be-

grip waarmee Humanitas en ook woning- 
corporaties zich bezighouden.' 

	
O 

Beste buur 
Niet alleen de media reageerden in 1995 

op de Nationale Burendag van Humanitas. 

Ook allerlei organisaties lieten weten dat 

ze het een prachtig initiatief vonden. De 

NWR werkt nu mee aan het vervolg voor 

1998. De beste buur van Nederland wordt 

gekozen op 21 mei volgend jaar. 
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WAT DOE JE als je 's nachts geluiden 
	• ;..g3.5  

hoort in huis? Vooral niet je bed uitgaan. 

In dit geval roep je: 'Jongens, hebben jullie 
de deur dichtgedaan?' of Jan, ga eens kijken 
beneden want oma wordt ergens wakker 
van.' Dit advies kwam van een man uit 

Weerselo, deelnemer aan een ovoc-

project.ovoc (OverVeiligheid van Oude-

ren Gesproken) is een initiatief van het 

projectbureau Over Wonen van Oude-

ren (owoc). Humanitas is één van de 

deelnemers daarin. Bij ()voc onderzoe-

ken oudere buurtbewoners in zes bij-

eenkomsten welke oorzaken gevoelens 

Ouderen en vrouwen durven 's avonds de deur niet meer ope 

doen. Veiligheid als maatschappelijk vraagstuk staat 

agenda. Ouderen die hier actief bijdragen aan leveren, hervinden 

sneller hun gevoel van veiligheid. 

ELFVERT 

E 
E 

 

Gfl 

 

van onveiligheid bij hen oproepen. Zo-

dra zij daar inzicht in krijgen, kunnen zij 

ook ideeën ontwikkelen om onveilige 

situaties te veranderen. Hierdoor krij-

gen zij nieuw zelfvertrouwen. 

Humanitas speelt met ovoo in op een 

maatschappelijke trend. Gevoelens van 

veiligheid in en om huis staan sterk 

in de belangstelling van zowel overheid 

als maatschappelijke groeperingen. 's 

Avonds de deur openen als je alleen thuis 

bent? Volgens cijfers van het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek zijn 70 procent van 

de gepensioneerde mannen en 93 pro-

cent van de vrouwen daar bang voor. 

Sociale controle 
Sociale controle is afgenomen en maat-

schappelijke verbanden vallen weg. Op 

wijkagenten is bezuinigd en veel kleine 

winkels zijn verdwenen door concur-

rentie van het grootwinkelbedrijf. De 

leefbaarheid van veel wijken is daar-

door verminderd. 

In een vergrijzende samenleving 

waarin de overheid de zelfstandigheid 

van ouderen hoog op de politieke apen 

da heeft staan, is de laatste tijd veel aan  

dacht voor veiligheid.Talrijke organisa-

ties, zoals de stichting Consument en 

Veiligheid, Slachtofferhulp, de politie 

en ook Humanitas, houden zich bezig 

met projecten die het gevoel van veilig-

heid bij ouderen moeten bevorderen. 

Veel van deze projecten zijn gericht op 

het vergroten van verantwoordelijk-

heid voor en betrokkenheid van buurt-

bewoners bij hun leefomgeving. 

Een deel van de initiatieven richt zich 

op veiligheid in huis. Jaarlijks gebeuren 

er 220.00o ongelukken in de privésfeer. 

Vooral ouderen en kinderen zijn de du 

pe. Voor ouderen heeft een ongeval in 

huis vaak verstrekkende gevolgen. Het 

kan het einde betekenen van zelfstan 

dig wonen Preventie werkt dan ook vei 

ligheid in de bami 	ster bialp (.niau 

ment en Veiligheid lu 111 te h niet twpc-. 

()p preventie gerit Irte ptojet ten op de,  

rir)elgr()E, p ,)i arlf-t pt I 

'In het eerste project leiden wij ouderen 

op om voorlichting te geven aan leeftijd-

genoten over veiligheid in hun woning', 

zegt Yvonne Muris, voorlichtster van de 

Stichting Consument en Veiligheid. 'Het 

gaat vooral om het voorkomen van val-

len. 

Trage  bloedsomloop 
Ouderen hebben een tragere bloedsom-

loop en daardoor kunnen zij zelfs al val-

len door te bukken. Met speciale hulp-

middelen, zoals een dweil of stoffer en 

blik aan een stok, kunnen zij zulke on-

gelukken voorkomen. Daarnaast zijn 

slipmatjes en steunen in de douche, het 

vastzetten van koorden en een degelij-

ke keukentrap goede voorzorgsmaatre-

gelen tegen valpin hien • 

Het tweede pi oiert van de stichting 

.onsument en Veiligheid acht zich op 

de thlw,tNig, 'Me-fiewetkets van de 

P)! VL1, ngrita IAJErfig 
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thuiszorg moeten zelf zorgen voor hun 
veiligheid op de werkplek', vervolgt Mu-
ris. 'Dat is dus bij ouderen thuis. Als zij 
ervoor zorgen dat een wankele trap bij 
een cliënt wordt vervangen, verbetert 
ook de veiligheid van de bewoner.' 

Sociale veiligheid vraagt eveneens 
veel aandacht. In 1995 kende meer dan 
vijftig procent van alle vrouwen enge 
plekken in hun wijk. Van de vrouwen 
ouder dan vijfenzestig wijzigt 49 pro-
cent om die reden het uitgaanspatroon. 
Bij bejaarde mannen is dat 21 procent, 
drie maal zoveel als jongere mannen. 
Weerbaarheidstrainingen helpen om 
dit soort angstgevoelens te beheersen. 
Vooral bij vrouwen zijn deze cursussen 
populair. Maar volgens Gonnie 
Stoffelen, opleidingsdocente zelfverde-
diging, krijgen ook oudere mannen in-
teresse in trainingen die gericht zijn op 
het vergroten van het zelfvertrouwen. 

EI  Veiligheid betekent voor elke wijk iets 

anders. 

Fysieke kracht 
'Veel mannen ontlenen hun gevoel van 
veiligheid aan hun fysieke kracht. Afna-
me van deze kracht geeft een onveilig 
gevoel. Cursisten leren dat in bedrei-
gende situaties meerdere oplossingen 
denkbaar zijn. Neem bijvoorbeeld het 
passeren van een groepje hangjeugd op 
het trottoir. Je kunt de jongeren somme-
ren om ruimte te maken, maar dat wekt 
waarschijnlijk agressie op. Je kunt ook 
oversteken om het groepje te omzeilen. 

Een andere mogelijkheid is om een 
bewonderende opmerking te maken 
over een brommer van één van de jon-
geren. Zo maak je op een positieve ma-
nier contact met de groep. De cursisten 
proberen verschillende mogelijkheden 
uit met behulp van een rollenspel' 

Ook de politie laat zich niet onbe-
tuigd. In verschillende projecten geeft 
de Amsterdamse politie ouderen voor-
lichting over sociale veiligheid. Inbraak-
preventie maar ook betrokkenheid bij 
de buurt staan daarbij op het program-
ma. Maar niet altijd voelen ouderen zich 
door een project aangetrokken. 

'In mijn wijk lukt het niet om ouderen 
te organiseren rond het thema veilig-
heid', zegt 'TV,Tinko Boerema, plaatsver- 

vangend wijkteamchef en projectleider 
buurtveiligheid in Amsterdam. 'Veilig-
heid en preventie? Dat is prima, maar 
verbindt dit niet specifiek aan ouderen. 
In mijn wijk wonen veel ouderen, maar 
zij willen niet worden aangesproken op 
gebreken ten gevolge van hun ouder-
dom. Het zijn heel mondige mensen die 
trots zijn op hun huis en hun buurt. Zij 
zijn betrokken bij hun buurt. Willen ze 
iets regelen? Dan vinden ze zelf de weg.' 
Soms is preventie niet genoeg om het 
gevoel van veiligheid te herwinnen. 
Slachtoffers van criminaliteit onder-
vinden vaak ingrijpende gevolgen van 

hun ervaring. 

Ingrijpend proces 
Het opnieuw verwerven van een gevoel 
van veiligheid is een ingrijpend proces, 
dat echter wel moet worden doorlopen. 
Angst beperkt de leefmogelijkheden en  

dus de zelfredzaamheid van mensen. 
'Ouderen durven dan bijvoorbeeld hun 
huis niet meer uit', zegt mevrouw Ar- 
man, coordinator ouderenbeleid bij de 
Stichting Slachtofferhulp. Als wij mer- 
ken dat een slachtoffer zijn of haar huis 
niet meer uit durft te gaan, brengt een 
vrijwilliger een bezoek. Die luistert en 
biedt praktische en emotionele hulp. Als 
de problemen te groot zijn, verwijzen zij 
door naar het maatschappelijk werk.' 

Doordat gevoelens van onveiligheid 
zoveel verschillende oorzaken hebben, 
varieert ook het aantal manieren waar-
op zelfvertrouwen herwonnen kan wor-
den. In het project ovoG laat Humanitas 
bewoners zelf bepalen welke maatrege-
len zij moeten nemen om hun gevoel 
van veiligheid te hervinden. ovoG is nog 
in een experimentele fase. Maar de eer-
ste ervaringen hebben veel enthousias-
me losgemaakt bij ouderen. 

'Ouderen onderzoeken waardoor 
hun gevoelens van onveiligheid precies 
worden veroorzaakt', zegt Elly de Heus 
als coordinator van OWOG betrokken bij 
het ovoG-project. 'Zodra zij daar inzicht 
in hebben, bedenken zij maatregelen 
om zich veiliger te voelen. 

Gemeentelijke instanties 
Met die oplossingen gaan zij naar ge-
meentelijke instanties. Die kunnen hel-
pen om de ideeën in praktijk te brengen.' 

Omdat OVOG uitgaat van de plaatse-
lijke situatie, kan het begrip veiligheid 
elke keer anders worden ingevuld. Zo is 
er bij OVOG aandacht voor veiligheid in 
en om de woning, sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid. Soms betrekt Hu-
manitas bij oplossingen bestaande pro-
jecten van andere instanties. Het wiel 
hoeft immers niet opnieuw te worden 
uitgevonden. 

'Praten over veiligheid van achter de 
geraniums is er bij Humantas niet bij', 
zegt Elly de Heus. 'Bij ons werken oude-
ren zelf actief aan hun eigen veiligheid, 
met z'n allen.' 

(;:nveiligheid kan het 

einde betekenen van 

zelfstandig wonen 
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niet altijd even duidelijk. 

De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 

onderzochten het imago van de belangrijkste 

vrijwilligersorganisaties in Nederland. 

Viel\van de vijf Nederlanders blijken Humanitas 

te kennen. Maar wat Humanitas precies doet is 

HENK VLAMING/JACQUELINE KENKEL 

■ Humanitas, een brave organisatie? 

Beteir brroolnocolt7 
DE SPONTANE naamsbekendheid van Hu-

manitas is laag bij de Nederlandse bevol-

king. Aan meer dan duizend Nederlanders 

werd door een onderzoeksbureau van Nov 

gevraagd een vrijwilligersorganisatie te 

noemen. Humanitas werd slechts door een 

paar respondenten genoemd. Ook organi-

saties als Dierenbescherming of Bureau 

Slachtofferhulp schoten de meeste men-

sen niet zomaar te binnen. Alleen het Rode 

Kruis ligt 'voor op de tong': 

29,3 procent van de Neder-

landse bevolking noemt het 

Rode Kruis als eerste wan-

neer gevraagd wordt een 

vrijwilligersorganisatie te 

noemen. 

Wanneer de naam Hu-

manitas door de ondervra-

ger wordt genoemd blijkt 

dat 4 van de 5 Nederlanders 

Humanitas van naam kennen. In vergelij-

king met andere organisaties is dit een goe-
de score. 

Acfiviteiten 
Natuurlijk is het belangrijk dat mensen Hu-

manitas niet alleen van naam kennen 

maar ook weten wat Humanitas doet. Meer 

dan de helft van de respondenten weet dat 

gelukkig. Activiteiten als maatschappelijk 

werk of ouderenzorg worden vaak ge-

noemd. Ook weten veel mensen dat H um a 

nitas zich bezig houdt met vluchtelingen 

werk. Kinderopvang, jeugdwelzijn en 

welzijn gehandicapten worden veel min 
der vaak genoemd Een paar procent van de  

Nederlandse bevolking weet dat Humani-

tas zich ook met jeugd- en gehandicapten-

zorg bezighoudt. Door ongeveer 4% van de 

mensen werden activiteiten genoemd die 

niet tot de taken van Humanitas horen. Kle-

ding inzamelen is zo'n activiteit. Waar-

schijnlijk verwarden de respondenten hier 

Humanitas met de organisatie Humana, 

een organisatie die inderdaad tweede-

hands kleding inzamelt. De conclusie van 

het onderzoeksbureau is dat 

de meeste mensen Humani-

tas wel kennen maar dat veel 

mensen niet weten waar Hu-

manitas zich nu precies mee 

bezighoudt. 

Wat vinden de onder-

vraagden van de organisa-

tie? Nadere informatie van 

de Nov Barometer leert dat 

Humanitas bekend staat als 

'redelijk noodzakelijk, sympathiek en eer-

lijk'. Modern vinden de ondervraagden 

Humanitas niet. Als rapportcijfer krijgt 

Humanitas een 7, een dikke voldoende. 

Daarmee scoort Humanitas iets beneden 

het gemiddelde van andere vrijwilligers-

organisaties. 

Braaf en vaag? 
Alhoewel het algemene beeld van Humani-

tas bij de ondervraagden zeker niet nega 

hef is, mag Humanitas geen genoegen ne 

men met eeri wat braaf en vaag imago lip 

de lange termijn kan zulke beeldvorming 

(le slagkr;ir 111 va n het vtaiwilligerswer k ral 

derrnirrieli fier is ontmoedigend als vin  

willigers steeds moeten uitleggen wie ze 

zijn en wat ze willen. Als zo'n situatie blijft 

voortduren, kan dat het maatschappelijk 

draagvlak van een vrijwilligersorganisatie 

ondermijnen. Dat draagvlak is voor Huma-

nitas van levensbelang. Een wat vaag ima-

go kan daarom een negatief effect hebben 

op het vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligersorganisaties en zeker ook 

Humanitas doen de laatste jaren dan ook 

hun best om de grote trom te roeren. Zij 

moeten kunnen aanspreken en overtui-

gen. Een organisatie als Greenpeace heeft 

daar bijvoorbeeld veel succes mee. 

Tromgeroffel 
Maar een vereniging als Humanitas vaart 

nu eenmaal niet rond in rubberbootjes. 

Toch moet Humanitas als succesvolle vrij-

willigersorganisatie prominent aanwezig 

zijn, net als grote bedrijven die van haver 

tot gort bekend zijn bij het publiek. Voor 

zo'n naamsbekendheid moet worden ge-

vochten. Met alle middelen die ze hebben 

moeten vrijwilligersorganisaties perma-

nent bewijzen dat ze niet 'redelijk noodza-

kelijk' maar broodnodig zijn. 

Daarom is meer tromgeroffel op zijn 

plaats. De vrijwilliger is onmisbaar gewor-

den in onze samenleving. Ouderen krijgen 

thuis hun boodschappen, eenzamen ont-

vangen bezoek en kinderen mogen mee 

op vakantie Dankzij persoonlijke inbreng 

en betrokkenheid blijven duizenden tien-

sen gespaard voel si n 'aal isolement En 

ial is van gi,int heLwg v(u)t de hele sa 

inenlevilJg 
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hileense onderscheiding 
Janny van Es-Scheffer van Hivos (humanistische ontwikkelingsor-

ganisatie) heeft een hoge Chileense onderscheiding gekregen. Zij 

kreeg de 	 uitgereikt op het 

Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Es, die inmiddels met 

pensioen is, werd onderscheiden vanwege haar bijdrage aan de ontwik-

keling van niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Dat zijn belangen-

groepen die onafhankelijk van de overheid werken. Tot mei van dit jaar 

heeft Janny van Es zich ingezet voor de ontwikkeling van ngo's in Chili, 

Peru en Bolivia. Eind jaren '70, tijdens de dicatuur van Pinochet, zette 

zij vanuit Peru het Hivos-programma in Chili op. Dit richtte zich in de eer-

ste plaats op steun aan mensenrechtenorganisaties, vakbonden en 

vrouwenorganisaties. Na de dictatuur werd de steun aan Chileense 

ngo's in gewijzigde vorm voortgezet: minder vakbondswerk en meer 

steun aan volksorganisaties in krottenwijken. Vanaf 1996 concentreert 

Hivos zich in Chili op vrouwen en milieu. 

ters 

Sernórnav HVO 

O Van 8 tot 11 december organiseert het 

Pedagogisch Studiecentrum HVO een in-

ternationaal seminar onder de titel A dialoque 

on Humanist Etical Education in Europe. Huma-

nist Etical Education (HEE) is de internationale 

benaming voor wat in Nederland Humanistisch 

Vorminsonderwijs (HVO) heet. Dit vak wordt op 

steeds meer scholen in Europa gegeven, vaak 

ondersteund door het Pedagogisch Studiecen-

trum HVO in Nederland. Het Duitse leerplan Le-

benskunde bijvoorbeeld is een vertaling en uit-

werking van het Leerplan HVO voor het 

basisonderwijs in Nederland. Het seminar 

biedt leerkrachten uit heel Europa die humanis-

tisch vormingsonderwijs geven, de gelegen-

heid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 

wisselen. Inlichtingen: Pedagogisch Studie-

centrum HVO. telefoon 030 2341700. 

Levenswogen wow' ex-
gedefineerden 
© In Badhoevedorp is een Praktijk voor 

levensvragen gevestigd, waar ex-gede-

tineerden en hun partners, familie en vrien-

den vertrouwelijk met humanistische raads-

mannen en -vrouwen kunnen praten. Na het 

beëindigen van detentie komt er een abrupt 

einde aan de vertrouwelijke gesprekken met 

de humanistische geestelijk raadslieden. 

Soms zijn bepaalde onderwerpen van ge-

sprek nog niet afgerond en willen gedetineer-

den de gesprekken voortzetten. Ook kan de 

overstap naar de samenleving op cruciale 

momenten problemen opleveren. Daar willen 

ex-gedetineerden soms ook over praten. In-

lichtingen: Praktijk voor levensvragen, tele-

foon 020 • 6593320. 

ni  Rob van der Linden  

❑ Voormalig Hivos-

medewerkster 

Janny van Es. 

Dll[recteur verlaat 
Aurnantistische Omroep 

li
o Rob van der Linden (63)legt zijn functie 

als directeur van de Humanistische Om-

roep neer per 1 januari 1998. Hij zal gebruik ma-

ken van de flexibele pensioenregeling. Mede on-

der zijn leiding is de Humanistische Omroep 

uitgegroeid tot een volwaardige en gerespec-

teerde omroep. 'Met de reorganisatie, de ver-

bouwing en de verhuizing achter de rug ligt het 

schip op koers richting 2000. Dit is een mooi 

moment om het roer overte dragen'. aldus Van 

der Linden. Het bestuur is inmiddels op zoek 

naar een nieuwe directeur. 

NeteDehijbos leest UvH de les 

0110 
 Onderwijs op maat, een leerlinggerichte 

aanpak op school, de multi-culturele 

school en een veilig schoolklimaat. Deze on-

derwerpen bracht staatssecretaris Tineke Ne-

telenbos (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

pen)ter sprake bij haar rede op de Universiteit 

voor Humanistiek (UvH). De staatssecretaris 

hield haar toespraak ter gelegenheid van de 

van mens tot mens  43) NR.  6 • oktober x997 

opening van het academisch jaar 1997-1998 

van de Universiteit voor Humanistiek op 1 sep-

tember. Zij ging in op de wijze waarop het maat-

schappelijke debat over normen en waarden 

zich in het onderwijs heeft ontwikkeld. 

Lesbiennes en 
homoseksuele mannen 

410 
 Van 17 tot en met 19 oktober zal in het 

Conferentiecentrum Kapellerhut in Hee-

ze het 35e Ontmoetingsweekend gehouden wor-

den voor lesbiennes en homoseksuele mannen. 

Het weekend wordt georganiseerd door de Ho-

mo/Lesbische Werkgroep in samenwerking met 

het Humanistisch Verbond en het opleidingsin-

stituut Driekant. Ongeveer 90 deelnemers kun-

nen meedoen aan een programma met diverse 

workshops. Daar is aandachtvoor contact ma-

ken, stijldansen, de grens van tolerantie, vrouw 

zijn niet heel je lijf en meditatie in beweging en 

natuur. Voor inlichtingen en toezending van een 

inschrijfformulier: Driekant. telefoon 043 369 

02 50 (Hazel den Hoed of Gertie Hassink) van 

maandagt/m vrijdag (9.00 - 17.00 uur). 
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Een Rotterdammer legt 

een biljartje in het Berg-

weg-complex van Stichting 

Humanitas. Hij woont ech-

ter niet in dit moderne 

wooncentrum voor oude-

ren. Humanitas biedt in 

het Bergweg-complex ook 

faciliteiten voor oudere 

buurtbewoners. Veel Rot-

terdammers maken daar 

grif gebruik van. 

Biljartje leggen 
uan mens tot mens 41115  Ne e, • ,broher 



Afdeling Zuid-Limburg houdt 

er een bijzondere visie op na 

als het gaat om uitbreiding en 

ledengroei. Mooi meegeno-

men, maar geen doel op zich. 

Het draait uiteindelijk om de 

activiteiten. En die liegen er 

niet om. 

ELS MEIJERS 

wijze uan Záci-Amburg 
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o Max van Haaften: 'Er komt een nieuw 

soort oudere die ervaring uit het bedrijfs-

leven wil inzetten in vrijwilligerswerk.' 

IN BRUNSSUM is het kantoor van 
de maatschappelijke activeringswerker 
van de Humanitas-afdeling Zuid-Lim-
burg gevestigd. Max van Haaften (43) 
ontwikkelt en organiseert activiteiten 
zoals het Duo-plan, taalproject voor al-
lochtonen, Over Wonen van Ouderen 
Gesproken en kindervakantiekampen. 
Het bestuur van de afdeling blijft op een 
afstand. Dat beperkt zich ertoe om de 
beleidslijnen uit te zetten. Van Haaften: 
'Je ziet vaak besturen die tegelijkertijd 
ook actief zijn bij de uitvoering van pro-
jecten. Daar hebben wij bewust niet 
voor gekozen. Dan ga je elkaar voor de 
voeten lopen. Het bestuur schept voor-
waarden, de vrijwilligers voeren uit.' 

E n-op-één 
Het werkgebied van Humanitas breidt 
zich in Zuid-Limburg langzaam uit. Dit 
jaar heeft de afdeling in Maastricht als 
experiment het Duo-plan uitgevoerd. 
Duo-plan wil een vangnet zijn voor al-
lochtonen die moeite hebben met het 

volgen van het inburgeringstraject en 
daardoor buiten de boot dreigen te val-
len. Volgens het Duo-plan komt een be-

taalde kracht drie maanden lang drie 

keer in de week bij de nieuwkomer 
thuis voor basisonderwijs en maat-
schappelijke opvang. De kennis en er-
varing die de afdeling heeft op het ge- 

bied van taalonderwijs aan allochtone 
vrouwen, is daarbij goed van pas geko-
men. Waarschijnlijk zal de gemeente 
het project volgend jaar volledig subsi-
diëren. 

Nieuw soort ouderen 
Ook op andere fronten heeft de afdeling 
de afgelopen jaren successen geboekt. 
Al vijf jaar lang is in Brunssum de owoc-
werkgroep actief. owoc staat voor Over 
Wonen van Ouderen Gesproken en heeft 
als doel ouderen bewust te maken van 
de mogelijkheden op het gebied van ou-
derenhuisvesting en hen te stimuleren 
hun wensen op het gebied van wonen 
zelf te realiseren. Een aantal van die 
wensen is inmiddels vervuld. Zo heeft de 
Brunssumse wijk Treebeek sinds vorig 
jaar een eigen wijksteunpunt en is dank-
zij de inspanningen van de werkgroep 
een buslijn omgelegd. Die loopt nu 
dwars door de wijk. Op dit moment staat 
installering van liften in enkele portiek-
flats bovenaan de agenda. ‘OWOG brengt 

de verschillende ouderenorganisaties 
dichter bij elkaar', zegt Van Haaften. 'Bo-
vendien zie je dat er binnen de werk-
groep een nieuw soort oudere komt die 
ervaring uit het bedrijfsleven wil inzet-
ten in vrijwilligerswerk.' 

Dobbelstenen 
Aan nieuwe ideeën ontbreekt het de af-

deling niet. Neem bijvoorbeeld het kin-

dervakantiekamp dat de afdeling dit 
jaar voor de vierde keer organiseert. 

Zo'n dertig kinderen, voor wie vakantie 
om wat voor reden dan ook niet is weg-
gelegd, brengen een week door op een 
kampeerboerderij bij Gulpen. Dit jaar 
experimenteert de afdeling met een 
nieuwe opzet. De kinderen zijn niet lan-
ger ondergeschikt aan het programma 
dat de leiding heeft samengesteld, maar 
geven zelf aan hoe ze hun vakantie het 
liefst doorbrengen. Kampbegeleiders 
laten de kinderen van tevoren foto's 
zien van de locatie en vragen de kinde-

ren om suggesties. De kinderen krijgen 
een wegwerpcameraatje mee om alles 
vast te leggen.VolgensVan Haaften zou-
den deze activiteiten eigenlijk niet 
slechts één keer per jaar georganiseerd 
moeten worden, maar worden ingebed 
in een wijkactiviteit. Van Haaften: 'De 
geijkte handarbeidclubs waar tot verve-
lens toe dobbelstenen gekleid worden, 
zouden plaats moeten maken voor bij-
voorbeeld een bouwplaats die kinderen 
zelf inrichten.' 

Uitbreiding 
De afdeling heeft een bijzondere visie 
op uitbreiding en ledengroei. Van Haaf-
ten: 'Leden zijn voor Humanitas be-
langrijk om het draagvlak in het maat-
schappelijke middenveld te behouden. 
Maar leden komen niet op de eerste 
plaats. Daar staan de activiteiten van de 

afdeling. Als het succes van die activi-
teiten leden oplevert is dat mooi mee-

genomen, maar uitbreiding is geen doel 

op zich' 
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15 oktober' 

15/18 oktober 

17 oktober 

17-19 oktober 

18 oktober 

22 oktober 

23 oktober 

22/25 oktober 

29 oktober 

29 oktober 

8 november 

8 november 

22 november 

26 november 

27 november 

8-11 decem 

14 december 

8 oktober 

10 oktober 

10-12 oktober 

14 oktober 

Drie mannen in de woestijn.  Rapportage Humanistische Omroep over Somalische vluchteling die van Emmeloord 

naar de Somalische woestijn reist om zijn stervende vader te bezoeken. Nederland 1, 22.25 - 23.17 uur. 

Open Huis Humanistisch Verbond aan de Sarphatikade in Amsterdam.  Aanmelding: Humanistisch Verbond. 

telefoon 020 • 5219000 (Loes Thewisseni. 

50+-beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.  Dit evenement wordt georganiseerd door het Nationaal Comité voor de 

Ouderen en vindt plaats in de Irene Congreszaal. 

Soiree van  het Geluk.  een avond georganiseerd door het Haagse Humanistische Platform, geheel gewijd aan het geluk. 

Inlichtingen: Humanitas. telefoon 070 • 3584284 (Bert Brouwer) of Hivos. telefoon 070 • 3636907 (Saskia ter Kuile). 

Tel Aviv non stop. Dertigers tussen stress en sabat.  Documentaire Humanistische Omroep, Nederland 1. 

22.25 - 23.20 uur. 

YOY - Mijn vader moest vertrekken.  Jongerenprogramma Humanistische Omroep. Nederland 1. 22.03 - 22.26 uur 

(18 oktober: 10.33 uur) 

Officiële opening Humanistisch Archief en Documentatiecentrum  (HADC)  aan Drift 6 in Utrecht. 

Aanvang: 15.00 uur. Inlichtingen en aanmelding: HADC. telefoon 030 • 2390164 (ma. t/m do.) 

35e Ontmoetingsweekend lesbiennes en homoseksuele mannen  in Conferentiecentrum Kapellerhut in 

Heeze. georganiseerd door de Homo/Lesbische Werkgroep i.s.m. het Humanistische Verbond en Driekant. 

Inlichtingen: Driekant. secretariaat maatschappelijke organisaties. telefoon 043 • 3690250 (Haze! den Hoed of 

Gertie Hassink) van maandag t/m vrijdag (9.00 - 17.00 uur). 

Voorlichtings- en themadag Home-Start  in de Eenhoorn in Amersfoort. Aanmelding: Landelijk Bureau Humanitas, 

telefoon 020 • 523 11 00 (Marijke Withagen). 

Een muur van stilte.  Documentaire Humanistische Omroep over het onbespreekbare lot van Armeniërs in Turkije. 

Nederland 1. 22.32 - 23.27 uur. 

Penningmeesters overleg Humanitas. 

YOY -  Solidair.  Jongerenprogramma Humanistische Omroep. Nederland 1, 22.03 - 22.25 (25 oktober 10.33 uur). 

Odyssey, state once  was a true love of mine.  Bewerking van het dansconcert. Humanistische Omroep 

Nederland 1, 22.03 - 22.43 uur. 

Vrijwilligersbeurs  Vrijwilligerswerk zakelijk bekeken.  georganiseerd door NOV in de Beurs van Berlage in 

Amsterdam. Inlichtingen: NOV. telefoon 030 • 2319844 

Introductiedag vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas.  Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 

(Ton van den Brink). telefoon 020 • 5231100. 

Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond.  Alle leden zijn welkom. 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond. telefoon 020 • 5231000. 

Algemene Vergadering van Afgevaardigden Humanitas.  Plaats: Auberge het Vechthuis in Utrecht. 

Inlichtingen: Humanitas. telefoon 020 • 5231100 

Ontwikkeling op krediet.  Seminar van Hivos i.s.m. Triodos Bank over directe werkgelegenheidsbevordering en 

inkomensverhouding onder arme bevolkingsgroepen. Plaats: Beurs van Berlage. Amsterdam. 

Inlichten: Anneke Groen. telefoon: 020 • 6646405. 

Socrateslezing 1997.  georganiseerd door het Humanistisch Verbond. Spreker is Anil Ramdas Plaats: Kleine Zaal 

van het Concertgebouw te Amsterdam. aanvang: 20.00 uur. Aanmelding door overmaking van 122.50 deden ƒ 17,50) 

op giro 197930 t.n.v. Humanistisch Verbond o.v.  v. 'Socrateslezing 1997' en het gewenste aantal kaarten_ 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond, telefoon 020 • 5231000. 

Internationaal seminar  A dialogue on humanist etical education in Europe.  genigatiis('oid (lur het 

Pedagogisch Studiecentrum HV() 	 u•leteen ri 311 "31 I /01 

Themadag over Hannah Arendt.  georganiseerd door H111, 1,init,v, dfd('''nk. 	 ' s "1  dr  "'g(' Hilin,11)1,,te'n 

en afdeling 	 )ai nel Huiedni,..,tly n verbond Plaat', I andriiiif Bt)11.rili Mirnrinitr, 1; , 	 Hingen 

1(--hetr )f,f1 	 11 00 , Ivlastnis rit. Hrir/IH (,f Hein lalllslisi.li vf•Hr,,,(i 	tf,IHN(,, 	1)7(1 	N 	t ir Il Le dl 
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de naamsbekendheid, de 

hou olijke bekendheid, hot Imago en 

het vrijwilligersprotiel von Humanitas. 

.0-mdat hetzeffde onderzoek bij meerdere 

vrijwilligersorganisaties (Rode Kruis, Bu-

reau Slachtofferhulp. Vluchtelingenwerk 

Nederland) is uitgevoerd, kunnen boven-

dien vergelijkingen met deze organisaties 

worden gemaakt. In juni is het eerste on-

derzoek uitgevoerd. In totaal hebben 

1041 respondenten aan het onderzoek 

meegewerkt. Het onderzoek wijst uit dat 

4 op de 5 Nederlanders Humanitas ken-

nen van naam. Het is voor 40 procent van 

de Nederlandse bevolking niet erg duide-

lijk waar Humanitas zich mee bezig 

houdt. Het imago van Humanitas is rede-

lijk. De waarde van het imago blijkt ook uit 

(het rapportcijfer: een 7. 

De onderzoeksresultaten zijn opgeno-

men in het rapport NOV Barometer Vrij-

willigerswerk, resultaten Humanitas. me-

ting juni 1997. Dit rapport is op te vragen 

bij het Landelijk Bureau van Humanitas 

(Els Meijers), telefoon 020 • 5231100. 

NOV Barometer 

oio
De NOV Barometer Vrijwilligers-

werk meet onder de Nederlandse 

bevolking de bekendheid en het imago 

van vrijwilligersorganisaties. Ook Huma-

nitas is onder de loep genomen. Een on-

derzoeksbureau heeft vier kenmerken on-

derzocht: 

vandlbtaa  tudredag 

0  Bij het Humanistiso 	lees trum 

Nederland is een 	der verso 

over de  studjagagJ.P.  van Praag 

mgamidk,rt  dit  jaarirrirreader  kan worden 

stéMor  f 15,— over te ma e op gir 

nummer 55.03.34 t.n.v. H umanis isch St 

cliecentrum  Neder glit  o.v.v. J.P. van Praag. 

linkocámc-Hedag 
vuijudiMgws 

O De introductiedag voor nieuwe vrijwilli- 

gers en beroepskrachten van Humani-

tas nadert. Op 8 november biedt Humanitas 

degenen die zich voor Humanitas willen inzet-

ten en degenen die sinds kort voor Humani-

tas werken, de gelegenheid (nader) kennis te 

maken met de organisatie. Op het program-

ma staan onder meer twee inleidingen over 

de ontstaansgeschiedenis, de structuur en 

de diverse werkvormen van Humanitas en 

workshops over de Stichting Protecta en de 

projecten vriendschappelijk huisbezoek en 

dienstverlening rondom overlijden. Mensen 

die nog geen uitnodiging hebben ontvangen 

en toch de introductiedag willen bijwonen, 

kunnen contact opnemen met het landelijk 

Bureau van Humanitas (Ton van den Brink), 

telefoon 020 • 523 11 00. 

KaderkrijunglloopKranit 

•
De KaderKringloopKrant (KKK) van Hu-

manitas verschijnt niet meer. Tot voor 

kort ontvingen de ongeveer 700 bestuursle-

den, coordinatoren en andere kaderleden 

van Humanitas maandelijks de KaderKring-

loopKrant. Die bracht bestuurlijk nieuws en 

NaUornaDe Burrendag 
De voorbereidingen van de Nationale Burendag zijn in volle gang. Voor- 

dat op 21 mei komend jaar de beste buur van Nederland kan worden 

verkozen, moeten de initiatiefnemers Humanitas en de NWR (Nationale 

Woningraad) veel werk verzetten. Op het Landelijk 

Bureau van Humanitas is per 1 september San-

dra Wst werkzaam om de voorbereidingen te 

coordineren. Zij fungeert als vraag-

baak voor districten, afdelingen en an-

dere betrokkenen en legt contacten 

met diverse geïnteresseerden. Inmid-

dels hebben de afdelingen van Humanitas 

het draaiboek van de Burendag ontvangen. Sandra zal alle 

betrokkenen voortdurend op de hoogte houden van de vorderingen. Zij is op 

het Landelijk Bureau te bereiken op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en vrij-

dag van 9.00 tot 13.00 uur, telefoon 020 • 5231100. 

organisatie 

Boek 'Helpen Coij  VOUW' 

•
Bij Uitgeverij De Tijdstroom in Utrecht is het boek 'Helpen bij rouw' 

verschenen. Vrijwilligers van de werkgroepen Steun bij Rouw kun-

nen daarin ideeën vinden voor het omgaan met mensen die een dierba-

re verloren hebben. De auteurs Jan van den 

Bout en Evert van der Veen geven een helder 

overzicht van de praktijk, methoden en theorie 

van rouwbegeleiding in Nederland. Diverse 

vormen van individuele en groepsbegeleiding 

voor uiteenlopende doelgroepen en situaties 

zijn zorgvuldig beschreven. Bijvoorbeeld rouw-

begeleiding voor jonge kinderen en verstande-

lijk gehandicapten of rouwbegeleiding na een 

dodelijk ongeval. Ook het beginnen en beëin-

digen van het contact met de hulpvrager krijgt 

aandacht. Daarnaast gaat het boek in op sig-

nalering en het bespreekbaar maken van 

rouw. Verder biedt het vele herkenbare prak-

tijkvoorbeelden van verlies en rouwbegelei-

ding. Het boek is ook bruikbaar als hulpmiddel bij het toetsen van de 

eigen werkwijze aan die van anderen. Helpen bij rouw telt 206 pagina's 

en kost f 39,— (ISBN 90 352 1840 X). 

informeerde over de verschillende werkge-

bieden van Humanitas. Nu de formule van 

Van Mens tot Mens vernieuwd is, overlapt de 

berichtgeving van het tijdschrift van Humani-

tas die van de KKK. Daarom heeft de afdeling 

Communicatie van het Landelijk Bureau van 

Humanitas besloten te stoppen met het uit-

brengen van de KKK. Voortaan worden de be-

richten opgenomen in de rubrieken Humani-

tas Nieuws, Organisatie en Agenda. Het kan 

evenwel voorkomen dat belangrijke medede-

lingen eerder gedaan moeten worden dan de 

eerstvolgende verschijningsdatum van Van 

Mens tot Mens. In dat geval wordt de mede-

deling opgenomen bij de maandelijkse zen-

ding naar de afdelingen van Humanitas. 
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Postbus 7t ■ 

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. 

Versleten gezin 
Stomverbaasd was ik toen ik in Van 
Mens tot Mens van september een arti-
kel las over de zin van het gezin. Het is te 
gek voor woorden om te suggereren dat 
uitdijende kinderopvang de bijl aan de 
wortel is van het gezin. In het verhaal 
werd de vraag gesteld of het gezin eigen-
lijk niet een beetje versleten is. Dit 
vraagstuk, zo begreep ik uit het verhaal, 
werd ook opgeworpen tijdens de Natio-
nale Jeugdlezing van Humanitas. In Van 
Mens tot Mens somde de auteur een 
aantal maatschappelijke verschijnselen 
op waaruit de slijtage van het gezin dui-
delijk zou worden: 'echtscheidingen, 
griezelige geluiden over incest, verwaar-
lozing' en dus ook de 'uitdijende kinder-
opvang'. Belachelijk. Kinderopvang 
maakt het mogelijk dat beide ouders zich 
persoonlijk ontwikkelen. Dat draagt in 

mijn ogen juist bij aan een sterk en mo-
dern gezin, zonder 'griezelige geluiden'. 
Leve de uitdijende kinderopvang. 

M. de Vries 
Rotterdam 

Colofon 

Van Mens Tot Mens is het blad van Humanitas 

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 

dienstverlening en samenlevingsopbouw. 

Adres Postbus 71 1000 AB Amsterdam 

Telefoon 020 . 5231100 

Fax 020.6227367 

Postgiro 582000 

Abonnementen f 15,- perjaar 

ISSN -nr. 0166-1124 

Aanmelding voor lidmaatschap schriftelijk bij het 

Landelijk Bureau van Humanitas, Postbus 71, 1000 AB, 

Amsterdam. Postgiro ledenadministratie: 294050 

Redactie Jacqueline Kenkel, Henk Vlaming 

Medewerkers Ton van den Brink, Bamber Delver. 

Margreth Hoek, Michael Kerkhof. Els Meijers. 

Henk Thomas 

Vo►mgeving Casper Klaasse, Bart van den Tooren 

Foto omslag Henk Thomas 

Druk Boom Planeta, Haarlem 

Postbus 71 vraag 

Mr. Ton van den Brink beantwoordt 

vragen van lezers over juridische 

zaken. 

Ongevallenverzekering 
Humanitas 
Humanitas heeft voor haar vrijwilligers 
een persoonlijke ongevallenverzekering 
afgesloten. Maar wie ouder is dan 75 
krijgt bij een ongeval niets uitgekeerd. 

Stad Rotterdam verzekert vrijwilligers 
en bestuursleden van Humanitas tegen 
de gevolgen van blijvend lichamelijk let-
sel. Bij volledige invaliditeit, die het ge-
volg is van vrijwilligerswerk voor Huma-

nitas, keert de verzekering 4o.000 gulden 
uit. Bij gedeeltelijke invaliditeit hangt de 
uitkering af van de aard en de ernst van 
het letsel. Bij verlies van het gezichtsver-
mogen van beide ogen bijvoorbeeld, 
keert de verzekeraar het hele bedrag uit. 
Bij blijvend functieverlies van een arm of 

een been is de uitkering 75 procent. 

Humanitas heeft met Stad Rotterdam 

afgesproken dat de polis geldt voor vrij-
willigers tot 75 jaar. Doorgaans hanteren 
verzekeraars een leeftijdsgrens tot 65 
jaar. Het blijkt echter dat ouderen soms 
tot hoge leeftijd voor Humanitas actief 
blijven. Humanitas heeft daarom stap-
pen ondernomen om de leeftijdsbeper-

king in de polis ongedaan te maken en 
de verzekering uit te breiden tot alle vrij-

willigers, ongeacht hun leeftijd. 

Onkostenvergoeding 
vrijwilligers 
Hoeveel mag ik als vrijwilliger aan on-
kostenvergoeding ontvangen zonder 
dat ik die als inkomen hoef op te geven 
aan de Belastingdienst of aan de instan-
tie waarvan ik een uitkering ontvang? 

Een vergoeding voor echt gemaakte on-
kosten is altijd belastingvrij. De kosten 
moeten wel aangetoond kunnen wor-
den, bijvoorbeeld met bonnen of nota's. 
Verder mag een vrijwilliger een alge-
mene kostenvergoeding krijgen van 
hoogstens 25 gulden per week of 1200 
gulden per jaar, zonder dat hoeft te 
worden aangetoond dat daar kosten te-
genover staan. Is de vergoeding hoger 
dan 1200 gulden zonder dat daar echte 
kosten tegenover staan, dan moeten 
over dat extra geld belasting en pre-
mies worden afgedragen. Voor reiskos-
ten geldt hetzelfde: over de vergoeding 
hoeft geen belasting te worden betaald, 
zolang het maar gaat om aantoonbaar 
gemaakte kosten. Humanitas vergoedt 
doorgaans alleen de werkelijk gemaak-
te kosten van vrijwilligers.Voor vrijwil-
ligers met een uitkering is het van be-
lang te weten dat de vergoeding van 
reëel gemaakte onkosten niet als in-
komsten geldt en dus niet van de uitke-
ring wordt afgetrokken. De uitkerings-
instantie kan wel een bewijs verlangen 
dat de kosten echt zijn gemaakt. 

Algemene Nabestaandenwet 
Op i juli 1996 werd de oude Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (Aww) vervan-
gen door de Algemene Nabestaanden-
wet (ANw). De nabestaandenuitkering 
op basis van de nieuwe wet is afhanke-
lijk van het inkomen. Eind dit jaar loopt 
de overgangsregeling af. 

Inkomsten uit loon of uitkeringen op ba-
sis van ww, VUT, WAO of zw worden van 
de nabestaandenuitkering afgetrokken. 
Eigen vermogen, inkomsten uit eigen 
vermogen (bijvoorbeeld uit kamerver-
huur) en particuliere aanvullende nabe-
staandenpensioenen (bijvoorbeeld be-
drijfspensioenen) blijven buiten 
beschouwing. Een deel van het inkomen 
uit arbeid wordt niet meegeteld. 
Mensen die bij invoering van de ANW 

op i juli vorig jaar al een Aww-uitke-
ring hadden, behouden tot i januari 
volgend jaar hun oude uitkering. Daar-
na zullen zij ook te maken krijgen met 

de inkomenstoets van de ANW. Een 
grote groep nabestaanden gaat er 
daardoor fors in inkomen op achteruit. 
De Sociale Verzekeringsbank bepaalt 
momenteel of en hoeveel recht zij nog 
hebben op een ANw-uitkering. 
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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 

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  c  020.5231100 



Sapende 
spaarsa§do's 
werden wakkere 
lieningen 
Met het Noord-Zuid Plan van I-Iivos 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& 1C) ank 

  

De bank van de maatschappelijke meerwaarden 

 

     

Sparen met perspectieven voor 
landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 
over het Noord-Zuid Plan 

Naam 
	 M/V 

Adres 

Postcode 

Plaats 

0 
riodos Rank, Antwoordnummer 170, 3700 AB Zeist 

	
N 
2 

(Postzegel is niet nodig) telefoon 030 693 65 00 

 


