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Veranderd 
In het augustusnummer 
van Van Mens tot Mens 
stond een artikel van 
Bertus Kuiper over de 
vroegere AJC. Een van 
de beginselen was: hebt 
eerbied voor iedere 
overtuiging, ook al is die 
de onze niet. Dit begin-
sel heeft voor een groot 
deel zijn levenswijze 
bepaald. Dit geldt onge-
twijfeld voor een groot 
deel van de toenmalige 
arbeidersjeugd. Dit be-
ginsel lijkt mij overi-
gens één van de pijlers 
van het humanistische 
denken. Verder lezend 
kom ik in het artikel 
over de vice-voorzitter 

tegen: Als je op een AVA 
komt hangt daar zo'n 
AJC-achtig sfeertje. Dat 
betekent: die sfeer is 
verouderd en in deze 
tijd zelfs verwerpelijk. 
Hoewel verbaasd lees ik 
geïnteresseerd verder. 
Als iemand een filosofie 
verwerpt, stelt hij daar 
altijd iets tegenover. Ik 
word niet teleurgesteld. 
Even verderop staat: We 
moeten een winnaars-
mentaliteit krijgen, een 
klein beetje Ajax. Die 

winnaarsmentaliteit van 
een voetbalclub maakt 
deel uit van de totale 
cultuur in die club. Dat 
betekent: wil je in de 
top eindigen en veel 
geld verdienen, dan 
moet je de tegenpartij 
proberen onderuit te 
halen. Zuchtend leg ik 
Mijn bril neer. Er is 
blijkbaar nog veel meer 
veranderd dan ik had 

gedacht. 
JOOP VOGT, Leek 

AVVL 

In 
nr. 5 van Van Mens tot 

Mens viel mij in het arti-
kel over de uitvaartver-

eniging de verklaring 
van de letters AVVL op. 
De eerste letter (dus de 
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A) is foutief weergege-
ven. 't Kan natuurlijk zijn 
dat een en ander is ver-
anderd, maar als je het 
over de geschiedenis 
hebt (1919) is de A de-
zelfde als in VARA en 
niet als de A in AVRO! 
WIL VAN DE BELT, Ruinen 

Machtsmisbruik 
Machtsmisbruik komt 
voor in gezinnen, scho-
len, tehuizen, verenigin-
gen, en bedrijven. De 
zwaarte van machtsmis-
bruik verschilt: informa-
tie achterhouden, met de 
waarheid ritselen, belan-
gen verstrengelen, met 
voorkennis handelen, 
fraude plegen. Menson-
waardig zijn mishande-
ling, incest, ontucht. 
Het is mogelijk de sa-
menleving meer te be-
schermen tegen machts-
misbruik door bestaan-
de bestuurlijke instru-
menten aan te scherpen: 
meer openbaarheid van 
bestuur, veroordeling 
van beslotenheid, mede-
zeggenschap aan de 
bron, meer samenhang 
tussen bestuurssectoren. 
Bij de opsporing van 
machtsmisbruik blijft het 
toeval een grote rol spe-
len. Bij de voorbereiding 
van machtsmisbruik zijn 
mensen betrokken, die 
om uiteenlopende rede-
nen hun kennis ergens 
willen melden. De moe-
der van de Belgische se-
riemoordenaar meldde 
de levenswandel van 
haar zoon. In Ruanda 
meldden officieren uit 
het leger, mensenrech- 

tenorganisaties, instellin-
gen voor ontwikkelings-
werk en journalisten hun 
bezorgdheid over de 
corruptie, de vorming en 
training van milities, de 
aanleg van naamregis-
ters van tegenstanders 
van het regime. De Bel-
gische magistratuur en 
de Verenigde Naties on-
derschatten de waarde 
van de meldingen. Er 
ontbreekt een meldpunt 
dat gezag heeft. In NRC 
Handelsblad van 15 mei 
1996 riep professor nip-
ben uit Leiden de lezers 
op vermoedens over 
machtsmisbruik te mel-
den. Zijn voorstel ver-
dient steun die leidt tot 
oprichting van een onaf-
hankelijk meldpunt 
machtsmisbruik, waar 
vermoedens kunnen 
worden gemeld "al dan 
niet uitvoerig gedocu-
menteerd en al dan niet 
onder het zegel van ge-
heimhoucling"In de 
naam van de stichting 
zouden omgekomen 
meisjes kunnen voortle-
ven. 
A.J. RIETVELD, Arnhem 
oud-ambtenaar voor de 
kinderwetten 

FEEST 
Tussen Kerst en nieuw-
jaar is het Landelijk 
Bureau gesloten. Na die 
tijd is iedereen weer 
volop aanspreekbaar. 
De redactie van Van 
Mens tot Mens wenst alle 
lezers prettige feest-
dagen en een gelukkig 
nieuwjaar. 
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Wil Hoek: 'Gaatjes vullen in de samenleving.' 
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Wil Hoek 

`Gaatjes 
vullen 

op je 
klompen' 

Activeringswerker 
Wil Hoek maakte in bijna 

vijftien jaar van Gronin-
gen de meest succesvolle 

regio van Humanitas. 
Ledenverlies is er nauwe-
lijks en het aantal vrijwil-

ligers groeide tot 1500. 
Humanitas heeft de 

tijd mee, vindt Hoek. 
Elke afdeling kan floreren 

als het bestuur maar wil 
en de zaken goed worden 
aangepakt. 'Laat afdelin-

gen hun bestaansrecht 
waarmaken. Anders kun-

nen ze zichzelf net zo 
goed opheffen.' 

`De verzorgingsstaat heeft veel vrij-
willige begeleiding uit de samenle-
ving verdreven. Er is zoveel profes-
sionele zorg, dat is te moeilijk voor 
de mensen om zelf te doen. Maar 
wat kunnen mensen dan nog zelf 
betekenen? Er is nog genoeg over. 
Psychiatrische patiënten bijvoor-
beeld kunnen met professionele be-
geleiding op zichzelf wonen. Maar 
zij missen maatjes, een sociaal net-
werk. Dus hebben wij in Groningen 
een maatjesproject opgezet. Mijn 
man, hij is wethouder, heb ik als 
eerste maatje aangebracht. Als be-
stuurder is zijn vrijwilligerswerk 
een verlengde van zijn professio-
nele werk. Hij wordt voor veel be-
sturen gevraagd. Maar als maatje 
van een psychiatrische patiënt gaat 
hij anders om met zijn sociale vaar-
digheden. Dus gaat hij met zijn 
maatje een eindje rijden of een  

visje eten. De ander is nauwelijks in 
staat om goed te communiceren, 
maar ze vermaken zich allebei.' 
Wil Hoek is tot ver buiten Gronin-
gen bekend als de motor van Hu-
manitas in het noordelijke district. 
Als activeringswerker kwam zij in 
de jaren tachtig bij Humanitas. Veel 
afdelingen waren toen zoekende 
naar hun rol in de samenleving. 
Hoek keek waar de gaatjes in de 
verzorgingsstaat zaten en dat doet 
ze nog steeds. Kijk waar de samen-
leving de eigen broek niet kan op-
houden en reik de helpende hand 
aan degenen die dreigen kopje on-
der te gaan. 
`Nu heeft de afdeling Groningen 
1500 vrijwilligers', vervolgt Hoek. 
`Zo is het ook in andere afdelingen 
in het noorden gegaan. Overal zijn 
projecten gestart, van bezoekgroe-

pen tot rouwbegeleiding. 
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Ondanks alle professionele 
zorg in de samenleving blij 
ven mensen behoefte heb-
ben aan support en bege-
leiding als het even niet 
goed gaat. Gaatjes vullen, 
noem ik dit.' 
Wil Hoek heeft de wijsheid 
goed in haar hoofd zitten. 
Maar haar inzet is vooral 
een gevolg van opletten, 
logisch denken en uit-
gaan van een visie op 
de samenleving. 
Ooit was zij de 
jongste vrijwil-
ligster van 
Groningen, 
die ruzie 
maakte met 
directeuren van bejaardenhuizen 
en psychiatrische ziekenhuizen we-
gens betutteling van bewoners en 
patiënten. 
`Van huis uit ben ik kleuterleidster', 
zegt Hoek. 'Ik kom uit het westen 
van het land maar ging in Hooge-
zand wonen omdat mijn man daar 
werkte. Eens ging ik mee met een 

buur-vrouw die naar het bejaarden-
huis moest. Zij wilde helemaal niet 
want zij moest verplicht gebruik 
maken van een bed, vloerbedek-
king en vitrage van het tehuis. 
Tachtig jaar was zij en zij mocht niet 
eens haar eigen gordijnen kiezen. 
Ouderen mochten geen kaarsen 
hebben, ze moesten koffie drinken 
in de gemeenschappelijk ruimte... 
Als vrijwilligster heb ik destijds 
heel wat bereikt, bijvoorbeeld dat 
bewoners van bejaardenoorden 
huisdieren mogen houden. Toen er 
een vacature vrijkwam bij het ge-
west Groningen, heeft men mij ge-
vraagd om te solliciteren. 
Ik had geen verstand van thuiszorg 

c,f ouderenzorg. Maar ik was gedre-
ven en activerend. Problemen kun-

nen worden opgelost, je moet je 
niet laten tegenhouden door regel 
crev-i

-  
ng. Bij 	tasHuman 	trof ik afde- 

ringen aan die in de rouw zaten. Al 

het werk was gedaan en de be-
stuurders zaten als mede-organisa-
tor in het maatschappelijk werk. 
Maar in mijn optiek was er nog he-
lemaal niets af. Er waren proble- 
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men in de bejaardenzorg en ook in 
de jeugdhulpverlening ging van al-
les mis. Toen ik als activeringswer-
ker begon, kreeg ik veel telefoon-
tjes van mensen die hulp nodig 
hadden maar niet wisten hoe ze het 
konden krijgen. Mijn eerste project 
was een sociale VVV-functie in 
Groningen. 

`Heb je 
bestaansrecht, 

maak dat 
dan waar. 

Hef je anders 
maar op.' 

Bij het opzetten van projecten is het 
heel belangrijk dat een afdelings-
bestuur de problemen in de samen-
leving herkent. Vervolgens maak je 
een voorstel voor een project, een 
stappenplan en een profiel van het 
type vrijwilliger dat daarbij past. 
Bij het werven van vrijwilligers moet 
je je altijd afvragen welk voordeel 
aan het werk verbonden is. Voor 
vluchtelingenwerk gaan wij bijvoor- 

beeld naar docenten. Ik doe nadruk-
kelijk een beroep op hun vakman-
schap. Als vrijwilliger krijgen zij de 
tijd en de ruimte om hun vakmatige 

idealen in hun werk te leggen. Zij 
hebben eer van hun werk als zij 
er met de juiste begeleiding een 
cursist doorheen slepen. Dat is 
hun ideaal, daarvoor zijn zij in 

dit vak gestapt. Voor de lei-
ding van kindervakantie- 

kampen werf ik studen- 
ten van een hoge-

school die een 
agogische oplei- 

ding volgen. 
Heb je een 
project voor 
demente-
rende oude-

ren, dan is het belangrijk dat je vrij-
willigers werft die met een slechte 
afloop kunnen omgaan. Vrijwilligers 
voor psychiatrische patiënten moe-
ten met zowel een negatieve als een 
positieve afloop kunnen omgaan. 
Soms werf ik via de krant, andere 
keren benader ik mensen persoon-
lijk. Dit werkt, mensen stappen er 
collectief in. Wij hebben vrijwilli-
gers van 18 tot 70 jaar en van huis-
vrouwen tot academici. We hebben 
mensen uit het bedrijfsleven met 
een technische achtergrond  en zelfs 
een gepensioneerde directeur van 
Douwe Egberts. 
In mijn optiek is Humanitas een 
vereniging van mensen die betrok-
ken zijn bij hun omgeving  en die 
visie hebben. Mensen vinden het 
prettig om zich op te winden, om te 
roepen hoe het anders moet. Ik zie 
om mij heen dat deze betrokken-
heid leeft. Mensen bestaan bij de 
gratie van anderen. Iedereen ont-
dekt de laatste tijd de negatieve 
aspecten van de individualisering 
in de samenleving. Daarom heb-
ben we nu de wind mee. Vroeger 
was de verzorgingsstaat doorge-
schoten. Was je hulpbehoevend, 
dan kreeg je zelfs een betaalde 
rummycupper over de vloer. Maar 
ik zou alleen iemand willen heb-
ben die van rummycup houdt en 
die niet komt omdat zij betaald 
wordt. Deze vorm van aandacht 
hoort uit iemands persoonlijke  re- 



laties te komen. Het is het verschil 
tussen betaalde zorg en vrijwillige 
hulpverlening. 
Nu slaat de verhouding weer door 
naar de andere kant. Veel taken uit 
de betaalde zorg worden afgescho-
ven naar de vrijwillige hulpverle-
ning, de mantelzorg en het vrijwil-
ligerswerk. Maar het gaat mis als je 
professioneel werk afschuift op de 
vrijwillige hulpverlening. 
Er is nog genoeg werk te doen. Af-
delingen vormen de kern van de 
verenigingen. Als zij vinden dat ze 
bestaansrecht hebben, laat ze dat 
dan maar waarmaken. Laat ze zich 
nadrukkelijk met hun samenleving 
bezighouden, dat vind ik een van-
zelfsprekende opdracht. Hef je maar 
op als je niets doet. Humanitas 
brengt samenhang in de betrokken-
heid van de mensen. Dat is een 
kwestie van logistiek en organisatie. 
Afdelingen die er maar niet in sla-
gen om actief te worden, organise-
ren zich gewoon niet goed genoeg. 
Een vereniging als Humani-
tas biedt een uitste-
kend model om sa-
men iets te bewerk-
stelligen. Als 
Humanitas vindt 
dat een afdeling 
de basis is van de 
vereniging, 
hoort de rest van 
de vereniging 
ten dienste 
daarvan te 
staan. Zo wer-
ken wij in ons 
district. Het 
Landelijk Bu-
reau hoort 
hetzelfde te 
doen op over-
stijgend ni-
veau. 
Dat gebeurt 
volgens mij 
te weinig. 

"We hebben 
de wind mee 

want men ontdekt 
de negatieve 

kanten van de 
individualisering.' 

Ik heb het idee dat er op landelijk 
niveau bij Humanitas dingen wor-
den bedacht waarvan ik mij afvraag 
wat het belang is voor een afdeling. 
Op landelijk niveau worden projec-
ten met aparte coordinatoren ont-
wikkeld. Daaraan werk ik niet mee 
als ik het niet kan gebruiken in ons 
district. 
Als afdeling moet je kijken naar je 
eigen plek. Neem de hulp aan 
vluchtelingen. Humanitas heeft zich 
op landelijk niveau aangesloten bij 
Vluchtelingenwerk Nederland. Op 
veel plaatsen heeft Vluchtelingen-
werk initiatieven ontwikkeld. Dat 
heeft ertoe geleid dat Humanitas de 

lijn met de eigen organi-
satie heeft verloren. 

Humanitas, die zo- 
veel goede 

ideeën heeft. 
In Groningen 

willen wij 
ons eigen 
vluchtelin- 
genwerk 
doen. 

Dat is inmiddels hoog ontwikkeld, 
wordt door de gemeentelijke in-
stanties zeer gewaardeerd, heeft 
ons imago vesterkt en veel good-
will opgeleverd. Ik vraag me af of 
wij dat onder de paraplu van Vluch-
telingenwerk ook bereikt zouden 
hebben. Als je zoveel mensen bin-
nen je vereniging hebt, die zich 
hebben aangesloten bij Humanitas 
omdat zij zich in het gedachten-
goed van de vereniging kunnen 
vinden, dan moet je dit soort initia-
tieven zelf ontplooien. En niet weg-
geven aan het Rode Kruis of aan het 
ouderenwerk. Anders beperk je je 
tot de rol van ontwikkelaar van 
ideeën. 
Juist door de uitvoering zelf ter 
hand te nemen, pik je nieuwe sig-
nalen op uit de samenleving. Die 
geven weer aanleiding tot nieuwe 
initiatieven. Zo zijn we erachter ge-
komen dat we iets moeten doen aan 
minderjarige vluchtelingen die on-
der voogdij staan maar op 18-jarige 
leeftijd gewoon in de maatschappij 
worden gezet. Of de problematiek 
van immigranten die hier al waren 
voordat er sprake was van inburge-
ringscontracten en die nu met een 
grote achterstand kampen. Of een 
project voor terminale thuiszorg. 
Veel mensen willen thuis sterven 
en niet in een verpleeghuis of een 
ziekenhuis. Vaak zijn daar echter 
de mogelijkheden niet voor. Het 
moet toch mogelijk zijn om een 
hospice met vijf bedden voor zulke 
mensen op te zetten? 
Doordat je zo met je klompen in de 
samenleving staat, lukt het je om 
signalen op te pikken over wat ver-
anderd, verbeterd en ontwikkeld 
moet worden. 
Dat was toch de oorspronkelijke 
functie van Humanitas: maatschap-
pelijke dienstverlening en samen- 

levingsopbouw?' 

HENK VLAMING 
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Foto: Bob Bronshoff 

Bekroond 
project 

ondersteuning 
mantelzorgers 

`Eindelijk 
tijd voor 
mijzelf' 

In de afdeling Noordwest 
Friesland spant 

Humanitas zich in om 
partners van chronisch 

zieken en dementerende 
ouderen te ondersteunen. 

Maar die kunnen de 
verzorging vaak niet 

volhouden. Door de inzet 
van vrijwilligers kunnen 
ouderen soms nog lang 

en gelukkig samenleven. 
De afdeling won met 

dit project de 
Jan Renkenprijs voor 
verenigingsopbouw. 

Het leven van bakker 
Struiksma gaat niet over ro-
zen. Zijn vrouw denkt dat hij 

er een liefje op nahoudt omdat hij 
regelmatig de deur uitgaat met een 
jong ding. Maar moeder Struiksma 
heeft het wel vaker bij het ver-
keerde eind. Zo heeft ze af en toe 
de neiging om in de winkel te gaan 
werken. Dat kan helemaal niet, 
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want ze is al in de tachtig. De 
Struiksma's wonen nog boven de 
bakkerij, maar hun zoon heeft al ja-
ren geleden de zaak overgenomen. 
Maar het belangrijkste obstakel om 
zich ooit nog in een winkelschort te 
hijsen, is haar geestelijke toestand. 
Jikke Struiksma lijdt aan dementie. 
Ze herkent bij tijd en wijle haar 
eigen familie niet en als haar 



schoondochter komt om Klaas op te 
halen, denkt zij dat het een vriend-
innetje van hem is. 

Ritme, liefde en toewijding 
Jikke wordt thuis verzorgd door 
Klaas. Elke dag komt ook een ver-
pleegster die haar helpt met aan-
kleden en eten. Maar haar dage-
lijkse ritme, liefde en toewijding 
komen voor het overgrote deel nog 
altijd van haar man. Die steekt na-
genoeg al zijn tijd en aandacht in 
zijn echtgenote. In de afgelopen ja-
ren had hij nauwelijks nog uren 
voor zichzelf. Omdat hij ondertus-
sen ook al oud is, werd hem dat op 
sommige momenten gewoon te 
zwaar. Maar als hij opgaf was het 
enige alternatief voor zijn vrouw 
nog het verpleeghuis. Dan zou hij 
hebben moeten toezien hoe hun hu-
welijk op hun levensavond door de 
omstandigheden uit elkaar zou wor-
den gerukt. 
Maar Klaas heeft hulp gekregen. 
Een maal in de week komt Klaske 
Punter over de vloer. Elke donder-
dagmiddag is zij het gezelschap 
van Jikke Struiksma. Klaas kan dan 
de deur uit en een middag aan zich-
zelf besteden. In juni is daar de 
dinsdagmiddag bijgekomen. Dan is 
het de beurt van Teatske ter Horst-
Spoelstra, een andere vrijwilligster. 
`Als de vrijwilligster hier is ga ik er 
een middagje tussenuit', verzucht 
Klaas. 

Kopje onder 
Het is een voorbeeld van een van 
de eerste deelnemers aan het pro-
ject Tm Thuisopvang Demente Ou-
deren van de afdeling Noordwest 
Friesland van Humanitas. Vrijwillig-
sters zorgden ervoor dat Klaas niet 
kopje onder ging in al die zorg 
voor zijn vrouw. Na verloop van tijd 
is Jikke gewend geraakt aan de 
beide dames. In november, tijdens 
de Algemene Vergadering van Af-
gevaardigden, werd de afdeling 
onderscheiden met de Jan Renken-
prijs, de prijs voor verengings-
opbouw. Het is een project waar-
mee mantelzorgers worden onder-
steund. De zorg voor mantelzorgers 
is de laatse tijd zo'n veelbesproken  

onderwerp dat het zelfs de aan-
dacht heeft van het het minsterie 
van Volksgezondheid. 
Mantelzorg is de verzorging van 
chronisch zieken en bejaarden 
door mensen uit de naaste omge-
ving, doorgaans familieleden. Het 
gaat niet alleen om af en toe een 
kopje thee zetten of een vuilniszak 
buitenzetten, maar om permanente 
en structurele verzorging. Koken, 
voeden, kleden... Het lijken alle-
maal doodnormale handelingen die 
je mag verwachten van je familie. 
Maar als het gaat om zorg voor de-
mente bejaarden of mensen die aan 
het ziekbed gekluisterd zijn, is het 
een ander verhaal. Deze mensen 
hebben 24 uur per dag verzorging 
nodig. Mantelzorg komt in de prak-
tijk meestal op een zeer beperkt 
aantal mensen neer: een dochter of 
een echtengenoot. Die zijn dan na-
genoeg al hun vrije tijd kwijt. 

Op de proef gesteld 
Niet zelden is de mantelzorger zelf 
ook al een dagje ouder, waardoor 
het uithoudingsvermogen danig op 
de proef wordt gesteld. Een fami-
lielid kan bovendien moeilijk wei-
geren want daarvoor is de loyaliteit 
te groot. De zieke of bejaarde raakt 
nagenoeg volledig aangewezen op 
de gunsten van de mantelzorger. 
Door deze afhankelijkheid kan de 
mantelzorger zich steeds minder 
aan zijn of haar taak ontrekken. De 
laatste jaren groeit het aantal man-
telzorgers doordat de overheid ou-
deren en zieken in toenemende 
mate thuis wil laten wonen. Daarbij 
rekent zij op de helpende hand van 
de mantelzorg, die overbelast 
dreigt te raken. In Nederland ge-
ven 1,3 miljoen mensen deze per-
soonlijke en huishoudelijke zorg 
aan 1,5 miljoen hulpvragenden. 
De afdeling Noordwest Friesland 
heeft de noodzaak om mantelzor-
gers te hulp te schieten onderkend. 
Samen met een aantal andere orga-
nisaties, zoals gezinszorg en wijk-
verpleging, in de regio heeft zij 
een project opgezet waarbij vrijwil-
ligers voor een dagdeel mantelzor-
gers ontlasten. Dit project, 'PDO, valt 
onder de bestuurlijke verantwoor- 

delijkheid van Humanitas. Hiermee 
voorkomen de vrijwilligers dat de 
thuissituatie voor veel dementeren-
den en hun mantelzorgers in Har-
lingen, Franekeradeel en Het Bildt 
ondraaglijk wordt. 
Inmiddels telt het project 34 vrijwil-
ligers. De regionale pers besteedt 
uitgebreid aandacht aan ivo. Het 
werven van vrijwilligers is gemak-
kelijk, zo geeft de afdeling te ken-
nen. 

Opkikkeren 
Zij halen voldoening uit hun werk, 
want ze zien hoe de mantelzorgers 
opkikkeren door dat beetje sup-
port. Er is vanuit het project veel 
aandacht voor ondersteuning van 
de vrijwilligers. Ze krijgen vrijwel 
onmiddellijk werk nadat zij zich 
hebben aangemeld, de project-
coCirdinator onderhoudt intensief 
contact, zij krijgen scholing en vor-
ming en kleine attenties. Zo is in 
deze noordelijke regio een hecht 
netwerk ontstaan dat als een schild 
tegen aftakeling en veroudering 
functioneert. 
Maar mantelzorgers kruipen niet 
gemakkelijk uit hun schulp, weet 
coordinator Salverda. 'Ouderen 
voelen zich zelf verantwoordelijk 
voor de verzorging van hun part-
ner', zegt hij. 'Maar de verzorgers 
zijn meestal zelf op leeftijd en kun-
nen door de zware last van de ver-
zorging zelf in de problemen ko-
men. Dan is het op een gegeven 
moment afgelopen en moet de de-
menterende naar het verpleeghuis. 
Er kan daarom niet vroeg genoeg 
een beroep op ivo worden ge-
daan.' 
Niet alleen huisartsen worden inge-
schakeld om de dienstverlening 
onder de aandacht te brengen, 
maar ook kruideniers. Soms wor-
den de folders aan de deur afgele-
verd: de sRv-man neemt ze mee. 

HENK VLAMING 
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De afdeling 
Leeuwarden 

slaat sinds een 
aantal jaren 

krachtig haar 
vleugels uit. 

Vooral het 
betrekken van 

een eigen 
afdelings-

kantoor heeft 
de organisatie 
een duw in de 
rug gegeven. 

Het aantal 
activiteiten 
breidt zich 

gestaag uit. 
`Steeds kom 

je een stapje 
verder, steeds 
verder gaan je 

ogen open.' 
Een portret 

van een 
gedreven 
afdeling. 

Foto: 
Fotoburo 

"Het 
HOGE NOORDEN" 
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Leeuwarden slaat de vleugels uit 
Een vriendelijk herfstzonnetje werpt 
een gouden licht door de ramen van 
het Humanitas Huis in Leeuwarden. 
Aan de muur hangen foto's van de 
Filipijnen: een project van Hivos, de 
Humanistische ontwikkelingsorgani-
satie. Het is een mooi, ruim en licht 
pand waar vele uren vrijwilligers-
werk in zitten. 
`Toen we hier kwamen was er bruin, 
jute behang', vertelt Alie Edelen-
bosch van de afdeling Leeuwarden. 
`We hebben dat wit geschilderd. 
Maar toen we de volgende dag te-
rugkwamen, hing het er allemaal 
bij. De jute had de verf opgezogen 
en was slap gaan hangen.' Het hand-
jevol vrijwilligers dat meeluistert, 
griezelt van afgrijzen. Maar het is al-
lemaal goed gekomen met het Hu-
manitas Huis. Het zit keurig in de 
verf en ook wat betreft de meubile-
ring en de stoffering ziet het er ver-
zorgd uit. Het kantoor aan de Ger-
brandylaan is de grote trots van de 
afdeling. Een springlevende afde-
ling, volgens Edelenbosch. Acht-
honderd leden telt de afdeling offi-
cieel, maar volgens Alie zijn het er 
wat minder. 

Herkenbaar 
`We hebben hard gewerkt om deze 
behuizing mogelijk te maken', ver-
telt zij. 'Eigenlijk hadden wij liever 
een pand in het centrum. Maar dat is 
te duur. Maar mede dankzij dit on-
derkomen zijn we herkenbaar ge-
worden. Het speelt dan ook een be-
langrijke rol in ons werk. Vijf jaar 
geleden zijn wij hier ingetrokken. 
Ooit was dit het kantoor van de ar-
chitecht die de wijk bouwde. Het 
pand heeft ons werk sterk beïn-
vloed.' Want voordat het Humanitas 
Huis in gebruik werd genomen was 
de afdeling een echte huiskamer-or-
ganisatie. Al het werk gebeurde bij 
mensen thuis. Was er een ruimte no-
dig, dan huurde de afdeling ergens 
een zaal. 'Dat maakte het gemakke-
lijk, want je hoefde de deur niet 
vaak uit', lacht Edelenbosch. 'Maar 
nu moeten we wel. Het is dat we  

sinds een paar jaar een admini-
stratieve kracht hebben voor halve 
dagen. Daarvoor moesten hier de 
hele dag vrijwilligers zijn om het 
pand open te houden. Dat leverde 
nog wel eens problemen op.' 
Sinds het Humanitas Huis haar poor-
ten heeft geopend is het werk in de 
afdeling in een stroomversnelling 
geraakt. Steeds meer mensen weten 
de weg naar de Gerbrandylaan te 
vinden, steeds vaker klopt men aan 
voor hulp. De gebruikelijke activi-
teiten, zoals het organiseren van 
kinderkampen, vriendschappelijk 
huisbezoek, ziekenbezoek en de 
speelgoedactie, volstonden niet 
meer. Nieuwsoortige vragen om 
hulp dienden zich aan. Leeuwarden 
kan veel werk verzetten omdat de 
afdeling over een sterk netwerk aan 
vrijwilligers beschikt. Een geva-
rieerd gezelschap waarvan de oud-
ste 78 is en de jongste 18. Ook heeft 
de afdeling een sterke achterban. Er 
is de laatste tijd veel gedaan aan le-
denwerving. Rond het vijftigjarig ju-
bileum zijn veel mensen aange-
schreven, waarna zij telefonisch zijn 
benaderd. 

Gerichte publiciteit 
Door haar activiteiten en gerichte 
publiciteit is het niet moeilijk om 
mensen enthousiast te maken. De af-
deling is veelvuldig in de publici-
teit, via interviews in de locale pers 
en via advertenties. 
Door deze factoren heeft Leeuwar-
den het takenpakket verbreed. 
Rouwbegeleiding zit zes jaar in het 
programma, maar sinds twee jaar is 
deze dienstverlening verder uitge-
breid. Er is een project gelanceerd 
met daarin steun voor mensen die 
na het verlies van een partner hun 
leven opnieuw willen gaan inrich-
ten. Maar ook is er begeleiding voor 
gescheiden mensen, want ook zij 
moeten hun leven opnieuw en al-
leen zien vorm te geven. De laatste 
jaren, zegt Edelenbosch, zijn de 
maatschappelijke problemen toege-
nomen. Zij zit al twintig jaar bij Hu- 

manitas en heeft de veranderingen 
van nabij meegemaakt. `De werk-
loosheid is in Leeuwarden een pro-
bleem', zegt zij. 'Armoede komt ook 
voor. Er worden ook kinderen naar 
ons verwezen die problemen heb-
ben thuis. Misschien hebben de ou-
ders niet genoeg geld om met ze op 
vakantie te gaan. Maar soms moeten 
ze er gewoon even uit, plassen ze in 
bed of hebben ze andere proble-
men. We komen ook in aanraking 
met vereenzaming. Het is een grote 
groep mensen die bij ons aanklopt, 
ook de ouderen, de minder mobie-
len. Misschien komt het door de ver-
zakelijking in de samenleving dat 
de problemen zich opstapelen. Aan-
dacht voor anderen, wat we als Hu-
manitas zeggen te hebben, is in het 
normale leven niet meer iets van-
zelfsprekends. Zelfs in het bestuur 
van het bejaardenhuis spreekt men 
over 'markten'. Maar het gaat toch 
om mensen? Daarom hebben wij 
een eigen pand, anders kunnen wij 
onze vleugels niet verder uitslaan.' 

Stapje verder 
Het werk houdt nooit op. Het aan-
pakken van problemen legt juist on-
derliggende hulpvragen bloot. 
`Steeds kom je een stapje verder, 
steeds verder gaan je ogen open', 
zegt Edelenbosch. 'Zoveel zaken 
zijn er waar we aandacht aan zouden 
moeten besteden maar waar we niet 
aan toekomen. Aan jongeren bij-
voorbeeld die door de jeugdhulp-
verlening worden begeleid. Maar 
als die begeleiding ophoudt, heb-
ben zij soms toch nog behoefte aan 
wat steun. Het district is in gesprek 
met de jeugdhulpverlening zodat 
vanuit Humanitas verdere begelei-
ding mogelijk is. Wij kunnen niet al-
les, maar altijd zullen wij proberen 
om iemand daar te krijgen waar 
hulp te vinden is. Gaat u maar, wij 
kunnen het niet, dat zullen wij nooit 
zeggen.' 

JACQUELINE KENNEL 
HENK VLAMING 
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Met haar aandacht voor 
de individuele cliënt 

oogst Humanitas DMH veel 
lof. Deze stichting houdt 
zich bezig met zorg aan 

mensen met een 
handicap. Onder andere 

in Amsterdam strijdt 
Humanitas DMH aan de 

zijde van een aantal 
families die zelfstandig-

heid voor hun verstande-
lijk gehandicapte 

dochters proberen af te 
dwingen. 

`Het persoonsgebonden budget is 
er al, maar het is nog lang niet per-
fect. Er zitten nog veel haken en 
ogen aan.' Bert Reintjes werkt bij 
Humanitas DMH, de stichting van Hu-
manitas die zich bezighoudt met 
dienstverlening voor mensen met 
een handicap. Sinds kort heeft zich 
in deze tak van zorg een nieuw ver-
schijnsel geopenbaard: het per-
soonsgebonden budget. Dat bete-
kent dat ouders of verzorgers van 
mensen met een verstandelijke han-
dicap een som geld krijgen waar- 

mee zij zelf de zorg kunnen inkopen 
die zij nodig achten voor hun kind. 
Een mooi uitgangspunt waar de 
overheid erg trots op is. Maar Hu-
manitas DMH kent inmiddels de be-
perkingen hiervan. Zij staat cliënten 
met raad en daad bij en oogst daar 
ook de waardering voor. 
Een van die cliënten is Wendy Vis-
ser bit Amsterdam. Overdag gaat zij 
naar dagopvang en 's middags 
komt zij weer thuis bij haar ouders. 
Die zien het liefst dat Wendy op 
zichzelf gaat wonen met een aantal 
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vriendinnen. Dat is ook Wendy's ei-
gen keuze. Haar huisgenotes zijn er 
al: twee vriendinnen met wie zij op 
school heeft gezeten en een aantal 
anderen. Het persoongebonen bud-
get is een prachtige oplossing daar-
voor. De dames willen gezamenlijk 
een huis betrekken en de beno-
digde begeleiding zelf inkopen. 
Maar tot nu toe lijkt deze oplossing 
meer op een nachtmerrie waarbij 
alle pogingen worden gefrustreerd 
door rigide regelgeving en starre 
instanties. De familie Visser vecht 
voor de zelfstandigheid van haar 
dochter, daarbij terzijde gestaan 
door Humanitas. 
Wat staatssecretaris Terpstra wil is 
een heel goed idee', zegt Ria Vis-
ser, Wendy's moeder. 'De klant kan 
bepalen wat hij of zij wil en de be-
nodigde zorg zelf inkopen. Maar in 
de praktijk werkt het niet, want 
Wendy zal niet zelfstandig kunnen 
wonen. Zij heeft 24 uur per dag be-
geleiding nodig. Er moet iemand 
zijn die haar helpt met kleden en 
met wassen. Wij zijn bezig geweest 
om een huis voor Wendy te zoeken 
waar zij kan wonen met twee vrien-
dinnen, ook met een verstandelijke 
handicap. Van deze drie vrouwen 
heeft Wendy de meeste zorg nodig. 
De ergernis van de familie Visser 
betreft vooral de gebroken belofte 
van het persoonsgebonden budget. 
Hoewel vaststaat dat Wendy per 
jaar 73.000 gulden aan hulp nodig 
heeft, is haar niet meer dan 60.000 
gulden toegekend. Daarmee kan zij 
niet de zorg kopen die zij nodig 
heeft en is een eigen keuze een 
wassen neus. 'Voor twee gulden 
kun je een brood kopen in de su-
permarkt', zegt Ria Visser, 'maar 
geen vers brood bij de bakker.' 
Ook het zelf uitkiezen van de zorg 
was in de praktijk niet mogelijk, 
want de Vissers mochten slechts kie-
zen uit het aanbod van een beperkt 
aantal bestaande instellingen in Am-
sterdam. Humanitas DMH werkt bui-
ten Amsterdam. Met pijn werd daar 
toestemming voor geegeven. De fa-
milie Visser koos voor Humanitas, 
vanwege de benadering van de 
cliënten. Bij Humanitas staat de mens 
voorop, merkte de familie Visser. 

De familie 
Visser vecht 

voor de 
zelfstandigheid 

van haar dochter, 
daarbij terzijde 
gestaan door 
Humanitas. 

`Bert Reintjes was de eerste die zei 
dat het niet om verstandelijk gehan-
dicapten ging', zegt Ria. 'Het ging 
om mensen, mensen met een ver-
standelijke handicap. Ik heb Huma-
nitas altijd als anders gezien. Men 
laat de mensen zelf aan het woord.' 
Om de droom van zelfstandig wo-
nen mogelijk te maken, moeten 
meer mensen zich aansluiten bij 
de woongroep. Pas bij zes bewo-
ners is het financieel mogelijk om 
een zelfstandige woongroep sa-
men te stellen. De familie Visser 
heeft zich met een aantal andere 
families gebundeld in de Stichting 
Eigen Huis. De leden ijveren voor 
een eigen woongroep voor hun 
dochters. Humanitas heeft zich als 
een bondgenoot van de families 
ontpopt. Reintjes treedt op als 
mede-onderhandelaar bij het zie-
kenfonds, de woningbouw-vereni-
ging en andere instanties die wat 
in de melk te brokkelen hebben. 
Die willen allemaal best meewer-
ken, zeggen ze. Maar telkens zijn 
er andere regels en bepalingen 
die drempels opwerpen. Elke 
blokkade moet worden geslecht of 
omzeild. 'Het is net een mijnen-
veld', verzucht vader Rikus. De fa-
milies moeten ook opletten dat de 
aanbiedingen passen. 
Wij hebben huizen aangeboden 
gekregen die ons wel aantrekke- 

lijk leken', verelt Ria. 'Maar Rein-
tjes zei ons niet te snel tevreden te 
zijn. Denk eens aan de privacy. 
Een huis met een paar slaapka-
mers is niet genoeg, want je moet 
ook een plek hebben waar je jezelf 
kan terugtrekken en je familie kan 
ontvangen. Niemand wil graag in 
een slaapkamer wonen. Eerst irri-
teerde deze opmerkingen mij, 
maar achteraf gezien had hij ge-
lijk. We hebben projecten van Hu-
manitas bekeken en gezien hoe 
het kan. Je hebt iemand als Bert 
Reintjes nodig om serieus te wor-
den genomen door de instanties. 
Als individuele ouder kun je niet 
eens een persoonsgebonden bud-
get aanvragen. Maar wij staan er 
niet alleen voor.' 
Wij hebben leren relativeren', 
vult Rikus aan. 'Maar er zijn ouders 
die in de regelgeving en de pro-
blemen van het persoonsgebon-
den budget verzuipen. Anderen 
gaan over de rooie van machte-
loosheid. Sommigen hebben zelfs 
een zenuwinzinking gehad.' 
Door alle steun van Humanitas laat 
de familie Visser de moed niet zin-
ken. Aan het einde van de tunnel gl-
oort licht. Ria en Rikus hebben zich 
al een hele voorstelling gemaakt 
over hoe het leven er straks uit zal 
zien. Wendy en haar vriendinnen 
zullen in een goed aangepast huis in 
de buurt komen te wonen. 
`Ik zou af en toe bij haar om de kof-
fie kunnen gaan', zegt Ria. 'Ik zie 
voor me hoe Wendy straks zelf 
naar de slager en de bakker zal 
gaan, hoe ik gewoon spontaan bij 
haar zal kunnen binnenlopen. Ik 
kijk er wel eens naar uit. We moe-
ten nu een eindpunt gaan zien. 
Over een jaar wonen we vast alle-
maal gewoon zoals het hoort.' 

HENK VLAMING 

`Ik zie voor me hoe Wendy 
straks zelf naar de slager en de 

bakker zal gaan.' 
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Elke maand voegt 
Humanitas nieuwe 
leden toe aan haar 

bestand. Wat beweegt 
mensen om zich bij de 

vereniging aan te 
sluiten. Van Mens tot 
Mens vroeg het aan 
Jalmer Veenstra uit 

Arnhem, die 
afgelopen najaar 

samen met zijn vrouw 
het lidmaatschap 

aanvroeg. 'Ik hoorde 
warmte en respect. 

Daarvan was ik diep 
onder de indruk.' 
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'Ik was enige tijd geleden bij een cre-
matie van een relatie. Daar voerde 
een vrouw van Humanitas het woord. 
Van haar voordracht was ik enorm on-
der de indruk. Zij sprak heel gericht 
over de persoon in kwestie en had 
zich duidelijk goed op de hoogte ge-
steld van de persoonlijke omstandig-
heden van de overledene. Vaak staat 
het hiernamaals centraal bij een uit-
vaart. Dit verhaal was echter een 
goede schets van de persoon in al zijn 
facetten, goed uitgediept. Het werd 
gebracht met veel warmte, er klonk 
respect in door. Ik was daar zo van on-
der de indruk dat ik besloot om lid te 
worden van Humanitas.' 
Jalmer Veenstra is 71 en woont in Arn-
hem. Afgelopen najaar meldden hij en 
zijn vrouw zich aan als leden van Hu-
manitas. De brief waarin Humanitas 
het lidmaatschap bevestigd, ligt nog 
op het dressoir. Veertig jaar heeft 
Veenstra gewerkt bij de XEMA, het 
keuringsinstituut in het oosten des 
lands. Hij keurde onder andere ra-
dars, sonars en radio-apparatuur. De 
indrukwekkende crematie was voor 
hem de directe aanleiding om zijn be-
trokkenheid bij het humanisme en de 
waarde van de mens om te zetten in 
daden. 
'Ik dacht eerst dat die vrouw de over-
ledene en zijn familie kende', zo ver-
volgt Veenstra. 'Maar dat was niet het 
geval. Ik denk daarom dat Humanitas 
ook een vereniging is die zich zo ver-
diept in de mensen. Op dat moment 
heb ik daar niet zo bij nagedacht. Ik 
ken Humanitas want ik heb kennissen 
die lid zijn. Bovendien kom ik uit een  

socialistische familie en ben ik groot-
gebracht met de humanistische uit-
gangspunten. Ik heb wel vaker ge-
dacht lid te worden van Humanitas. Het 
is er echter nooit van gekomen. Voor 
mijn werk heb ik veel moeten reizen, 
het lidmaatschap is er altijd bij inge-
schoten. 
Maar dan komt er zo'n moment dat je 
er weer bij wordt bepaald. Toch heeft 
het nog even geduurd tot ik de daad 
bij het woord voegde. Ik was bij mijn 
zuster, die wel lid is, en daar lag een 
kaartje van Humanitas op tafel. Dat heb 
ik ingevuld en opgestuurd. Behalve 
dat ik mij thuis voel bij Humanitaas, 
heb ik ook andere overwegingen voor 
mijn lidmaatschap. Misschien maak ik 
zelf ook nog wel eens gebruik maken 
van de diensten van Humanitas rond 
een uitvaart. Maar ik wil daar geen be-
roep op doen zonder lid te zijn. Daar-
naast beheert Humanitas een aantal 
verzorgingshuizen. Ik hoop nooit in 
zo'n instelling terecht te komen, maar 
als het moet wil ik het liefst in een te-
huis van Humanitas. Als je er zo over 
denkt, moet je je er van tevoren toch 
op oriënteren, je ermee vereenzelfi-
gen. 
Ik ben geen actief lid. Altijd ben ik 
een technicus geweest en dat ben ik 
nog. Ik zit in het bestuur van de com-
puterclub en de videoclub. Humanitas 
doet aan hulp aan bijvoorbeeld drugs-
verslaafden. Dat is een wereld waar ik 
ver van af sta. Maar ik ondersteun het 
werk van Humanitas van harte. Ik ben 
niet gelukkig met de bezuinigingen 
van de overheid, met de materialise-
ring van de samenleving. Dat de ver-
zorgingsstaat wat moet inleveren, dat 
geloof ik wel. Maar ik ben teleurge-
steld over hoe het gaat. Als er dan een 
vereniging is die de leefbaarheid van 
de samenleving nastreeft, dan wil ik 
die van harte ondersteunen. Ik voel 
me thuis in deze richting en als ik lid 
ben van Humanitas voel ik mij er meer 
mee verbonden. Door mijn lidmaat-
schap wil ik een bijdrage leveren aan 
het werk van Humanitas. Een grote 
vereniging is sterker dan een kleine 
vereniging. Als ik op mijn oude dag 
nog iets kan bijdragen, dan is het door 
te zeggen dat ik bij Humanitas hoor.' 

HENK VLAMING 

Het nieuwe lid 

`Zo diep 
was ik 

onder de 
indruk' 
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George Brouwer 

Humanitas en het 
gemeenschapsgevoel 
Voor voorzitter George Brouwer staat gemeenschaps-

gevoel centraal bij het werk van Humanitas. Hieronder 
volgt een deel van zijn toespraak die hij hield tijdens 

de Algemene Vergadering van Afgevaardigden: 

Amitai Etzioni heeft de laatste 
tijd veel gepubliceerd over 
wat het communitarisme 

wordt genoemd. In zijn ideeën over 
dat communitarisme beschrijft hij fi-
losofische overwegingen over de 
manier waarop de mens met zijn 
gemeenschap dient om te gaan 
maar ook hoe de gemeenschap met 
de mens dient om te gaan. Wij den-
ken vaak dat individualisme zo'n 
dominante trend is. Maar Etzioni be-
schrijft dat dat individualisme niet 
bij ons mensen past. Ik voel me erg 
door dat idee aangesproken. Want 
is individualisme wel zo'n dominant 
tijdsbeeld? Gemeenschapsgevoel is 
veel sterker dan egocentrisme: het 
op jezelf gericht zijn, het denken 
dat je alleen voor jezelf op de we-
reld bent. Ik ben veel meer een 
aanhanger van de gedachte dat een 
mens een sociaal dier is, dat hij in 
de gemeenschap hoort en dat die 
gemeenschap en dat individu met 
elkaar in balans moeten zijn. En ik 
denk, ook in zeer grote mate, met 
Etzioni, dat die gemeenschap in be-
langrijke mate bepalend is voor de 
individualiteit van de leden van die 
gemeenschap. Je moet een balans 
zien te vinden tussen de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en in-
dividuele rechten. Ik heb inderdaad 
het gevoel dat er de laatste tien jaar 
veel te veel nadruk is geweest op 
individuele rechten. We nu weer 
eens de balans door moeten laten 
slaan naar het gemeenschapsge-
voel en de verplichtingen die we 
aan de gemeenschap hebben. Dat 
betekent dat je moet komen tot een 
her-eiking van de relatie staat, 
markt en burgelijke samenleving. 
Wat dat betreft zijn we af van het 
idee dat de markt alles kan maken. 
Ik denk dat we een drie-eenheid bij 
elkaar moeten brengen: een balans 
tussen wat de overheid moet doen,  

wat de markt kan doen en dat de 
burgelijke samenleving daar een 
bindmiddel van kan zijn. 
Als Humanitas zijn wij er natuurlijk 
een groot voorstander van dat in-
dividuen zelf moeten kiezen en 
dat we mensen daarin moeten sti-
muleren. Ik denk dat dat het be-
langrijkste in het humanisme van 
Humanitas is: het stimuleren van 
mensen in het maken van hun ei-
gen keuzen, in het bevorderen 
van hun zelfredzaamheid. Wat ik 
vaak merk is dat we wel eens ver-
geten dat uit deze visie natuurlijk 
ook een zeker paternalisme uitgaat. 
Want ook wij zijn normatief, we 
gaan uit van basiswaarden in de 
manier waarop we met mensen om-
gaan. Ik denk dat het heel belang-
rijk is om te beseffen dat in ons 
werk bepaalde basiswaarden aan-
wezig zijn waarmee we het gedrag 
van anderen willen beïnvloeden. 
Dat is dat gemeenschapsgevoel, we 
zijn verantwoordelijk voor elkaar 
en we willen elkaar daarop aan-
spreken. 
De kwaliteit van onze samenleving 
wordt bepaald door de manier 
waarop we met onze ouderen, onze 
armen en onze zwakken omgaan. 
Daaraan kun je toetsen of we inder-
daad een hoogwaardige samenle-
ving hebben. Niet aan het aantal te-
levies, networks of E-mails die we 
tot onze beschikking hebben. 
Hoe gaan we met de basiswaarden 
om, wat zijn de doelen die we daar 
van afleiden? De afgelopen tijd 
heeft het armoedeprobleem in Ne-
derland volop in de belangstelling 
gestaan. Ik vind dat we als Humani-
tas eens heel goed moeten kijken 
op welke manier wij als organisatie 
voor samenlevingsopbouw met dit 
vraagstuk om kunnen gaan. Huma-
nitas heeft veel mogelijkheden om 
kansen te benutten om het pro- 

bleem aan te pakken. We moeten 
een visie ontwikkelen op de manier 
waarop we met die steeds duidelij-
ker tweedeling in onze maatschap-
pij moeten omgaan. Wat is onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte 
van mensen die zich geen plaats 
meer weten in de gemeenschap, 
mensen die op een zijspoor zitten? 
Ik weet dat we als Humanitas ook de 
aanpak van dit probleem inhoud 
kunnen geven. 
Volgend jaar is de Algemene Ver-
gadering van Afgevaardigden één 
dag. Maar ik hoop dan wel van u te 
horen hoe we het afgelopen jaar 
met Humanitas gevaren zijn. Of we 
inderdaad die ambities, die doelen 
hebben weten te bereiken. Of we 
inderdaad de gemeenschap een 
centralere plaats hebben gegeven 
in de nederlandse samenleving ten 
koste van het individuele recht. Het 
individu heeft grote plichten aan 
die gemeenschap en dat zijn wij ons 
bij Humanitas zeer bewust. Vandaar 
dat we hier op zaterdagmorgen zit-
ten en dat we ook 's avonds op 
sjouw zijn voor Humanitas. Ik hoop 
dat u de moed en de kracht heeft 
om ook komend jaar weer voor Hu-
manitas op stap te gaan en de 
gemeenschap te dienen. 
GEORGE BROUWER 
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Slechts een 
klein deel van 
de armoede is 

zichtbaar. 

Foto: 
Bob Bronshoff 

Armoedebestrij ding op papier 

`Die ambtenaren zouden eens 
De overheid zegt de 

armoede in eigen land te 
willen bestrijden. 

De notitie Gezin van het 
ministerie van VWS staat 
bol van de maatregelen. 

Maar werken ze ook? 
Van Mens tot Mens zocht 

de arme kant van 
Nederland op en vroeg 

om een reactie. 
Haagse politiek bereikt 

de onderkant van de 
samenleving niet, 

zo blijkt. 

Linda uit Amsterdam, werkloos en 
met vier kinderen en een kapot hu-
welijk hoort de plannen van het mi-
nisterie van VWS (onder andere 
welzijn) aan. Het hoofdstuk 'Voor-
waardenscheppende maatregelen' 
bijvoorbeeld heeft het over de rol 
van het onderwijs. "Daarom dient de 
school aandacht te besteden aan de 
bredere maatschappelijke proble-
men waarmee kinderen en hun ge-
zinnen worden geconfronteerd", 
staat er. De school moet een sociaal 
netwerk kunnen construeren om 
arme gezinnen te ondersteunen. 
Linda, een beetje schamper: 'Tot nu 
toe heb ik nog niets van dit soort 
maatregelen gemerkt. Jos zit nu an-
derhalf jaar op een school voor spe-
ciaal onderwijs. Hij is hyper-actief 
en dat geeft thuis, met die andere 
drie erbij, de nodige problemen. 
De schoolpsychiater adviseerde om 
hem op een speciale opvang na 
school te doen, maar dat kost 80 
gulden per maand. Ik heb hiervoor 
bijzondere bijstand aangevraagd, 
maar dat werd uiteindelijk gewei-
gerd: niet bijzonder genoeg. Ander 
voorbeeld, de jeugdgezondheids-
zorg. Bezoeken aan het consultatie-
bureau moet ik zelf betalen 6f ik  

moet lid zijn van de kruisvereni-
ging, wat me 100 gulden per jaar 
kost. De peuterspeelzalen: mijn 
dochtertje van bijna twee gaat drie 
ochtenden per week naar een peu-
terspeelzaal. Fruit of groentehapjes 
en pampers moet ik zelf meegeven. 
Dat kost 55 gulden per maand.' 

De paragraaf 'Maatregelen op het 
terrein van arbeid en inkomen' oogt 
ook aantrekkelijk. 
"Ook mensen die verantwoordelijk 
zijn voor de opvoeding van kinderen, 
moeten in staat worden gesteld om in 
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, om arbeid en zorgtaken te com-
bineren en om deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. De wetge-
ving op het gebied van arbeid, inko-
men en sociale zekerheid houdt re-
kening met de aanwezigheid van kin-
deren in het gezin door middel van 
het sociaal minimum en de kinderbij-
slag." Er wordt gerept over opti-
male condities, arbeidstij denrege-
ling, kinderopvang, studiefinancie-
ring en kindertoeslag. 
Linda: 'Van die kindertoeslag weet 
ik niets, dat is zeker iets voor men-
sen die werk hebben. Ik sta al als 
werkzoekende geregistreerd bij 
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met mij moeten ruilen.' 
het arbeidsbureau, dat moet van de 
sociale dienst. Maar stel dat ik vol-
gende week een baan zou kunnen 
vinden, dan heb ik direct opvang 
voor de kinderen nodig. Na-
schoolse opvang en overblijfmaat-
regelen voor de twee oudsten en 
een kinderdagverblijf voor de twee 
kleintjes. Maar de kinderdagver-
blijven hebben wachtlijsten van ten-
minste een jaar en na-schoolse op-
vang is er helemaal niet of, zoals 
voor Jos, onbetaalbaar. Mijn ex-man 
wil wel eens een paar uur oppassen 
en mijn moeder ook wel. Maar niet 
voor 20 tot 30 uur per week. En dan, 
wat voor baan zou ik kunnen krij-
gen? Een `Melkertbaan' bij een 
schoonmaakbedrijf of als stads-
wacht? Ik heb al zo vaak bij de so-
ciale dienst gevraagd naar moge-
lijkheden voor her- of bijscholing, 
maar mijn vooropleiding is te laag. 
Ik heb nu spijt als haren op mijn 
hoofd dat ik mijn 
opleiding tot be-
jaardenverzorg-
ster niet heb afge-
maakt voordat ik 
trouwde. Ik zie 
geen enkel alter-
natief voor mijn 
situatie. Kijk, op 
papier is alles mo-
gelijk, maar de 
realiteit is anders. 
De mensen die dit 
soort nota's schrij-
ven zouden eigenlijk eens een half 
jaartje met mij moeten ruilen.' 

Over naar het hoofdstuk 'Ondersteu-
ning en begeleiding'. Voor veel ge-
zinnen is het sociale netwerk zoals 
kerk of familie verdwenen. Maar er 
bestaat volgens het ministerie inmid-
dels een uitgebreid en gedifferen-
tieerd aanbod "van opvoedingson-
dersteuning vanuit de basisvoorzie-
ningen en de meer gespecialiseerde 
voorzieningen". Linda zegt nog nooit 
iets gemerkt te hebben van een aan-
bod tot ondersteuning, voor alles 
heb je een verwijsbriefje van de 
dokter nodig. De enige steun die ze 
krijgt komt van haar moeder en haar 
zusje in Almelo. 
De overheid doet ook iets aan ac- 

tieve maatregelen die zich uitstrek-
ken tot in het gezin. Sinds 1994 lo-
pen zeven experimenten voor op-
voedingsondersteuning. Die be-
ogen een samenhangend aanbod 
van preventieve opvoedingsonder-
steuning te ontwikkelen dat aansluit 
op de vraag. De experimenten wor-
den in 1997 afgerond. Daarnaast 
wordt de zogeheten Home-Start-
methode beproefd, ook door Huma-
nitas. Vrijwilligers ondersteunen 
hierbij ouders met jonge kinderen 
die in de knel dreigen te raken, net 
zolang tot de ouders zelf weer in 
staat zijn de draad op te pakken. De 
experimentele fase van drie Home-
Start-projecten in Limburg is on-
langs met succes afgesloten. De ko-
mende tijd worden elders nieuwe 
projecten opgezet. 
`Hier zie ik wel wat in', zegt Linda. 
`Soms zie ik door de bomen het bos 
niet meer. Ik heb weinig contacten 

in de buurt. Ik 
doe wat vrijwilli-
gerswerk, maar 
op straat of hier 
in de flat word ik 
bijna nooit ge-
groet. Dat was 
vroeger in Al-
melo heel anders, 
daar kende je de 
buren en je 
maakte eens een 
praatje met deze 
of gene. 't Is hier 

allemaal zo onpersoonlijk. Het is dat 
mijn moeder hier in de buurt woont 
en dat we zo op elkaar zijn aange-
wezen, anders ging ik terug. Ik zou 
best iemand willen hebben met wie 
ik kan praten, die een beetje met 
me meedenkt. Bijvoorbeeld hoe ik 
moet omgaan met mijn afhankelijk-
heid van de sociale dienst, mijn 
moeder en mijn ex-man, praktisch, 
financieel en emotioneel. Iemand 
die me ook helpt om tijd voor mezelf 
te organiseren. Maar dit wèl op ba-
sis van gelijkwaardigheid. Zo'n vrij-
williger moet betrouwbaar zijn, wat 
wij bespreken moet onder ons blij-
ven. Ik wil geen meelijden, ik vind 
mezelf niet zielig.' 

MARIA BRANDT 

Afbetaling en 
oude kleren 
Linda woont met haar vier kinderen 
(7 jaar, 4 jaar, 2 jaar en 9 maanden) 
in een flat in Amsterdam Zuidoost. 
Ze maakt deel uit van het legioen 
van één-oudergezinnen in Neder-
land. Acht jaar geleden ontmoette 
ze haar man tijdens een vakantie in 
Turkije; hij volgde haar naar Neder-
land en binnen een paar maanden 
waren ze getrouwd. Sedert drie jaar 
zijn ze uit elkaar, maar nog niet offi-
cieel gescheiden. Linda moet rond-
komen van een bijstandsuitkering 
plus de kinderbijslag van ongeveer 
1500 gulden per drie maanden voor 
vier kinderen. Zij betaalt 633 gulden 
aan huur en verwarming. De huur-
subsidie is hierin al verrekend; 100 
gulden voor gas, licht en water; 
27,50 gulden voor het ziekenfonds, 
verplichte W-verzekering voor de 
twee schoolgaande kinderen ad 25 
gulden per maand; de telefoonreke-
ning en verder kijk- en luistergeld 
en diverse gemeentelijke heffingen. 
Met de sociale dienst heeft zij een 
afbetalingsregeling voor de aan-
schaf van een wasdroger. Linda's 
gezin hoort volgens de cijfers uit het 
rapport 'Arm Nederland' van het 
ministerie van VVVS tot de groep 
van 576.000 mensen die zich geen 
nieuwe kleren kunnen permitteren. 
Gelukkig heeft Linda een zus met 
een dochtertje dat wat ouder is dan 
haar meisjes. Maar voor kleding 
voor Jos, de oudste, is ze aangewe-
zen op tweedehands- of discountza-
ken. Nieuwe schoenen kosten al 
gauw 25 gulden per paar. Iets 
nieuws voor haar zelf schiet er dan 
bij in. De sociale dienst houdt haar 
huur in. Linda's moeder, ook een al-
leenstaande ouder, woont met 
Linda's broer van 17 jaar twee flat-
blokken verderop. Zij ontvangt haar 
uitkering halverwege de maand, 
terwijl Linda die aan het eind van de 
maand krijgt. Zo kunnen ze elkaar 
over en weer bijspringen als dat no-
dig is en voorkomen dat gas en licht 
worden afgesloten, zoals bij 35.000 
andere gezinnen. Linda probeert 
elke dag een warme maaltijd op ta-
fel te zetten, maar kan zich zelden 
vlees permitteren. Door een han-
dige mix van de Turkse en de Ne-
derlandse keuken lukt het haar wel 
eventuele tekorten te compenseren,  

maar voor voldoende vers fruit of 
vitaminepillen is geen geld. 

`Ik heb spijt als de 
haren op mijn 

hoofd dat ik mijn 
opleiding niet heb 

afgemaakt,' 
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Beschermheer 
O van het kapitaal 
Protecta is de relatief onbekende stichting 
van Humanitas die vermogens beheert van mensen 
die daar niet goed meer toe in staat zijn. De laatste 
tijd zoekt deze stichting de schijnwerpers. 

Aan de bekendheid van Protecta 
ontbreekt nog wel wat, zelfs in hu-
manistische kringen. Vandaar dat 
de stichting actief de publiciteit 
zoekt. Protecta is er voor iedereen 
die hulp bij het geldbeheer nodig 
heeft. Vaak zijn dat alleenstaanden,  

maar ook echtparen zonder kinde-

ren of mensen met kinderen die 
deze taak toch niet aan hun kinde-
ren kunnen overlaten. 

Wel blijkt vaak een herbelegging 
nodig. Soms blijken ouderen bank-
rekeningen te hebben van een type 
dat al uit de roulatie is omdat de 
rente veel te laag is, maar waar de 
bank de betrokkenen nooit op heeft 
geattendeerd. 
Het beste zou zijn als een van de 
kinderen het beheer zou doen, 
vooral als dat in goed overleg met 
andere kinderen zou gebeuren. 

Bijvoorbeeld omdat ze in het buiten-
land wonen. Bij voorkeur beslist de 
alleenstaande zelf of hulP nodig is. 
Maar die meldt zich zelfen spontaan 
bij Protecta. Ouderen die hun geld-
zaken niet meer aankunnen, probe-
ren dat zelfs voor hun kinderen te 
verbergen. Als een cliënt niet zelf 
kan beslissen doet de kantonrechter 
dat, op verzoek van de familie of van 
de officier van justitie. Die wordt op 
de situatie geattendeerd door het 
maatschappelijk werk. In verpleeg-
huizen lijkt men soms niet zo happig 
te zijn een onafhankelijk financieel 
beheerder. 
Het werk van Protecta is niet het-
zelfde als wat een bank doet. Pro-
tecta zelf is een cliënt van de bank. 
Zij heeft geen geld van een cliënt in 
beheer, alleen maar diens rekening 
bij de bank, op naam van de cliënt 
zelf. Als het vermogensbeheer 
wordt overgenomen van iemand 
met een effectenportefeuille wordt 
eerst gekeken of de keuze van de 
effecten ook een affectieve beteke-
nis had voor de betrokkene. 

Familiebedrijf 
Zo zullen aandelen in een familiebe-
drijf niet makkelijk worden afgesto-
ten. Voor het overige voert Protecta 
een prudent beleggingsbeleid en 
mijdt het speculatieve beleggingen. 
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Een neef of een buurvrouw kan ook 
een alternatief zijn. Ook zijn er nog 
zo'n twintig andere stichtingen die 
zich met geldbeheer bezighouden, 
vrijwel uitsluitend voor een be-
paalde doelgroep, bijvoorbeeld 
drugverslaafden, verstandelijk ge-
handicapten of psychiatrische pa-
tiënten. Die stichtingen kunnen de 
administratie, en ook de bankrela-
tie, soms vergaand uniformeren en 
daardoor voordeliger werken dan 
Protecta. Of ze kunnen beter inspe-
len op het specifieke karakter van 
hun doelgroep of dagelijks spreek-
uur houden in het psychiatrisch zie-
kenhuis. Als dat zinvol is zal Pro-
tecta naar die stichtingen doorver-
wijzen. Ook zijn er stichtingen 
zonder winstoogmerk die op min of 
meer commerciële basis werken. 
Protecta beveelt geen stichtingen 
aan waar nauwe persoonlijke ban-
den bestaan tussen bestuurders en 
medewerkers. 

Effectenportefeuille 
Alternatieven voor het beheer van 
grote vermogens zijn meestal de 
banken. Maar die zijn meer gericht 
op het beheer en veel minder op 
het betalen van de doktersrekening 
en het verhalen hiervan op de zorg-
verzekeraar. Ook hebben zij veelal 
onvoldoende tijd beschikbaar voor  

hun vermogende cliënten. Verder 
zijn er particuliere administratie-
kantoren die aan vermogensbeheer 
doen. Dat is helemaal een zaak van 
goed vertrouwen, want veel con-
trole is daarop niet mogelijk. 
Voor het werk van Protecta bestaat 
geen subsidie. De stichting heeft 
geen winstoogmerk, maar wil ook 
niet failliet gaan. De enige moge-
lijkheid om het hoofd boven water 
te houden zijn particuliere giften en 
een financiële garantie van Humani-
tas. De laatste jaren heeft Protecta 
daar geen gebruik van hoeven ma-
ken. Mensen zullen moeten betalen 
voor de dienstverlening van Pro-
tecta. Via bijvoorbeeld de sociale 
dienst is steun mogelijk. Protecta 
probeert zulke bronnen aan te bo-
ren. Zo zijn al veel cliënten gehol-
pen. 

Vrijwilligers kunnen de kosten 
beïnvloeden. Maar Protecta scha-
kelt hen vooral in vanwege hun 
menselijke contacten. 
Zij verzorgen niet zelfstandig 
beheerstaken. Protecta doet alle 
financiële administratie zelf op het 
Landelijk Bureau van Humanitas. 
Protecta werft uitsluitend bekenden 
als vrijwilligers, meestal via afdelin-
gen. 

TON VAN DER LEUN 



Humanitas Kinderopvang 

Niet allemaal dezelfde 
paddestoel plakken 
De afdeling Limburg van Humanitas richtte in 1983 
kinderdagverblijf de Pretmolen in Heerlen op. 
Het aantal Humanitas kindercentra is explosief 
gegroeid. Er zijn 48 kindercentra en 48 gastouder-
centrales in alle regio's van Nederland. 
Dat maakt Humanitas Kinderopvang tot één van de 
grootste werkstichtingen van Humanitas. 

In kinderdagverblijf Domino in 
Boxtel is het heel rustig. De kin-
deren hebben een tekening van 

een kampvuurtje opgehangen en 
zitten daar in een kringetje omheen. 
`Warm vuurtje hè' zegt een klein 
jongetje. Een klein meisje voelt 
voorzichtig aan de papieren vlam-
men. De leidsters verdelen zelfge-
bakken pepernoten. 'Het belang-
rijkste vind ik dat kinderen zich vei-
lig voelen' zegt Mirjam Brussee, 
hoofdleidster van Domino. 'Maar 
ook dat kinderen zich heel speciaal 
voelen.' 
De Stichting Kinderopvang Humani-
tas is een enorm bedrijf dat momen-
teel 3000 kinderen opgevangt. Er 
werken 750 medewerkers. Ans De-
neer, beleidsmedewerker bij het st-
afbureau, is vanaf 1989 betrokken 
bij de ontwikkeling van de opvang. 
Zij legt uit waarom Humanitas des-
tijds met kinderopvang is gestart. 
`Het eerste dagverblijf is ontstaan 
vanuit gezinsverzorgingsactivitei-
ten. Al een paar jaar werd gesignal-
eerd dat de gezinshulp het meeste 
met de opvang van de kinderen be-
zig was in jonge gezinnen. Het zou 
efficiënter zijn wanneer kinderen uit 
meer gezinnen in één ruimte zou-
den kunnen worden opgevangen. 

Steunen en versterken 
Daarnaast zouden ook andere ou-
ders van een dergelijk kinderdag-
verblijf gebruik kunnen maken. Ik 
vind dat de doelstelling van de kin-
deropvang en die van Humanitas el-
kaar steunen en versterken. Binnen 
Humanitas is een duidelijke visie 
ontwikkeld op vrije keuzemogelijk- 

heden van het individidu; het creë-
ren van een leefsituatie waarbij ie-
mand zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen. Door kinderopvang 
kunnen mensen kiezen voor een 
combinatie van kinderen opvoeden 
en andere activiteiten.' 
Ook de pedagogische aanpak van 
de kinderopvang past in de visie 
van Humanitas. Er wordt uitgegaan 
van de eigenheid van elk kind en 
elke volwassene. 'We proberen zo-
veel mogelijk aan te sluiten bij de 
verschillende mogelijkheden die 
mensen hebben om zich te kunnen 
ontwikkelen', zegt Brussee. 
`Kinderen moeten in vrijheid de we-
reld kunnen ontdekken. Wij gaan 
bijvoorbeeld niet met de hele 
groep dezelfde paddestel plakken 
die in de rest van Nederland ook 
geplakt wordt. Elk kind wil met een 
paddestoel iets anders uitdrukken. 
Er zijn kinderen die muziek willen 
maken over de paddestoel, willen 
kleien of plakken. Wij bieden alle 
mogelijkheden aan. Juist door de 
verschillen praten kinderen met el-
kaar.' 

Onderdeel van de buurt 
In Domino wordt deze theorie ge-
praktizeerd. Leidsters en kinderen 
gaan nogal eens op stap. 'We zijn 
onderdeel van deze buurt', zegt 
Mirjam Brussee. 'We willen geen 
kinderen opvangen in een afgeslo-
ten ruimte zonder contact met hun 
omgeving. De peuters gaan vaak 
naar een psycho-geriatrische instel-
ling hier in de buurt. Zij genieten 
van het contact met de opa's en de 
oma's en doen dan bijvoorbeeld  

mee met de ouderengymnastiek. 
Maar ook Sinterklaas hebben we sa-
men gevierd.' 
Ook worden verstandelijk gehandi-
capten betrokken bij het werk van 
de kinderopvang. In Domino is een 
vrouw met een verstandelijke han-
dicap die fruithapjes klaarmaakt, 
kleintjes voert en meedoet met 
groepsactiviteiten. 'Zowel voor de 
kinderen als voor haar enorm ge-
zellig', zegt Brussee. 

In Domino is ook de omgang met 
ouders anders. 
Er komt een vader binnen om zijn 
zoon te halen. Hij praat wat met de 
leidsters en trekt zijn kind een 
schone luier aan. Er is een pro-
bleem: is het mogelijk om de vol-
gende week zijn kind op een an-
dere dag te brengen omdat hij in de 
nachtdienst moet? De leidsters pro-
beren meteen een oplossing te be-
denken. 
`Wat ik altijd belachelijk heb ge-
vonden is dat je in sommige dag-
verblijven je kind niet mag ophalen 
wanneer je dat zelf wilt', zegt Brus-
see. 'Niet iedereen heeft dezelfde 
werktijden en het dagverblijf moet 
zich aanpassen aan ouders en kin-
deren en niet andersom. Het moet 
een geïntegreerd onderdeel zijn in 
het leven van de ouders en de kin-
deren. Het is juist leuk wanneer ou-
ders af en toe vroeg kunnen komen 
en met een activiteit mee kunnen 
doen. Wanneer ouders zich prettig 
voelen straalt dat uit naar de kinde- 
ren.' 

JACQUELINE KENKEL 
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Humanitskeez 
Tijdens de AVA begin november presenteerde 
het Humanitaskoor uit Beverwijk zich aan de af-
gevaardigden door een aantal liederen ten ge-
hoor te brengen. Het koor treedt vele malen per 
jaar op en vergeet ook de eigen vereniging niet. 

51A1  (JEN  LAND 
Transseksueel 
Onder elke 10.000 men-
sen zit een transseksu-
eel. Bij vrouwen is dat 
een op elke 30.000. In 
Nederland leven onge-
veer duizend transsek-
suelen. Deze cijfers wer-
den gepresenteerd op 
een studiedag van Hu-
manitas in Amsterdam in 
oktober over nieuwe 
ontwikkelingen in de 
behandeling van trans-
seksuelen. De belang-
stelling voor dit onder-
werp neemt de laatste 
jaren toe. Volgens Petra 
Kiene, beleidsmede-
werkster Transsexuali-
teit van Humanitas, wor-
den jaarlijks zestig man-
nen en vrouwen 
geopereerd voor een 
verandering van sekse. 
Onlangs zei staatssecre-
taris Schmitz van Justitie 
dat zo'n operatie een 
half miljoen gulden kost. 
In werkelijkheid, zo zei 
Kiene, bedragen de kos-
ten 50.000 gulden. Het 
Europese Hof van Justi-
tie bepaalde onlangs 
dat transseksuelen niet 
kunnen worden ontsla-
gen op grond van hun 
transseksualiteit. 

Pinokkio in Mierlo 
Kinderdagverblijf 
Pinokkio in Mierlo 
maakt zorgelijke tijden 
door. Het door de stich-
ting Kinderopvang Hu-
manitas gerunde ver-
blijf moet wijken uit het 
huidige onderkomen 
omdat de ruimte is 
overgenomen door een 

begrafenisondernemer. 
Het duurt echter nog 
een jaar voordat de ge-
meente kans ziet om 
nieuwbouw van de 
grond te tillen, hoewel 
Humanitas geld be-
schikbaar heeft. 
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Eventueel zou als nood-
oplossing een aantal 
containers neergezet 
worden, maar dat voor-
stel lijkt weinig kans 
van slagen te hebben 
omdat de commissie 
Welzijn er niet blij mee 
is. De suggestie om tij-
delijk in een aantal 
schoollokalen te gaan, 
is evenmin kansrijk. De 
school gaat naar klei-
nere klassen en heeft 
de ruimte nodig. 

Senioren in Eelde 
Samen met een aantal 
ouderenbonden en de 
Raad van Kerken over-
weegt Humanitas in 
Eelde om een senioren-
raad in het leven te roe-
pen. Het gemeentebe-
stuur laat zich te weinig 
gelegen liggen aan se-
nioren, zo vinden de ini-
tiatiefnemers. In 1992 
werd ook al eens aan de 
bel getrokken, toen 
vanwege de groei van 
het aantal ouderen in 
Eelde. Relatief gezien 
heeft dit dorp in noord-
Drenthe de meeste ou-
deren binnen haar 
grenzen. Een op te rich-
ten seniorenraad moet 
fungeren als een ad-
viesraad voor het ge-
meentebestuur. De ge-
meentelijke bestuur-
ders staan achter het 
initiatief en steunen het 
met een subsidie van 
3000 gulden. 

Beeldentuin 
Rotterdam 
Wethouder Hans Kom-
brink van Rotterdam 
heeft onlangs een beel-
dentuin geopend in de 
tuin van Humanitas 
Akropolis. Dat is het 
tweede woonzorgcom-
plex in Rotterdam met 
103 levensloopbesten- 

dige woningen. De bron-
zen beelden in de tuin 
zijn van mythologische 
figuren. Zij werden be-
dekt door vlaggen van 
Humanitas die tijdens de 
opening werden verwij-
derd. Een permanente 
buitenexpositie is in Ne-
derland uniek en laat 
zich het beste vergelij-
ken met het Vigeland-
park in Oslo. 

Digitale revolutie 
Het Humanistisch Ver-
bond organiseert op 25 
januari een publieke 
hoorzitting over de so-
ciale gevolgen van digi-
tale techniek. De in-
vloed van de computer 
op het dagelijks leven 
wordt steeds groter. De 
zogenaamde digitale 
revolutie biedt vele mo-
gelijkheden om de kwa-
liteit van het leven te 
verhogen. Maar nieuwe  

mogelijkheden hebben 
ook nieuwe moeilijkhe-
den. De bijeenkomst 
vindt plaats in Zwolle, 
Stationsweg. Voor infor-
matie en het opvragen 
van deelnameformulie-
ren: Humanistisch Ver-
bond, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht. 
Telfeoon: 030-2392136, 
fax: 030-2392192. 
E-mail: hv©euronet.nl. 

Verstandelijk gehan-
dicapten Steenwijk 
In samenwerking met 
de VOGG (Vereniging 
van Ouders van ver-
standelijk gehandicap-
ten) gaat Humanitas in 
Noordwest-Overijssel 
een nieuw centrum 
bouwen voor mensen 
met een handicap. Het 
centrum komt te staan 
in Steenwijk. Het wordt 
bewoond door zowel 
mensen met een ver- 



Jan Renkenprijs 
Tijdens de Algemene Vergadering van Afgevaardig-
den, de AVA, kreeg de afdeling Noord-West Friesland 
de eerste Jan Renkenprijs uitgereikt. Deze prijs, 
vernoemd naar het vroegere hoofdbestuurslid, is een 
onderscheiding voor verenigingsopbouw. Vijf afde-
lingen en één district hadden projecten ingezonden, 
maar niet elke inzender voldeed aan de criteria dat 
het om een vernieuwende activiteit ging die ook nog 
overdraagbaar moest zijn. 

Mededeling  Verhoging tarieven 
In het kader van de statutair vastgestelde tweejaarlijkse tarieven-
verhoging zijn de tarieven voor contributie, donatie en abonnement 
gewijzigd. 

Per 1 januari 1997 zijn de tarieven als volgt: 
1997 1996 

Donateurs vereniging f 	37,50 (f 	35,00) 
Instelling donateurs f 375,00 (f 350,00) 
Eenpersoons lidmaatschap f 	35,00 (f 	32,50) 
Gezinslidmaatschap f 	40,00 (f 	38,00) 
Verlaagd tarief f 	12,50 (f 	12,50) 
Abonnement Van Mens Tot Mens: f 	17,50 (f 	15,00) 

standelijke handicap als 
meervoudig gehandi-
capten, mensen die 
naast hun verstande-
lijke ook een lichame-
lijke handicap hebben. 
Nu zijn er nog geen 
voorzieningen voor 
deze doelgroep. 
Ouders van verstande-
lijk gehandicapte kin-
deren die aangepast 
wonen, moeten nu voor 
een familiebezoek naar 
Zwolle of Assen. 

OWOG in Vlissingen 
Ouderen uit Vlissingen 
en omstreken die met 
leeftijdsgenoten willen 
praten over hun woonsi-
tuatie en hun woonbe-
hoeften, kunnen terecht 
bij de OWOG-woonbe-
wustcursus. Die wordt 
georganiseerd door de 
steungroep OWOG, een 
samenwerkingsverband 
tussen Humanitas en de 
ouderenbond ANBO. 
Deze cursus is bedoeld 
om de woonsituatie be-
ter af te stemmen op het 
ouder worden van men-
sen. De cursisten gaan 
in op vragen zoals of zij 
thuis kunnen blijven 
wonen als zij ouder 
worden en de mogelijk-
heden die hen daarvoor 
ten dienste staan. 

Prostituées Rotterdam 
Het Juliana Welzijns-
fonds heeft de stichting 
Humanitas Thuiszorg en 
Maatschappelijke 
Dienstverlening Rotter-
dam een bedrag toege-
kend van 75.000 gul-
den. Met dit geld kan 
Humanitas de verbouw 
en inrichting van een 
pand betalen dat is be-
stemd voor de opvang 
van dakloze en ver-
slaafde prostituées. 
Oorspronkelijk zou Hu-
manitas het pand ko-
pen, maar heftige pro-
testen van buurtbewo-
ners hebben daar een 
stokje voor gestoken. 
Veel burgers zien een 
uitbreiding van de op-
vang voor verslaafden 
in hun deel van de stad 
niet zitten. De deelge-
meente van de Rotter-
damse wijk Delfshaven 
vindt echter dat zo'n 
opvang er wel degelijk 
moet komen. Enerzijds 
uit humane overwegin-
gen en andersijds om te 
voorkomen dat de ver-
slaafde dames gaan 
zwerven. 

Country-dansen 
Ook ouderen willen de 
beentjes nog wel eens 
van de vloer gooien. In 
het bejaardencentrum 
van Humanitas aan het 
Bergwegplantsoen in 
Rotterdam is een cursus 
country-dansen begon-
nen voor bewoners. De 
cursus is ook openge-
steld voor wijkbewo-
ners. Het doel is meer 
lichaamsbeweging voor 
ouderen. Daarnaast 
spelen sociale elemen-
ten mee. Veel cursisten 
leiden een vrij eenzaam 
bestaan. 

Vrijwilligers Alkmaar 
In Alkmaar kampt Hu-
manitas met een tekort 
aan vrijwilliges. Een 
open dag van de afde-
ling heeft slechts één 
vrijwilliger opgeleverd. 
Als het tekort nog lang 
aanhoudt, dreigt de 
dienstverlening waarom 
wordt gevraagd niet 
meer volledig te kun-
nen worden gegeven. 
De problemen kunnen 
nu nog worden onder-
vangen door extra inzet 
van de vrijwilligers. 
Binnen een jaar is het 
aantal vrijwilligers af-
genomen. 
Op de Landelijke Vrij-
willigersdag op 
7 september is er in 
Alkmaar door vrij-
willigersorgansiaties 
geen gezamenlijke 
markt gehouden. 
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Paul Nijhuis is 
coordinator 

van het project 
Weerwerk 

tegen sociale 
uitsluiting. 

FIWEKREET 

Beren op de weg 
De problematiek van sociale uitslui-
ting staat sinds enige tijd op de poli-
tieke agenda. Ook de beleidsmakers 
raken doordrongen van het feit dat 
een groeiend deel van de bevolking 
in een achterstandssituatie verkeert. 
Onlangs verscheen in opdracht van 
minister MeLkert van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het rapport Arm 
Nederland. Daarin staat dat 4 á 5 pro-
cent van de bevolking (230 à 309 dui-
zend huishoudens) onder het mini-
mum inkomen leeft. Deze mensen zijn 
doorgaans langdurig aangewezen op 
een bijstandsuitkering en nemen nau-
welijks deel aan maatschappelijke ac-
tiviteiten. 
Hoewel het meestal gaat om uitke-
ringsgerechtigden die op de arbeids-
markt nagenoeg kansloos zijn, is de 
samenstelling van de groep divers. 
Mensen met psychische, sociale, me-
dische of financiële problemen horen 
erbij. Als gevolg van de aange-
scherpte wetgeving maken ook steeds 
meer arbeidsongeschikten hier deel 
van uit. Vaak doen zich meerdere pro-
blemen tegenlijk voor. 
De problematiek van sociale uitslui-
ting komt in het gehele land voor. Het 
lijkt erop dat de problematiek nog zal 
toenemen. Humanitas maakt zich hier 
ernstig zorgen over en rekent het tot 
haar taak degenen in een sociaal iso-
lement te activeren. Daarvoor is naar 
aanleiding van het rapport Weerwerk 
tegen uitsluiting van Arie den Broeder 
een gelijknamig programma opgezet. 
Het doel van het programma is om 
mensen te stimuleren maatschappelijk 
mee te doen. Arbeid heeft een posi-
tieve uitwerking op het bereiken van 
dit doel. Werken versterkt de eigen-
waarde en het geloof in eigen kunnen. 
Het programma is er op gericht om de 
doelgroep te betrekken bij vrijwilli-
gerswerk van afdelingen en districten. 
Humanitas voert verschillende werk-
zaamheden uit die liggen op het ter-
rein van zorg en welzijn, zoals opvoe-
dingsondersteuning, de organisatie 
van kinderkampen, thuiszorg, dak- en 
thuislozenzorg. Hier is werk te over en 
zijn vele handen welkom. Bovendien  

heeft de organisatie veel ervaring met 
het werven, trainen en begeleiden van 
vrijwilligers. Dit biedt goede perspec-
tieven. Uiteraard is de mogelijkheid 
om de benaderde personen direct 
naar betaalde arbeid te leiden bij 
voorbaat niet uit te sluiten. Dit is 
vooral afhankelijk van de wensen en 
mogelijkheden van de benaderde 
personen. 
Gelet op kenmerken van de doel-
groep en de mogelijkheden binnen 
Humanitas, ligt het voor de hand om 
eerst te kijken naar bestaand vrijwilli-
gerswerk dat binnen afdelingen en 
districten wordt uitgevoerd. Een deel 
van de activiteiten zou uitgebreid of 
verdeeld kunnen worden door inzet 
van enkele personen uit de doel-
groep. Ook kan hiervoor samenwer-
king worden gezocht met andere in-
stanties. Het mes snijdt aan twee kan-
ten: enerzijds worden de nieuw 
aangestelde vrijwilligers sociaal geac-
tiveerd terwijl tegelijkertijd een uitge-
breidere en zo mogelijk zelfs een be-
tere dienstverlening kan worden be-
reikt. Dit vraagt wel om een 
begeleidingstaak van de aanwezige of 
eventueel speciaal aan te stellen vrij-
willigers. 
In het kader van het programma 
Weerwerk tegen uitsluiting kan in elk 
district en afdeling één of meer pro-
jecten gericht op sociale activering 
worden ontwikkeld en uitgevoerd. 
Deze projecten kunnen inhoudelijk en 
wat betreft aanpak zeer uiteenlopen. 
Het verdient daarom aanbeveling om 
de projecten goed te overdenken 
voordat is besloten tot uitvoering over 
te gaan. Maak bijvoorbeeld goede af-
spraken met uitkeringsinstanties over 
de selectie van personen uit de doel-
groep en ga na met welke organisaties 
kan worden samengewerkt. Welke 
activiteiten lenen zich voor inzet van 
de personen uit de doelgroep en waar 
is fianciering te verkrijgen? Een van 
de belangrijkste voorwaarden om der-
gelijke projecten succesvol van de 
grond te tillen is dat men niet vooraf in 
het werkgebied talloze beren op de 
weg ziet staan. 
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