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e s pee graag, 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

j s voor de spelende volwass 	, 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. 

Lentegevoel 

Als ik uit het raam kijk zie ik de takken zwie-

pen in een late winterstorm. Maar de zon 

schijnt, de dagen worden langer en we voe-

len dat de lente weer in aantocht is. Nog 

even en de krokussen staan boven de grond. 

Nieuw leven, nieuwe plannen, bedrijvigheid. 

Het lijkt alsof mensen zich door de lente 

geïnspireerd voelen tot grote daden. Zo valt 

het niet op hoeveel mensen binnen blijven, 

afgezonderd van het lentegevoel op straat. 

Het gaat niet om wereldvreemde individuen, 

maar om meer dan een half miljoen mensen 

dat in armoede leeft. Zij hebben domweg het 

geld niet om sociale contacten te onderhou-

den. Een gezellig etentje, een avondje uit, ze 

kunnen het niet betalen. Een kopje koffie 

voor de visite? Ook een pak koffie is te duur, 

dus ook geen visite. Voor hen is er droog 

brood aan het einde van de maand. In dit 

nummer van Van Mens tot Mens kunt u er 

meer over lezen. Veel mensen zuchten van 

ergernis als de armoedediscussie weer 

eens aan bod komt. Dat zijn degenen die 

geen tijd hebben om stil te staan bij de ar-

men die niet mee kunnen komen. Zij kijken 

liever naar de kan-

sen die onze sa-

menleving biedt. En 

inderdaad, wat zijn 

er toch veel moge-

lijkheden voor ieder-

een om deel te ne-

men aan die 

samenleving, varië-

rend van activitei-

ten in het buurthuis 

tot werkgelegen-

heidsprojecten voor langdurig werklozen. En 

toch groeit het aantal armen, ondanks die 

miljard gulden die Nederland jaarlijks uit-

geeft aan armoedebestrijding. Met symp-

toombestrijding pakken wij de oorzaak niet 

aan. Armoede is een gevolg van de manier 

waarop wij onze maatschappij sociaal en 

economisch organiseren. Ik zucht ook wel 

eens. Mensen die het armoedeprobleem de 

rug toekeren, maken de eenzaamheid van 

de armen juist zo schrijnend. Een beetje 

menselijke hulp en aandacht heffen armoe-

de niet op. Maar ze bieden wel houvast om 

aangehaakt te blijven bij onze samenleving. 

George Brouwer 

voorzitter Humanitas 

4 Humanitas Nieuws 
Rotterdamse keuken voor hele buurt 

6 	'Gelukkig nam zij mij serieus' 
Finy kon met behulp van rouwbegeleiding van 

Humanitas na 28 jaar het verdriet om haar doodge-

boren kind verwerken. 

8 	'Men  rekent op de inzet 
van vrijwilligers' 
Maria Zaal van de afdeling Almere-Zeewolde over de 

administratieve rompslomp van vrijwilligerswerk. 

10  Armoedebestrijding 
Humanitas bestrijdt armoede door sociale activering 

en de bundeling van krachten. 

12  Dagboek van een vrijwilliger 
Wiep de Jong, steun bij verlies 

13  Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

14 Het  Moment 
Naar buiten in Oosterwolde 

15 Afdeling  Den  Helder 
Wakkere afdeling uit de startblokken 

16  Agenda 

17 Organisatie 

Nieuws voor kader en bestuurders. 

18  Postbus  71 
Met brieven van lezers. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent. Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Utrecht  zoekt rouw-codrdinator 

c)  De afdeling Utrecht heeft een vacature voor een nieuwe coordinator 

voor het project Huisbezoek bij Rouw. De taak van de coördinator is 

met name de begeleiding en het inzetten van vrijwilligers. Tot de taken be-

horen verder het aannemen van vrijwilligers, het bezoeken van mensen die 

een hulpvraag indienen en het toewijzen van vrijwilligers aan hulpvragers. 

Eén keer in de zes weken belegt de coordinator een bijeenkomst voor de 

vrijwilligers. Ook de administratieve afhandeling valt binnen het takenpak-

ket. De nieuwe kracht krijgt ondersteuning van een begeleidingscommissie 

van de afdeling Utrecht. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ilse Molenaar (afde-

lingsbestuur Utrecht, lid begeleidingscommissie), postbus 12081, 3501 

AB in Utrecht. Telefoon 030.280 93 02 (dinsdag t/m donderdag van 12.00 

tot 13.00 uur). 

Maatjesproject  Arnhem 

•Ook in Arnhem kunnen ex-psychiatri-

sche patiënten rekenen op de hulp van 

Humanitas. In de Gelderse hoofdstad is de 

plaatselijke afdeling betrokken bij een initia-

tief voor een zogenaamd maatjes project. Dat 

is een project waarbij vrijwilligers elke week 

ex-psychiatrische patiënten bezoeken om 

iets te ondernemen, variërend van een hapje 

eten in een restaurant tot een partijtje scha-

ken. Aan elke ex-patiënt wordt een vaste vrij-

williger gekoppeld, zodat er een vertrouwens-

band ontstaat. Veel ex-psychiatrische 

patiënten hebben moeite om op eigen kracht 

hun draai in het normale leven te vinden. 

Daardoor neigen ze er nog wel eens toe de 

deur niet meer uit te komen. Sociale isolatie 

ligt daardoor op de loer. Om dat te voorkomen 

heeft Humanitas op tal van plaatsen maatjes-

projecten gelanceerd. 

Inspraak in Bellen en Meppel 

oio
Humanitas traint coaches uit Bellen en Meppel en 

omgeving die mensen met een verstandelijke han-

dicap kunnen assisteren bij het opkomen voor hun rech-

ten. Hetgaat niet om actievoeren, maar om het optimaal 

functioneren van de cliëntenraad in vestigingen van De 

Leite in Bellen en Meppel, een instelling voor mensen 

met een verstandelijke handicap. De coaches helpen 

bijvoorbeeld met een toelichting op geschreven teksten 

of met het bijbrengen van vergadertechnieken. De cl er-1-

tenraad van De Leite overlegt met de directie over het 

beleid van de instelling ten aanzien van de bewoners. 

Sinds 1996 is bij wet geregeld dat cliëntenraden de be-

langen van patiënten en bewoners in zorginstellingen 

behartigen. Cliëntenraden van mensen met een ver-

standelijke handicap kunnen wel een steuntje van 

coaches gebruiken. Meer informatie: Humanitas district 

Noord, telefoon 050.312 06 33 (Willem de Vries). 
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Geneesmidd&en 
Humarnites ‘ Wat is het verschil tussen paracetamol 

Ij en aspirine? Hoe lang blijft een genees-

middel in het lichaam aanwezig? Is het echt 

nodig om kalktabletten te slikken om botont-

kalking te voorkomen? De Stichting DGV 

(Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening) 

heeft Humanitas voorgesteld lezingen en 

voordrachten te houden over het gebruik van 

geneesmiddelen. De bovengestelde vragen 

zijn er drie uit een rijtje van zeven meest ge-

stelde vragen over medicijngebruik. De stich-

ting heeft een schat aan informatie over ge-

neesmiddelen en het gebruik ervan. Wie 

hierover een voorlichtingsbijeenkomst wil be-

leggen, kan zich wenden tot de stichting DGV. 

Een arts of een apotheker van het Genees-

middelTeam van de stichting komt dan graag 
langs. 

Meer informatie: DGV, postbus 3089, 3502 
GB in Utrecht. Telefoon 030 • 291 62 16 of fax 
030.296 29 12. 

Donatie  voet(  Home-Start 
in Helmond 

io Afdeling Zuidoost-Brabant van Huma-

nitas heeft 10.000 gulden gekregen 

van het Juliana Welzijns Fonds als bijdrage 

in de kosten voor de uitvoering van het pro-

ject Home-Start. Home-Start is een project 

waarin vrijwilligers tijdelijk gezinnen met 

jonge kinderen ondersteunen bij de opvoe-

ding. Het initiatief voor Home-Start is geno-

men door Humanitas in samenwerking met 

een aantal plaatselijke welzijnsinstellingen,  

de Vrijwilligerscentrale Helmond en GGD af-

deling Jeugdgezondheidszorg. De toezeg-

ging van 10.000 gulden aan Humanitas is 

gedaan nog voor duidelijk is of het project 

wel van start kan gaan. Burgemeester en 

wethouders van de gemeente Helmond 

moeten nog hun goedkeuring geven. Maar 

de afdeling Zuidoost-Brabant voorziet wat 

dit betreft geen problemen. Als de plannen 

doorgaan zal Home-Start in maart of april 

van start gaan. 

ling is dat een aantal ouderen zo de gelegen-

heid krijgen meer onder de mensen te ko-

men, waardoor zij minder vatbaar zijn voor 

sociaal isolement. Eerder opende Humani-

tas in haar vestigingen Akropolis, Bergweg 

en de Schiedamse Parkflat, centra met le-

vensloopbestendige woningen voor ouderen, 

soortgelijke restaurants die niet alleen voor 

de bewoners zijn bestemd. Humanitas wil de 

keuken van het verpleeghuis Hannie Dekhuij-

zen deze maand in gebruik nemen. 

Marokkaans  familierecht 
Humanitas is betrokken bij het stre- 

ven naar een verdrag met Marokko 

dat de problematiek van gescheiden Marok-

kaanse vrouwen in Nederland moet oplos-

sen. Deze vrouwen zijn in Nederland volgens 

het burgerlijk recht gescheiden. Maar vol-

gens het Marokkaanse familierecht zijn ze 

desondanks nog gewoon gehuwd. 

In Nederland leidt deze tegenstelling tus- 

sen Nederlands en Marokkaans recht tot 

spanningen in het gezin van de gescheiden 

vrouwen. Onder jongeren leidt het tot 

schooluitval en in sommige gevallen zelfs 

tot criminaliteit. 

Een aantal organisaties, waaronder dus 

ook Humanitas, hebben een actieprogram-

ma gelanceerd onder de naam Kind, Gezin 

en Migratie. Dat is gericht op het slechten 

van de juridische verschillen tussen Neder-

land en Marokko op het gebied van familie-

recht. Voorbeelden in België en Frankrijk 

laten zien dat dit mogelijk is. Deze winter 

heeft een aantal initiatiefnemers, waaron-

der een vertegenwoordiger van Humanitas, 

een bezoek gebracht aan Marokko om over 

deze problematiek te praten. Zowel niet-gou-

vernementele organisaties in Marokko als 

Marokkaanse politici stelden zich construc-

tief op. In Nederland heeft de problematiek 

betrekking op een groep van ongeveer vier-

duizend vrouwen. Dit aantal groeit nog 

steeds. 

Sociaal  pension moet 
fuseren 

Het Sociaal Pension Humanitas moet •   

van wethouder Rottier van Den Bosch 

fuseren met het Opvangcentrum De Brug. 

Beide instellingen leggen zich toe op de op-

vang van dak- en thuislozen. Al jarenlang 

heeft Humanitas in diverse gemeenten so-

ciale pensions opgericht. 

In Den Bosch wil de plaatselijke politiek de 

verschillende opvangmogelijkheden voor dak-

en thuislozen bundelen. Het is de bedoeling 

dat de gefuseerde instellingen van Humanitas 

en De Brug samen met de Stichting de Water-

toren nieuwe huisvesting krijgen. De Waterto-

ren richt zich op de opvang van randgroepjon-

geren. Geen van deze drie partijen is 

ingenomen met de fusie, hoewel Humanitas 

niet tegen samenwerking is. Het grootste be-

zwaar is dat elk van de organisaties verschil-

lende groepen dak- en thuislozen bedient en 

verschillende functies bekleedt. 'We maken 

ernstig bezwaar tegen het verdwijnen van het 

pension uit de binnenstad', betoogde J. van 

der Bijl namens het sociaal pension van Huma-

nitas. 'Verder is het niet goed om onze gasten 

onder één dak te brengen met bijvoorbeeld 

crisisopvang. Die confrontatie tussen verschil-

lende groepen leidt tot botsingen.' Met de fu-

sie hoopt het gemeentebestuur van Den 

Bosch een aantal vliegen in één klapte kunnen 

slaan. De Brug is dringend toe aan nieuwe 

huisvesting en het sociaal pension van Huma-

nitas kampt met financiële problemen. De drie 

instellingen die gedwongen moeten gaan sa-

menleven, hebben hun bedenkingen tegen het 

streven van de wethouder om geen cent extra 

uitte trekken voor de samenvoeging. De ge-

meenteraad is echter met de plannen akkoord 

gegaan, na de toezegging dat een externe des-

kundige het fusieproces zal begeleiden. 

voor 

Telefonisch meldpunt Emmen 

•In Emmen en omgeving heeft een aantal organisaties, waaronder 

Humanitas, een telefonisch meldpunt opgericht. Wie de hulp 

nodig heeft van een vrijwilliger bij de ondersteuning van een demente 

kennis of familielid, kan het meldpunt bellen. De hulpvraag wordt geno-

teerd en doorgespeeld naar een van de aangesloten organisaties. 

Dankzij dit telefonische meldpunt hoeven mensen zich niet meer af te 

vragen welke instantie zij moeten benaderen voor vrijwilligershulp. De 

vrijwilligers van de aangesloten organisaties houden dementerenden 

gezelschap en ondersteunen de partners. Zij zitten in een pool die reeds 
tien opgeleide vrijwilligers telt. Die hebben allemaal een cursus gevolgd 

over het omgaan met dementerenden. Diverse keren per jaar worden de 

vrijwilligers bijgeschoold en wisselen zij ervaringen uit. Door de week is 

het meidpunt 's morgens bereikbaar (8.30 uur tot 12.00 uur) onder 

nummer 0591 • 68 08 88. 

o Een mammoet-

keuken kan de 

kwaliteit van het 

eten bevorderen. 

Becker  slaat met  soeplepel •Twee bestuurders sloegen onlangs in 

Rotterdam met een soeplepel tegen 

een keukenmuur. Aan de andere kant viel er 

een bord uit. Deze ludieke actie betekende 

de symbolische opening van de bouw van 

een nieuwe keuken van het Rotterdamse 

psycho-geriatrische verpleeghuis Hannie 

Dekhuijzen van Humanitas. De soeplepel 

werd gehanteerd door Hans Becker, direc-
teur van Stichting Humanitas Rotterdam. en 

Dick Lockhorst, voorzitter van de Rotterdam-

se deelgemeente Charlois. De keuken krijgt 

samen met het restaurant van het verpleeg-

huis een wijkfunctie. Vooral ouderen in de 

omgeving van Hannie Dekhuijzen moeten 

van de eetgelegenheid profiteren. De bedoe- 

Mammoetkeuken 

•
De ziekenhuizen in Enschede, Hen-

gelo en Almelo en enkele zorgcentra 

aldaar, waaronder dat van Humanitas in 

Hengelo, studeren op de mogelijkheid voor 

een gezamenlijke keuken. Daarmee willen 

ze kosten besparen. Verder zou de samen-

werking tot verbetering van de kwaliteit van 

de maaltijden moeten leiden. De instellin-

gen denken aan uitbreiding van de menu-  , 

kaart en de mogelijkheid voor patiënten en 

bewoners om zelf te bepalen wanneer ze de 

warme maaltijd gebruiken. Wellicht dat in 

de toekomst ook andere zorginstellingen 

en zelfs bedrijven maaltijden uit de mega-

keuken zullen betrekken. 
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Pas na 28 jaar kon Finy rouwen om haar doodgeb 

Zij was een van de vrouwen die lijden in stilte on 

gen van een miskraam of doodgeboren kind. Rou 

van Humanitas helpt hen hun verdriet te verwerk 

niet meer met lege handen, ik heb iets overgeho 

JOKE RINSMA-VAN 

s  ren kind. 

er  de gevol-

begeleiding 

n 'Ik stond 

den.' 

DER PLUIJM 

`Gelukkig n nl zij mij serieus' 

`Ik heb 28 jaar niet 
mogen  romwen' 

'ZONDER UITLEG WERD IK naar de verlos-
kamer gereden. Niemand die ik kende 
mocht erbij. Direct na de verlossing werd 
de baby weggebracht. Toen ik weer bij 
mijn positieven kwam, zeiden de artsen 
dat mijn kindje dood was. Maar, zeiden 
zij, ik was nog jong genoeg om weer 
zwanger te worden. Op vragen kreeg ik 
geen antwoord. Ze wilden niet zeggen of 
mijn baby nog had geleefd, zelfs niet of 
het een jongen of een meisje was.' Jaren-
lang kon Finy het verdriet om haar dood-
geboren kind niet verwerken. In haar 
omgeving kon ze haar verdriet niet 
kwijt, ook niet bij haar man. Pas nadat zij 
in contact kwam met een project rouw-
begeleiding van Humanitas, kreeg zij de 
kans om te rouwen over het verlies. 

Haar zwangerschap was destijds niet 
gepland, maar toch was Finy blij. 'Ik 
voelde mij rijp voor het moederschap en 
de baby zou welkom zijn', zegt zij. Maar 
het werd geen blijde verwachting. Finy 
begon te vloeien en moest worden opge-
nomen. Zij moest vechten voor zowel 
haar eigen leven als dat van haar onge-
boren kind. De artsen waren bezorgd, 
haar man Gijs leefde in spanning. Finy 
bracht de tijd door met het naaien van 
een knuffelbeer. De welfaredames, vrij-
willigers in het ziekenhuis, voorzagen 
de beer van vulling. Zij brachten de ge-
vulde knuffel terug op de dag dat de art-
sen de geboorte gingen opwekken. 

Begeleiding bij rouw 

oio
Bijna alle afdelingen van Humanitas 

bieden hulp bij rouwverwerking. Dat 

gebeurt op verschillende manieren. Het 

kan gaan om individuele begeleiding door 

een vrijwilliger, maar ook om deelname 

aan een lotgenotengroep, een gespreks-

groep van mensen die getroffen zijn door 

verlies en hun verdriet gezamenlijk verwer-

ken. De afdeling Amsterdam heeft een 

speciale lotgenotengroep voor vrouwen die 

een miskraam verwerken. 

Meer informatie: Landelijk Bureau 

Humanitas, telefoon 020 • 523 1100. 

Na het verlies van de baby was Gijs blij 
dat hij zijn vrouw mocht behouden. Hij 
scheen er vrede mee te hebben dat het 
de volgende keer beter zou gaan. 'Dat 
was mij allemaal net iets te veel', zegt 
Finy. 'Ik werd niet meer zwanger. Omdat 

wij zo graag kinderen wilden, hebben 
wij er twee geadopteerd. 

Vertier in huis 
De kinderen brachten vertier in huis. 
Gijs, die als onderwijzer de hele dag met 
kinderen bezig was, had zich erbij neer-
gelegd dat een eigen kind een illusie was. 
Maar ik raakte verbitterd, zo erg dat ik 
niet langer met Gijs wilde samenleven. 

Mijn dochter ging naar mij, mijn zoon 
koos voor Gijs.' 

Dankzij de kinderen hielden Finy en  

Gijs contact. Zij probeerden het op-
nieuw samen, maar er bleef iets dat 
nooit hardop werd uitgesproken. 'Ik 
kreeg zoveel lichamelijke klachten dat 
de huisarts begon te vermoeden dat er 
meer aan de hand was', zegt Finy. 'Gijs 

en ik zijn in relatietherapie gegaan. Wij 

leerden met elkaar te praten over onze 
levens. Onze relatie verbeterde, maar ik 
bleef tobben over mijn nooit geziene 
baby.' 

Door een artikel in het blad van de 
thuiszorg werd Finy geattendeerd op 

rouwbegeleiding. Na informatie te heb-
ben ingewonnen kwam zij terecht bij Hu-
manitas. De plaatselijke afdeling bood 
een project rouwbegeleiding. 

'Ik verwachtte niet dat er daardoor 
gelijk iets zou verbeteren', vertelt Finy.  

'Ik heb 28 jaar niet mogen rouwen. Ge-
lukkig verliep het eerste gesprek heel 
openhartig. Mieke, mijn gesprekspart-
ner van Humanitas, nam mijn probleem 
serieus. Al zo vaak was ik onbegrepen. 

'Heb je er wel eens over gedacht om aan het 

kind te laten weten wat het voor je betekend 

zou hebben als het was blijven leven', vroeg 

Mieke. Nee, dat was nooit bij mij opge-
komen. Mieke legde uit dat ik kon begin-
nen met de verwerking van mijn ver-
driet als ik mijn verhaal zou opschrijven. 

Ik moest erover nadenken. 

Duwtje in de rug 
Maar toen Mieke mij twee weken later 
belde, had ik nog niets gedaan. Mieke 
begreep gelukkig dat ik de opdracht heel 

moeilijk vond.' 

Dit gesprek was het duwtje in de rug dat 
Finy zo hard nodig had. Op een 
zondagavond trok zij zich terug op haar 
kamer en schreef de brief waarin zij het 
gemiste leven met haar kind beschreef. 
Bij het volgende gesprek stond Mieke oog 
in oog met een knuffelbeer die betere 

dagen had gekend. 

'Ik ontdekte dat ik toch nog iets had', 
zegt Finy. 'De beer die op de dag van de 
geboorte was teruggebracht door de zie-
kenhuisvrijwilligers. Het was de knuffel 

van mijn twee kinderen geworden.' 
Daarna kon zij ook beter praten met 
Gijs. Ook hij had zijn portie moeten 
verwerken, biechtte hij op. Dat was ten 
koste gegaan van zijn incasseringsver-
mogen, waardoor hij was afgekeurd als 

E  Veel vrouwen lijden in stilte omdat hun ver-

driet over een miskraam of een doodgeboren 

kind niet wordt begrepen. 

leraar. 'Gijs had er nooit met mij over 
durven praten omdat ik al zo gekwetst 
was', zegt Finy. 'Nu wilde hij mijn brief 
aan ons doodgeboren kind wel lezen en 
zelf ook zijn verhaal opschrijven. Mieke 
heeft het crematorium gevraagd wat de 
mogelijkheden waren om as te ver-
strooien die niet van een overledene is. 
Een symbolische handeling om een 
gemis uit het verleden goed te maken. 
Officiële verstrooiing is inderdaad mo-
gelijk. Die wordt geregistreerd en de fa-
milie krijgt hiervan een bewijs. Ik heb 
alles geregeld met het crematorium. 
Mieke is ook op het ritueel van de ver-
strooiing geweest. We hebben eerst thee 
gedronken en geluisterd naar muziek 
die Gijs en ik hadden uitgezocht. De 
brieven aan ons kind hebben wij ver-
brand in een bekleed blik, waarna wij in 
het crematorium papieren hebben gete-
kend en ontvangen. 

Witte  rozen 
De as hebben we verstrooid in een bos. 
Op die plek hebben wij een bos witte ro-
zen gelegd. Mieke heeft nog een paar 
woorden gesproken en ons een tekening 
gegeven.' 

Finy is heel gelukkig met dit uitgestel-
de afscheid van haar kind dat zij nooit 
heeft gezien. Altijd is ze verdrietig ge-
weest, nooit durfde zij daarvoor uit te 
komen. Nu kan zij ook met anderen 
praten over haar ervaringen. 'Ik stond 
niet meer met lege handen, ik heb iets 
overgehouden', zegt zij. 'Ik kan de plaats 
bezoeken waar wij de as hebben ver-
strooid. Gijs en ik zijn er al verschillende 
keren geweest.' 

Deze vorm van rouwverwerking heeft 
het leven van Finy verlicht. 'Bij een be-
zoek aan de internist bleek mijn bloed- 
druk met vijftien punten te zijn gedaald', 
besluit zij haar verhaal. 'De internist 
heeft mij geluk gewenst. Ik hoefde niet 
meer terug te komen.' 
	

O 

Uit overwegingen van privacy zijn de namen 
van Finy, Gijs en Mieke gefingeerd. 

`Ik ontdekte dat ik 
toch nog iets had' 
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`Men rekent © 

leden werd Maria Zaal 

van de bruisende afde-

-Zeewolde. De talrijke 

activiteiten eisen tol in 

administratieve romp' 

reaucratische doolho-

pende hand van hoger-

an welkom. 'We hebben 

ijd om goed te onder- 

'IK WOON ACHTTIEN JAAR in Almere, een 
mooie stad met ruim 140.000 inwoners. 
Elk jaar komen er zo'n 7000 mensen bij. 
Het aantal tweeverdieners is groot en er 
zijn weinig gemeenschappelijke activi-
teiten. In zo'n snelgroeiende stad kent 
men vaak de buren niet eens. De sociale 
samenhang is gering, mensen hebben 
hun netwerk elders gelaten en komen er 
niet aan toe nieuwe netwerken op te 
bouwen. Zeewolde ligt ruim twintig kilo-
meter verder, is kleiner en heeft een ge-
heel andere opbouw. Maar de problema-
tiek is vergelijkbaar. Voor organisaties als 
Humanitas zijn er dan ook veel mogelijk-
heden. Er is behoefte aan zorg van mens 
tot mens. Daarom twijfelde ik niet lang 
toen ik twee jaar geleden van een kennis 
vernam dat deze afdeling een secretaris 
zocht. Ik dacht: waarom niet? Zorg heeft 
mij altijd aangetrokken. Van oorsprong 
ben ik fysiotherapeut. Tot 1997 werkte ik 
bij het NIZW, het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn, waar ik mij bezig-
hield met lokaal zorgbeleid. Rode draad 
in al mijn werk is innovatie in eerstelijn-
gezondheidszorg, de thuiszorg en sa-
menwerking tussen instellingen en be-
roepsbeoefenaren. Sinds 1997 heb ik een 
eigen adviesbureau. 

De afdeling Almere-Zeewolde van 
Humanitas bestaat vijf jaar. De eerste 
bestuursleden zijn direct gestart met 
concrete projecten om Humanitas een 
draagvlak te verschaffen. Dat is gelukt. 
Het volgende bestuur, waarvan ik deel 

'De  gemiddelde  urii-
williger  heeft weLinfg 

om uirije tijd op te 

geuen om papienuerk 
te  doen' 

uitmaak, richt zich met name op de ver-
dere ontwikkeling van die projecten en 
het verstevigen van de afdeling. We heb-
ben een beleidsplan geschreven en zijn 
aan het werk gegaan. We hebben een 
nieuwsbrief en doen veel aan publiciteit. 
Hiermee groeit het draagvlak en trekken  

we ook vrijwilligers aan. Wij hebben er 
ongeveer tachtig op dit moment. Wij 
hebben projecten op het gebied van 
rouwverwerking, bezoeken aan gedeti-
neerden, kinderopvang en vriendschap-
pelijk huisbezoek. Er is enorm veel vraag 
naar deelname aan het project Home-
Start. 

Tegenwoordig kun je als vrijwilligersor-
ganisatie niet zomaar aan de slagje bent 
onderdeel geworden van het zorgsys-
teem. Mensen, instellingen en overhe-
den rekenen op de inzet van vrijwilligers, 
je moet continuïteit en kwaliteit kunnen 
bieden. Het zijn terechte voorwaarden 
maar ze vragen veel van vrijwilligers: 
overleggen met de gemeente en de pro-
vincie, zowel op ambtelijk als politiek ni-
veau, onderhandelen over subsidies, het 
opbouwen en onderhouden van een 
professioneel lobbynetwerk en het af-
stemmen van ons werk met dat van de 
gemeente en van andere vrijwilligersor-
ganisaties in de buurt. Daarnaast zijn za-
ken zoals het regelen van afspraken met 
ambtenaren, het zoeken naar fondsen 
en het invullen van ellenlange formulie-
ren tijdrovend. Voor een organisatie zo-
als de onze is dan ook veel tijd en geld 
nodig. Het heeft onmiddellijk conse-
quenties voor de afdeling wanneer een 
bestuurslid uitvalt of meer tijd uittrekt 
voor zijn of haar gezin. Subsidie-aanvra-
gen worden te laat ingeleverd, nieuwe 
projecten blijven liggen en er is onvol-
doende aandacht voor de vrijwilligers. 
Nu blijft er al geld liggen bij bijvoorbeeld 
zorgverzekeraars omdat we er niet om 
vragen of nauwelijks tijd hebben om 
goed te onderhandelen. Op de laatste Al-
gemene Vergadering van Afgevaardig-
den van Humanitas in november heb ik 
aandacht gevraagd voor deze problema-
tiek. 

Het landelijk bureau van Humanitas 
organiseert weliswaar allerlei interes-
sante cursussen, maar die vinden over-
dag plaats of op zaterdag, onmogelijke 
tijden voor vrijwilligers. Bovendien ont-

breekt het ons niet zozeer aan de kennis 

maar gewoon aan tijd. Ik zou graag een 

andere vorm van ondersteuning zien 
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vanuit het landelijk bureau: meer prak-

tisch of financieel. Het zou enorm veel 

schelen als vrijwilligers minder tijd zou-
den verliezen aan administratieve romp-
slomp. Het wordt steeds moeilijker om 

hiervoor vrijwilligers te vinden. De ge-

middelde vrijwilliger heeft immers wei- 

nig zin om zijn vrije tijd op te geven om 
papierwerk te doen; men wil concreet 
anderen bijstaan. Een medewerker op 
landelijk niveau die afdelingen helpt 
met het regelen van projecten, dat zou 
geweldig zijn. Ontwikkel praktische on-
dersteuning voor afdelingen die de tijd- 

El Maria Zaal: 'Het 

regelen van afspra-

ken met ambtena-

ren, het zoeken 

naar fondsen en 

het invullen van el-

lenlange formulie-

ren is tijdrovend.' 

rovende administratieve zaken niet bij 
kunnen benen. Neem het papierwerk 
over. Of maak draaiboeken voor subsi-
dieaanvragen, het uitgeven van publica-
ties of het introduceren van nieuwe le-
den. Houd desnoods een spreekuur voor 

dit soort zaken. 
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Het landelijk bureau kan ook een belang-
rijke rol spelen bij het voeren van een 
professionele lobby. Nu overlegt iedere 
afdeling apart met het gemeentebe-
stuur, de zorgverzekeraar en andere sub-
sidiegevers over het meefinancieren van 
projecten. Dit is vaak tijdrovend en de-
motiverend. Het heeft echter meer ge-
wicht als een landelijke vrijwilligersor-
ganisatie in gesprek gaat met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, de provinciebesturen of de zorgver-
zekeraars. Het landelijk bestuur zou 
raamovereenkomsten kunnen sluiten 
met zorgverzekeraars, gemeenten en 
provincies over structurele bijdragen 
aan vrijwilligersorganisaties. Dit kan de 
continuïteit van projecten waarborgen. 
Op dit moment is het alleen mogelijk om 
projecten voor een beperkte tijd gefinan-
cierd te krijgen. Er mag geen geld van de 
subsidie besteed worden aan algemene, 
organisatorische zaken. Maar wil een 
project goed functioneren dan zijn een 
stevige structuur en enige tijd om het nut 
van een project aan te tonen nodig. 

De bestaande situatie is volgens mij 
het resultaat van ingesleten gewoonten. 
Zoiets ontstaat in de loop der jaren zon-
der dat de vrijwilligers en het landelijk 
bureau dat beseffen. Ik merkte geduren-
de mijn werk voor het NIZW al dat in de 
zorg de kloof tussen theorie en praktijk 
groter werd. Als beleidsmedewerker van 
een landelijke instelling dacht ik twee 
jaar geleden exact te weten welke the-
ma's en welke organisatievorm goed wa-
ren voor afdelingen. Niets bleek minder 
waar.' 
	

O 

'In  de zorg wordt  de 
Moof tussen theorie en 
praktijk groter' 

Naam 	 Maria Zaal 

Leeftijd 	 44 

Woonplaats 	Almere 

Beroep 
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UMANITAS 

an de Nederlanders leeft in 

ds enkele jaren staat armoe- 

iig»! tieke agenda. De afgelopen 

maatschappelijke organisaties 

s, Humanistisch Verbond, de 

en gemeenten een verbond 

. Naast inkomensverbetering 

ividueel maatwerk zoals Hu-

iedt onmisbaar is. 

FRANS VAN ROOIJEN 

Elf procent 

armoede.' Si 

de op de pol 

jaren sloten 

als Humanit 

va bewegin 

92031 armo 

blijkt dat in; 

dat 

ARMOEDE  IN NEDERLAND 

Doorbreken  van uLE'e Aoosheid 

AAN HET EIND VAN IEDERE uitkering houd 
ik een week over. Dan eten we brood. 
Mijn vier kinderen hebben versleten kle-
ren, ze kunnen niet op een club, we gaan 
niet uit, niet op vakantie.' Jannekes leven 
na de scheiding wordt beheerst door 
schulden, een treurige gang langs sociale 
dienst, maatschappelijk werk, krediet-
bank en deurwaarders. Buiten de vaste 
lasten moet ze het doen met 250 gulden 
per maand om van te leven. Maatschap-
pelijk werkster Marloes ziet veel voor an-
deren onzichtbare armoe. 'Ik kom bij 
mensen die geen wasmachine, koelkast, 
telefoon of zelfs gordijnen en vloerbe-
dekking hebben. Ze leven op het kale be-
ton. Er is veel onzichtbare armoede.' 

Alleen al uit de cijfers blijkt dat dit 
geen incidenten zijn. Zelfs nu, na jaren-
lang sterk groeiende economie, is er om-
vangrijke armoede in ons land. De Armoe-
demonitor van het CBS (Centraal Bureau 
voor de Statistiek) laat zien dat een derde 
van de Nederlanders ooit te maken krijgt 
met armoe. Voor 7 procent is dat langdu-
rig. In totaal hebben 655.000 huishou-
dens (r r procent) een inkomen op of on-
der het minimumniveau. Gemeten met 
een andere norm, de lage inkomensgrens, 
bedroeg het aantal armen in 1996 1,9 mil-
joen, waarvan 540.000 kinderen. De ef-
fectieve koopkracht van minima blijkt 
sinds 1979 met 14 tot 18 procent te zijn ge-
daald. En dat terwijl de aandelenkoersen 
van bedrijven de laatste decennia groei-
den met gelijke percentages. 

Oorzaken van armoede zijn de sterk 
gestegen lasten, bijvoorbeeld voor wo-
nen, de kosten voor kinderen en de ach-
terblijvende ontwikkeling van uitkerin-
gen en het minimumloon. Daarnaast 
blijkt dat verlies van werk in een derde 
van de gevallen oorzaak is van inko-
mensachteruitgang. In 16 procent van de 
gevallen komt inkomensachteruitgang 
door scheiding of overlijden van de part-
ner. Ziekte, handicaps, onvoldoende ar-
beidsperspectief of pensionering zijn 
andere belangrijke oorzaken. Armoede 
treft dan ook vooral oudere alleenstaan-
den, gehandicapten en moeders met 
kinderen. Ook bejaarde paren met alleen 
AOW en mensen in de WAO worden ge-
troffen. 

Dure sociale contacten 
Uit dezelfde Armoedemonitor blijkt dat 
armen eerder besparen op zaken als 
luxe goederen en 'dure' sociale contac-
ten, de krant en huishoudelijke appara- 

den, organisaties van uitkeringsgerech-

tigden, de VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten), Divosa (Directeuren van 
Sociale Diensten), de Raad van Kerken, 
Humanitas en vele andere organisaties. 
De overheid koos in 1995 ook voor sa-

menwerking met deze organisaties in de 

jaarlijkse sociale conferentie. Aanvanke-

lijk had zij het armoedeprobleem jaren-

lang ontkend. Op de sociale topconferen-

tie van de Verenigde Naties in 1995 te 

Kopenhagen kwam daar eindelijk veran-
dering in. 

Werkloosheidsbestrijding 
Dat jaar zette Ad Melkert, toen nog mi-

nister van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid, armoede op de politieke agenda 

met de nota De andere kant van Nederland. 

Werkloosheidsbestrijding zag men aan-
vankelijk als hoofdremedie. Ook op an-
dere manieren probeerde de regering ar-
moede te bestrijden. Zo werd in 1997 en 
1998 meer dan een miljard gulden uitge-
geven aan verhoging van ouderenaftrek 
en bijzondere bijstand, kinderbijslag en 

huursubsidie. 
In 1998 was er veel te doen rondom ar-

moe. Bisschop Muskens brak een lans 
voor de armen. De FNV vroeg in haar nota 
Arm in arm om 2,5 miljard gulden voor ar-
moedebeleid. De organisaties van uitke-
ringsgerechtigden kwamen met Aanpak 
98, een pakket voorstellen voor armoe-
debestrijding. Er waren Europese mar-
sen tegen werkloosheid en armoede. In 

een opmerkelijke coalitie verbonden de 
tweede kamer-fracties van CDA, Groen  

Links en de vakorganisaties FNV en CNV 
zich. Zij pleitten voor een structurele 
jaarlijkse verhoging van het sociaal mi-
nimum met 60o gulden voor gezinnen 
met een inkomen rond minimumni-
veau. Paul Rosenmffiler van Groen Links: 
'Er is veel over armoede gesproken en te 
weinig gedaan. Men wil geen structurele 
verhoging van het minimuminkomen. 
Armoede bestrijden is toch vaak nivelle-
ren en daar houden liberalen niet van. 
Wel wil men iets doen aan bepaalde om-
standigheden van specifieke groepen. Zo 
is er voor jonge gehandicapten, zoals wij 

vroegen, extra geld gekomen.' 

Adoptie parlementariërs 
De Raad van Kerken 'adopteert' TWeede-
Kamerleden. Leden van de raad nemen 
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Armoedebestrijding staat hoog op de agen-

da, zowel in de politiek als bij Humanitas. 

kamerleden één dag per kwartaal mee 
op bezoek naar armen en hun organisa-
ties. Een van deze 'geadopteerde' parle-
mentariërs is Ank Bijleveld-Schouten 
van het CDA. 'Zorglijk vind ik de situatie 
van kinderen', zegt zij. 'Nu zie je voor het 
eerst dat meerdere generaties in de bij-
stand zitten en sociaal geïsoleerd zijn.' 
Hoewel vooral politici en kerken zich 
manifesteren in de armoedediscussie, 
zijn ook organisaties als Humanitas ac-
tief. 'Organisaties als Humanitas kun-
nen armoede op de politieke agenda 
houden', zegt Paul Rosenmi5ller. Via het 
miv-overleg (Kerken, Humanisten en 
Vakbeweging) ondersteunde Humanitas 
de briefkaartenactie van het Platform 
Armoedebestrijding. 'Wij hebben op de 
sociale conferentie in 1998 100.000 
handtekeningen aangeboden aan mi-
nister De Vries van Sociale Zaken', zegt 
Marius Ernsting, directeur van Humani-
tas. 'Wij vinden sowieso dat het mini-
muminkomen omhoog moet. Daarnaast 
heb je echter mensen die iedere kans op 
werk en sociale contacten missen. Hu-
manitas heeft veel aandacht voor die 
groep. Bij de minste tegenslag moeten ze 
weer naar de thuiszorg die een eigen bij-
drage vraagt. Wij helpen hen om in hun 
omgeving een netwerk te scheppen 
waardoor zij zelf zaken kunnen opvan-
gen. Kort gezegd is het dus onze taak ar-
moede zichtbaar te maken en mee te 
denken in oplossingen.' 

Maatwerk 
Ernsting legt uit dat Humanitas vanuit 
het Platform Armoedebestrijding wil 
meedoen aan regionale bijeenkomsten 
van mensen die werken tegen verar-
ming. 'Vanuit de kerk, humanistische 
organisaties en vakbeweging', zegt Erns-
ting. 'En we willen particuliere organisa-
ties als liefdadigheidsinstellingen en 
fondsen en de diaconie van kerken bij-
eenbrengen.' 

Humanitas werkt zo aan het doorbre-
ken van de neerwaartse spiraal van ar-
moede. Ook door het leveren van maat-
werk. Sociale activering vermindert het 
gevoel van uitzichtloosheid van armen. 
Maar armoedebestrijding vereist ook sa-
menwerking. Daarom brengt Humanitas 
helpende organisaties bij elkaar en zorgt 
ze er met andere partijen voor dat armoe 
op de politieke agenda blijft. 	0 

ten. De gevolgen van armoede zijn 
echter ingrijpender dan alleen wat min-

der boodschappen doen. Armen vragen 
minder mensen te eten en gaan zelf 
minder bij anderen uit eten. Zij zijn twee 
keer zo vaak slachtoffer van gewelds-
misdrijven, voelen zich ongezonder en 
onveiliger dan meer welgestelden. Zij 
voelen zich uitgesloten van de voorzie-

ningen van de verzorgingsstaat. Voor 
grote groepen jongeren en immigranten 
is er geen volwaardige plaats op de ar-
beidsmarkt. Socioloog en onderzoeker 

Cees Schuyt stelde anderhalf jaar gele-
den dat 25 procent van de beroepsbevol-

king werd bedreigd door deze sociale 
overbodigheid. 

Al jarenlang kwam de roep om aan-

dacht voor armoede vanuit de vakbon- 
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Gezocht: Acquisiteurs Geestelijke Verzorging 

•
Het Humanistisch Verbond heeft recent 
een strategisch plan opgesteld ter ver-

dere ontwikkeling van de dienst Geestlijke Ver-
zorging. Deze dienst is actief in verschillende 
sectoren en staat ten dienste van cliënten in de 

krijgsmacht, in justitiële inrichtingen en in de 
zorgsector (ziekenhuizen, verzorgings- en ver-
Pleeghuizen, psychiatrie).  Daarnaast zet het 

HV een netwerk op van vrij gevestigde geestelij-
ke verzorgers. Die kunnen worden ingescha-

keld door bijvoorbeeld de thuiszorg. In de zorg-
i nstellingen wil het HV veel meer raadslieden 

gaan inzetten. Daarvoor zoekt zij mensen die 

acquisitie kunnen voeren bij besturen en direc-

ties van zorginstellingen, koepelorganisaties 
en overheidsorganen. Een ruime ervaring, bij 
voorkeur in de zorgsector, met de introductie 
van diensten is een pré. De directeur van het 
Humanistisch Verbond en de landelijk coërdi-
nator geestelijke verzorging zijn graag beschik-
baar voor nader overleg over de beoogde inzet. 
Geïnteresseerden kunnen voor informatie en 

een afspraak contact opnemen met Elly Vree-
burg, telefoon 020 • 521 9000. Schriftelijke re-
acties tav Humanistisch Verbond, mw. E. Vree-

burg, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam. 

Dagboek  va neen vrijwillige ters Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas 

Sinds drie jaar bieden de afdelingen Arnhem en Rheden-Rozendaal 

begeleiding hij rouwverwerking. Wiep de Jong verloor destijds haar 

dertienjarige zoon en steunt met haar ervaringen nu 

anderen in hun rouwproces.  Zij werkt aan 

het  opzetten van een lotgenotengroep. 

Kwaliteit van leven 

•

Elke twee weken is op maandag op radio 5 het programma Kwaliteit 

van leven—inleiding tot het humanismete beluisteren. Dat is een ra-

diocursus in 16 delen over het humanisme in Nederland. Op 15 maart be-

handelt de cursus de vrijdenkersbeweging in Nederland. Presentatrice Nina 

Spigt gaat hierover in gesprek met dr. Corrie Molenberg, docente zinge-

vingsgeschiedenis aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 4 april wordt 

ingegaan opdegeschiedenis van Humanitas en het Humanistisch Verbond. 

Dan komt dr. Carla van Baaien aan het woord. Zij is directeur van het Cen-

trum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Het programma wordt 

uitgezonden tussen 17.45 en 18.00 uur op radio 5 (1008 AM of via de kabel 

in stereo FM). Meer informatie is te vinden op Teletext pagina 325. 

Maandag 
Afgelopen weekeinde stond er een 
artikel over onze werkgroep in de 
krant. Publiciteit over onze begin-
nende lotgenotengroep heeft 
meteen effect: er wordt veel ge-
beld. De groep gaat waar-
schijnlijk bestaan uit men-
sen die hun partner hebben 
verloren. De start is afhan-
kelijk van de behoefte, 
die heel groot blijkt te 
zijn. Veel mensen vra-
gen om deelname. De 
telefoontjes zeggen iets 
over de behoefte aan het verwer-
ken van verlies samen met mensen die in 
dezelfde situatie verkeren. Dat heeft een 
lotgenotengroep te bieden: wederzijdse 
herkenning van gevoelens en herkenbare 
situaties. In oktober 1998 heb ik een trai-
ning gevolgd om een lotgenotengroep 
rouwverwerking te begeleiden. Met men-
sen die bellen maak ik afspraken voor een 
eerste bezoek. Dat wordt zeer op prijs ge-
steld en is vaak het begin van de deelname 
aan een lotgenotengroep. Voor sommige 
mensen zelfs het begin van de rouwver-
werking. 

Dinsdag 
Vandaag zal ik als co&dinator van de nieu-
we lotgenotengroep enkele mensen be-
zoeken. Zo'n bezoek is altijd heel persoon-
lijk. Het is spannend om naar een nieuw 
adres te gaan. Na het kennismakingsbe-
zoek zoek ik voor de persoon een passende 
vrijwillig(st)er, die contact opneemt met 
de hulpvrager. Het is belangrijk om de juis-
te mensen bij elkaar te brengen. Dat ge-
beurt aan de hand van de gegevens van zo-
wel de hulpvrager als de vrijwillig(st)er, 
zoals leeftijd, wensen, behoeften en het 
soort verlies dat speelt. Ieder mens komt in 

aanraking met verlies. Niet alleen de dood  

van een ge-
liefde maar ook echt-
scheiding, verlies van werk en verlies 
van gezondheid kunnen leiden tot een
rouwproces. Steeds vaker ervaarik een op- j 
eenstapeling van verschillende oorzaken '1,1 
van verlies, bijvoorbeeld verlies na overlij-
den in combinatie met het verlies na een 
echtscheiding of of tanende gezondheid. Dit 
maakt ons werk complexer. 

Ik waak er voor om therapeutisch bezig 
te zijn, daar zijn wij niet voor.We zijn te be-
schouwen als kennissen met een luiste-
rend oor. Jij begrijpt tenminste wat ik voel, 
hoor ik vaak tijdens gesprekken. Maar ook: 
Jij komt tenminste niet meteen aanzetten met 
een goed bedoelde opmerking, waar ik vervol-
gens weinig mee kan. Mensen willen hun 
verhaal kwijt. Dat kan bij ons. Ik merk de 
opluchting zodra ik voor een eerste ge-
sprek op bezoek kom. Als ik binnen ben, 

mijzelf heb voorgesteld en wij eenmaal op 
de bank zitten ontstaat er een goede sfeer. 
Een sfeer waarin alles op z'n plek valt.Voor 
de hulpvrager maar ook voor mij. 

Woensdag 
Regelmatig houden wij als werkgroep te- 

rugkombijeenkomsten, meestal op woens-
dag. Alle leden van de groep delen hun er-
varingen. De bijeenkomsten zijn waarde-
vol. Dit is de plek waar we elkaar kunnen 

steunenbij de moeilijkheden 
die we tijdens de bezoeken 

tegenkomen. Bij 
het uitwisse-
len van onze 
ervaringen is 
geheimhou-
ding ver- 
plicht. 	De 
hulpvragers 

worden nooit bij 
naam genoemd. Op 

deze manier is hun 
privacy gewaar-
orgd. 

Zaterdag 
Vandaag is de twee-

jaarlijkse themadag, de-
ze keer met als onderwerp 

Het opmaken van de levensba-
lans. Voordat je als vrijwillig-

(st)er wordt ingezet, volg je een 
training van zes dagdelen. Er wordt 

verwacht dat je zelf ervaring hebt met 
verlies en een goed ontwikkeld inlevings-
vermogen. Je bent dus ervaringsdeskundig. 
Tijdens de training word bekeken of je dit 
werk aankunt. Ook leer je luistertechnie-
ken en iets over de verschillende stadia 
van een rouwproces. Je leert de valkuilen 
kennen in dit werk, zoals het te veel stu-
ren van de hulpvrager. De training zorgt 
ervoor dat je goed toegerust bent. De 
themadagen houden de vele in het land 
werkende 	Humanitas-vrijwillig(st)ers 
alert. Ik vind ze een welkome afwisseling 
van dit intensieve werk. Ik kan eventjes 
tot rust komen en krachten verzamelen, 
om vervolgens metvernieuwde inzichten 
het werk weer op te pakken. 

De werkgroep bestaat nu drie jaar.Vanaf 
het begin ben ik actief. Ik merk dat niet al-
leen de hulpvragers gebaat zijn bij de be-
zoeken van vrijwillig(st)ers. Iedere erva-
ring helpt de eigen rouwverwerking en de 

ontwikkeling van het inlevingsvermogen. 
Persoonlijke betrokkenheid maakt een es-
sentieel onderdeel uit van ons vrijwilli-
gerswerk. 

Gert van Dijk & André 
Hielkema (red.] 

DE MENSELIJKE 
MAAI' Humaniteit en 

beschaving na 2000 

De menselijke maat 

•
De menselijke maat. Humaniteit en 

beschaving na 2000 is de titel van 

een bundel essays van het Humanistisch Ver-

bond. Tien vooraanstaande Nederlandse 

ethici, cultuur-en sociaal-filosofen (o.a. Govert 

den Hartogh, Frans Jacobs, Harry Kunneman 

en Adriaan van der Staay) laten hun gedachten 

gaan over actuele maatschappelijke thema's 

die directe raakvlakken hebben met het moder-

ne humanisme: zorg, milieu, economie, opvoe-

ding, cultuur, informatisering, multicultureel 

samenleven en medisch-ethische kwesties. 

De Menselijke Maat kan worden besteld 
door f39,50 (inclusief porto-kosten) over te 

maken op giro 58 t.n.v. het Humanistisch Ver-

bond in Amsterdam o.v.v. PUBL06. Het boek is 

voor 1 35,— ook te koop bij de boekhandel 

(ISBN 90 295 0007 7, Uitgeverij De Arbeiders-

pers, Amsterdam). Inlichtingen: Humanis-

tisch Verbond, publieksvoorlichting, telefoon 

020 • 521 9000. 

Bemoei je dri.  mee 

0110 
 Tot 1 april kunnen vrijwilligersprojec-

ten meedingen naar de Bemoei je d'r 

mee prijs, die op 12 juni voor de tweede 

keer wordt uitgeloofd door het Humanistisch 

Verbond. Vrijwilligersprojecten die mensen 

activeren om uit hun maatschappelijke iso-

lement te komen, kunnen meedingen naar 

de drie hoofdprijzen (10.000, 5.000 en 

3.000 gulden). Het Humanistisch Verbond 

vestigt met deze tweejaarlijkse prijs de aan-

dacht op de belangrijke bijdrage van vrijwilli-

gers aan de leefbaarheid van de samenle-

ving. Maatschappelijke participatie van 

mensen zonder betaald werk is het thema 

van 1999. De wedstrijdfolder is op te vra-

gen bij het Humanistisch Verbond (Dini 

Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Humanistische 
Zomerschool 

•

Wegens het grote succes van de afgelo-

pen jaren wordt er ook in 1999 een hu-

manistische zomerschool georganiseerd. 

Een zomerse midweek waarin een onderwerp 

van verschillende kanten wordt belicht. Inlei-

ders geven verdieping aan het onderwerp, 

deelnemers gaan met de inleider en elkaar in 

gesprek over het thema van die week. Medio 

maart is de informatiefolder beschikbaar. En-

kele mooie locaties zijn al gereserveerd. Dit 

jaar krijgt iedere deelnemer de beschikking 

• Een humanistische zomerschool is altijd in een 

fraaie omgeving met veel recreatie. 

Bijeenkomst  FNV  vrouwen 

do
Op maandag 12 april houdt Hivos Co-

mité Barneveld een bijeenkomst met 

FNV vrouwen. De samenkomst staat in het te-

ken van vrouwen en ontwikkelingssamenwer-

king, Over deze onderwerpen zal Hivos een 

presentatie houden. De bijeenkomst is toe-

gankelijk voor alle belangstellenden. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij Hivos Co-

mité Barneveld, Johan Beek, telefoon 0342 • 

415 118, of Lia van Emous, 0342 • 422 383. 
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over een een-persoonskamer. Ook zal reke-

ning worden gehouden met het vrijblijvend 

vooraf toezenden van interessante leestek-

sten die betrekking hebben op het onderwerp 

van de week. Belangstellenden kunnen voor 

de folder contact opnemen met het Humanis-

tisch Verbond, telefoon 020 • 521 9000. Pro-

gramma zover bekend: 12-16 juli Fredeshiem 

Steenwijk/ H avelte: Een kennismaking met 

humanisme. 19-23 juli De Borckerhof in Or-

velte: Een rijk leven zonder geld. 26-30 juli Do-

micaner klooster in Huissen: Lichaam en 

ratio. 9-13 juni De Borckerhof inOrvelte (on-

der voorbehoud): Humanisme op het grens-

vlak van de tijd.15-19 augustus Dominicaner 

klooster in Huissen (ondervoorbehoud): 

Goed samen leven. de denkwereld van Fer-

nando Savater nader belicht en getoetst. 
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' I LLIGE 
AGEETH BLEEKER 

De afdeling Den Helder is ont-

waakt. De eerste grote daad was 

het project Vrijwillige Thuiszorg 

binnenhalen. Een betaalde kracht 

en de inrichting van een eigen 

kantoor zijn nu zo normaal dat 

het lijkt alsof het nooit anders is 

geweest. De actieve opstelling 

van de afdeling zorgt voor grote 

belangstelling van vrijwilligers. 
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• De afdeling Ooststel-
lingwerf (Friesland) van 
Humanitas doet mee 

aan een project waarbij 
vrijwilligers zelfstandig 
wonende ouderen on-
dersteunen. Bijvoor-
beeld door hen te verge-
zellen als ze op stap 
gaan. Zo voorkomen ze 
dat ouderen de deur niet 
meer uitgaan en sociaal 
geïsoleerd raken. 

	_OM 

De deur uit in Oosterwolde 

moment] 

Wakker Den Heider wekt enthousiasme 
'DYNAMISCH, DAT IS EEN VAN ONZE kern-
woorden', zegt Karin Hofland. 'Er zijn heel 
veel ontwikkelingen in Den Helder en daar 
doen we wat mee.' Gedreven vertellen Kar-
in, coordinator van het project Vrijwillige 
Thuiszorg (vT-project), en Annelies Lod-
der, interim-voorzitter van de afdeling 
Den Helder, over de geschiedenis, de acti-
viteiten en de plannen van de afdeling Den 
Helder. In het afgelopen jaar zijn al diverse 
projecten voorbereid. Het afgelopen jaar is 
een tweede betaalde kracht aangenomen. 
Dit dankzij een nieuw project, het zoge-
naamde maatjesproject, een initiatiefwaar-
bij vrijwilligers ex-psychiatrische patiën-
ten ondersteunen bij het vinden van hun 
weg in de gewone maatschappij. 'Het dis-
trict heeft dit project overgenomen van de 
regionale thuiszorg', vertelt Hofland. 'Die 
had het opgezet met subsidie van een ver-
zekeringsmaatschappij. Het doel van dit 
project is om te voorkomen dat mensen te-

rechtkomen in het circuit van de betaalde 
zorg.' Annelies vult aan: 'Er is bij instanties 
een trend om vrijwilligerswerk neer te leg-
gen bij vrijwilligersorganisaties in plaats 
van bij beroepsorganisaties. Ook de thuis-
zorg en de verzekeringsmaatschappij 
vonden het beter om het project aan Hu-
manitas over te dragen, net als wij.' 

Een consulent van het district onder-
steunt het vT-project. 'Zij is onze steun en 
toeverlaat', zegt Annelies. Zij weet inmid-
dels welke vragen ze kan stellen aan het 
districtsbureau, ze heeft fondsen binnen 
Humanitas ontdekt en subsidiepotjes el-
ders. Humanitas is in Den Helder al aan de 

slag gegaan voordat er goed en wel een be-
stuur is gevormd. Een steunpilaar van het  

bestuur is ook penningmeester George van 
Nieuwenhuizen, die veel avonden thuis 
achter de computer zit voor Humanitas. 
Voor het vinden van bestuursleden hebben 
Annelies en Karin een jaar de tijd. Ze willen 
graag een bestuur waarvan de leden des-
kundig zijn op het gebied van het vrijwilli-
gerswerk. Elk bestuurslid moet een eigen 
aandachtsgebied krijgen, bijvoorbeeld het 
opzetten van projecten, het aflopen van 
vergaderingen of het toetsen van beleid. 

Buddyprfoil  eet  overgenomen 
Deskundigheid en professionaliteit zijn 
wezenlijk voor deze werkwijze. Karin: 'Dit 
is een van de redenen waarom de afdeling 
het Buddyproject kon overnemen toen de 
regionale vereniging Belangenbeharti-
ging voor Mensen metAids en Seropositie-
ven ermee stopte. In dit project ondersteu-
nen vrijwilligers seropositieven en 
aidspatiënten. Die organisatie heeft geke-
ken naar wat er in de regio is op het gebied 
van vrijwilligerswerk en hoe dat loopt.' 

Annelies: 'Wellicht heeft de verzeke-
ringsmaatschappij die het vT-project 
subsidieert, hierbij gestuurd.' Ook het 
Buddyproject valt onder Vrijwillige 
Thuiszorg. Het maatjesproject, opgezet 
in samenwerking met de Gcz, valt daar 
weer buiten. Bij dit project spreekt het 
Annelies zeer aan dat de geestelijke ge-
zondheidszorg iets voor haar cliënten wil 

doen in de vrijetijdsbesteding, buiten de 

betaalde zorg. Zowel de GGZ als Humani-

tas zetten daarbij hun specifieke deskun-

digheden in. De GGZ selecteert de cliën-

ten, de afdeling Den Helder koppelt de 

vrijwilligers die als maatje samen met de 

IE Karin Hofland uit Den Helder heeft geen gebrek 

aan vrijwilligers. 

cliënt iets actiefs doen, bijvoorbeeld sa-
men naar het strand of naar de markt.' 

AfdelingDen Helder wil zowel het aantal 
vrijwilligers als het aantal cliënten vergro-
ten. Zo zijn er gebieden, bijvoorbeeld in de 
Wieringermeer, waar nog weinig gebeurt 
aan terminale zorg. De afdeling is daarom 
bezig met een project voor terminale zorg, 
samen met het Rode Kruis en Stichting 
Graag Gedaan, die bijvoorbeeld huisbezoek 
en boodschappen doet. Annelies: 'Deze 
twee organisaties krijgen aanvragen voor 
terminale zorg. Wij verzorgen op verzoek 
van het Rode Kruis scholing van vrijwilli-
gers en coordinatie van het project.' 

Krantenkoliornmen 
Den Helder heeft vooralsnog geen proble-
men met de werving van vrijwilligers. 
Karin en Annelies versturen regelmatig 
mailings en persberichten, die vaak de 
krantenkolommen halen. Bekendheid is 
belangrijk om te zorgen dat mensen je 
willen helpen, vindt Humanitas in Den 
Helder. 'Betrokkenheid, contact met vrij-
willigers en leden, bijvoorbeeld op open 
dagen, dat is voor dit jaar het belangrijk-
ste', zegt Annelies. 

Karin beaamt dit volmondig. 'Veel vrij-
willigers geven aan dat ze het prettig vin-
den het gevoel te hebben niet alles alleen 
te hoeven doen.' 

Annelies besluit: 'We zetten wenselijk-
heid en werkelijkheid naast elkaar en be-
denken steeds waarom er iets zouden 
moeten doen. Zo maken wij keuzes.' 
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20 maart 

25 maart 

25 maar  " 

25 maart 

27 maart 

28 maart 

10 maart 

10 maart 

11 maart 

12 maart 

23 maart 

genda Nieuws voor kader en bestuurders 

 

Eerste trainingsdagt.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de  regio Zuid  op het 

districtskantoor in Eindhoven van 13.30 tot 21.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Zuid Noordwest (Jeanne van Beers, 

Ben Ossendrijver), telefoon 040 213 0711. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de regio Utrecht en 

't Gooi in Amersfoort van 9.30 tot 17.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Noordwest (Tirtsah Kerpel), 

telefoon 020 305 1133. 

Vergadering van het  Groot Managementteam in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 5231100. 

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), gehouden in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: Landelijk Bureau 

Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020. 523 1100. 

Toneelavond voor de leden van Humanitas afdeling Leeuwarden. It Huzumer Toaniel voert de klucht De grutte fersierderop. 
Plaats: Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan 57 in Leeuwarden, aanvang: 19.30 uur. 

Overleg tussen de penningmeesters van de districten en het hoofdbestuur van Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau 
Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 5231100. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de regio 
Noord-Holland Noord  in 't Trefpunt in Alkmaar van 9.30 tot 17.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Noordwest 

(Tirtsah Kerpel), telefoon 020 305 1133. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de regio Drenthe 
op het Humanitaskantoor in Assen van 13.30 tot 21.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Noord (Margriet van der Kleij, 

Hanneke Jagersma), telefoon 050 312 0633. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de regio Groningen 
op het districtskantoor in Groningen van 13.30 tot 21.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Noord (Klaas Maat/Willem de 

Vries), telefoon 050.312 0633. 

Eerste bijeenkomst van de  penningmeesterscursus  voor gevorderden voor de districten Noordwest, Zuidwest en Zuid in de 
Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 523 1100. 

Tweede trainingsdagt.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de 
 regio Friesland  op 

het Humanitaskantoor in Leeuwarden van 13.30 tot 21.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Noord (Duco Feenstra, Gonnie 
Westerhuis), telefoon 050 312 0633. 

Introductiedag voor nieuwe vrijwilligers 
 en beroepskrachten op het landelijk bureau Humanitas. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 523 1100. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de 
 regio Zuidwest 

Noord  op het districtskantoor in Den Haag van 13.30 tot 21.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Zuidwest (Margriet 
Dijkstra, Nardie Eijsberg), telefoon 070. 358 4284. 

Trainingen en workshops 

•
Aan de medewerkers van de Campagne 

Helpdesk van Humanitas kunt u vragen 

stellen over het voorbereidingstraject van de 

PR-campagne van Humanitas, die in het jaar 

2000 begint. De afgelopen weken hebben al 

een flink wat mensen gebeld voor meer infor-

matie. Voor alle duidelijkheid: ook het dis-

trictskantoor kan informatie geven over plaats 

en datum van de trainingen. 

Uit de vragen bleek dat veel mensen meer 

informatie willen over het vervolg van het cam-

pagne-ontwikkelingstraject. In de eerste ron-

de workshops, die in februari is afgesloten, 

hebben afdelingen, besturen en stichtingen 

van Humanitas zich gebogen over het mission 

statement van Humanitas, een geschreven 

doelstelling. Daarnaast is een eerste aanzet 

gemaakt voor een slogan tijdens de campag-

ne- periode en hebben de verschillende afde- 

lIntroductiedag 
Op zaterdag 20 maart organiseert het 

Landelijk Bureau een introductiedag 

voor nieuwe en aanstaande vrijwilligers en 

betaalde krachten van Humanitas. Tijdens 

deze dag biedt Humanitas een kijkje in de 

keuken. Zoals gebruikelijk houdt een spreker 

een algemene inleiding en belichten drie Hu-

manitas-medewerkers in workshops drie acti-

viteiten van Humanitas. Dit keer zijn dat (on-

der voorbehoud) Home-Start, Stichting 

Protecta en Bezoekgroep Gedetineerden. 

Ook degenen die zich hadden opgegeven 

voor de geannuleerde introductiedag van 6 

februari zijn op 20 maart van harte welkom. 

De dag vindt plaats op het Landelijk Bureau 

van Humanitas in Amsterdam. Inlichtingen: 

Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den 

Brink), telefoon 020 • 523 11 00.  

lingen een voorlopige keuze gemaakt voor 

campagnemiddelen. 

In de tweede ronde workshops, die in de 

meeste regio's in maart zullen starten, wordt 

een plan ontwikkeld voor het werven en behou-

den van leden en vrijwilligers, een van de doel-

stellingen van de campagne. Daarnaast is het 

belangrijk dat de naam Humanitas en de inhoud 

van hetwerk bekender worden bij het publiek. 

In de derde ronde workshops zal de bood-

schap van de campagne definitief worden 

vastgesteld. Dan zal ook de eerste presenta-

tie plaatsvinden van de manier waarop de 

campagne vorm zal krijgen. 

De data van de komende ronde workshops 

zijn te vinden in de Agenda op de naastliggen-

de pagina. De Campagne Helpdesk is te berei-

ken van maandagtot en met donderdag op het 

landelijk Bureau (Wendy Maas en Jacqueline 

Kenkel), telefoon 020 • 523 1100. 

Basisboek vrijwilligers-
anagement 

lo
Op welke manier kunnen organisaties 

systematisch aandacht besteden aan 

de rol en bijdrage van vrijwilligers? Het ant-

woord staat in het pas verschenen Basis-

boek vrijwilligersmanagement. Dat biedt een 

overzicht van onderwerpen die belangrijk 

zijn voor het opzetten of verbeteren van het 

vrijwilligersbeleid. In zeven stappen en gelar-

deerd met praktische tips helpt het hand-

boek bij het aanbrengen van structuur en 

het ontwikkelen van vrijwilligerswerk. Het 

boek is voor / 34,50 verkrijgbaar bij de 

boekhandel (ISBN 90-6283-111-1). 

■ Lenneke Overmaat bereidt samen met vrij-

willigers van Humanitas in Dordrecht een publi-

citeitsplan voor.(zie 'Nieuws PR-campagne') 

Praten  over de dood 

•
Afdelingen van Humanitas, de AWL en 

het Humanistisch Verbond organiseren 

cursussen onder de titel Praten over de dood 

verrijktje leven. Ze zijn bedoeld voor iedereen 

die om wat voor reden ook geïnteresseerd is in 

het thema. De cursus biedt handvatten om de 

soms onbewuste barrières te slechten. Er zijn 

zes gespreksbijeenkomsten van ongeveer 

twee uur met maximaal twaalf deelnemers. 

Een handboek, een informatiemap én de eigen 

ervaringen van de deelnemers vormen voor el-

ke bijeenkomst de basis van de gesprekken. 

De volgende thema's komen aan bod: 

• de dood in onze samenleving 

• levensbeschouwing en de dood 

• sterven, stervensbegeleiding, zelfdoding 

en euthanasie 

• kinderen en de dood 

• de uitvaart en regelingen rond overlijden 

• rouw en rouwbegeleiding 

De organisatie van de cursus vindt plaats 

in overleg met de districten en/of afdelingen 

van de betrokken organisaties. De cursuslei-

ding is in handen van vrijwilligers van de drie 

organisaties, die hiervoor een speciale kader-

training hebben gevolgd. De cursusleiders 

zorgen voor de locaties en de data van de cur-

sussen. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Ruud van SijI), telefoon 020 • 521 9000 en 

het verenigingssecretariaat AWL, telefoon 

023.525 7900. 

@ffiV52%3 C9E3 n de PR-Campagne 

Landelijk vrijwilligersdag Home-Start 
 in de Koningszaal van Artis in Amsterdam. Inlichtingen: Landelijk Steunpunt 

Home-Start (Wendy Maas, Marijke Galama), telefoon 020.5231100. 

Landelijk MA-dag 
 voor maatschappelijke activeringswerkers van Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 

(Michael Kerkhof), telefoon 020 523 1100. 

Tweede bijeenkomst van de penningmeesterscursus voor gevorderden voor de districten Noor dwest, Zuidwest en Zuid 

in de Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 523 1100. 

Tweede trainingsdag t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR/imago-campagne in 2000, bedoeld voor de 
 regio  Zuidwest Zuid 

 in Bergen op Zoom van 9.30 tot 17.00 uur. Inlichtingen: Humanitas district Zuidwest (Margriet Dijkstra, Nardie Eijsberg). 
telefoon 070 358 4284. 

Zondagmiddagactiviteiten, 
 georganiseerd door afdeling Amsterdam. telefoon 020 . 523 1100. 

Breed Bestuurlijk Overleg 

4,  Woensdag 10 maart vindt in Congrescentrum De Eenhoorn een 

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) plaats. Op de agenda staat de eva-

luatie van de districtsvorming. In 1994 besloot Humanitas de gewesten 

OP te heffen en in de plaats daarvan districten te vormen. District Noord 

heefttwee jaar als proef-district gefungeerd. Humanitas ging hiertoe over 

om de vereniging in staat te stellen slagvaardiger, efficiënter en effectie-

verte reageren op de behoeften van de samenleving. Anno 1999 is hettijd 

om de districtsvorming te evalueren. Aan het BBO wordt deelgenomen 

oor het hoofdbestuur van Humanitas, districtsbesturen, districtsma- 

ers en de directeur van het Landelijk Bureau. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 . 523 1100. 

Landelijke MA-dag 

•
Op donderdag 25 maart wordt in con-

grescentrum De Eenhoorn in Amers-

foort een landelijke MA-dag georganiseerd, 

waarvoor alle MA-consulenten (maatschappe-

lijke activering) van Humanitas zijn uitgeno-

digd. Centraal staat het vak van MA-werker, 

met name de positie van de MA-consulenten 

ten opzichte van afdelingsbesturen. Het pro-

gramma duurt van 10.00 tot 16.30 uur. In-

lichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bart 

Schenke), telefoon 020 • 523 1100. 
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Doet u mee? 

lHans doet er wat aan gr 

:r. 

• 

..  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 

vluchtelingen. 

Informatie 
Humanitas, telefoon 020.5231100 
fax 020.6227367, email info@lb.humanitas.nl  

bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 

/ 

E 

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

Dat gaat veel gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft 
genomen. Maar veel mensen vinden het moeilijk of 
onaangenaam om zulke maatregelen te treffen. 

Bij een overlijden moet er snel heel veel geregeld worden. 

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouwbare, ervaren 
mensen die u kunnen helpen. Als uw executeur-
testamentair 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 
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J A 	ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het 

Steunfonds Humanisme. 

v / m 
naam 

adres 

pc / plaats 

telefoon 
m 

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

Postbus 

Brieven Brieven 
Van Mens Tot Mens biedt lezers de ruim-

te om te reageren op artikelen. Ook vra-

gen of opmerkingen over Humanitas zijn 

welkom. U kunt uw reactie richten aan de 

redactie van Van Mens Tot Mens, post-

bus 71, 1000 AB Amsterdam. De redac-

tie kan eventueel uw inzending inkorten 

of bewerken. 

Transseksuele kinderen 
Met de commotie die enige tijd geleden 
is ontstaan over de puberteitsremmen-
de behandelingen bij genderdysfore-
transseksuele kinderen in het vu Zie-
kenhuis, lijkt het mij zinvol dat 
Humanitas haar visie op dit ingewik-
kelde onderwerp ontvouwt. Al een jaar 
of vijf worden in het vu Ziekenhuis te 
Amsterdam een klein aantal jonge kin-
deren en pubers behandeld met puber-
teitsremmende hormonen. Een behan-
deling die, voor zover wij weten, 
internationaal medisch verantwoord is 
en wetenschappelijk wordt onder-
bouwd. De kinderen en pubers waar 
het om gaat zijn bij de geboorte behept 
met een onverdragelijk gevoel van on-
behagen over het eigen geslacht. Zelf-
moord komt in deze groep schrikba-
rend vaak voor. Bij de Riagg's worden 
deze kinderen onveranderlijk het bos 
in gestuurd en veel huisartsen en psy-
chiaters ontkennen het probleem ge-
woon. De kinderen kunnen zich niet 
aansluiten bij leeftijd- en seksegeno-
ten. Vanaf hun vroegste herinnering 
hebben zij het gevoel toneel te moeten 
spelen. Een toneelspel dat hun overle-
vingsstrategie is geworden, maar dat 
hen zo knakt en vervormt dat zij zich 
totaal opsluiten in zichzelf. 

Zo nu en dan zien wij deze kinderen 
met hun ouders op onze spreekuren 
verschijnen. Soms omdat zij attent zijn 
gemaakt op het bestaan van Humani-
tas en haar begeleiding bij geslachts-
aanpassende behandelingen, soms ge-
woon door een behulpzame huisarts 
die op internet bij de site van de Werk-
groep Transsexualiteit Humanitas te-
recht is gekomen (www.wgtrans.nl). 
Kinderen en ouders die zich aanmel-
den voor hulp sturen wij in eerste in-
stantie altijd naar Prof. Dr Peggy 
Cohen-Kettenis in het Azu te Utrecht. 
Zij luistert en kijkt uiterst zorgvuldig 
en staat beslist niet klaar om direct het 
etiket transseksueel op te plakken. Pas  

als na lange, veelvuldige en uitputten-
de gesprekken met ouders en kind 
blijkt dat een geslachtsaanpassende 
behandeling in toekomst de enige uit-
weg is om het kind in gezondheid te 
laten opgroeien, wordt in nauw overleg 
met het Genderteam van de vu overge-
gaan tot het verstrekken van puber-
teitsremmende hormonen. Dat geeft 
tijd voor een weloverwogen beslissing 
van het geestelijk gewoon doorgroeien-
de kind over de onomkeerbare ge-
slachtsaanpassing. Daarnaast wordt bij 
jongetjes de als gruwelijk beleefde on-
stuitbare groei van forse handen, voe-
ten, baardgroei en baard in keel uitge-
steld en bij meisjes borstvorming, de 
groei van bredere heupen en menstru-
atie. Zodra het innemen van medicij-
nen stopt, groeien deze kinderen ge-
woon verder volgens de genencodering 
in hun lichaamscellen. 

Kinderen behoren zelf de hoogst 
verantwoordelijke beslissingen te 
nemen. Wij volwassenen hebben de 
plicht om ze daarin te begeleiden met 
liefde, aandacht, psychotherapie en be-
schikbare kennis. Humanitas is vijftien 
jaar geleden gestart met een zelfhulp-
organisatie van transseksuelen en gen-
derdysfore mensen, de Werkgroep 
Transsexualiteit en Genderdysforie. 
Deze landelijke werkgroep zet zich in 
om transseksuele en genderdysfore 
mensen en hun familie, vrienden en 
naasten steun, informatie, een luiste-
rend oor en langdurige psychosociale 
begeleiding te bieden. Daarbij hebben 
wij een hechte werkrelatie met het 
Genderteam van het vu Ziekenhuis te 
Amsterdam. De afgelopen vijftien jaar 
heb ik behoorlijk succesvol gewerkt 
met duizend van de naar schatting 
1.800 á 2.000 transseksuelen en gen-
derdysfore cliënten in Nederland. Ik 
hoop dat alle kinderen die leven met 
het fnuikende onbegrip de dag mogen 
meemaken waarop transseksualiteit 
wordt gezien zoals het is: een variatie 
in menszijn. 

Petra C. Kiene 
beleidsmedewerker transseksualiteit 
Landelijk Bureau Humanitas 

Opa en oma op verzoek 

Ouders krijgen kinderen, grootouders 
krijgen kleinkinderen. Met gepaste 
trots tonen ouders hun nageslacht aan 
hun voorgeslacht. Geluk alom, maar  

dat is niet vanzelfsprekend. Anderhalf 
jaar geleden lazen wij een advertentie 
van Humanitas, een oproep aan men-
sen die voor hun kind(eren) een opa 
en/of een oma zochten of die opa en/of 
oma wilden zijn. Na enige aarzeling 
hebben wij ons aangemeld voor een 
opa en oma voor onze zoon. Een Drent-
se afdeling van Humanitas belde en wij 
maakten een afspraak. TWee medewer-
kers van Humanitas kwamen langs en 
stelden allerlei vragen over het hoe en 
waarom van onze vraag. Zij vertelden 
dat een echtpaar zich spontaan had 
aangemeld als opa en oma. Zouden de 
medewerkers van Humanitas hun 
eigen kinderen bij dit paar achterlaten, 
vroegen wij. Het antwoord was positief. 
Na een week bedenktijd besloten wij 
om het te proberen. We hebben onze 
zoon rustig voorbereid - voor zover dat 
kon - op zijn eerste bezoek aan opa en 
oma. 

De eerste kennismaking verliep in 
een vrij ontspannen sfeer. Onze zoon 
voelde zich er vanaf het eerste mo-
ment thuis, wat voor ons het belang-
rijkste was. Ook ons eigen gevoel was 
goed. Het klikte. Het contact is alleen 
maar beter geworden. We hebben het 
echt getroffen met zulke geweldige 
mensen, die door een 'echte' opa en 
oma niet verbeterd kunnen worden. 
Als er meer van zulke mensen zouden 
zijn, zou de wereld er stukken anders 
uitzien. Humanitas, bedankt! 

lluee gelukkige ouders met een gelukkig 
kind met een gelukkige opa en oma 
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