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4 Humanitas Nieuws 
Nieuws en korte berichten uit afdelingen en districten 

van Humanitas. Met opvallend veel beweging in de 

projecten voor Home-Start. 

6 'Zij is een vriendin van mij' 
Met mevrouw Van Druijten op bezoek bij mevrouw 

Stipdonk in Almere. Veel afdelingen van Humanitas or-

ganiseren vriendschappelijk huisbezoek. 

8 Interview: Nardie Eijsberg 
'Soms heb ik het beeld van een Chinese acrobaat die 

draaiende schoteltjes op stokjes zet.' Interview met 

de energieke manager van het district Zuidwest. 

10 Voor en door nieuwe Nederlanders 
Ook Humanitas komt steeds meer in aanraking met de 

nieuwe Nederlanders. Een nieuwe fase van de multi-

culturele samenleving is begonnen. 

12 Analyse: het wettelijk 
minimumloon 
De economie bloeit, de inflatie is laag en de werkloos-

heid daalt. Maar tegelijk zien vrijwilligers de stille ar-

moede groeien. 

13 Het Moment: de klussenbus 
De Klussenbus in Den Bosch van de afdeling Breda 

helpt mensen met een kleine portemonnaie met klus-

sen in en rond het huis. 

14 Zusters 

15 Afdeling Eemland 
Een bruisende afdeling met heel bijzondere projecten. 

Of het nu het Aaiproject is of de begeleiding van jonge 

gezinnen. 

16 Agenda 

17 Organisatie 

18 Postbus 71 -  brieven  van lezers 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas, 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 
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Van Mens Tot Mens is nieuw 

Een gekleurde buitenkant en een andere binnen-

kant. U heeft een heel nieuw blad in handen. 

Maar niet alleen het uiterlijk van het blad is veran-

derd, ook de artikelen hebben andere accenten 

gekregen. Van Mens Tot Mens was altijd het leden 

blad van Humanitas. Maar naast de leden zijn dui-

zenden vrijwilligers actief, werken er beroeps-

krachten en zijn er heel veel 'buitenstaanders' 

geïnteresseerd in ons werk. Daarom vonden we 

het belangrijk dat de Van Mens Tot Mens een blad 

gaat worden waarin iedereen zich kan herkennen 

die zich verbonden voelt met Humanitas. 

Van Mens Tot Mens moet laten zien dat we een 

organisatie zijn met heel veel verschillende werk-

soorten maar met dezelfde uitgangspunten. 

Uit ons blad moet blijken dat Humanitas een orga-

nisatie is die ergens voor staat en die niet bang is 

haar mening te geven. Vrijwilligers, leden of be-

roepskrachten moeten elkaar kunnen informeren 

over ontwikkelingen van het werk. 

Naast de activiteiten van de vereniging zullen daar-

om ook artikelen over de werkstichtingen een plek 

krijgen. We vinden het belangrijk dat iedereen het 

blad gaat lezen. De oplage van de Van Mens Tot 

Mens zal daarom omhoog gaan. Zodat ook alle vrij-

willigers en beroepskrachten toegang krijgen tot 

de informatie over Humanitas. 

We zijn heel benieuwd naar uw mening, zowel 

over het nieuwe uiterlijk als over de artikelen. Ook 

willen we graag van u horen wat uw ervaringen met 

Humanitas zijn. In de nieuwe Van Mens Tot Mens 

is daarom meer ruimte voor ingezonden brieven. 

Wij wachten met spanning op uw reactie. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 



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

Dienstverlening rond 
overlijden 

•
In de regio Rotterdam hebben de 

afdelingen Voorne-Putten/Rozenburg/ 

Dordrecht. Hoekse Waard. Zwijndrecht en 

Rijnmond-Noord samen met afdelingen van 

het Humanistisch Verbond een projectgroep 

opgericht om een gecombineerd aanbod van 

uitvaart- en rouwbegeleiding te ontwikkelen 

en uit te voeren. Ondertussen zijn voor dit 

project 25 vrijwilligers aangetrokken. Voor 

meer informatie over dit Rotterdamse project: 

Lotte Wouters van Humanitas 

020 • 5231100 of Frans van Wijk van het 

Humanistisch Verbond 010 • 4250102. 

Op stap met een maatje 

•
Ex-psychiatrische patiënten in 

Groningen en Winschoten kunnen 

een beroep doen op het maatjesproject. 

Dat is bedoeld voor zelfstandig wonende 

ex-psychiatrische patiënten die veel 

alleen zijn. 

In het project gaat een vrijwilliger met de 

patiënt op stap. Er zijn inmiddels zo'n twin-

tig koppels gevormd die van alles onderne-

men. Het gaat om een project van 

Humanitas in Groningen met de GGZ-

Groningen, de Dellemanstichting en het 

CoPrdinatiecentrum Chronisch Zieken. 

Mobiele kinder- 
vakantie 

reeg h  project Kinder-

ID vakanties  an het distr  Noord-

westiaen  mobiele telefoon aangeboden 

us een gratis jaarabonnement van Li-

rfoon. De gulle gever was BelCompa-

een leverancier van mobiele tele-

ons en randapparatuur. 

Dit bedrijf deed deze gulle gift ter gele-

genheid van de feestelijke opening van 

de eerste vestiging in Haarlem. Het dis-

trictsbestuur had de Kindervakanties bij 

BelCompany onder de aandacht ge-

bracht. 

Een mobiele telefoon is voor een kinder-

vakantiekamp een bruikbaar attribuut. 

De telefonische bereikbaarheid van het 

kamp is doorgaans gebrekkig. 

Tijdens de reis, vooral bij het vertrek, zijn 

kinderen soms te laat. Daardoor moeten 

op het spoorwegstation nog telefoontjes 

worden gepleegd. 

■ Van rechts 

naar links: 

Ginus Tiemessen 

van BelCompany, 

Freek Trautwein 

van Kinderva-

kanties 

Noordwest en 

Dries Aronius, 

lid van het 

districtsbestuur. 

Welzijnsmentoren 
in Groningen 

4.
0 Sinds september 1996 kunnen ouderen 

in de stad Groningen een beroep doen 

op het Welzynsmentorenproject. een samen-

werkingsproject van Humanitas. Rode Kruis. 

Wing en de Zonnebloem. 

Welzijnsmentoren staan ouderen hij met 

informatie. advies en praktische tips over 

dagelijkse zaken. Het project richt zich op 

zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. 

Die hebben vaak behoefte aan gewoon dage 

lijks contact. intensieve praktische ondersteu  

ning en voorlichting over tal van zaken die het 

dagelijks leven betreffen. Welzijnsmentoren 

proberen daaraan een bijdrage te leveren 

door het afleggen van huisbezoeken aan de 

desbetreffende ouderen. Die kunnen daar-

door weer zelfstandig een aantal zaken zelf 

oppakken. Voorlichting werkt het best als dat 

persoonlijk wordt gegeven door een leeftijds-

genoot. De vrijwilligers van het project. de 

welzijnsmentoren. hebben zelf de nodige 

levenservaring en beschikken over de kennis 

om ouderen door het doolhof van regelgeving 

en voorzieningen Ie loodsen. 

Home-Start in Emmen 
• In navolging van Rotterdam en Amersfoort is het project Home-Start van 

Humanitas nu ook in Emmen van start gegaan. Binnenkort opent Home-

Start er een eigen kantoor aan de Weerdingerstraat. De doelstelling van Home-

Start is om ouders van jonge kinderen een steuntje in de rug te geven als zij pro-

blemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Moeilijkheden in het 

gezin kunnen het gevolg zijn van ziekte. financiële problemen, het gedrag van de 

kinderen, overbelasting, werkloosheid, relatieproblemen of eenzaamheid. 

Vaak kunnen vrijwilligers door hun ondersteuning, hun luisterend oor en hun 

praktische hulp de ouders helpen om de moeilijkheden de baas te worden. 

Emmen zoekt nog vrijwilligers met ervaring als ouder of opvoeder om de hulp 

optimaal te kunnen bieden. 

In een voorbereidende cursus leren zij hulpverleningstechnieken. De voor-

naamste vereisten zijn echter een praktische en creatieve instelling en een posi-

tieve levenshouding. En de vrijwilliger moet vooral vertrouwen uitstralen. Geïnte-

resseerden kunnen contact opnemen met Home-Start Emmen. telefoon 0591 • 

622350. De eerste projecten Home-Start van Humanitas zijn van start gegaan 

in 1996. Vooral het project in Amersfoort kwam snel van de grond dankzij de mo-

tivatie van de vrijwilligers. de inzet van de lokale werkgroep en de aanpak van de 

coordinator. Nu bieden twintig vrijwilligers ondersteuning, vriendschap en prakti-

sche hulp aan zeventien gezinnen. Momenteel richten afdelingen zich in grote 

getalen tot hun district en het landelijk bureau voor concrete ondersteuning bij 

de voorbereiding en opzet van een project. Vele haalbaarheidsonderzoeken zijn 

al uitgevoerd. Er zijn inmiddels vier coordinatoren voor Home-Start aan het werk 

(Annelies Boode in Amersfoort. Kirsten Elbrandt in Rotterdam-Zevenkamp, 

Jo Hummel in Emmen en Pieter Snijder in Dordrecht). In mei start een project in 

Leiden. De coordinator daar is Annemiek van Keulen. 
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• Uit deze computer-

foto blijkt hoe de 

Schiedamse Parkflat 

eruit zal komen te 

zien. 

Kopij kunt u sturen naar de redactie. 
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; In Noordwijk heeft de Stichting 

Kinderopvang Humanitas een gast- 

oudercentrale geopend. Die bemiddelt tus- 

sen ouders die opvang zoeken voor hun 

kind en gastouders die in hun eigen huis, 

tegen vergoeding,  kinderen tot twaalf jaar 

willen opvangen. 

Met deze opening komt het aantal gast- 

oudercentrales van de Stichting Kinder- 

opvang Humanitas op 25. Voor de begelei- 

ding van gastouders belegt de stichting 

speciale bijeenkomsten. Daar kunnen de 	0  Kinderopvang 

aanwezigen tevens ervaringen uitwisselen. 	Humanitas 

30 april: Praatlijn Amsterdam 
Corrie Courtens werkt al drie jaar voor de praatlijn van Humani-

tas in Amsterdam. 

: burenoverlast, echtscheiding, eenzaam-

heid en veel meer. Corrie: 'Als je niet een stukje van je tijd aan een an-

dergeeft heb je een leeg leven.' 

In het programma wordt ook aandacht besteedt aan het project 

rouwbegeleiding. Suze Nieveen is sinds ruim twee jaar vrijwilligster bij 

Humanitas en organiseert verschillende activiteiten om het rouwpro-

ces bij mensen te ondersteunen. Suze gaat gevoelsmatig te werk: 'je 

moet mensen in hun waarde laten belangrijk bij dit werk is jezelf blij-

ven, goed kunnen luisteren en vertrouwen winnen'. woensdag 30 april 

22.00- 22.34 uur Humanistische omroep. 

Ohje Venlio 

ir In maart heeft de Stichting kinderop- 

vang Humanitas het Kindercentrum 

011ie in Venlo overgenomen. Het bestuur 

van 011ie heeft toenadering tot de stichting 

gezocht om de kwaliteit en de continuïteit 

van de kinderopvang te waarborgen. Het 

kinderdagverblijf is opgericht in 1990 om 

de wachttijden voor kinderopvang van ruim 

twee jaar terug te brengen. 

Vanaf 1993 is 011ie gesubsidieerd door de 

gemeente. Humanitas Kinderopvang gaat 

in Venlo ook bemiddelen tussen ouders 

die opvang zoeken en ouders die in hun 

eigen huis kinderen van 0 tot 12 jaar wil-

len opvangen, de zogenaamde gastouder-

opvang. 

Opening Brinktoren 

© Op 18 april heeft de Stichting 

Humanitas de Brinktoren in Hoek 

van Holland geopend. Het is een complex 

met tachtig levensloopbestendige 

woningen. De opening werd uitgevoerd 

door de televisiejournalist Karel van de 

Graaf. De Brinktoren maakt deel uit van 

Humanitas aan Zee. 

kinderhellp 
Drieduizend kansarme kinderen uit 

heel Europa worden komende zomer 

door de Stichting Europa Kinderhulp op 

vakantie gestuurd. De kinderen worden in 

de landen van herkomst geselecteerd door 

onder andere Humanitas of andere organi-

saties. Europa Kinderhulp zoekt gastgezin-

nen die kinderen willen opnemen in deze 

vakantieperiode. Voor meer informatie: 

mevrouw A. Bak 0223 • 634001 of bij 

Gert Pool van het secretariaat van 

Stichting Europa Kinderhulp Noord-Holland 

023 • 5272560. 

Nieuw (bezoek)adres 
Humanitas Utrecht 

is verhuisd. 

010  Het nieuwe (bezoek)adres van 

afdeling Utrecht, wordt: 

Gebouw ROC 

Wolvenplein 2 

3512 CJ Utrecht 

Telefoonnummer 030.236 91 94 

Hoogste punt Rotterdam 

110  De Stichting Humanitas in Rotterdam heeft twee feestjes achter 

de rug. In beide gevallen werd het bereiken van het hoogste punt 

gevierd van twee nieuwe woonzorgcentra. Op donderdag 27 maart 

bouwden bouwvakkers het hoogste punt van de Gerard Goosenflat aan 

de Thomas Mannplaats in Rotterdam-Oormoord. Een week later was 

het raak in de in aanbouw zijnde Schiebroekse Parkflat. Die staat op 

de plaats van het voormalige Johan Brautigamhuis. 

Beide wooncomplexen bestaan uit zogenaamde levensloopbestendige 

woningen. Dat zijn appartementen voor mensen vanaf 55 jaar waar al 

naar behoefte verzorging en eventueel verpleging kan worden gebo-

den. Eerder trok de Stichting Humanitas al de aandacht met het gelijk-

soortige Bergwegproject. 

van mens tot mens  01, 
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TWEE WITTE stenen Spaanse duiven 
kijken vanaf het balkon van mevrouw 
Stipdonk (85) uit over Almere. Zij woont 
nu al weer negen jaar in deze stad die in 
korte tijd uit de polderklei is gestampt. 
De duiven zijn een tastbaar bewijs van de 
idyllische tien jaar die mevrouw Stip-
donk en haar man in Spanje woonden. 
Vorig jaar overleed haar man en werd de 
eenzaamheid voor haar voelbaar. Ze 
zocht iemand om haar ervaringen te de-
len en reageerde op een artikel in de 
plaatselijke krant over het project 
Vriendschappelijk Huisbezoek van de af-
deling Almere van Humanitas. Zo kwam 
zij in contact met mevrouw Van Druijten 
en elke vrijdagmiddag ontmoeten ze el-

kaar. 

Stipdonk vertelt in haar flat levendig over 
haar periode in Spanje. Haar man werd 
tijdens een vakantie verliefd op dit land 
en na zijn pensioen emigreerden zij. De 
regen, de drukte en de last verbonden aan 
het onderhouden van een groot huis lie-
ten zij achter zich. Zij ruilden dit voor een 
huis met tuin, mooi weer, volop ruimte, 
en een schitterende natuur. Kortom, een 
paradijs. 

Zonnig land 
Het echtpaar Stipdonk heeft een hele fij-

ne tijd gehad in dit zonnige land. Ge-
zondheidsklachten van meneer Stip-
donk maakten echter een einde aan 
deze periode. 'In Nederland kun je aller-

lei zaken vanuit je huis regelen', zegt 
Stipdonk. 'In Spanje is dit anders. Voor 
het betalen van bijvoorbeeld je gas, wa-
ter of belasting moet je de deur uit. 

Zeker als je afgelegen woont, is een 

auto noodzakelijk.' De gezondheids-

klachten van haar man waren voor haar 
de aanleiding om terug te keren naar Ne-
derland. Maar een terugkeer naar de ou-
de stek, Laren, was niet mogelijk. Een 
wachtlijst van vijf jaar voor senioren-

huurwoningen blokkeerde de terugkeer 
naar de plaats waar zij meer dan zestig 

jaar heeft gewoond. 

Almere bleek de oplossing. Deze stad 

was in haar afwezigheid uit de polder-

klei gestampt en heeft een overvloed 

aan woningen. Stipdonk vond het een 
vreemde gewaarwording om naar een 

stad te verhuizen waarvan zij niet wist 
dat die bestond. 'De afgelopen negen 
jaar heb ik Almere verder zien groeien en 
de stad groeit nog steeds', zegt zij. Alme-
re biedt met zijn nieuwe wijken onder- 

Veel afde ri 

pelijk huis 

sociale c 

en van alle 

huisbezoek 

geval de d 

overtuigd. 

verder dan 

Lage Vuurs 

dak aan een bonte pluimage van men-
sen: jonge gezinnen met kinderen, veel 
ouderen, veel nieuwe Nederlanders, 
Amsterdammers en mensen uit 't Gooi. 
Stipdonk heeft geen spijt van de terug-

keer naar Nederland. 'Hier in Almere heb 

ik alles op loopafstand: de winkels, het 

postkantoor en het station. In Spanje 

woonden wij eigenlijk niet in de be-
woonde wereld. Dat is geen probleem als 

je gezond bent, maar bij ziek te wordt dat 

een ander verhaal.' 

Vorig jaar stierf haar man en zij wilde 
graag haar ervaringen met iemand de-
len, maar wist niet goed met wie. Haar 

kennissenkring is niet meegegroeid met 
de stad en op haar leeftijd dunt de ken 
nissenkring uit doordat steeds meer  

mensen sterven. Haar kinderen hebben 
het druk met hun eigen leven en on-
danks dat er veel weduwen leven in het-
zelfde flatgebouw als zij, vond zij geen 
geschikte gesprekspartner. 

Uitkomst 
Het project Vriendschappelijk Huisbe-
zoek van Humanitas bood uitkomst. Sinds 
een jaar organiseert de afdeling Almere 

deze activiteit. 'Ik zag een artikel in de 
krant. En het sprak me aan. Aan iemand 

van de thuiszorg heb ik gevraagd of het 
wel betrouwbaar was. Want, je weet maar 
nooit wie je in je huis haalt', zegt Stip-
donk. Op advies van 'de thuiszorg' heeft zij 
snotact gezocht met Humanitas. 

Mevrouw Van Druijten (67) bezoekt van-
af april I 996.wekel ij ks mevrouw Stipdonk. 

tot een prachtig initiatief. Daar zijn in e 4000  
Jo Van Druijten en Stipdonk in 

Alinerevan  

. 
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Van Druijten was voor haar huwelijk ver-
pleegster. Net  als veel vrouwen van haar 
generatie is zij na haar trouwdag ontsla-
gen. Zij had toen geen keuze. Achteraf ge-
zien had zij veel liever het gezin en werk 
met elkaar willen combineren. Nu is ze te 
oud voor een betaalde baan, maar thuis 
zitten is niets voor haar. Ze voelt zich be-
trokken bij de maatschappij en wil graag 

mensen ontmoeten. Daarom reageerde zij 
op de oproep voor vrijwilligers van de af-
deling Almere. Zij is één van de twintig 
vrijwilligers die in Almere vriendschappe-

lijk huisbezoeken afleggen. 

Het contact tussen deze twee dames be-
gon met een telefoongesprek. Meteen 
klikte het. De dames hebben veel geza-
menlijke interesses. Beide zijn bekend  

met dezelfde streek in Spanje en boven-
dien kent Van Druijten het Laren van vroe-
ger. Daarnaast is Van Druijten al jarenlang 

weduwe en kan meevoelen met de erva-
ringen van mevrouw Stipdonk. Tijdens 
het eerste telefoongesprek zaten zij me-
teen een half uur te praten en dat zette de 

toon voor de volgende bezoeken. 

Kopjes en koekjes 
Elke vrijdagmiddag zien ze elkaar. De ene 

week in het appartement met de duiven 
op het balkon; de andere week in Van 

Druijtens appartement. Na het middag-
dutje van Stipdonk, zo rond vier uur 's mid-

dags, belt Van Druijten aan. In de keuken 

staat al een dienblad gereed met twee kop-
jes en een schaal met koekjes. In de huis-
kamer met schilderijen en een oude klok 

van mens tot mens 40  NR 
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❑ Het verhaal over een taxirit naar 

Hilversum wordt onderbroken met een 

opmerking over een poes. 

worden de nieuwtjes uitgewisseld. Een 
waterval van woorden stroomt door de ka-
mer. Nieuwtjes, ervaringen en herinnerin-
gen volgen elkaar in hoog tempo op. Een 
opmerking over een wegomlegging in Al-
mere wordt gevolgd met een verhaal over 
een taxi-rit naar Hilversum en dit verhaal 
wordt onderbroken met een opmerking 
over een poes.lkee mensen die elkaar met 
een half woord verstaan. De verhalen wor-
den regelmatig onderbroken door een kla-
terende lach. Stipdonk is een boeiend ver-
halenvertelster en houdt van grapjes. Na 
een gezamenlijke maaltijd zetten de da-
mes het gesprek weer voort. Het gepraat 
kan wel eens doorgaan tot na midder-

nacht. 

Omdat het van beide kanten goed klikt, is 
het contact niet beperkt gebleven tot de 
wederzijdse bezoeken. Af en toe maken zij 
samen een uitstapje met de auto. Tochtjes 
naar Laren en Lage Vuursche hebben al op 
de agenda gestaan. Beide genieten van de 
natuur. Ze kunnen praten over de schoon-
heid van een zonsondergang of een plukje 
bomen in het Nederlandse landschap. De 
uitstapjes zijn niet altijd voor de gezellig-
heid. Van Druijten gaat weleens mee met 
een bezoek aan een ziekenhuisarts te Hil-
versum. En toen Stipdonk geopereerd was 
aan haar ogen, heeft Van Druijten een 

nachtje bij haar geslapen. Zo werd het 

doorbrengen van een nacht in het zieken-
huisbed voorkomen. 

Van Druijten over het contact: 'Ik heb ge-
boft. Een voorwaarde voor het vriend-
schappelijk huisbezoek is, dat het van bei-
de kanten klikt. Maar sinds ik mevrouw 
Stipdonk ken, heb ik er een vriendin bij ge-
kregen. Het leeftijdsverschil speelt totaal 

geen rol. Ik vergeet gewoon die achttien 
jaar dat ik jonger ben. Ze zou mijn moeder 
kunnen zijn, maar ze is een vriendin.' 

Twee mensen die 
elkaar met een 

half woord verstaan 



`Zn willen we nog wel 
eetirt poosje doorgaan' 
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'MENSEN HEBBEN sociale verbanden 
waaruit zij steun kunnen putten, zoals 
vriendenkringen of familiebanden. Maar 
op veel plaatsen zijn die netwerken weg-
gevallen of te weinig aanwezig. Toch heb 
je ze nodig om te kunnen leven. Er zijn 
mensen die geen familie meer hebben, 
geen kinderen, mensen die door armoe-
de zijn buitengesloten van sociale con-
tacten. Ik denk dat het in deze tijd vooral 
de opdracht is van Humanitas om men-
sen te helpen om hun netwerken weer 
tot stand te brengen, zodat zij zichzelf 
kunnen redden in de maatschappij.' 

Nardie Eijsberg - blond, vriendelijke 
ogen - is de kersverse manager in het 
district Zuidwest van Humanitas. In die 
functie ondersteunt zij afdelingen van 
Humanitas bij het stroomlijnen van de 
eigen organisatie en het opzetten van 
activiteiten. Haar kantoor in Den Haag is 
nog maar nauwelijks ingericht. Grote 
dozen staan langs de muren. Ze gebaart 
er half verontschuldigend naar. 'Ons dis-
trictskantoor zit hier nog maar net. Wij 
zijn nog niet helemaal ingericht.' 

Hoewel Eijsberg nieuw is bij Humani-
tas, is zij binnen de welzijnswereld geen 
groentje. In Amsterdam hielp zij om de 
sociale vernieuwing gestalte te geven. 
De hiaten in de samenleving maakte zij 
van dichtbij mee. 

'Men denkt vaak dat in de grote stad van 
alles aanwezig is', zegt zij. 'Maar ook 
daar is niet alles georganiseerd. Jonge-
ren hangen er op straat en ouderen heb-
ben er dikwijls een gevoel van onveilig-
heid. Hetzelfde zie je gebeuren op het 
platteland. Daar zijn veel voorzieningen 
verdwenen. Ik hoor bijvoorbeeld ook uit 
Zeeland geluiden dat perspectieven 
voor jongeren, bijvoorbeeld op het ge-
bied van werkgelegenheid, zijn verdwe-
nen.' 

Humanitas kende zij al uit de tijd dat 
zij nog in de gezinsverzorging werkte. Zij 
kent de werkwijze van de vereniging. 
Humanitas is actief in veel samenwer-
kingsprojecten om voorzieningen van 
de grond te krijgen. 'Een `doenerige' club, 
eentje die idealen verbindt met prak-
tisch handelen', zo kenmerkt Nardie Hu-
m a nitas. 'Ik ben iemand die het leuk en 
spannend vind om te bouwen. Niet voor 
elke organisatie wil ik werken, maar wel 
voor Humanitas. Ik voel mij thuis bij 
haar gedachtengoed.' Lachend voegt zij 
daaraan toe: 'Ik ben al vanaf mijn ge-
boorte humanist.' 

it

% lik 

`De spirit van 

Humanitas zet 

dingen in beweging.' 

Hoewel ze zich nog moet inwerken in 
Humanitas en haar kantoor nog niet af 
is, laat Eijsberg geen gras groeien over 
haar nieuwe taken. De eerste afdelingen 
heeft zij al opgezocht en in de rest van 
het land zijn ze haar ook al eens tegen 
het lijf gelopen. Voor afwachten is geen 
tijd, vindt de manager. 

'Ik hoor nog wel eens mensen binnen 
Humanitas die zich afvragen wat we ei-
genlijk nog te doen hebben. Maar Huma-
nitas concentreert zich niet op hulpver-
lening. Dat deed Humanitas vroeger, 
maar dat werk is geprofessionaliseerd. 
De vereniging kijkt naar de mensen die 
aan de kant staan, die een groot per-
soonlijk verlies geleden hebben. Mensen 
die hun baan kwijt zijn, die hun partner 
of hun kind verloren hebben. Daarvoor 
organiseert Humanitas projecten weer-
werk tegen maatschappelijke uitsluiting 
en projecten voor vrijwillige rouwver-
werking. 

Ik denk dat mensen die over een goed so-
ciaal netwerk beschikken, wel degelijk 
weer aan de slag kunnen komen. Huma-
nitas probeert mensen in contact te 
brengen met anderen waaraan zij zich 
kunnen spiegelen. Die kunnen hen hel-
pen om weer op eigen kracht verder te 
gaan. Ik denk dat deze inspanningen van 
Humanitas in deze tijd heel hard nodig 
zijn. Hieraan hebben wij genoeg werk 
om de komende vijftig jaar verder te 
gaan.' 

`Vrijwilligers hebben 

oog voor samenhang 

en saamhorigheid.' 

Maar is dit niet meer dan het plakken 
van pleisters? Nardie schudt haar hoofd. 
'Ik zie dit niet als lapwerk, maar als doel 
op zich', zegt ze resoluut. 'Wij kunnen 
mensen in moeilijkheden geen oplos-
sing aanbieden. We kunnen hen alleen 
maar helpen om zelf de oplossing te vin-
den. Dat is ons uitgangspunt. Op die ma-
nier krijg je sterkere mensen. Mensen 
worden hierdoor kritischer en zelfbe-
wuster. Niet alles komt meer over je 
heen. Het idee dat de samenleving 
maakbaar is, is een beeld uit de jaren 
zestig en zeventig.' 

In gedachten kijkt ze uit het raam. Bene-
den rijden de auto's door de straat. Even 
verderop liggen de ambassades en de 
consulaten van verre landen. 'Maar dit 
wil niet zeggen', zo vervolgt Eijsberg, 'dat 
mensen niet in staat zijn om hun eigen 
leven vorm te geven. Maar ze hebben er 
handvatten voor nodig. Door hen te on-
dersteunen, zetje iets in beweging. Dat is 
de geest van Humanitas: als je samen de 
spirit hebt dan kun je dingen in werking 
zetten. 

Neem owoG, Over Wonen van Ouderen 
Gesproken. Dat is geen cursus, maar een 
initiatief waarbij mensen samenkomen 
en zelf actie kunnen ondernemen. Zo is 
er ook een beginnend project met de 
naam ovoG, op het gebied van veiligheid. 
Mensen bepalen samen zelf wat zij op dit 
gebied kunnen doen.' 

De inzet van vrijwilligers plaatst Huma-
nitas volgens Nardie in een unieke posi-
tie. Die hebben een andere binding met 
mensen dan bijvoorbeeld ambtenaren 
en beroepskrachten. Dat zijn mensen die 
gedoseerd met hun tijd om moeten 
gaan. 

'Ambtenaren toetsen', zegt Eijsberg. 'Vrij-
willigers nemen de tijd om te bouwen. Zij 
benaderen mensen vanuit een positie 
van gelijkwaardigheid, met oog voor sa-
menhang en saamhorigheid. Maar ook zij 
hebben ondersteuning nodig om door te 
gaan. Vaak heb ik het beeld voor ogen van 
Chinese acrobaten die schoteltjes op een 
stokje laten draaien. Telkens hebben die 
schoteltjes opnieuw een zwieper nodig, 
anders vallen zij van het stokje. Sinds dit 
district een jaar geleden is opgericht, is er 
al veel gebeurd. Maar mensen moeten 
over twee jaar nog steeds enthousiast 
zijn. Zo wil ik nog wel een poosje door-
gaan, moeten ze denken.' 
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TOEN BEDULA als vluchteling uit Afgha-
nistan in Nederland arriveerde, kreeg hij 
met vier andere asielzoekers een vakan-
tiebungalow in de Flevopolder. Het was 
een tijdelijk onderkomen. Met gemengde 
gevoelens verhuisde hij dik een jaar later 
naar een gewone woning. 

'Veertien maanden heb ik daar geze-
ten', zegt Bedula. 'Maar het leken wel 
veertien dagen. Ik wist zeker dat ik het 
asielzoekerscentrum zou missen. De 
mensen, de gezelligheid. Het leek mij 
moeilijk om alleen te wonen. Aan de an-
dere kant leek het mij ook leuk om een 
eigen huis te hebben. En ik wilde naar 
school. Maar in het asielzoekerscen-
trum was geen school. En toen ik een-
maal in Nederland woonde, wilde ik 
toch ook wel graag Nederlands leren.' 

Bedula is een van de migranten die 
de multi-culturele samenleving kleur 
geeft. Hij gaat twee keer in de week naar 
school voor Nederlandse les. 

 

De multi-culturele samenleving staat ter dis-

cussie. Het gaat niet meer in de eerste plaats 

om het opvangen van nieuwkomers, maar om 

de maatschappelijke positie van allocht nen. 

Bijdragen aan de multi-culturele sa 

vragen om nauwe afstemming m 

sen om wie het gaat. 

 

 

HENK VLAMING 

 

Computercursus 
'Verder volg ik elke ochtend een compu-
tercursus om mijn kans op werk te ver-
groten. Hoe het verder zal verlopen, zal de 
toekomst leren.' Het zijn de eerste pasjes 
van een nieuwe Nederlander. Daar liggen 
de eerste ingrediënten van de multi-
culturele samenleving. Opvangen, ver-

zorgen en het aanreiken van voorzienin-
gen om aan te haken bij de Nederlandse 
samenleving. Humanitas is nauw betrok-
ken bij vele van deze initiatieven. In Gro-
ningen bijvoorbeeld heeft de gemeente 
de opvang van asielzoekers uitbesteed 
aan Humanitas. De afdeling daar organi-
seert een project waarbij allochtonen  

'Sint werd aangekleed, Piet werd zwart 
gemaakt, want een witte Piet was niet 
acceptabel. We zongen sinterklaaslied-
jes en de kinderen zongen liedjes uit ei-
gen land. Ook dansjes kwamen aan bod. 
Het was een heerlijk feest. Namens Hu-
manitas mocht ik alle kinderen een ca-
deau aanbieden. Wat waren ze blij.' 

Uitzonderlijk zijn deze initiatieven 
niet meer. De multi-culturele samenle-
ving is al jaren een feit. In toenemende 
mate maken daar mensen deel van uit 
die helemaal niet nieuw zijn. Het gaat 
bijvoorbeeld om jongeren die zijn gebo-
ren in Rotterdam, Deventer, Alkmaar of 
Wageningen, maar van wie de ouders 

van ver komen. 
AOW  TWEEDE FASE 

   

uit `Vraag eerst maar eens waar 
precies behoefte aan is' 

meedoen met vriendschappelijk huisbe-

zoek. 
In Noord-Brabant organiseert Huma-

nitas komende zomer tal van culturele 
evenementen, scholenprojecten en in-
formatiemarkten om de multi-culturele 

samenleving een duwtje in de rug te ge-

ven. In diverse afdelingen zetten vrijwil-
ligers van Humanitas hun beste beentje 

voor bij de begeleiding van asielzoekers. 
Zo vertelt Gerry Helmich in het plaatse-
lijke blad van de afdeling Zuid- Drenthe 

hoe zij in december als Sinterklaas kin-
deren van asielzoekers vermaakte.  

[Ingeburgerd 
De multi-culturele samenleving raakt 
steeds meer ingeburgerd. De tweede fase 

van de vorming van de multi-culturele sa-
menleving is dan ook in volle gang. Niet 

meer de opvang van nieuwkomers staat 

op de eerste plaats, maar de positie die 

nieuwe burgers in moeten nemen. De 
overheid legt elke nieuwkomer een inbur-
geringscontract voor waarin rechten en 
plichten staan omschreven 

Toch staat de multi-culturele samen-
leving steeds openlijker ter discussie 
Nieuwe Nederlanders hebben de cultuur  

ontegenzeggelijk verrijkt. Daar staat et-

nische spanning tegenover. Achter de ge-
blakerde pui in de Haagse Schilderswijk 
schuilt de vraag of hier sprake is van een 
proeve van vreemdelingenhaat. Of komt 
de brandstichting voort uit spanningen 

tussen 'Dirken en Koerden? Recente 
knokpartijen tussen beide groepen leid-
de tot de afgelasting van menigTurks fes-
tival Minister Dijkstal van Binnenlandse 
Zaken suggereerde onlangs dat door de 
komst van immigranten etnische con-
flicten worden geïmporteerd. Daar blijft 
liet niet bij. Criminologen verdringen 
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hapjes. Allochtonen die hier al jaren wo-
nen, hebben nauwelijks behoefte aan zul-
ke welkomstgebaren. Zij worstelen met 
harde problemen zoals sociale achters-
tand of discriminatie. 

Goede bedoelingen 
Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg 
om hier iets tegen te doen. 'Een leuke, in-
ter-culturele manifestatie volstaat niet 
meer', zegt Topsy Ros, algemeen manager 
van Jou Project van de Stichting Humani-
tas. Dit is een initiatief in samenwerking 
met de gemeente Rotterdam en de Stich-
ting Buitenlandse Werknemers Rijnmond 
voor begeleiding van probleemjongeren. 
Niet zelden moet de hele gezinssituatie 
worden aangepakt. Zowel de medewer-
kers als de cliënten van Jou Project zijn 
overwegend, maar niet uitsluitend, al-

lochtoon. 
'Zeker als je op straat kijkt is er nog 

geen sprake van integratie', vervolgt Top-
sy Ros. 'Als je wordt opgepakt omdat je 
toevallig zwart bent en er is in de buurt 
een overval gepleegd door iemand met 
een buitenlands uiterlijk, dan word je wel 
cynisch. Zeker als dit meer is dan een inci-
dent.' Een stabiele, multi-culturele sa-
menleving kan alleen volwassen worden 
als mensen in een achterstandssituatie 
niet vanuit hun etnicische identiteit wor-
den benaderd maar vanuit de aard van 
hun problemen, zo betoogt Ros. 'Wij krij-
gen ook te maken met autochtonen', zegt 
zij. 'Ik vraag mij af of er onder allochtonen 
meer problemen voorkomen dan onder 
autochtonen.' 

Bouwen aan de multi-culturele sa-
menleving vraagt om activiteiten die 

smeltkroes 
zich om te wijzen op de problemen onder 
Marokkaanse jongeren. 

Opgeven etniciteit 
De criminoloog E. Leuw pleitte er onlangs 
voor dat Turken en Marokkanen hun etni-
citeit zouden moeten opgeven als reme-
die tegen criminaliteit. Bij het zoeken naar 

de maatschappelijke rol van allochtonen, 
vormt integratie het toverwoord. Maar 
wat daaronder wordt verstaan, blijft vaag. 
'De één denkt bij integratie aan het eten 
van boerenkool, de ander spreekt van in-
tegratie als allochtonen zelf de weg kun- 

nen vinden naarbijvoorbeeld de huisarts', 
zegt Anja Mulder van Humanitas in Gro-
ningen. Zij is betrokken bij de opvang van 
asielzoekers. 'Wij vinden het belangrijk 
als iemand hier zelf de weg weet te vin-
den. Maar veel migranten zijn met andere 
dingen bezig. Je verlaat niet je huis en 
haard om maar eens te gaan integreren in 
Nederland. Velen voelen zich ontworteld, 

ze zijn soms verscheurd door oorlogstrau-

ma's en blij dat zij weg zijn van de ellende.' 
Wie spreekt over integratie heeft het niet 
alleen over een inter-culturele kerstvie-
ring of een buurtfeest met Vietnamese  

aansluiten bij concrete vragen van min-

derheidsgroepen. 'Wij komen bijvoor-

beeld allochtonen tegen die financiële 
problemen hebben omdat zij niet weten 
hoe zij een belastingformulier moeten 
invullen', zegt Ros. 'Ik denk dat er veel be-

hoefte is aan assistentie daarbij. Maar 
klop niet gelijk aan bij je Tbrkse buurman 

om zijn formulieren in te vullen. Dat zal 
je niet in dank worden afgenomen. Vraag 
eerst eens aan organisaties van allochto-
nen waar behoefte aan bestaat en bied 
daar je diensten aan. Laat de mensen 

hun eigen zaken organiseren.' 
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De trend 

 

  

Voor de eeuwwisseli 	oet iedereen aan het w rk. De 

tiek heeft de oorlog verklaard aan de langdurige werkloo 

heid. Een populair medicijn: verlaag het wettelijk minimum-

loon en de werkloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Maar verlaging van het minimumloon zal de sluipende armoe-

de binnen de kortste keren in haar volle ornaat tonen. Vrijwil-

ligers zullen er hun handen vol aan hebben. 

HENK VLAPAEING 

Veel afdelingen van Humanitas die de vin-
ger aan de pols houden, merken dat stille 
armoede steeds vaker een probleem 
vormt. Een toenemend aantal mensen is 
nauwelijks nog in staat om met het inko-
men een normaal leven te leiden. Het gaat 
vooral om ouderen of werklozen, mensen 
met een uitkering of die anderszins op het 
randje van het minimale bestaan balance-
ren. Hun gevecht tegen de armoede slaat 

op vele gebieden diepe wonden. Ze zijn 
steeds minder bij machte om deel te ne-

men aan maatschappelijke activiteiten, 
hobby's in clubverband kunnen zij niet 
meer betalen. Hun kinderen gaan nooit 
met vakantie. Tal van maatschappelijke 

voorzieningen, zoals kinderopvang of 
openbaar vervoer, vallen buiten hun be-

reik. Aan de onderkant van het bestaan, 
waar een jaar of tien geleden slechts een 

handjevol mensen leek te verblijven, wordt 

het steeds drukker. Het zijn de signalen die 
vrijwilligers van onder andere Humanitas 

krijgen. 
Op het eerste gezicht is daar geen statis-

tische onderbouwing voor te vinden. De 
werkloosheid daalt, de economie groeit en 
de inflatie (waardevermindering van het 
geld) is laag. Niemand hoeft dus arm te 
zijn, zou je zeggen, want iedereen profi-
teert. Geen wonder dat ze in de landelijke 
politiek nog wel een stapje verder durven  

te gaan. Het wettelijk minimumloon moet 
omlaag. De wet verplicht elke werkgever 
om zijn personeel een minimaal vastge-
steld salaris te betalen. Over de hoogte 
daarvan zijn in de Tweede Kamer al felle 
discussies gevoerd. Werkgevers lijden on-
der de hoge arbeidskosten, zo wordt ge-
zegd. Maak arbeid goedkoper en het aantal 
banen zal groeien. Personeel wordt immers 
goedkoper. Vooral de mensen met weinig 
opleiding zullen profiteren. Onder deze 
mensen is de werkloosheid het hoogst. 

Daar is wat voor te zeggen. Werklozen 
profiteren van banengroei, want betaalde 
arbeid is financieel gezien aantrekkelijker 
dan geen arbeid. Toch zal verlaging van het 
wettelijk minimumloon niet zo uitpakken. 
Verlaging van het wettelijk minimumloon 
levert nauwelijks nieuwe banen op, want 
er zijn nagenoeg geen banen op het niveau 
van het wettelijk minimumloon.Vrijwel el-

ke werknemer krijgt meer dan dat. Zo heb-
ben werkgevers en werknemers het samen 

afgesproken in collectieve arbeidsovereen-
komsten. Verlaging ervan maakt betaalde 

arbeid dus niet goedkoper. 
Toch heeft verlaging van het wettelijk 

minimumloon wel gevolgen. Met name 

voor de mensen die niet werken, de catego-

rie die het toch al niet gemakkelijk heeft. 
Veel uitkeringen zijn immers gekoppeld 

aan het wettelijk minimumloon. Dat geldt 

1.2  Het aantal mensen dat langdurig een 

laag inkomen geniet, groeit. 

bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering. 
Daalt het wettelijk minimumloon dan da-
len de uitkeringen. De kloof tussen mensen 
met en zonder werk zal groeien zonder dat 
er meer banen tegenover staan. Het aantal 
arme mensen groeit nu al, zelfs zonder da-
ling van het wettelijk minimumloon. Het 
aantal mensen met een laag inkomen is in 
1995 weliswaar tot staan gebracht met be-
hulp van belastingmaatregelen. Tot dat 
jaar was er een jaarlijkse groei: van 857.000 
in 1990 tot 997.000 in 1994, een toename 
van 140.000. Maar het aantal mensen dat 
langdurig een laag inkomen geniet, groeit 
nog steeds. In 1995 steeg hun aantal met 
15.000 tot 432.000. 

Zelfs veel werkgevers zien weinig in verla-

ging van het wettelijk minimumloon. Het 
raakt de mensen die het minst iets kunnen 
missen. Verlaging van het wettelijk mini-
mumloon spaart alleen de schatkist. Op 
termijn zou daardoor de belasting omlaag 
kunnen. Maar al wie daarvan profiteert, 
niet het ondereind van onze samenleving. 
Daar waar de staat zich terugtrekt, zijn het 

in toenemende mate de vrijwillige schou-
ders van de samenleving die de zwakkeren 
moeten steunen. 	 O 

KrirIcteen a n het 
wettelijk minimumloon 
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Het moment 

De Nduiss2nbus 

Vanaf half maart rijdt de Klussenbus van Humanitas door Breda. Twee 

vakkundige vaklieden bezoeken mensen die de hulp van de Klussen-

bus hebben ingeroepen bij kleine klusjes in en rond het huis. Bijvoor-

beeld bij het vastzetten van een hekje of het behangen van een muur. 

Spijkers en behang moeten de mensen zelf kopen. Maar het werk kun-

nen zij laten doen. 

De Klussenbus is er speciaal voor mensen met een kleine beurs. 

Het kan gaan om ouderen of om mensen in achterstandswijken die 

niet bij machte zijn om het werk zelf uit te voeren. Wie de Klussenbus 

een dagdeel voor de deur heeft staan en gebruik maakt van de vak-

krachten, betaalt 25 gulden. Een hele dag klussen kost vijftig gulden. 

Het gaat voorlopig om een experiment van een jaar. Wordt de Klussen- 

bus een succes, dan kunnen ook andere afdelingen het idee oppikken 

en uitwerken. Op deze manier hoopt Humanitas een dam op te werpen 

tegen de tweedeling in de samenleving, waardoor steeds minder men-

sen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen. 

'Dit is misschien niet spectaculair', zegt Cees Maas van de afdeling 

Breda. 'Maar de kraan lekt tenminste niet meer. En dat is in veel geval-

len al heel wat.' De klusjesmannen op de bus zijn mensen zonder be-

taald werk die twee werkervaringsplaatsen vervullen. Zo kunnen zij 

werkervaring opdoen die hen kan helpen om later op eigen kracht hun 

weg op de arbeidsmarkt te vinden. Zo levert Humanitas ook nog eens 

een bijdrage aan het gevecht tegen uitsluiting van mensen op de ar-

beidsmarkt. 
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B 0 E 

De ZIJkant van het 
asiel-beleid 

•Nederland en andere lidstaten van 

de Europese Unie houden bij aan-

vragen van asielzoekers weinig rekening 

met specifieke problemen waarmee vrou-

wen in een asielprocedure worden gecon-

fronteerd. Het HOM (Humanistisch Over-

leg Mensenrechten) heeft hier een 

publicatie aan gewijd. Stereotiepe opvat-

tingen over de rol van mannen en vrouwen 

in de samenleving beïnvloeden de asiel-

verzoeken in hoge mate. 

Mannen worden door ambtenaren van het 

ministerie van Justitie vaak gezien als po-

litiek actief. De rol van vrouwen ziet men 

vaak als ondersteunend en niet-politiek. 

Discriminatie die vrouwen ten deel valt 

wordt gebagatelliseerd. 

De Zitkant van het asielbeleid, door 

Winde Evenhuis. ISBN 905592 1025, 

prijs f 19,50. 

Fietsen naar India 
Op de ene plaats in Pakistan voelden Darna en Janneke zich bijna naakt zonder hoofddoek. Maar 

• 
een eind verderop was het doodgewoon dat vrouwen hun hoofd onbedekt hielden. De twee da-

mes rolden op hun fietstocht van Leiden naar India van de ene verbazing in de andere. Zij kwamen langs 

gele korenvelden en door groene valeien. In bergen zijn huizen en kerken gehakt. Aan de Zwarte Zee 

hielpen zij een Britse archeoloog bij een opgraving in ruil voor een maaltijd. In Pakistan fietsten zij door 

een gebied waar vrouwen amper de deur uitkomen. De fietsen werden er door kinderen bekogeld met 

stenen. Het gebruik van hasj is hier net zo gebruikelijk als bij ons een kop koffie. Nu zijn Darna en Jan-

neke aangekomen in India. Zij lieten zich per gefietste kilometer sponsoren en trapten aldus 11.000 

gulden bij elkaar voor HIVOS. de Humanistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. 

Persoonsvorming 

•
De Universiteit voor Humanistiek is be-

zig met de vorming van een werkgroep 

over de doelstelling en de plaats van per-

soonsvorming binnen de opleiding. De werk-

groep wil graag weten op welke manier dit 

studie-onderdeel vorm kan worden gegeven 

in leerdossiers en tutorgroepen. Studenten 

nemen ook deel aan de invulling van per-

soonsvorming op de Universiteit voor Huma-

nistiek. Het Studentenberaad is bezig met 

een inventarisatie onder studenten over hun 

ideeën en suggesties. 

Humanistisch Verbond 
verhuisd 

Per 1 april is het Humanistisch Ver- 

bond verhuisd van Utrecht naar Am-

sterdam. De Stichting Socrates, de Stich-

ting Steunfonds Humanisme en de 

verenigingJonge Humanisten verhuizden 

mee. 

Sarphatikade 13. 

Het postadres is: postbus 75490, 

1070 AL, Amsterdam. Telefonisch is het 

Humanistisch Verbond bereikbaar op 020 

• 5219000, fax 020 5219080. 

Het telefoonnummer van de publieksvoor-

lichting is 020 5219090. Het e-mail 

adres van het HV is: HV@euronet.nl  

■ Darna en Janneke zamelen al fietsend geld 

in voor Hivos 

Nieuw adres HOM 

oi
o Het HOM (Humanistisch Overleg 

Mensenrechten) is eveneens ver-

huisd. Het blijft in Utrecht, maar heeft 

Voorstraat 87 bis. Het 

postbusnummer (postbus 114, 3500 

AC) blijft hetzelfde. Het telefoonnummer 

is 030 2334027, fax 030.2367104. 

E-mail: hom@euronet.nl  

Massaal de weg kwijt 
De Humanistische Omroep besteedt 

op 28 april aandacht aan de ervarings-

wereld van de moderne mens. Waarom, zo 

vraagt samensteller Ben Zandringa, is die 

moderne mens zo druk bezig met het zoeken 

naar een kick of een roes. De een zoekt het in 

smart of hard drugs. de ander in bungy-jump 

of pornografie, in de verdovende werking van 

de televisie of de verhelderende werking van 

new age. Is de moderne mens soms de weg 

kwijt. vraagt Zandringa zich af in het radiopg 

ragramina De supermarkt van de roes. Deze 

uitzending is te beluisteren op 28 april op Ra-

dio 5. van 13.08 tot 14.00 uur. 

TheaterveorstelEing de 
kunst van het anders zijn 

4,  In samenwerking met het Humanistisch 

Verbond, HIVOS, HOM en HVB heeft 

theatergroep 't Wicht een voorstelling ontwik-

keld die verschillende prikkelende situaties 

laat zien die herkenbaar zijn uit het dagelijks 

leven. Na opvoering van het stuk wordt het pu-

bliek uitgedaagd om persoonlijke oplossingen 

te geven voor de maatschappelijke en per-

soonlijke dilemma's die in de voorstelling aan 

bod komen. De voorstelling kan op allerlei 

plaatsen gespeeld worden. De voorstelling 

kost f 1750,-, maar voor Humanitas geldt in 

overleg een gereduceerd tarief. Voor meer in-

formatie: Humanistisch Verbond 020 • 

5219000 

■ 'De kunst van het anders zijn' 
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(ftE)c.._ deling Eemland 

bruist het als nooit te 

voren. Unieke projecten 

rol en van e band. Of het 

nu 	at om het *gelei-

den van  jongeiffilinen  of 

ceca ouderen die tijdenlijk 

de warmte  van~ij,  een hua 

dier willen, Humanita 

van de partij. 'Wij profil 

sen•ons met goe iope 

• projecten.' 

JACQUELINE KENKEL 

`We werken met enthousiaste, 
aed 0 De mensen' 

In een oud kantoorgebouw aan de rand 
van het centrum van Amersfoort is de af-
deling Eemland van Humanitas geves-
tigd. Met het Humanistisch Verbond 
deelt de afdeling een klein, gezellig kan-
toor. Op deze dinsdagochtend houden de 
vrijwilligers van de thuisdierenverzor-
ging hun wekelijkse bespreking. Er loopt 
een vrolijke hond in het kantoor en in 
een buggy ligt een baby te brabbelen. On-
dertussen wordt overlegd, gaat de tele-
foon en doet medewerkster Lenie de ad-
ministratie. 

Ellis van der Meulen, voorzitter van 
de afdeling, vertelt dat aan het eind van 
het jaar naar een andere ruimte moet 
worden gezocht: 'Waar we hierna naar 
toe moeten, weet ik nog niet. We zijn 
hard op zoek.' 

Hard aan de slag 
Eemland heeft een periode achter de 
rug waarin de activiteiten minder goed 
liepen. Ellis: 'Er waren steeds minder 
mensen actief. Het was moeilijk nieu-
we vrijwilligers te vinden. Gelukkig ligt 
die moeilijke periode achter ons. We 
moeten nog hard aan de slagen er kan 
nog veel verbeteren. Maar er zijn al veel 
enthousiaste vrijwilligers via de Vrij-
willigers Vacature Bank bij ons terecht 

u Het aaiproject van de afdeling Eemland 

is uniek voor Humanitas. 

gekomen. De kunst is om ze te houden. 
Daarvoor heb je kader nodig dat vrijwil-
ligers coordineert en begeleidt. Ook 
hebben we in onze eigen netwerken ge-
zocht naar mensen die wat willen doen 
voor Humanitas. We hebben namelijk 
een grote afdeling met veel leden. We 
willen ons profileren met goed lopende 
projecten. 

Deze aanpak werkt. Momenteel wer-
ken er 75 vrijwilligers in zes projecten. 
Wij zijn als één van de eersten begon-
nen met Home-Start, begeleiding van 
gezinnen met jonge kinderen. Daaraan 
is enorme behoefte.' Eemland heeft 
verder een aantal projecten die uniek 
zijn voor Humanitas. Zo is er een pro-
ject Thuisdierenverzorging voor men-
sen die om een bepaalde reden tijdelijk 
niet voor hun eigen dier kunnen zor-
gen. Sanne, vrijwilligster: 'We verzor-
gen maximaal drie tot vier weken een 
huisdier, bijvoorbeeld voor iemand die 
ziek is geworden. Het gaat bijna uitslui-
tend om mensen met een heel klein in-
komen. We vragen daarom niet meer 
dan een kleine vergoeding. 

Gesloten beurs 
Het project Gesloten Beurs is ook uniek 
voor Nederland. Humanitas bemiddelt 
tussen mensen die spullen over hebben 
en mensen die ze nodig hebben. Daar-
mee bevorderen wij hergebruik en hel-
pen wij mensen. Nog zo'n eigenwijs pro-
ject is het Aaiproject. Vrijwilligers gaan 
met hun eigen huisdier op bezoek bij be-
woners van verzorgingstehuizen die 
zelf geen huisdier meer hebben maar 
toch graag af en toe een aai en een knuf-
fel geven of de warme vacht van een 
hond of een poes willen voelen.' 

Heeft Eemland nog toekomstplan-
nen? Ellis: 'Ik vind dat we veel meer aan-
dacht aan ondersteuning van vrijwilli-
gers moeten besteden. Misschien gooi ik 
een knuppel in het hoenderhok maar ik 
vind het raar dat een ledenvergadering 
van Humanitas beslissingen neemt over 
de activiteiten van de vrijwilligers. De 
vrijwilligers zijn vaak geen lid zijn van 
Humanitas en krijgen geen informatie 
over de vereniging. Ik vind dat je vrijwil-
ligers moet betalen in aandacht en on- 
dersteuning. Zo moeten ze gemotiveerd 
blijven. Het is voor de continuïteit van 
het werk heel belangrijk om enthousias-

te en actieve mensen bij Humanitas te 
betrekken.' 
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28 april 

29 april 

30 april 

2 mei 

2 t/m 4 mei 

21 en 22 mei 

22 mei 

27 mei 

29-31 mei 

• 

1 juni 

juni 

4 juni 

2-7 juni 

7 jura 

genda 
Radio: 13.08-14.00 uur op radio 5:  Supermarkt van de roes.  Een radiodocumentaire over de speurtocht van de 

moderne mens naar kick en roes. 16.02-16.65:  Boven het Dal.  Interview niet mensen die in hun leven nog plaats 

hebben voor idealen. 16.45-17.00 uur:  Het radioverhaal 

Knip in de thuiszorg of verknipte thuiszorg  Congres over de effecten, knelpunten en praktische oplossingen 

in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving thuiszorg. Plaats: Scheveningen. Informatie en deelname: Nederlands 

Studie Centrum. telefoon 010 • 4349966. 

Televisie: 22.00-22.34 op Nederland 1:  Praatlijn -  luisteren is goud  Een impressie die de Humanistische Omroep 

Stichting maakte van drie projecten van Humanitas: de praatlijn voor ouderen, rouwverwerking en vriendschappelijk 

huisbezoek. 

Het andere eiland.  Een ontmoeting tussen kunstenaars uit ontwikkelingslanden en een Nederlandse kunstenaar. 

georganiseerd door Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking). Plaats: de Balie in Amsterdam. 

Inlichtingen: Hivos, telefoon 020 • 5535100. 

Ontmoetingsweekend voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen  in het Conferentiecentrum 

Kapellerput in Heeze. Dit wordt georganiseerd door de homo/lesbische werkgroep i.s.m. het Humanistisch Verbond en 

Driekant, opleiding en advies. Inlichtingen: Gertie Hassink, Driekant, telefoon 043 • 3690259 (ma. t/m vr. 9.00-17.00) 

Sociaal naar de top.  Conferentie over Europese burger- en sociale rechten, georganiseerd door het HOM 

(Humanistisch Overleg Mensenrechten) in de Melkweg in Amsterdam. Inlichtingen: Stichting Brekend Vaatwerk, 

telefoon 020 • 6247743/6253114. 

Studiebijeenkomst over nieuwe regelingen in het patiëntenrecht.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 

door Medilex. Het gaat bijvoorbeeld over de wetten op de behandelingsovereenkomst, het mentorschap, de curatele en 

het beschermingsbewind, de persoonsregistraties. Plaats: De Eenhoorn te Amersfoort. Informatie: 030 • 2720977 of 

fax 030 • 2720141. 

Onder eigen regie.  Symposium over zelfbeschikkingsrecht en professionele verantwoordelijkheid, georganiseerd door 

de Universiteit voor Humanistiek i.s.m. de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg en het NIZW (Nederlands Instituut 

voor Zorg en Welzijn). Plaats: De Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: Ruusbroec-Symposia, telefoon 030 656 49 97. 

Derde Europese (open) conferentie over de thuiszorg onder de naam  Home cares as an evoOution of  heatth care 

and social systems.  Plaats: Universiteit van Milaan. Voor informatie en aanmelding: AESAD te Brussel, Roland 

Seutin. Telefoon 3227367972. fax 3227367498. 

Sluiting inzending  Jan Renken  Prijs.  Dit is de onderscheiding van Humanitas aan afdelingen•  adviesgroepen of 

projectgroepen die met een vrijwilligersproject of -activiteit een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de 

vereniging. Informatie: Landelijk Bureau van Humanitas. telefoon 020 • 5231100. 

Festivals in  Brabant.  1997 is het Europees jaar tegen het rascisme. Daarom organiseert Humanitas district Zuid in 

juni. juli, augustus en september in verschillende dorpen in Brabant festivals waar mensen van allerlei culturen elkaar 

kunnen ontmoeten. Er zijn allerlei culturele activiteiten maar ook scholenprojecten, informatiemarkten enzovoort. 

Met de activiteiten willen de organisatoren de verdraagzaamheid tussen mensen bevorderen. 

Meer informatie in de volgende Van Mens Tot Mens. 

Breed Bestuurlijk Overleg.  Informeel overleg tussen bestuurders van Humanitas-organisaties. 

Informatie: B. Schenke, Landelijk Bureau Humanitas. telefoon 020 • 5231100. 

Open conferentie over interculturele communicatie via training• scholing en onderzoek onder de naam  Building 

bridges between  continents, rnanageing  the complex  process  of  diversity. 

Informatie: SIETAR International, 015 • 2158282. fax 015 • 159762. E-mail: mfdewaal@euronet.nl  

Rouwen met hulp van je  omgeving:  om te huilen?  Werkcongres georganiseerd door het Landelijk Steunpunt 

Rouwbegeleiding. Het congres. dat zich richt op professionele hulpverleners en vrijwilligers die betrokken zijn bij 

rouwbegeleiding. wordt gehouden in De Schakel in Nijkerk. Inlichtingen. mevrouw A. van der Stenen. coordinator van het 

LSR. telefoon 030 • 2343868. 
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 Nieuw telefoon- 
ummer 

dai Het Landelijk Bureau van Humani-

~ tas heeft een nieuw te efoonnum- 

' 	mer. Het oude nummer  • 20.6 

Op het nieuwe telefoonnummer zijn ook 

Humanitas District Noordwest, Humani-

tas Afdeling Amsterdam, Werkgroep 

Transsexualiteit, Stichting Kinderop-

vang Humanitas, Stichting Protecta, 

Landelijk Projectbureau OWOG, Lande-

lijke Projectgroep Dading en Stichting 

Garantiefonds Benadeelden. 

is  vervangen door  020 • 5231100. _ 	. 
Het faxnummer blijft hetzelfde: 

020.6227367. 

co 
a) 

Eurotop 

• op 1• en 17 jun  wordt in Amsterdam de Eurotop gehouden. 

Deze vindt plaats in het hoofdkantoor van de Nederlandse 

Bank. 	 bevindt zich daar vlakbij. 

In verband met veiligheidsmaatregelen rond deze top zal het 

Landelijk Bureau gedurende deze twee dagen zeer 

zijn. 

Organisatie 

Sponsorloterij 

•
Het aantal sponsors en verenigingen dat geld inlegt in de Sponsorloterij, neemt sterk toe. Voor 

Humanitas zijn de opbrengsten van de sponsorloterij een belangrijke bron van inkomsten. Voor-

al het aantal sponsors groeit hard. Het aantal verenigingen dat meedoet met de sponsorloterij ge-

groeid van 700 (begin 1995) tot 927 (laatste kwartaal 1996). Het aantal sponsors is toegenomen 

van bijna 9000 (begin 1995) tot meer dan 17.000 in het laatste kwartaal van 1996. 

■ Verenigingen 	• 

euap 
 0 Sponsors 	4i/LpsD

pu
:N311,  0 c  

0 co 

18.000 — 

15.000 

10.000 — 

5.000 

3112-'94 31-3-'95 30-6-'95 30-9-'95 31-12-'95 31-3-'96 30-6-'96 30-9-'96 

Vrijwilligers gezocht 

oio
Ook gedetineerden zitten wel eens verlegen om een prettig gesprek. In het Huis van Bewaring 

de Koepel in Arnhem komen zo'n tien gedetineerden eens per week bij elkaar om te praten over 

belangrijke zaken. Tijdens de gesprekken, die naast gezellig ook zinvol zijn, leren de mensen van el-

kaar en horen ze eens iets anders dan het stoere gepraat in de wandelgangen. Anita Witten, de huma-

nistische raadsvrouw die de groepsgesprekken leidt, is op zoek naar een vrijwilliger die haar daarbij 

kan helpen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anita Witten, Huis van Bewaring de Koe-

pel, Wilhelminastraat 16, 6812 CW Arnhem, telefoon 026 • 3523500 (maandagen woensdag). 

Toeleidingstraject 
• Een duidelijk toeleidingstraject en snelle 

hulpverlening zijn de belangrijkste voor-

waarden om te komen tot een passend aanbod 

van hulp aan vluchtelingen. Zo kan worden 

voorkomen dat vluchtelingen van het kastje 

naar de muur worden gestuurd. Dat is de be-

langrijkste conclusie van een gezamenlijk on-

derzoek van de afdeling Groningen van Huma-

nitas en de stichting Maatschappelijke en 

Juridische Dienstverlening in Groningen (MJD). 

In 1995 startten deze twee organisaties een 

samenwerkingsproject om te onderzoeken hoe 

het hulpaanbod aan vluchtelingen beter kon 

worden gecoërdineerd. Het onderzoek heeft 

een jaar geduurd. Humanitas, die in Groningen 

is belast met de opvang en huisvesting van 

vluchtelingen, signaleerde dat de samenwer-

king met het maatschappelijk werk niet goed 

functioneerde. Zo stuurde zij vluchtelingen met 

financiële problemen door naar het maatschap-

pelijk werk. Die verwees asielzoekers echter 

door naar de gemeentelijke sociale dienst, die 

hen vervolgens weer verder stuurde. Uiteinde-

lijk kwamen zij dan weer terecht bij Humanitas. 

Die kreeg op deze manier problemen te verwer-

ken waarvoor zij niet is ingericht. De onderzoe-

kers hebben nu geconcludeerd dat van tevoren 

duidelijk moet zijn op welke manieren de hulp 

georganiseerd en gecoordineerd moet worden. 

Uitbesteden bedrijfs-
maatschappelijk werk 

41,  Humanitas heeft van de kantonrech-

ter in Hilversum het groene licht ge-• 

kregen om het bedrijfsmaatschappelijk werk 

bij KPN Risicom uitte voeren. Eerder had de 

ondernemingsraad van KPN Risicom daar 

bezwaar tegen gemaakt. Het bedrijfsmaat-

schappelijk werk wordt uitgevoerd dooreen 

medewerkster van Koninklijke PTT Neder-

land. KPN Risicom stapte daarop naar de 

kantonrechter met het verzoek om de uitbe-

steding alsnog uitte mogen voeren. Het be-

drijf kan daarmee minstens 10.000 gulden 

besparen. 

Zij voerde voorde kantonrechter aan dat het 

niet redelijk is van de ondernemingsraad om 

het besluit tot uitbesteding te blokkeren. 

De ondernemingsraad vreesde echter dat 

de betrokkenheid van Humanitas bij het be-

drijf minder zou zijn. De kantonrechter deel-

de deze opvatting van de ondernemingsraad 

echter niet. Hij achtte het bedrijfsmaat-

schappelijk werk van Humanitas net zo toe-

gankelijk voorwerknemers van KNP Risicom 

als het bedrijfsmaatschappelijk werk van de 

moedermaatschappij. 

Telefoonlijin 
welzijnssector 

40  Het ministerie van VWS (onder andere 

Welzijn) werkt mee aan de totstandko-

ming van een nationale informatie-en advies-

lijn in de zorg-en welzijnssector. Netministe-

rie heeft de stichting Korrelatie verzocht om 

voorbereidingen te treffen voor het opzetten 

van de telefoonlijn. 

Korrelatie zal daarbij samenwerken met een 

aantal organisaties in de welzijnssector. 

De achterliggende gedachte van het instellen 

van een speciale telefoonlijn is dat het voor 

de burger steeds moeilijkerwordt om voor 

hulp of informatie de weg te vinden in het 

doolhof van instellingen voor hulpverlening. 

Het is nog niet bekend of het zal gaan om een 

gratis nummer. 

van mens tot mens 
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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. 

Transseksueel 
Ik heb laatst het ledenblad van Humanitas ont-

vangen. Ik meldde mij aan als donateur voor de 

werkgroep Transsexualiteit. Vroeger was ik lid 

van de stichting Ede. Omdat deze met begelei-

ding van transseksuelen is gestopt. ben ik nu 

donateur geworden van Humanitas. Humani-

tas, ik had er wel van gehoord, maar dat het 

werkgebied zo enorm breed was, wist ik pas na 

het lezen van het blad Van Mens Tot Mens. Zelf 

ben ik altijd geïnteresseerd geweest in alle mo-

gelijke sociale klassen. Ik ben erg begaan met 

mensen die in de problemen zitten en het 

maakt me niet uit waardoor ze in moeilijkheden 

zitten of waarom. 

Al vanaf mijn kinderjaren heb ik al problemen. 

Niet alleen doordat ik transseksueel ben, wat 

ik toen natuurlijk nog niet wist, maar waar ik 

wel last van had. Maar ook op geestelijk en 

emotioneel gebied had ik problemen. Mis-

schien dat ik mij daardoor tot mensen aange-

trokken voel die het niet zo best gaat. Als kind 

van 12 jaar paste ik vaak op een autistisch jon-

getje. Op mijn 14e paste ik op mijn buurjonge-

tje dat ook geestelijk gehandicapt was. Op mijn 

26e werkte ik bij de telefonische hulpdienst. 

Het liefst zou ik in de hulpverlening (sociale 

hulpverlening) willen werken, maar door mijn 

eigen problemen heb ik nooit mijn school afge-

maakt. Later heb ik nog geprobeerd om de SD-

opleiding te volgen, maar kreeg hievoor geen 

toestemming van de sociale dienst. Nu zit ik 

dus thuis. Echt gewerkt heb ik nooit. De bedoe-

ling is dat ik binnenkort op proef kom te werken 

op een sociale werkplaats. Als dit goed gaat, 

en het gaat goed, want problemen heb ik niet 

meer (behalve mijn transseksualiteit en dat is 

geen belemmering) dan word ik op de wacht-

lijst geplaatst en kan ik over twee à vier jaar 

daar werken. Het is niet mijn eerste keus, maar 

gezien mijn opleiding en lichamelijke klachten 

(ik heb artrose), is dit het enige wat mij rest. 

Na het lezen van uw blad merkte ik dat wie ik 

ben, wat ik voel en wat ik denk in veel artikelen 

naar voren kwam. Ik werd hier zeer door bewo-

gen en hen blij dat ik nu meer van Humanitas 

weet. Hartelijk dank hiervoor. 

Jacques Luys 

Van Mens Tot Mens 
Kortenhoef. 1 april 1997 

Mevrouw, Mijnheer, 

Van de voorzitter van onze afdeling ('t Gooi 

e.o.) van Humanitas, mevrouw Leni Kortland-

Mulder. begreep ik dat u bereid bent de vrijwilli-

ger(st)ers van onze werkgroep 'Vriendschappe-

lijk huisbezoek' (voor zover zij geen lid zijn van 

Humanitas) gedurende dit jaar Van Mens Tot 

Mens toe te zenden. In de eerste plaats als 

kennismaking, in de tweede plaats om zei te 

trachten hen alsnog over de streep te trekken. 

Bijgaand derhalve de lijst met namen van vrij-

willig( st)ers die o.i. in aanmerking komen voor 

toezending. Ik vertrouw erop dat u e.e.a. regelt. 

Met vriendelijke groet, 

Marloes Sonneveld(secretaris). Kortenhoef 

Antwoord 

Er zijn inderdaad plannen om de Van Mens 

Tot Mens behalve aan de leden ook aan de 

vrijwilligers en aan de werknemers van de 

werkstichtingen toe te sturen. De vrijwilli-

gers van Humanitas zijn echter nog niet in 

één computerbestand geregistreerd. wat 

toezending bemoeilijkt. Ook zijn veel vrijwil-

ligers geen lid van Humanitas. Dat bete-

kent dat de Van Mens Tot Mens voor hen 

niet uit de ledencontributie betaald kan 

worden. Er wordt daarom druk gezocht naar 

een andere financieringsmogelijkheid. Des-

ondanks ligt het in de bedoeling zo snel mo-

gelijk alle (vrijwillige) medewerkers van Hu-

manitas in het bestand van Van Mens Tot 

Mens op te nemen. 

Colofon 

Van Mens Tot Mens is het blad van Humanitas, 

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 

dienstverlening en samenlevingsopbouw. 
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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? 

IRO :25.000 
Vraag om informatie: 

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort 

AVO HELPT 

MENSEN 

MET EEN 

HANDCAP 

A 

  

   

INTEGRATIE 
[GEHANDICAPTEN 

 

van mens tot mens (1)  til:.  e  april 199/ 



3-raagt s het Humanisme 
een warm hart toe? 

Maak dan kennis met het Steunfonds Humanisme. 
[-let Steunfonds ranselt geld in voor het Humanistisch 
Verbond. Actief xverven is nodig. Want het geld dat 
het Verbond krijgt uit contributies en subsidies is 
niet voldoende om de vele activiteiten te financieren. 

Twee maal per jaar organiseert het Steunfonds 
dan ook een geldwervende actie. Daarnaast 
worden schenkingen en legaten verworven. 

stichting  

PROTECTA 
werkstichting pan Humanitas 

Ja,  ik wil graag meer informatie over: 

Fl  Steunfonds Humanisme 

	 Protecta 

Beide organisaties 

Postcode/woonplaats: 

Deze bon in een envelop zonder postzegel sturen naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2181, 3500 VB Utrecht 

STEU\IFOMDS 
Humanisme 

Wanneer financiële zaken 
een probleem zijn ... 

Voor sommige mensen is het regelen van 
hun financiële zaken een probleem 
(geworden). Vanwege een geestelijke of 
lichamelijke handicap. Of bijvoorbeeld 
vanwege hun leeftijd. In dat geval kan 
men een beroep doen op de stichting 
Protecta. 

Protecta is een werkstichting van de vereniging 
Humanitas. Zij treedt op als beheerder of bewind-
voerder van inkomens en vermogens van mensen 
die zelf niet (meer) in staat zijn hun financiële 
zaken te organiseren. Zij doet dit op basis van een 
met de cliënt vrijwillig gesloten contract, of in 
opdracht van een kantonrechter. 

Protecta kan ook een rol spelen bij nalatenschap-
pen, bijvoorbeeld wanneer zij per testament als 
executeur-testamentair wordt aangewezen. Of 
omdat ze door erfgenamen wordt aangewezen als 
gevolmachtigde bij het beheer van een onverdeelde 
boedel. Deze werkzaamheden worden dan verricht 
tegen het gebruikelijke tarief. 

De meeste cliënten komen bij Protecta terecht via 
bemiddeling van instanties, bijvoorbeeld door 
instellingen voor de thuiszorg. Protecta richt zich, 
als werkstichting van Humanitas, op dienst-
verlening voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft, zonder enig onderscheid. De cliënten zijn 
dan ook een redelijke afspiegeling van de gehele 
bevolking. 
Meer informatie over wat Protecta voor u of 
iemand in uw omgeving kan betekenen kunt u via 
onderstaande bon aanvragen. 

Maar het Steunfonds doet meer. Het treedt 
bijvoorbeeld ook op als executeur-testamentair. 
Als u het humanisme postuum wilt steunen, 
kunt u de uitvoering van uw nalatenschap over-
laten aan het Steunfonds. Voorwaarde is dan 
wel dat het fonds een legaat of erfstelling krijgt. 

Een groot deel van de inkomsten draagt het 
Steunfonds direct af aan het Humanistisch 
Verbond. Een deel wordt gespaard en door het 
Steunfonds belegd om te zorgen dat het 
Verbond ook op lange termijn kan blijven 
werken. 

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een 
humane, tolerante samenleving. Betrokkenheid 
hij die missie kenmerkt de donateurs van het 
Steunfonds. Sommigen zijn lid van het HV, 
anderen willen dat juist niet. Maar het zijn 
allemaal mensen die willen bijdragen aan  het  
instandhouden van de traditie van vrijheid, 
verbondenheid en verdraagzaamheid. 
Wilt u ruik hieraan Inia'ragen St< n-t dan een gift 
op gn-H 	(-.),S' Lila'. Steun I.  (ma's Humanisme te 
Utrecht. (>1 	nel'enstaande bun in i'v(›r 
meer informatie. 
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S§a-pende 
spaarsa§01,1o'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. 

j VoS 
 

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

Ticiodos@)Ban,{ 
D e bank van de maatschappelijke meerwaarden 

Sparen met perspectieven voor 
landen in ontwikkeling 

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

Naam 

Adres 

Post(ode 

Plaats 

riodos Rank Antwoordnummer 170. 3700 AR /eist 

(Postzegel is niet nodig) I eletoon 030 6)3 fr 00 

n 


