
\ 

t 	 \s4  

-S1  ‘11 anitA Wereldwijd 
multi-culturele festivals 

- 	Zre Mc de Ander ir 
uniek project voor blin 

Interview Ha 
`'Genezen in eigen kliniek' 

en slechtzienden 



	 mgn1;0 P 
■ 

0 

voor 
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 HUMANISME, MENS EN WERELD 

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

over de dwingende tijd van kalenders, 
klokken, roosters, agenda's en deadlines. 

De een komt altijd tijd tekort, de ander 
heeft tijd over. Hoe ervaar je de tijd als je 
moet wachten op je vrijheid in de bajes? 

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

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

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

Culturele verschillen in tijd 
Modern leven: slaven van de tijd 
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In dit speciale jubileunznummer van 
1995 alles over hoe mensen niet elkaar sa-
men leven. De individualisering lijkt te ver 
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan 
ook op zoek naar meer broederschap,  naar 

een nieuw soort samen leven. Met voldoende 
ruimte voor het individuele in de mens. Is het 
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)tolerantie, saamhorigheid, 
vooroordelen, opvoeden en vriendschap. 
Lees hoe blank en zwart leren samenwerken 
in de theatergroep Nultwintig. Hoe autoch-
tonen en nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven'? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hu-
manitas en het Humanistisch Verbond. 

 

MAANDBLAD OVER HUMANISME, MENS EN ‘;;E 

 

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer van 1994. 
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kind 
van je ouders blijf je, ook wanneer je al lang volwassen en zelfstandig 
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De hand 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 met je ouders 
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles 
over de ruzies, de eisen, de ergernis, maar ook over de vreugde, de in-
spiratie en de verbondenheid. 

Zo bestelt u: 

Maak f 15,- (inclusief portokosten) over op giro 58 van 
het Humanistisch Verbond in Amsterdam onder vermel-
ding van 706/mtm. Let s v p. op het juiste adres op uw 
overschrijving! 

Wilt u graag informatie over andere themanummers, 
bel dan het redactiesecretariaat: 020 	5219030. 
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4 Humanitas Nieuws 
Met een Brabants initiatief over de opvang van Rotter-

damse zwerfkinderen. 

6 Zien Met Andermans Ogen 
Een uniek project van Humanitas in de Noordoost-

polder voor blinden en slechtzienden. 

Humanitas wereldwijd 

In dit nummer is een groot artikel gewijd aan de 

festivals Humanitas Wereldwijd die momenteel in 

Brabant worden gehouden. De activiteiten zijn van 

een heel andere orde dan we van Humanitas ge-

wend zijn. Toch is Wereldwijd een Humanitas pro-

ject dat op een heel bijzondere manier inspeelt op 

een van de prioriteiten die we onszelf gesteld heb-

ben: het bevorderen van een samenleving waar-

aan mensen uit verschillende culturen optimaal 

kunnen deelnemen. Daarbij is communicatie tus-

sen de verschillende groepen van groot belang. 

De festivals hebben als uitgangspunt om de gelijk-

waardigheid en het respect voor elk individu te be-

vorderen. Humanitas Wereldwijd, met alles wat 

daaruit voorvloeit, is 

daarom voor humanitas 

een kans om heel con-

creet te werken aan 

multi-culturele samen-

levingsopbouw. 

Naast de voor Humani-

tas niet zo voor de hand 

liggende uitvoering van 

festivals, is er nog iets 

bijzonders aan de hand. Over het algemeen wor-

den eerst afdelingen gerevitaliseerd voordat acti-

viteiten worden georganiseerd. In Brabant zien we 

dat het ook andersom kan. Humanitas afdeling Til-

burg heeft Humanitas Wereldwijd 'geadopteerd' 

om zowel een impuls te geven aan multi-culturele 

activiteiten als aan afdelingen van de vereniging. 

Het festival genereert een enorme hoeveelheid 

aandacht in de media en dus aandacht voor onze 

organisatie. De vrijwilligers die werken voor het 

festival, worden voor Humanitas geïnteresseerd 

en bezoekers maken op een bijzondere manier 

kennis met de vereniging. Bij elke festival-activi-

teit krijgen bezoekers informatie over Humanitas. 

'Slapende' afdelingen krijgen een enorme impuls 

en bekendheid zodat een voedingsbodem onstaat 

voor activiteiten. Humanitas Wereldwijd krijgt 

daarmee een betekenis die veel verder gaat dan 

de activiteiten tijdens het festival. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 

vee Mens Tot Mens 

bet tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 
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8 Interview Hans Becker 
De directeur van de Stichting Humanitas liet zich 

opnemen in zijn eigen woonzorgcentrum. 

10 Humanitas Wereldwijd 
Humanitas nam vier kleine, multi-culturele festivals in 

Noord-Brabant over. Het afsluitende festival vindt plaats 

in augustus. 

12 Trend: Naar Europees model 
Wat zijn de gevolgen van de Europese eenwording 

voor het sociaal beleid? 

13 Zusters 
Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

14 Het Moment 
De Praatlijn van Humanitas is begonnen met 

maandelijkse thema's. 

15 Afdeling Zwolle 
De afdeling Zwolle zoekt naar witte vlekken in de zorg. 

16 Agenda 

17  Organisatie 

18  Postbus 71 
Met brieven van lezers. 



Zorgconsulent aan  de slag 

e Joke Heinrich werkt sinds kort als zong-

consulent in het wooncomplex de Prin-

senwiek in Rotterdam, één van de wooncom-

plexen van de Rotterdamse stichting De 

Wieken. Onder de noemer Zorgconsult Prins 

Alexander adviseert en begeleidt Joke Heinrich 

zelfstandig wonende ouderen. Het gaat hier 

om een samenwerkingsproject van de stich-

ting De Wieken en de stichting Humanitas Rot-

terdam. Humanitas speelt hiermee in op de 

toenemende behoefte aan (complexe) zorg bij 

ouderen die langer zelfstandig thuis willen wo-

nen. Wanneer de ervaringen in de Prinsenwiek 

goed zijn, overweegt het bestuur van De Wie-

ken de dienstverlening ook naar hun andere 

wooncomplexen uit te breiden. 

Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bi 

Rotterdamse zwerfkinderen 

•

Humanitas is betrokken bij een opmerkelijk initiatief om in Noord-

Brabant een opvangboerderij te beginnen voor zwerfkinderen uit 

Rotterdam. Het initiatief is van Willem van de Geer, een zakenman die 

zich heeft teruggetrokken uit het bedrijfsleven en zich nu inzet voor dit 

project. Aan dit project ligt een nauwkeurig uitgedacht financieringsplan 

ten grondslag. Elke jongere krijgt een minimale sociale uitkering en een 

hypotheek, waarvan maandelijks vierhonderd gulden overblijft om van te 

leven. De boerderij wordt gefinancierd uit de bedrijfsactiviteiten en het 

geld van de hypotheek. Van de Geer zoekt mensen die voor de jongeren 

financieel garant willen staan. Naast deze financiële borg moeten deze 

mensen bereid zijn om de jongeren twee keer per jaar te bezoeken. Zo 

ontstaat een sociaal netwerk dat voor de jongeren als uitgangspunt kan 

dienen voor een actieve. constructieve rol in de maatschappij. Voor het 

uitwerken van dit initiatief zal gebruik worden gemaakt van de ervaring 

die Humanitas heeft opgedaan hij het opzetten van sociale pensions en 

van haar moderne ideeen over maatschappelijke opvang. Naar ver wach 

ting zal in juli een begin worden gemaakt met de uitvoering van het plan 

jaar 5 jaar 
Kinderdagverblijf ,dik Kinderdagverblijf Bambino in Land-

graaf vierde onlangs haar 5-jarig be-

staan. De leiding en de ouderraad van het 

kinderdagverblijf wilden het jubileum op lu-

dieke en sfeervolle wijze vieren met kinde-

ren en ouders. Het feest werd gehouden 

in Grand Theater Landgraaf. Zowel ouders 

als kinderen brachten liedjes ten gehore 

en diverse artiesten gaven act de présen-

ce. In 1992 opende de Stichting Kinderop-

vang Humanitas haar tweede kinderdag-

verblijf in Landgraaf. Momenteel verzorgt 

Bambino de opvang van 60 kinderen in de 

leeftijd van 6 weken tot 12 jaar. De Stich-

ting Kinderopvang Humanitas heeft inmid-

dels 57 kinderdagverblijven en 25 gastou-

dercentrales door het hele land. 

■ Eén van de bloeiende 

kinderdagverblijven 

van Humanitas 

Nieuw bestuur Humanitas ilaidden-Drenthe 

®
De afdeling Midden-Drenthe van Humanitas, die de gemeenten 

Westerbork en Bellen omvat, heeft een nieuw bestuur. In 1992 

kwam deze afdeling zonder bestuur te zitten, omdat er destijds geen 

kandidaten waren. Zodoende werden de activiteiten van de afdeling 

voor onbepaalde tijd ondergebracht bij de afdeling Assen. zodat het lo-

pende werk door kon gaan. Vijf jaar later is het tij gekeerd. De afdeling 

heeft weer een eigen bestuur dat uit zeven personen bestaat. 

50 mille voor 
Maatjesproject 

•

Dankzij een Sponsorfietstocht is het 

Maatje‘spi rijer t van Humanitas 

50.000 gulden rijker Ruin] vijftig medewen 

kers van instellingen visui geestelijke ge 

zondheirlsiorg in (ai cti uiige!' lichtten het he 

drag hij eikaai gt-fif-t-d f-,i, ,ivder, toens de 

Ronwverrufe[rhllng lln 
Doeanchem 

Sinds twee jaar biedt de afdeling Doe- 

tinchem van Humanitas hulp bij rouw-

verwerking. De werkgroep Steun bij rouwver-

werking is gestart nadat duidelijk werd dat 

mensen die iemand verloren hadden, soms 

hun ervaring wilden delen met een lotgenoot. 

De werkgroep heeft ook een sub-werkgroep 

voor verliesverwerking na zelfdoding. De vrij-

willigers van Humanitas brengen een bezoek 

aan nabestaanden. Ook bestaat de mogelijk-

heid deel te nemen aan een gespreksgroep. 

Alle vrijwilligers van de werkgroep hebben zelf 

ervaring met verlies en rouw. Voor hun vrijwilli-

gerswerk hebben zij een basistraining gevolgd 

en komen regelmatig bijeen voor overleg en 

bijscholing. 

Voor informatie kan men contact opnemen 

met Yvonne Wingerden. telefoon 0314 

364194 (tussen 19.00 en 20.00) en Ria 

Ansems, telefoon 0316 225963. 

Hil.ijonanlls'Llen gaan nauwer( 
samenwerken 

Het Humanistisch Verbond en Humani- 

tas op de Veluwe gaan nauwer samen-

werken. Het gaat om uitvaartbegeleiding. 

rouwgroepen en vriendschappelijk huisbe-

zoek. Beide organisaties hebben met deze 

onderwerpen grote kennis en ervaring. On-

danks de confessionele grondslag die op de 

Veluwe gangbaar is, doen steeds meer men-

sen een beroep op buitenkerkelijke hulpverle-

ning. Dankzij een financiële bijdrage van de 

regering kunnen de twee humanistische orga-

nisaties deze hulpverlening op grotere schaal 

gaan aanbieden. 
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nómieren uit Rijnmond 

CD
Met name voor kinderen uit sociaal-economisch zwakkere milieus is 

ieder jaar op vakantie er niet bij. Daarom nodigt Humanitas jaarlijks 

kinderen uit voor een onvergetelijke vakantie. Eén van die initiatieven heeft 

betrekking op kinderen uit Rijnmond. Aanvankelijk was het Rijnmond-pro-

ject bedoeld voor astma-patiëntjes die een week in de frisse lucht door-

brachten in het noorden. Maar aangezien er ook veel kansarme kinderen 

uit sociaal-economisch zwakkere milieus nooit op vakantie gaan, zijn deze 

klinderen er ook bijgekomen. De leeftijd van de kinderen varieert van 5 tot 

13 jaar. Ze wonen meestal in verouderde wijken waar nauwelijks gelegen-

heid is om buiten te spelen. Ook krijgen zij soms te weinig aandacht in het 

gezin. De kinderen worden door hulpverleningsinstanties aangemeld bij de 

vrijwilligers van Humanitas in Rotterdam. Vervolgens worden geschikte lo-

geeradressen gezocht. Dit is ieder jaar echter weer een moeilijke klus. Voor 

dit seizoen zijn inmiddels voldoende logeeradressen gevonden en kunnen 

de Rijnmond-kinderen uitkijken naar een onvergetelijke vakantie. 

E 

o Kinderen op een 

door Humanitas 

georganiseerde 

vakantie 

Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

De ombudsvrouw van Eemland 

ao De afdeling Eem an van Humanitas heeft een ombudsvrouw in haar gelederen. Corrie 

Metzger is in Baarn actief als Humanitas Ombudsvrouw Gehandicaptenproblematiek. Zij 

bedient ongeveer twintig cliënten die regelmatig een beroep op haar doen. Daarnaast geeft zij in- 

cidenteel voorliet t 	JT.  Voorziening die aan gehandicapten worden verstrekt krachtens de 

Wet Voorzieninge Gehandicapten (WVG) en de AWBZ. Zaken waar zij mee te maken krijgt zijn bij-

voorbeeld aanpassing van een woning, verstrekking van scootmobiels, verhuizing en verstrek-

king van aangepas e fauteuils. Corrie Metzger is telefonisch bereikbaar op 035 • 541 61 67. 

rit de diverse instellingen aan. Het Maatjes-

project brengt vrijwilligers (maatjes) in con-

tact met mensen die door hun psychische 

problemen in een sociaal isolement terecht 

zijn gekomen. Wil Hoek, manager district 

Noord van Humanitas, nam het bedrag in 

ontvangst. Het geld is bestemd voor de wer-

ving van nieuwe maatjes en voor een nade-

re invulling van het project. Het is de bedoe-

ling dat volgend jaar de hele provincie 

Groningen het werkterrein van het Maatjes-

project zal worden. 

Openlucht-lunch in 
winkelcentrum 

•
In Pompidoe in Landgraaf, één van de 

kindercentra van de Stichting Kinderop-

vang Humanitas, is vorige maand hard ge-

werkt aan het thema Meubelstukken in een 

andere omgeving. Kinderen in de leeftijd van 

4 tot 10 jaar die gebruik maken van de na-

schoolse opvang van het kindercentrum, 

hebben oude meubels opnieuw geverfd. Niet 

alleen een nieuwe kleur bepaalt hoe een 

meubelstuk wordt gezien en ervaren, ook  

een andere omgeving heeft daar invloed op. 

Daarom heeft de groep ter afsluiting van de 

themaweek de meubels verhuisd naar het 

winkelcentrum van Landgraaf om daar, mid-

den tussen het winkelend publiek, een 

openlucht-lunch te houden. 

't Gooi zoekt vrijwilligers 

•
Afdeling 't Gooi van Humanitas zoekt vrij-

willigers voor het project Vriendschappe-

lijk Huisbezoek. De vrijwilligers brengen zo nu 

en dan een bezoek aan mensen die zich een-

zaam voelen of om een praatje verlegen zijn. 

Inlichtingen: afdelingssecretariaat, telefoon 

035.656 08 05. 

PubDficlteit uitvaart 
en rouw 

•
Op zaterdag 24 mei kwamen twaalf vrij-

willigers uit de regio Rotterdam, samen 

met Frans van Wijk (Humanistisch Verbond) 

en Lotte Wouters (Humanitas), een dag bij el-

kaar om de beginselen van de public rela-

tions (gerichte voorlichting en publiciteit) on-

der de knie te krijgen. Het ging daarbij om 

verduidelijking en verwoording van het aan-

bod, Uitvaartbegeleiding en Steun bij rouw 

en om te komen tot een plan per afdeling voor 

werving en public relations. De deelnemers 

verdiepten zich in doelgroepen, aanbod, ma-

nieren van werven, tijdsfasering en midde-

len. Zij oefenden in het opstellen van plannen 

met als eindresultaat dat elke afdeling aan 

het eind van die dag een eigen publiciteits-

plan rijker was, met tijdsfasering en goede 

ideeën. Een aantal van de aanwezige vrijwilli-

gers gaat zelf steun bij rouw of uitvaartbege-

leiding geven. Anderen houden zich specifiek 

bezig met public relations. Dit alles onder het 

motto: voor iedereen die een bijdrage aan dit 

project wil leveren, is een taak weggelegd. 

Meer informatie: Humanitas, Lotte Wouters. 

projectcodrdinator Dienstverlening rond 

Overlijden. Telefoon: 020 • 523 11 00. 

Kunst uit afval 

•
In het atrium van de Gerrit Spronkersflat 

en in woonzorgcentrum Akropolis van de 

stichting Humanitas Rotterdam houdt beel-

dend kunstenaar Henk van Setten tot eind juli 

een tentoonstelling van zijn werk. Dat bestaat 

uit kleurige abstract-expressionistische colla-

ges en voorstellingen. die zijn samengesteld 

uit beschilderd afval en verpakkingsmateriaal. 

Van Setten volgde zijn opleiding aan de Vrije 

Academie in Den Haagen is een veelgevraagd 

kunstenaar voor exposities in openbare ruim-

ten in de Randstad. 
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Voor blinden en slechtzienden in de Noordoostpolder heeft 

Humanitas het project ZIMAO opgericht, Zien Met Andermans 

Ogen. Een soos, uitstapjes en excursies horen tot de activitei-

ten. Deze initiatieven behoeden bijvoorbeeld Mariet Mol  vo
»

or 

sociaal isolement. 'Als niemand weet hoe het zit, dan weet een 

ander wel waar het antwoord gezocht kan worden.' 

MARGRETH HOEK 

IJ\ 2, 
	.10B:(g4 b004 4iL0  
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'VERTEL DAT VERHAAL EENS over je stok. Ik 
vind dat zo prachtig.' Margaret Wiggen-
raad (51) stoot met haar elleboog tegen de 
elleboog van Mariet Mol (51). 'Sinds een 
paar jaar loop ik met een blindenstok om-
dat ik minder goed kan lopen. Verschillen-
de keren werd ik wachtend bij een stoep-
rand zonder vragen bij mijn arm genomen 
en naar de overkant geleid. De eerste paar 
keer was ik helemaal verbouwereerd en 
kon niet reageren. Ik moest helemaal niet 
naar de overkant. Tegenwoordig zeg ik 
vriendelijk: Dot is aardig aan u, maar ik wil 

hier helemaal met zijn Wilt u mij weer terug _ 

brengen? Margaret en Maner zitten scha-
terlachend op de bank 

Margaret Wiggenra ad is actief voor de 
Nederlandse Vereniging van Bln:det, en 

Slechtzienden ./.1j geeft i nfornlaiie ,1 

mensen in de Flevopoirlei eri is als Vrij  

willigster betrokken bij het project 
ZIMAO van de afdeling Noordoostpolder 
van Humanitas. Mariet Mol doet mee 
aan het project. Sinds een jaar komen 
gemiddeld twaalf mensen één maal per 
zes weken samen in het kader van 
ZIMAO Gezamenlijk ondernemen zij 
aangepaste activiteiten. 'Ik vind de bij-
eenkomsten van ZIMAO heel gezellig', 
vertelt mevrouw Mol. 'Ik ben blij als ik 
weer onder de mensen kan zijn. Doordat 
ik slecht ter been ben, ben ik steeds 
meer aan huis gebonden. Een vrijwilli 
ger van Humanitas haalt mij samen niet 
twee andere mensen op en brengt ons 
naar Ernmelool d Laatst hebben we een 
bezoek gebiadlt aan de frninelooldse 
bibliotheek [en bibliotlieekmedf•wr.i k 
stel t(,ondf..illf• 	 r,11 ,̀  

/bals (I(-- boeket: Itifrt wole leiter- 

bandjes met ingesproken boeken. Wat 
was die bibliotheekmeclewerkster en-
thousiast over zilviAr.) 

Voorleesochtenden 
Het gevolg is dat we 's morgens, als de bi-
bliotheek gesloten is, een ruimte mogen 
gebruiken voor het organiseren van 
voorleesochtenden. Een vrijwilliger van 
Humanitas kan ons dan voorlezen.' 

Mariet Mol heeft een televisieloep in 
een hoek van haai huiskamer staan. Ze 
schuift de televisiegids onder de lens. Op 
een soort televisiescherm verschijnen 
de tutveigiote wondert een voor een. Zo 
kan zij teksten wooid voor woord lezen. 
lelt s( huiven is mogelijk Vi ()egel deed 
nievioijw Mul (lat op gevoel In haar 
Imisk.imei heelt te ook een  i d t e lloep 

k.,in te eten beieiden. 

uan mens rol mens 
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niet staan. Ik waarschuw mensen die ik 
pas ken dat het niets betekent als ik ze 
niet groet op straat. Ik zie ze gewoon 
niet.' 

Wiggenraad is heel blij dat Humani-
tas in Emmeloord een soos voor blinden 
en slechtzienden organiseert in het ka-
der van ZIMAO. 

Mens erger je niet 
'Er is veel ruimte voor gezelligheid en het 
uitwisselen van ervaringen. Samen een 
spelletje mens erger je niet spelen, met 
pinnen in plaats van pionnen die in gaat-
jes worden gestoken. Een extra grote 
dobbelsteen waarop de cijfers voelbaar 
zijn, maken het spel compleet. Maar ook 
praten over de vele hulpmiddelen en re-
gelingen voor de onkostenvergoedingen 
die Nederland kent. Het is heel makke-
lijk om in die regelingen te verdwalen. Bij 
ZIMAO spreekt iedereen uit eigen erva-
ring en met elkaar weten wij meer dan 
alleen. En als niemand weet hoe het zit, 
dan weet een ander wel waar het ant-
woord gezocht kan worden.' 

Nederland telt vijfhonderdduizend 
mensen die slechtziend of blind zijn. 
Verschillende bonden voor blinden en 
slechtzienden zijn actief. Maar de 
Noordoostpolder was tot een jaar gele-
den een vergeten gebied. Voor activitei-
ten moesten mensen naar Zwolle. Dit 
betekent een busreis naar Kampen, dan 
een treinreis naar Zwolle en daar een bus 

naar het activiteitencentrum. 

Onmogelijke wereldreis 
Vooral voor ouderen is dit een onmogelij-
ke wereldreis. Openbaar vervoer is alles 
behalve een ideaal vervoermiddel voor 
alleen reizende slechtzienden. De afstand 
van een halte naar een onbekend adres is 

zonder begeleiding niet overbrugbaar. 
'Mijn stok gebruik ik als signaalfunc-

tie', zegt Wiggenraad en haalt uit haar tas 
een opvouwbare witte stok met smalle ro-
de strepen. 'Voor als ik op het perron sta of 
op een bus sta te wachten. Buschauffeurs 
antwoorden dan tenminste beleefd op 
mijn vraag of de bus naar Zwolle gaat. Ik 
heb geen jamppottenglazen in mijn bril, 
dus is niet zichtbaar dat ik slechtziend 
ben. Mensen kunnen weinig begrip op-
brengen voor deze handicap. Blind zijn, 

een rolstoel, dat is duidelijk. Ik heb mijn 
hele leven al een soort witte vlek in het 
midden van mijn beeld, daar hebben veel 
mensen nog nooit van gehoord. Voor rol-

stoelgangers worden veel maatregelen 

genomen, zoals die drempelvrije stoepen. 
Maar voor slechtzienden is dat een ramp.' 

'Ja', onderbreekt Mariet Mol het verhaal 
van Wiggenraad, 'Ik heb hier in het dorp 
een vaste route. Die is mij vertrouwd. 

Verkeersdrempel 
Nu hebben ze ergens midden in mijn rou-
te een verkeersdrempel aangelegd. Die is 
even hoog als de stoep en zonder dat ik het 
doorhad, belandde ik midden op de weg. 
Stond ik ineens tussen toeterende auto's.' 

Margaret Wiggenraad vervolgt: 'Zulke 
problemen zijn te voorkomen met zach-
te tegels die het einde van een stoep aan-
geven. Maar daar hebben ze in de Flevo-
polder nog nooit van gehoord.' 

Deelname aan het verkeer is zeker als 
er geen zebrapaden op de route liggen niet 
eenvoudig. Beide dames vertrouwen op 
hun gehoor en als het mis gaat op hun 
snelheid. 'Ik liep vroeger wel eens 'mee' 
met een persoon die ook overstak. Maar 
tegenwoordig loop ik minder snel en heb 
ik daar de vaart niet meer voor', vertelt 
Mol. 

Dankzij haar deelname aan het ZIMAO-

project kan Mariet Mol nu denken aan leu-
ke dingen in het leven. Haar handicap 
houdt haar niet meer van de straat. 'Ik wil 
zo graag een keer met een groep naar een 
museum, bijvoorbeeld het Van Gogh', zegt 
zij. 'Ik kan wel schilderijen bekijken maar 
dan moet ik er wel met mijn neus bovenop 
staan. In m'n eentje moet ik in elke ruimte 
weer toestemming vragen aan de sup-
poost om dichtbij een schilderij te mogen 
komen. Ze zijn tegenwoordig heel bang 
dat mensen schilderijen beschadigen. 

Daarnaast heb ik een verrekijkertje maar 
daarmee ben ik meteen zo'n blikvanger. In 
een groep val ik niet zo op, heb je steun aan 
elkaar en is het veel leuker. Bovendien 
krijgje als groep ook een rondleiding.' 

Zien Met Andermans Ogen, ZIMAO, is 

een uniek project van de afdeling Noord-

oostpolder van Humanitas. Elke zes weken 

ontmoet een groep slechtziende en blinde 

mensen elkaar op een soos of gaat op ex-

cursie. Het afgelopen jaar stond een bezoek 

aan de bibliotheek en het voormalige eiland 

Schokland op het programma. De bezoe-

kers bepalen zelf de inhoud van de bijeen-

komsten en waarderen vooral het lotgeno-

tencontact en de gezelligheid. Voor meer 

informatie: Blinden en slechtziendelijn van 

de Nederlandse vereniging voor Blinden en 

Slechtzienden, telefoon 030 • 2945444. 

ogen 
Met deze hulpmiddelen kan ze zelfstan-
dig haar huishouden runnen. Haar han-
dicap wordt daardoor nog wel eens on-
derschat. 'Mijn buren vertellen soms 

over ouderdomskwalen. Als ik dan naar 
voren breng dat ik ook wel weet wat het 

betekent om gehandicapt te zijn, krijg ik 
vaak een laatdunkende reactie. Buur-
vrouw, dat valt toch wel mee, die slechtziend-
heid van u.' 

Margaret Wiggenraad heeft een cata-
logus voor Mariet Mol meegebracht. Mol 
pa kt een bril. In de boekenkast liggen er 
drie op een rij. Mols ogen passen zich 
niet aan bij het kijken op verschillende 

afstanden. Voor elke afstand heeft ze 
een andere bril nodig. Alleen de verzeke- 
ring begrijpt dit niet, wat hoge kosten 

net zich meebrengt 'Ik zie alles door 
een soort koket.Vaak zie ik personen 
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zorg kunnen krijgen. Maar in zijn 

rol als cliënt merkte de directeur 

Stichting Humanitas in Rotter- 

dam, liet zich na een auto-ongeluk 

verzorgen in zijn eigen woonzorg- 

trots op deze acsemmodatie waar 

dat staren naar het plafond verlies 

OP 1 MAART VAN DIT JAAR raakte Hans 

Becker, directeur van de Rotterdamse 

stichting Humanitas, op de Duitse snel-

weg betrokken bij een zwaar verkeers-

ongeval. Een ongeluk dat de aanleiding 

zou zijn voor ongekende interesse van 

de media. Als eerste berichtte de Frank - 

furter Zeitung: Na de salto bleef van de Ne 

derlandse auto slechts schroot over De uier 

inzittenden werden naar de kliniek gevlogen 
Becker zat tijdens het ongeluk achter het 

stuur. Het Duitse krantenbericht, met fo-

to van de inderdaad ontwrichte auto, is 

hem nagestuurd 'Ik hen met een snel-

heid van 170 kilometer per uur van de 

weg geraakt De oorzaak is nog steeds 

onduidelijk We zijn tien meter door de 

lucht gevlogen 'hien de auto tot stilstéind 

kwam, bleek ik onder meer een gebroken 

ruggewervel te hebben, gekneusde of ge-

broken ribben en een in elkaar gedron-

gen heup' 

Via het Duitse ziekenhuis kwam hij te-

re( ht in de kliniek van zijn eigen woon-

zing( eetruin Akropolis Uit eigen vrije 

keuze Hans hei ker wilde namelijk door 



cHreaeur Stichting Humanitas 
zijn eigen personeel worden verpleegd 
en uit de allereerste hand ervaringen op-
doen in het bed van de kliniek. 'Allereerst 
omdat ik vind dat onze instelling ge-
woonweg heel erg goed is, ik wilde niet in 
een mindere instelling liggen. Meegeno-
men was dat we de afgelopen tijd druk 
bezig zijn de heleboel te renoveren en op-
nieuw te bouwen. De proefkamer was 
net klaar, voor mij de gelegenheid om 
eens te proeven hoe het was. Of alles dat 
we hadden gepland en bedacht wel zou 
werken. Een extra voordeel was dat als ik 
op mijn eigen werk zou komen te liggen, 
ik door kon blijven werken.' 

Becker was geen makkelijke patiënt. Al 
snel nam hij zijn functie op en begon-al 
liggende - zijn ervaringen naar buiten te 
brengen. Niet in de laatste plaats met 
behulp van de media. Het Rotterdams 
Dagblad inspireerde de landelijke dag-
bladen, vier nationale radiozenders en 
twee tv-programma's om over de gevel-
de directeur te berichten. Hans Becker 
revalideerde namelijk niet alleen, hij 
had ook gefundeerde kritiek. 

Waarom was de pers toch zo in u geïnteres-
seerd? 

'Niemand vindt het prettig om in een 

ziekenhuis verzeild te raken. Iedereen 
vindt het eng en is bang voor die afhan-
kelijkheid. Dat ik er dan, als directeur van 
zo'n instelling, in kom te liggen trekt de 
aandacht. Maar ik denk ook dat het komt 
omdat ik al snel kritiek ging leveren. Dat 
komt nauwelijks voor. Kritiek wordt bin-
nenskamers gehouden, maar ik wil daar 
heel open in zijn. Wil je zaken verbete-
ren, moet je kritiek willen horen, maar 
ook de durf hebben kritiek te uiten.' 

Welke kritiek had u? 
'Ik moest zes weken gedwongen lig-

gen en in ieder geval minstens 300 uren 
plat. Dat is meer dan 300 uren staren 
naar het plafond. Dat verschrikkelijke 
witte, lelijke systeemplafond met plas-
tic airconditioningrooster! Maar er was 

meer. De verwarming viel niet zelf in te 
stellen. Ik kan niet bij het lichtknopje en 
moest dus eerst bellen om het licht aan 

of uit te doen. De airconditioning viel 
niet eigenhandig te bedienen. De badka-
mer was naar verhouding veel te groot, 
dat zijn de eisen van het College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen. De wanden 
hadden een onaangename kleur blauw,  

als patiënt kun je daar niets aan veran-
deren.Van al dat soort dingen word je erg 

hulpeloos.' 

Hoe werd uw kritiek opgevat? 
'Ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal 

direct was. Maar wat wil je ook als je 
uren moet liggen, dan verlies je alle ge-
duld. Echter, na de eerste schrikreactie -
niemand vindt het natuurlijk leuk om 
kritiek te horen - kwamen er positieve-

re reacties.' 

Is het niet jammer dat er een revaliderende 

directeur aan te pas moet komen om tot ver-
beteringen over te gaan? 

'Laat ik zeggen dat ik niet zomaar een 
revaliderende directeur ben. We hebben 
ons als Humanitas tot taak gesteld om 
de grenzen binnen de zorg drastisch te 
verleggen. We hebben voor de levens- 

`Wil je zaken verbe-
teren, moet je kritiek 
willen horen, maar 
ook de durf hebben 

kritiek te uiten.' 

loopbestendige woningen de Primavera-
prijs gekregen, voor de beste zorg in Ne-
derland. Dat idee, dat mensen vanaf hun 
vijfenvijftigste jaar een woning kunnen 
kopen of huren waar zorg voorhanden 
is, willen we ook in het verpleeghuis en 
de kliniek doorvoeren. Zorg en wonen 
worden gescheiden. Dat wil zeggen dat 
mensen die wonen in een verpleeghuis 
een woning hebben. Niet een zieken-
huiskamer. Gewoon een eigen woon-
ruimte, met een voordeur en een voor-
deurslot en een voordeurbel. Een 

inrichting zonder standaardbehang en 
standaardmeubilair, zodat mensen de 
woning naar eigen smaak kunnen in-
richten. Daarnaast is het voedingssys-
teem belangrijk. Mensen moeten kiezen 
wat ze willen eten, geen standaardvoed-
sel alleen maar omdat het makkelijker is 

voor het personeel. Wat de diëtiste vindt 

is interessant, maar de mensen moeten 

bepalen wat ze willen eten. 

Het derde ingrediënt voor humanisti-
sche zorg is de zorg zelf. Bijvoorbeeld: je 
hangt niet over iemand heen om iets te 
pakken of recht te zetten. Je geeft ie-
mand die moet liggen, geen vol glas 
drinken. Teveel zorg is vaak slechter 
dan te weinig zorg. Je moet mensen niet 
alles uit handen nemen. Als ze zichzelf 
kunnen wassen dan moeten ze dat 
doen. Beter slijten dan roesten, hoort 
het uitgangspunt te zijn. Zelfs tot de 
pijngrens' 

Wat was de reden dat dergelijke basisprinci-

pes waren verwaterd? 
'We merkten dat we teveel bezig wa-

ren met de toekomst en te weinig met 
het heden. Het hier en nu, hoe we dage-
lijks onze cliënten verzorgen. Dat was 
door al onze zorgen voor de toekomst op 
de achtergrond geraakt. Je moet begrij-
pen dat onze instelling grondig wordt 
gerenoveerd en herbouwd. Dat is geen 
excuus, begrijp me goed' 

En nu? 
'We zijn meteen aan de slag gegaan. 

Ik ben daar best trots op, binnen onze in-
stelling wordt kritiek verwelkomd en 
wordt ernaar gehandeld.' 

Wat is er met het lelijke plafond gebeurd, 
met de verwarming, de airconditioning, en 
het knopje van het licht? 

'Het leuke was dat er meteen oplos-
singen werden aangeboden. Zo was er 
een jonge uitvinder die een ingenieus 
plan had bedacht om een plafond te 
veranderen naar eigen inzicht. Met 
schuivende panelen en al. Verder zijn 
we overal kritisch naar gaan kijken en is 
de architect bezig gegaan om de veran-
deringen door te voeren. We hebben 
een hele nieuwe proefkamer gebouwd.' 

U bent onlangs zelf vijfenvijftig jaar gewor-
den. Is het niet tijd voor u om een levensloop-
bestendige woning te betrekken? 
'Oh zeker! Mijn woning is in aanbouw. Ik 
volg de vorderingen nauwgezet. Het ziet 
er allemaal prachtig uit. Dat vind ik het 
leuke van dit idee. Dat iedereen, hoe 
groot of klein het budget ook, zo'n wo-
ning kan huren of kopen. Ook ik. Nog 
leuker is dat mijn woning zich recht te-
genover mijn werk bevindt. Vanuit mijn 
kantoor zie ik mijn huis, en als ik thuis 

ben heb ik zicht op mijn werk. Beter kan 

ik het me niet wensen.' 	 0 
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AMPER HAD JEANNE VAN BEERS haar 

nieuwe functie als manager van District 

Zuid van Humanitas aanvaard of haar 

werd gevraagd of Humanitas interesse 

had om de lokale activiteiten van een 

aantal festivals financieel en inhoudelijk 

te ondersteunen. Dit verzoek kwam 

voort uit bittere noodzaak. Het Festival 
Mundial in Tilburg en de kleinere festi-

vals in de plaatsen Waalwijk, Goirle, 

Kaatsheuvel en Dongen werden voor-

heen ondersteund door het cOS , Cen-
trum voor Ontwikkelingssamenwer-

king. cos koos, vanwege financiële en 

organisatorische problemen, alleen voor 

financiering van het festival in Tilburg. 

Met als gevolg dat de vier andere plaat-
sen in de problemen kwamen. Van Beers 

verwelkomde het verzoek om de kleine-

re festivals te ondersteunen met open 

armen. 

'Nog even los van de mogelijkheden 

wilde ik direct komen praten. Ook vanuit 

mijn vorige werk kende ik de activitei-
ten. Wie ooit het festival heeft bezocht, 
weet dat de dagen bol staan van het en-
thousiasme. Ik wilde niet dat het en-

thousiasme verloren zou gaan. Het festi-

val heeft daarvoor een te grote waarde.' 

Inmiddels zijn de meeste van de acti-

viteiten achter de rug. Het festival is al in 

de maand mei begonnen in Goirle, waar 

het thema arbeid centraal stond. Zo wa-

ren er onder andere een jongerenmusi-

cal over kinderarbeid en culturele activi-
teiten over arbeid. 

Doedelzak en dicijeridu 
Kaatsheuvel nam de fakkel over in juni. 

Vele soorten muziek waren daar te be-

luisteren, van doedelzak tot didjeridu. 

Eind juni was het de beurt aan Dongen, 

met een boeiende tentoonstelling over 

vijf vrouwen die hun geboorteland ont- 

vlucht waren, getiteld Ik wens mij een toe-

komst. Ook kon men genieten van de 

Tbrkse meidengroep Kardelen en van de 

kinderworkshop met hartverwarmende 

Afro-Caraibische muziek. Waalwijk be-

sluit het festival met diverse activiteiten 

in de plaatselijke bibliotheek, het cultu-

reel centrum en het jongerencentrum. 

Slotfestijn Wereldwijd 

Wie de diversiteit van culturen met ei-

gen ogen wil zien, horen en voelen is 

van harte welkom bij het grote slotfes-

tijn van 'Wereldwijd'. Op zaterdag 31 

augustus valt te genieten van dans, 

muziek, cultuur, kinderactiviteiten en 

een informatiemarkt op het recreatie-

terrein Het Lido te Waalwijk. Er wor-

den maar liefst 10-tot 15.000 men-

sen verwacht. Humanitas Wereldwijd, 

informatie: District Zuid, Jeanne van 

Beers telefoon: 076-5614693. 

Mehmet Tarakcio, vanuit Turk Toplum 

Dernegi nauw betrokken bij het Waal-

wijkse Wereldwijd, legt uit waarom ook 

de ellirkse gemeenschap enthousiast is. 

'Cultuur is een goede manier om 

mensen bijeen te brengen. We leven met 

z'n allen in een multi-culturele samen-

leving en we hebben elkaar nodig. Voor 

een harmonieuze  samenleving is begrip 

nodig. Begrip, tolerantie en respect. Zo'n 

festival is een kans om begrip voor een 

multi-cultureel Nederland te bevorde-

ren. Dus doen wij mee.' 

'Achteraf begrijpen we niet waarom 

we niet eerder op Humanitas zijn geko-

men', zegt Els van Geffen, vrijwilligster 

bij de activiteiten in Dongen. 

 

Belangstelling 
'Ik doe zelf Humanistisch Vormingswerk 

en eigenlijk is het heel vreemd dat ook ik 

met meteen Huma mtas noemde als me-

de organisatoi Natuut lijk kon Jeanne in 

ham functie niet vertellen of er inder-

daad belangstelling  bestond  bij het 
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vals in Noord-Brabant van de ondergang. De regionaal zeer be-

kende activiteiten draaien met inzet van vrijwilligers en onder-

strepen het belang van wederzijds respect. De deelname van 

Humanitas aan deze Brabantse initiatieven is een krachtige ui-

ting van de waarde die de vereniging aan de multi-culturele sa-

menleving toekent. 'Wij horen betrokken te zijn bij een festival 

dat respect en gelijkwaardigheid in het vaandel heeft staan.' 

BAMBER DELVER 

woorden' 
hoofdbestuur van Humanitas, die de fi-
nanciële middelen ter beschikking zou 
kunnen stellen. Maar zij had in ieder ge-
val belangstelling. Ik kan me herinneren 
dat iedereen, al die vrijwilligers, opge-
lucht waren. We waren bang dat door het 
opzeggen van de ondersteuning door 
cos alle activiteiten op losse schroeven 
zouden komen te staan.' 

Erik van Ginniken, als beroepskracht 
werkzaam in het Waalwijkse jongeren-
centrum Tavenu, was degene die contact 
met Humanitas zocht. 'Ik kende Jeanne 
van Beers en ik kende de principes van 
Humanitas. Logisch dat wij haar eens 
vroegen na te denken over samenwer-
king. 

Zelfstandigheid  vrriilwalligers 
Humanitas kon namelijk de zelfstandig-
heid van de door vrijwilligers geleide ac-
tiviteiten waarborgen. Humanitas is zelf 
een organisatie die bestaat door de inzet 
vrijwilligers. Daarnaast komen de doel-

stellingen van het festival, het bij elkaar  

brengen van verschillende culturen, 

overeen met die van Humanitas.' 
'Humanitas streeft naar een samenle-

ving waarin respect en gelijkwaardigheid 
de boventoon voeren', beaamt Van Beers. 
'Natuurlijk horen wij betrokken te zijn bij 

een festival die deze principes in het 
vaandel voert. Ook vinden we de zelf-
standigheid van vrijwilligers belangrijk. 

We stelden dat de plaatselijke festivitei-

ten lokaal gedragen moesten blijven.' 
Naast alle culturele en algemene acti-

viteiten waren er ook religieuze activi-
teiten geprogrammeerd, zoals een oecu-
menische viering. Jeanne van Beers: 'Het 

leuke is dat niemand erover valt. Ook dat 
is onderling respect. Het is toch prachtig 

dat het allemaal lukt?' 

Gedragscode liegen racisme 
Er wordt dus niet alleen gefeest. Op 12 

juni ondertekende een scala van organi-

saties en instellingen een gedragscode 
tegen racisme en discriminatie. De 
avond werd besloten met een spette- 

rend optreden van het welbekende mei-
denduo Turkish Delight. Ernst Kaya, 
bestuurslid van stichting Sero - een Mo- 
lukse organisatie voor samenlevingsop-
bouw - vindt de gedragscode waardevol. 
'Op deze manier laten gemeentelijke in-
stellingen, zoals de gemeente zelf maar 
ook bijvoorbeeld een woningbouwver-
eniging, weten dat zij bestrijding van 
discriminatie serieus nemen. Maar al te 
vaak worden er beledigende leuzen op 
muren, paaltjes of bushokjes gespoten. 
Runentekens of spreuken tegen buiten-
landers. Er worden discriminerende 
grappen of verhalen verteld, zelfs door 
kinderen. En die hebben het weer van 
hun ouders. Het is belangrijk om discri-
minatie bespreekbaar te maken en er-
mee af te rekenen. Maar laten we niet 
vergeten dat tolerantie van beide kanten 
moet komen. Zo'n festival heeft een gro-
te waarde, want op die momenten laat je 
elkaar zien dat je meer bent dan alleen 
buitenkant. Ik herinner me een activiteit 
waar de kinderen uit verschillende Mo-
lukse gezinnen optraden, van christe-
nen en moslims. De ouders waren zo 
trots: dit waren hun kinderen. En de me-
de-Waalwijkers vonden het prachtig. Zó 
leg je contact, door te laten zien wie je 
bent en wat je kunt. Niet door je terug te 
trekken in je eigen gemeenschap.' 

Ook Mehmet Tarakcio is blij met de 
gedragscode. 'Eigenlijk wordt met de on-
dertekening gezegd dat er daden nodig 
zijn in plaats van woorden. Het gaat ook 

om inzet en die komt niet vanzelf.'  CI  

geten dat tolerantie 

van beide kanten 

moet komen.'  _..k1 
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De 

Europa legt de lidstatenn strak monetair 

regime op. Over een-aantal 

ook de sociale wetgeving di 	et is di 

vraag of het strenge financial," 

sel wel ruimte laat voor een veren 

aal beleid. Organisaties als 	ai 

Naar 
MET KLEINE STAPJES komt de eenwording 
van Europa dichterbij. Half juni poogden 

de Europese leiders om afspraken te ma-

ken over de financiële aspecten van die 

eenwording: de invoering van de euro, de 

Europese munt. Voor de man en de vrouw 

in de straat gaat Europa echter ongemerkt 

voorbij. Het enige tastbare van zo'n euro 

is dat toeristen in het buitenland geen 

geld meer hoeven te wisselen. Maar hoe-

zeer politici proberen om duidelijk te ma-

ken wat nu het nut is van een verenigd 

Europa en hoe zoiets in elkaar zit, voor de 

meeste mensen blijft het koeterwaals. 

Stapsgewijs 
Toch gaat het om zaken die iedereen 

raken. Een paar jaar geleden had de Eu-

ropese Gemeenschap, zoals die toen nog 

heette, alleen nog maar een gemeen-

schappelijk landbouwbeleid. Maar 

stapsgewijs komen steeds meer be-

voegdheden in Brussel te liggen. Daar 

zijn redenen voor. Europa poogt een 

handelsblok te worden dat de concur-

rentie met Azië en Amerika aankan. Veel 

tijd en geld zitten nu nog in omslachtige 

procedures die onderlinge handel in de 

weg staan. Daarom moeten bureaucrati-

sche, juridische en politieke geschillen 

worden gladgestreken. 

Dus proberen de lidstaten elk jaar om 

weer een van de vele plooien die geolie-

de samenwerking in de weg staat, glad te 

strijken. Stap voor stap worden steeds 

meer bevoegdheden aan het Europese 

hart gedelegeerd. De Eurotop die half ju- 

ni in Amsterdam werd gehouden, had 

als doel om het financieel beleid van de 

lidstaten onderling in overeenstem-

ming te brengen. 

Hand op de knip 
Eén aspect daarbij springt eruit. Lidsta-

ten moeten hun hand goed op de knip 

houden om met 'Europa' mee te mogen 

doen. Dat heeft consequenties voor elk 

ander beleid dat de komende jaren moet 

worden geharmoniseerd. Het sociale be-

leid bijvoorbeeld. Afgelopen voorjaar 

hield het HOM (Humanistische Overleg 

Mensenrechten) een conferentie over het 

Europese sociale beleid, zaken als armoe-

de, migratie, vrouwenrechten, mensen-

rechten of werkloosheid. Gemeenschap-

pelijk sociaal beleid ontbreekt nagenoeg. 

De sociale paragraaf die een paar jaar ge-

leden werd geformuleerd, had vooral be-

trekking op arbeidsrechtelijke zaken. 

Voorlopig mogen de lidstaten dus hun 

sociaal beleid nog zelf vormgeven. Maar 

dat zal vrijwel zeker veranderen. Met het 

verstrijken van de jaren zal Brussel ook 

richtlijnen uitvaardigen voor sociaal be-

leid. Een richtlijn is de basis voor nationa-

le wetgeving. Het is nog te vroeg om te 

speculeren hoe Europese richtlijnen voor 

sociaal beleid eruit zullen zien. Maar ze 

zijn vast niet al te vooruitstrevend, want 

dat kost teveel geld. Europese richtlijnen 

geven een richting aan waarin nationale 

wetgeving zich moet ontwikkelen, maar 

ze beperken zich daarbij tot het formule-

ren van een aantal minimum-eisen. 

kfVeinig animo 
Het gevaar bestaat dat lidstaten straks 

weinig animo zullen hebben om verder 

te gaan dan die minimale eisen. Het 

staat nu al vast dat Europa de lidstaten 

onder druk zet om zuinig met geld te 

zijn. Daarbij past geen riant en dus kost-

baar sociaal beleid. Een minimaal Euro-

pees sociaal beleid biedt de lidstaten een 

voortreffelijk alibi om genoegen te ne-

men met de beperkte maatregelen die 

Brussel voorschrijft. 

Dat zou ten koste kunnen gaan van 

de zwaksten in de samenleving. De in-

vloed van organisaties als Humanitas 

om hieraan iets te doen, moet niet wor-

den overschat. Een ministerie van VWS 

is nog benaderbaar. Maar Brussel als 

Europese regeringscentrum is minder 

toegankelijk. De solidariteit van de 

overheid met werklozen, ouderen of 

zwakken zou wel eens te lijden kunnen 

hebben onder de Europese eenwor-

ding. 

Sommige economen betogen dat veel 

aandacht voor een sociale inbedding 

van het economisch beleid kan leiden 

tot een voorsprong van Europa ten op-

zichte van de economische positie van 

de VS en Azië. Te weinig aandacht voor 

een goed sociaal beleid leidt dan per sal-

do niet tot winst. Maatschappelijke or-

ganisaties als Humanitas moeten nu al 

opletten dat Den Haag het sociaal be-

leid straks niet al te scherp naar Europe- 

se snit snijdt 
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Vader( Nederlands humanisme 

•Als voldoende mensen een bewuste levensovertuiging hebben, die op een redelijke manier 

zin, samenhang en perspectief aan het leven verschaft, krijgen fascisme en racisme geen 

kans. Dat was de overtuiging van J.P. van Praag, de vader van het moderne Nederlandse huma-

nisme. Bij Uitgeverij De Tijdstroom is een boek over zijn leven en zijn werk verschenen. Het boek 

is geschreven door Peter Derkx, universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. 

Mede-auteur Bert Gasenbeek (UvH) is bibliothecaris aan de UvH en hoofd van het Humanistisch 

Archief en Documentatie Centrum (HADC). Mede door Van Praags grote aandeel in de publieke 

mening-, beleids- en besluitvorming is het overwegend zijn verdienste dat het ongodsdienstige 

humanisme zich in brede kring aanzien en respect heeft verworven. 

J.P. van Praag. vader van het moderne Nederlandse humanisme. Door Peter Derkx en Bert Gas-

enbeek. Uitgeverij De Tijdstroom. telefoon: 030 2586960. ISBN 90 352 1778 0. Prijs: 1 39,-. 

ters 

Per niijigmees.Cer 
Humanistisch Verbond 

Het Humanistisch Verbond (HV) zoekt met 

ingang van 8 november een nieuwe pen-

ningmeester voor het hoofdbestuur. De huidige 

penningmeester. Jan Stringer, stelt zich 

tijdens de algemene ledenvergadering niet her-

kiesbaar. Het hoofdbestuur van het Humanis-

tisch Verbond hoopt op de ledenvergadering van 

8 november reeds een nieuwe kandidaat voor te 

kunnen dragen. Derhalve vraagt het hoofdbe-

stuur opgave of aanmelding van personen die 

geschikt worden geacht, of die zichzelf geschikt 

achten voor deze functie. 

Aan een een kandidaat worden de volgende 

eisen gesteld: nauwe verbondenheid met de 

doelstellingen en het maatschappelijk optre-

den van het Humanistisch Verbond. Inzicht in 

maatschappelijke ontwikkelingen die van be-

lang zijn voor het HV. Beschikken over bestuur-

lijke ervaring in een complexe organisatie. Bij 

voorkeur ervaring met organisatorische veran-

deringsprocessen en open staan voor de in-

vloed van krachten die tot bijsturing aanleiding 

geven. Bereid en in staat om in teamverband te 

functioneren. Voldoende tijd beschikbaar heb- 

■ RO-theater met ' Bezem kast'  

ben om gemiddeld twee dagdelen per maand 

aan de taak te besteden. 

Aan de functie is een aantal specifieke as-

pecten verbonden: kennis van en ruime ervaring 

met alle facetten van financieel beleid, zoals 

budgettering, verslagleggingen periodieke infor-

matieverschaffing. Ervaring met de bespreking 

en toelichting van financiële (beleids)gegevens, 

ook aan anderen dan vakdeskundigen. Goede 

contactuele eigenschappen met het oog op prin-

cipieel overleg met de besturen van verwante 

stichtingen, maar ook met externe instanties, 

zoals (potentiële) subsidiegevers. Soepelheid 

in overlegsituaties, waarbij resultaat eerst op 

langere termijn kan worden bereikt. 

Brieven met opgave van naam en een be-

knopt cv kunnen worden gezonden aan de voor-

zitter van het Humanistisch Verbond, Postbus 

75490, 1070 AL Amsterdam, graag met op de 

enveloppe de aanduiding 'persoonlijk/vertrou-

welijk'. 

Jonge Humanisten 

110  Je bent jong, humanist en je wilt wat. 

Jongeren met deze instelling kunnen te-

recht bij de vereniging van Jonge Humanisten 

(JH). Jonge Humanisten is een vereniging 

Euthanasie op Nederland 1 

•
De Humanistische Omroep zendt op 9 

juli de productie Bericht uit de Bezem-

kast uit, een verhaal over een oude vrouw die 

na een ongeluk in het ziekenhuis belandt. Zij 

ligt eerst op de zaal, maar wordt later wegge-

schoven naar een kamertje zo groot als een 

bezemkast op de bovenste verdieping. Zij wil 

zo gauw mogelijk naar huis. Maar de dokter, 

de hoofdverpleger en de psycholoog komen 

langs: als het zover is, heeft u dan ook over 

euthanasie nagedacht? Een absurd toe-

komstverhaal over oud worden in een tijd 

waarin dat eigenlijk verboden is. 

Humanistische Omroep, 9 juli Nederland 1 

van 22.04 tot 22.34 uur.  

waarbinnen jongeren met elkaar in contact 

komen om over humanisme en tal van andere 

maatschappelijke en peroonlijke thema's te 

praten, te discussiëren en een mening te vor-

men. Ontmoeting en bezinning staan bij veel 

activiteiten centraal, afgewisseld met ont-

spanning. De activiteitencommissie van de JH 

organiseert gespreksgroepen, themadagen 

en -weekends en een seizoensafsluitende ont-

spanningsdag. Vijf keer per jaar verschijnt het 

ledenblad van de Jonge Humanisten. Informa-

tie: Jonge Humanisten, Miek den Daas (voor-

zitter), telefoon 020 • 663 28 80. 

Reizende tentoonstelling 
HOM 

010  Op 21 mei hebben het Humanistisch 

Overleg Mensenrechten (HOM) en het 

Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking 

de zesde reizende tentoonstelling Ongekend 

Verweer gepresenteerd. Deze tentoonstelling 

geeft aan de hand van foto's en persoonlijke 

verhalen een beeld van de activiteiten van 

vrouwen in oorlogssituaties, hun betrokken-

heid bij vrede en geweld en de omstandighe-

den die hen noodzaken om te vluchten. Ge-

durende twee jaar kan deze tentoonstelling 

worden gehuurd voor de maximale termijn 

van een maand. De tentoonstelling kan wor-

den gebruikt door organisaties en comités 

van vrouwen, vluchtelingen, migranten of 

mensenrechten en kan worden opgezet in 

een openbare ruimte. Maar ook gebruik in 

het kader van een themabijeenkomst of een 

solidariteitsactie is mogelijk. De reizende 

tentoonstelling is verpakt in twee koffers, be-

staande uit 16 panelen van 70 centimeter bij 

een meter en beslaat een oppervlak van 

twee bij 5,60 meter. De huurprijs is 75 gul-

den. De huurder zorgt voor transport en ver-

zekering. Folders en een affiche worden mee 

geleverd. Al het materiaal is Nederlandstalig. 

Ongekend Verweer is in juli en augustus te 

zien in de Gemeente Bibliotheek in Utrecht, 

Oudegracht 167. Voor informatie: Winde 

Evenhuis, telefoon: 030 • 2334027. 
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De Praatlijn van Humani-

tas van de afdeling Amster-

dam staat al jaren open 

voor mensen die een lui-

sterend oor zoeken. In de 

avonduren zitten vrijwilli-

gers van H umanitas aan 

de telefoon, luisterend 

naar en pratend met men-

sen die hun gedachten en 

gevoelens willen uiten. 

Pas geleden is de Praatlijn 

begonnen met het introdu-

ceren van maandelijkse 

thema's. In augustus en 

september is het thema 

Een zieke partner thuis. 

Mensen die jaren een zie-

ke partner thuis verzor-

gen. voelen vaak de be-

hoefte daar met anderen 

over te praten. Maar dat is 

moeilijk. want er zijn vaak 

tegenstrijdige gevoelens 

waarmee de verzorgende 

partner niemand wil belas-

ten. De professionele zorg 

heeft helaas vaak te wei-

nig tijd voor ondersteunen-

de gesprekken. 

Vrijwilligers van de Praatlijn 

zijn getraind in het voeren 

van telefonische gesprek-

ken. ook over verzorging 

van een zieke partner 

thuis. De privacy van de 

beller is gewaarborgd. Alle 

gesprekken zijn anoniem. 

De Praatlijn van Humani-

t as is elke avond bereik-

baar van 21.00 tot 1.00 

uur up telefoonnummer 

020 62'7.3.385 
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De afde ing,. o le houdt 

haar activiteiten kritisch 

tegen ihet licht. Eigen- 

en.  Kagen 

om nieuwe initiatieven, 

zoals rouwbegeleiding of 

hulphulp aan gezinnen met aan

kinderen. Zwolle 

staat paraat. 

HENK VLAMING 

tijdse probl 

oae op zoek naar witte vlekken 
'ZODRA WIJ IN DE ZORG een witte vlek 
zien, springen wij er op in', zegt Henk 
Jonkman, voorzitter van de afdeling 
Zwolle van Humanitas. Onder een witte 
vlek verstaat hij een vraag naar onder-
steuning of zorg waarvoor nog geen 
voorziening is. 'Wij letten er daarbij niet 
op of iemand rood, groen, geel is of op ie-
mands levensbeschouwing. Het gaat 
ons om de behoefte van de mens, dat je 
iemand een menswaardiger bestaan 
kunt geven.' 

Zwolle bestaat als afdeling van Hu-
manitas al jaren. De activiteiten zijn de 
laatste tijd kritisch tegen het licht ge-
houden. 

Hulpdienst 
Eind vorig jaar werd de hulpdienst van 

Humanitas stopgezet. 'De hulpdienst 
bood vele vormen van ondersteuning', 
weet Jonkman. 'Vrijwilligers deden bij-
voorbeeld boodschappen voor mensen 
die daar zelf moeite mee hadden. Maar 
het is ook voorgekomen dat een vrijwil-
liger een oudere in een rolstoel naar de 
kroeg reed. De rolstoelgebruiker kon 
daar dan een paar glazen whiskey drin-
ken.' Maar doordat het buurtwerk 
steeds dichter bij de mensen thuis is ko-
men te liggen, werd de hulpdienst van 
Humanitas overbodig. Een andere acti-
viteit die de tand des tijds niet leek te 
doorstaan, was de talencursus. 'Dat is 
bepaald geen kernactiviteit van Huma-
nitas', zegt secretaris Arpe Spikman la-
chend Bij de afdeling Zwolle kun je  

Frans, Duits, Spaans, Engels of Bahasa 
Indonesia volgen. Maar het voorstel om 
de talencursus op te heffen, stuitte op 
protest van de cursisten. Vooral ouderen 
gebruiken de taalcursus om hun sociale 
contacten op peil te houden. 

Paar woorden Maleis 
'De cursus Bahasa Indonesia, dat is ei-
genlijk Maleis, vindt nog de meeste af-
trek', zegt Jonkman. 'Bij mensen die in 
Indië gewerkt hebben. Zelf spreek ik ook 
een paar woorden. Die komen nog uit de 
tijd dat ik bij de marine zat.' 

Dit jaar heeft de afdeling een aantal 
nieuwe activiteiten op de rails gezet. Het 
gaat om Steun bij Verlies, zoals ze in 
Zwolle rouwbegeleiding betitelen, en 
Home-Start, hulp aan gezinnen met jon-
ge kinderen. Steun bij verlies is een acti-
viteit die in samenwerking met het Hu-
manistisch Verbond wordt gedaan. De 
opzet van Home-Start wordt nog over-
wogen.Veel hangt af van wat de gemeen-
telijke sociale instanties op dit gebied 
aan activiteiten ontwikkelen. 'We begin-
nen niet met een initiatief dat al door an-
deren wordt gedaan', zegt Jonkman. 

Beide activiteiten vragen veel voorbe-
reiding. De projecten worden uitgevoerd 
door vrijwilligers en die vragen gedegen 
begeleiding. 'Je moet mensen soms be-
schermen tegen zichzelf, zegt Jonkman. 
'Het is belangrijk dat vrijwilligers zelf de 

nodige ervaring hebben opgedaan in het 
leven. Het gaat om werk dat je niet uit 
een boekje kunt leren.' 

• Arpe Spikman (links) en Henk Jonkman. 

Spontane vrijwilffigers 
Toen steun bij verlies als activiteit werd 
gestart, meldden zich na een artikel in 
de regionale pers spontaan meer dan 
twintig vrijwilligers. Humanitas heeft 
hen tijdens een informatie-avond uit-
voerig uitgelegd om welk soort werk het 
gaat en wat zij aan problemen kunnen 
verwachten. Uiteindelijk zijn vijftien 
vrijwilligers overgebleven. 

'Wij zijn als samenleving niet meer 
gewend om te rouwen', oordeelt Spik-
man. 'Het is ons uit handen genomen. 
Heel snel na het overlijden komt de uit-
vaartmaatschappij en ligt de overlede-
ne in het mortuarium. We schenken 
ook zelf geen koffie meer voor de geno-
digden. Als je eigen rol hierin actiever 
is, verloopt een rouwproces beter. Ik 
denk dat dit de oorzaak is van veel ei-
gentijdse problemen. Alles gaat te snel, 
er is geen tijd meer voor een eigen aan-
deel in bijvoorbeeld een uitvaartpro-
ces.' 

'Vroeger was men zelfstandiger', be-
aamt Jonkman. 'Menselijke bijstand 
werd vroeger meer door de sociale om-
geving gedaan. Kon je niet met vader 
praten, dan had grootvader wel een lui-
sterend oor. Nu leven wij in een maat-
schappij waarin kinderen worden opge-
voed terwijl de sociale aandacht uit de 
omgeving ontbreekt. Maar die is toch 
nodig en dat noem ik een witte vlek. 

Daar zijn wij alert op.' 
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Gperi Vrijwilligersdag. Vrijwilligers organisaties houden open huis. 
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Zorg op maat? 

•Medio juli verschijnt een bundeling van 

de redevoeringen die zijn uitgesproken 

tijdens het symposium Zorg op maat? dat 10 

oktober 1996 werd georganiseerd door de 

Werkgroep Transsexualiteit. De teksten geven 

inzicht in de hedendaagse mogelijkheden voor 

een geslachts-aanpassende behandeling. De 

behandeling van transseksuelen is en blijft 

mensenwerk. Het wordt nooit tot de volmaakt-

heid die moeder natuur bedoeld heeft met een 

nieuw mensenkind dat wordt geboren. De 

deelnemers van het symposium krijgen dit 

boek gratis toegezonden. Overige belangstel-

lenden kunnen het bestellen door overmaking 

van f 12,50 op giro 582000 o.v.v. Werkgroep 

Transsexualiteit, 'Zorg op maat?' 

NOV Barometer 
Vrijwilligerswerk 

O Het is voor vrijwilligersorganisaties 

goed om te weten hoe hun omgeving 

over hen denkt. Daarom heeft het NOV (Ne-

derlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) de 

NOV Barometer Vrijwilligerswerk in het leven 

geroepen. De Barometer meet tweejaarlijks 

naamsbekendheid en imago van vrijwilligers-

organisaties, waaronder Humanitas, en 

brengt de effecten in beeld van campagnes 

die de organisaties ondernemen om de 

marktpositie te verbeteren. Het marktverken-

nend onderzoek wordt uitgevoerd door bu-

reau Context in Nijmegen. 

Jeugdlezing 
Na het succes van de Nationale 

Jeugdlezing vorig jaar, heeft Humani-

tas besloten om er een jaarlijks terugkeren-

de gebeurtenis van te maken. Dit jaar wordt 

de Jeugdlezing gehouden op 25 september 

in De Rode Hoed in Amsterdam. Dr. Gabriël 

van den Brink zal spreken over het gezin in 

de toekomst. Van den Brink is van huis uit 

filosoof. Hij schreef zijn proefschrift over het 

gezinsleven in Brabant eeuwen geleden. Dit 

jaar verschijnt zijn boek over het moderne 

gezinsleven, dat hij in opdracht van het 

NIZW heeft geschreven. Nadere informatie 

over de wijze van aanmelding volgt. 

Het Nationale Compliment 

010 
 Tot medio oktober worden vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid ge-

steld om projecten mee te laten dingen naar het Nationale Compliment. 

Ook initiatieven van Humanitas komen daarvoor in aanmerking. Deze prijs is in-

gesteld door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Rabo-

bank. Het Nationale Compliment is de opvolger van de Marga Klompéprijs. Ook 

kleinschalige projecten kunnen nadrukkelijk meedingen naar de onderschei-

ding, ongeacht hun werkterrein. Met deze prijs hopen de initiatiefnemers de 

waardering voor het vrijwilligerswerk te vergroten. Ook willen zij het vrijwilligers-

werk een duurzame steun in de rug geven. 

De prijs De eerste prijzen zullen worden uitgereikt op 7 december, de Inter-

nationale Vrijwilligersdag, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Dat zijn regio-

nale prijzen met een geldbedrag van 5.000 gulden. De uitreiking van de hoofd-

prijzen vindt plaats op 12 juni 1998, tijdens het honderdjarig bestaan van de 

Rabobank. De hoofdprijzen bedragen 10.000, 15.000 en 25.000 gulden. 

Voorwaarden Voorwaarde om een prijs te winnen is dat het project een min 

of meer structureel karakter heeft. De aard van de werkzaamheden moet in 

overeenstemming zijn met het thema uit het eerste verkiezingsjaar: Samen in-

vesteren in de toekomst. De jury zoekt vooral naar vrijwilligerswerk dat een posi-

tief effect heeft op de ondersteuning van organisaties, op duurzaamheid en op 

samenspel met andere organisaties, met overheden en met het bedrijfsleven. 

Aanmelding Tot en met medio oktober kunnen vrijwilligersprojecten zich 

aanmelden bij het NOV. Daar worden de inzendingen verzameld en verwerkt. 

Binnen vijf regio's zullen jury's de ingediende projecten beoordelen. Kansrijke 

projecten zullen zij bezoeken. De jury's zullen worden samengesteld uit regio- 

nale kopstukken uit het vrijwilligerswerk en uit kringen van de Rabobank. Het 

gaat om de volgende regio's: 

—  Noord-Nederland 

— Oost-Nederland 

— Zuid-Nederland 

— Zuid-West Nederland 

— Noord-West Nederland 

De hoofdprijs Na de uitreiking van de regionale prijzen, begint de selectie 

voor de hoofdprijzen. De regionale jury's nomineren vijftig kanshebbers. Een 

landelijke jury beslist welke projecten in juni volgend jaar tot de winnaars beho-

ren. Dat kunnen regionale projecten zijn, maar ook projecten met een landelij-

ke uitstraling. 

Samenwerking De samenwerking tussen de NOV en de Rabobank is geen 

eenmalige zaak. Beide organisaties zijn een samenwerkingsverband aange-

gaan voor vijfjaar. Ook via andere manieren zal de bank de ondersteuning van 

het vrijwilligerswerk vormgeven. 

Adres Wie mee wil dingen naar het Nationale Compliment of meer informatie 

wil ontvangen, kan schrijven naar de NOV, Postbus 2877, 3500 GW Utrecht. 

Pappa wordt Mevrouw 

oio
Voor een transseksuele vader of moe-

der. een leerkracht of een maat-

schappelijk werker is het buitengewoon 

moeilijk aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 

6 jaar te vertellen dat pappa een mevrouw 

gaat worden. In het boekje Pappa wordt een 

Illustratie uit Pappa wordt Mevrouw 

Mevrouw heeft een vader die in een me-

vrouw veranderde, op speelse wijze over dit 

proces geschreven en getekend. Dit voor-

leesboekje kan steun bieden bij het over-

brengen van de ingrijpende boodschap. Ook 

verscheen het boekje Mamma wordt een  

Man. De beide boekjes worden uitgegeven 

door de Werkgroep Transsexualiteit Humani-

tas en zijn verkrijgbaar door overmaking van 

f 10,— per boekje op giro 582000 o.v.v. van 

Werkgroep Transsexualiteit en de titel van 

het boekje. 
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ANTON GEESINK 
WiLAACC ZOChl 
S ERK VOCE AVO 

GIRO 625.000 
Vraag om informatie: 

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort 

Vandaag lacht de toekomst u 

toe, maar hoe is dat morgen? 

Bijna 85% van de gehandicapte 

mensen in Nederland is 

gehandicapt geraakt tijdens 

hun leven. Bijvoorbeeld door 

een ernstige ziekte of een 

ongeluk.  

In bepaalde gevallen dreigt dan 

zelfs een catastrofe. Wat dan? 

AVO helpt als wettelijke 

voorzieningen niet toereikend 

zijn en er hulp moet komen. 

Dankzij de nationale collecte en 

vele donateurs wordt dit 

mogelijk gemaakt. 

Anton Geesink helpt. 

Helpt u ook? 

AVO HELPT 

MENSEN 

MET EEN 

HANDICAP 

1 

INTEGRATIE 
GEHANDICAPTEN 

 

 

Postbus 71 

 

Met brieven van lezers 

Van Mens Tot Mens biedt lezers de 

ruimte om te reageren op artikelen. Ook 

vragen of opmerkingen over Humanitas 

zijn van harte welkom. U kunt uw reac-

tie richten aan de redactie van Van 

Mens Tot Mens, postbus 71, 1000 AB, 

Amsterdam. De redactie kan eventueel 

uw inzending inkorten of bewerken. 

Blij verrast 
Ik was blij verrast toen ik de nieuwe Van 

Mens Tot Mens onder ogen kreeg. Aller-

eerst de prettige moderne vormgeving maar 

vooral ook de inhoud. Ik heb met veel ple-

zier de pagina Zusters gelezen die in een 

notendop de activiteiten van alle Humanisti-

sche nationale en internationale organisa-

ties laat zien. Daarnaast vind ik het een 

goede keuze om vooral het vrijwilligerswerk 

van de organisatie te belichten. Bij het 

lezen van het blad krijg je een goed beeld 

van alle regionale activiteiten van Humani-

tas. Ik wacht met spanning de volgende 

nummers af. 

Dick Metselaar, consulent verenigingszaken 

Humanistisch Verbond 

Vrijwilligers krijgen voortaan 
Van Mens Tot Mens 
Tot nu toe werd alleen aan leden en dona-

teurs Van Mens Tot Mens toegestuurd. Niet 

terecht vinden veel afdelingen en ook het 

hoofdbestuur van Humanitas. Het is van 

groot belang dat iedereen op de hoogte 

wordt gehouden van alle activiteiten en 

nieuws van Humanitas. Daarom is beslo-

ten Van Mens Tot Mens aan alle vrijwilligers 

toe te zenden. Elke afdeling van Humanitas 

krijgt binnenkort formulieren opgestuurd 

waarop namen en adressen van vrijwilligers 

kunnen worden ingevuld. Alle vrijwilligers 

zullen dan zo spoedig mogelijk in het lezers-

bestand worden opgenomen. 

Voor meer informatie: redactie Van Mens Tot 

Mens 020- - 5231100 

Vakantie Van Mens Tot Mens 
In augustus verschijnt er geen Van Mens Tot 

Mens. Het volgende nummer verschijnt begin 

september. 

• Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Postbus 71 vraag 
Vanaf het september-nummer van Van Mens 

Tot Mens kunt u al uw vragen over wetten, 

richtlijnen of regelgevingen van overheden 

of andere instellingen aan de redactie 

stellen. Wanneer u iets wilt weten over bij-

voorbeeld vrijwilligersverzekeringen, onkos-

tenvergoedingen. regelingen voor gehandi-

capten of verenigingszaken op het gebied 

van regelingen en statuten kunt u uw vraag 

aan Postbus 71 stellen. U krijgt antwoord 

van onze juridisch medewerker mr.Ton van 

den Brink. 

Rectificatie In de vorige Van Mens Tot Mens is een fout 

geslopen: De Humanitas afdeling van de maand mei heet 

niet Voorne -Putten Rozendaal maar natuurlijk Voorne-Put-

ten en Rozenburg. Excuses. redactie 

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 j 15,- per jaar 

ISSN -nr. 0166-1124 

Aanmelding voor lidmaatschap schriftelijk hij het Lan- 

deljk Bureau van Humanitas, Postbus 71. 1000 AB. 

Amsterdam. Postgiro leenadministratie: 294050 

Redactie Jacqueline Kenkel, Henk Vlaming 

Medewerkers Bamher Delver. Margreth Hoek, 

Michael Kerkhof. Els Meijers. Henk Thomas 

Vormgeving Casper Klaasse, Bart van den Tooren 

Foto omslag Frans Schellekens (H/H) 

Druk Brouwer Delft 
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willi9ers 
krijgen 

voortaan 
Van Mens 
Tot Mens 

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

js voor de spelende volwass ne.• 

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 (r 020.5231100 



Sapende 
spaarsa§do's 
worden wakkere 
§eningen 
Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Triodos Bank spaart u met perspectieven 

voor landen in ontwikkeling. 

Het Noord-Zuid Plan benut uw spaargeld 

voor leningen aan kleinschalige, econo-

mische activiteiten in het Zuiden. 

Meer weten? Vraag dan nu, met de 

antwoordkaart, meer informatie aan. Belt 

u liever even, dan bent u gratis welkom 

via 0800-0222027. 

 

    

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

THodos  e  Bank 

    

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 

    

Friodos Bank, Antwoordnummer 170, 1700 A II Zeist 

(Postzegel is niet nodig) teletoon 030 693 65 00 

   

    

J 


