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Gasverpakking 
De Europese Commis-
sie wil dat producen-
ten voortaan op de 
verpakking vermelden 
of produkten met gas 
zijn verpakt. Die ver-
pakking met gas in 
plaats van gewoon 
lucht kan er voor zor-
gen dat een produkt 
langer houdbaar is. Tot 
dusver hoefde daar 
geen melding van te 
worden gemaakt. Het 
gebruikte gas mag ui-
teraard niet schadelijk 
zijn voor de gezond-
heid. Overigens hangt 
het er maar van af wat 
voor soort gas er wordt 
gebruikt of er sprake 
kan zijn van schade 
voor het milieu. 

Spaargeld 
Kleine spaarders in 
Europa lopen in de 
toekomst minder risico 
hun geld kwijt te raken 
door problemen bij de 
bank. Het Europese 
parlement heeft be-
paald dat alle banken 
moeten zorgen voor 
een verzekering op de 
aan hen toevertrouwde 
spaargelden tot ten 
hoogste 20.000 ECU 
(±ƒ 40.000). 
De kosten van de verze-
kering moeten de ban-
ken voor eigen reke-
ning nemen. Ook werd 
bepaald dat banken bij 
financiële problemen 
hun spaarders binnen 
drie maanden het 
spaargeld moeten te-
rugbetalen. Weet u nog 
wat er op uw oude 
spaarbankboekje 
stond? `De staat garan-
deert de terugbetaling 
van de ingelegde 
spaargelden' of woor-
den van gelijke strek-
king. Die woorden zijn 
nu dus vertaald in het 
Europees. 

Zorg in beeld 
Ter gelegenheid van haar 
25-jarig jubileum gaf het 
pensioenfonds voor de 
gepremiëerde en de 
zorgsector (PGGM) de fo-
tografen Harrie Timmer-
mans en Roel Visser op-
dracht de zorg in zieken-
huizen, verpleeghuizen 
en de thuiszorg te ver-
beelden. Zij deden dit 
door aandacht te geven 
aan de verzorgers, de ver-
zorgden en de zorgtech-
niek. Het resultaat is een 
indrukwekkend geheel 
dat de zorg meedogend 
voor het voetlicht brengt. 
De bijna honderd foto's 
zijn tot 11 september ten-
toongesteld in het Rijks-
museum te Amsterdam 
onder de titel `Zorg in Ne-
derland'. Dezelfde foto's 
zijn afgedrukt in een 
PGGM jubileumboek dat 
voor f 30,- bij het Rijks-
museum te koop is. 

Vrijwilligerswerk 
Volgens CBS-gevens uit 
1992 nemen gemiddeld 
vier van de tien mensen 
deel aan vrijwilligers-
werk. Vrouwen doen va-
ker vrijwilligerswerk via 
hulp op school en via 
buren- en bejaarden-
hulp. Mannen doen over 
het algemeen vrijwilli-
gerswerk binnen de  

sportwereld. Overigens 
zijn vrouwen met een 
betaalde baan ook vaak 
actief binnen sportver-
enigingen en bieden 
mannen zonder betaald 
werk ook vaak hulp aan 
buren en bejaarden. 
Blijft staan dat 60 procent 
van de mannen en vrou-
wen met een betaalde 
baan en rond 55 procent 
van de mannen en vrou-
wen zonder baan géén 
vrijwilligerswerk doen. 

Patiënten 
De Nederlandse Patiën-
ten/Consumenten Fede-
ratie (NPCF) is bezorgd 
over de terugtredende 
overheid in de gezond-
heidszorg. Zij vreest het 
ergste voor patiënten 
met een smalle beurs 
als de zaken worden 
overgelaten aan verze-
keraars en verstrekkers 
van voorzieningen. De 
NPCF acht de tijd nog 
niet rijp voor patiën-
ten/consumenten als 
`marktpartij'. Zij zijn 
nog met te weinig en te 
zwak georganiseerd. 
De NPCF vraagt van de 
overheid geen overdre-
ven regelzucht, maar 
wel een duidelijke visie 
op gezondheidszorg die 
ook rekening houdt met 
de zwakste groepen. 
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De huren stijgen, het in-
komen van ouderen blijft 
achter en de huursubsi-

die wankelt. Het wordt 
voor sociale verhuurders, 
waaronder ook het huma-

nistisch georiënteerde 
HSHB, steeds moeilijker 
om minvermogende ou-

deren solide onderdak te 
brengen en te houden. 

Met veel creativiteit, 
kunst en vliegwerk hou-
den sociale verhuurders 

ouderen weg van het 
dreigend perspectief: 

de tochtige huisjes 
wachten weer! 

Terug naar 
(2-itige huisjes 

• 

Verzet met hand en tand 

In april van dit jaar schreef een aan-
tal besturen van HSHB-wooncentra 
een brief aan de Tweede Kamer-
fracties van alle politieke partijen, 
exclusief extreem rechts. In die 
brief uitten de bestuurders hun on-
genoegen over de sterke stijging 
van huurlasten, zeker in relatie tot 
het inkomen van ouderen die moe-
ten rondkomen met alleen AOW. De 
besturen lieten in hun brief weten 
dat zij steeds vaker potentiële be-
woners van hun wooncentrum moe-
ten afwijzen op grond van het feit 
dat deze woonvoorziening onbe-
taalbaar is voor die ouderen. De 
kosten van levensonderhoud nemen 
elk jaar toe door de inflatie. Dat-
zelfde geldt voor huren. Alleen ne- 

men de huren nog sterker toe dan 
de andere prijzen. Dat is op zich al 
heel navrant voor mensen met wei-
nig inkomen, maar mensen met een 
AOW-inkomen (met eventueel een 
klein pensioentje erbij) blijken de 
prijsstijgingen absoluut niet te kun-
nen bijbenen. De laatste jaren heeft 
de AOW bepaald geen gelijke tred 
gehouden met de prijsontwikkeling 
en dus zeker niet met de ontwikke-
ling van de huren. 
Behalve de ontwikkeling die de hu-
ren de laatste jaren op zichzelf al 
doormaakten is er nog een andere 
factor die het wonen in relatief 
nieuwe (dus beter aan de eisen des 
tijds aangepaste) woningen duur-
der maakt. De overheid trekt zich 
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steeds meer terug uit de volkshuis-
vesting. Dat resulteert in het terug-
dringen van subsidies voor nieuw-
bouw en in de zogenaamde brute-
ringsoperatie. Dat laatste wil 
zeggen dat de overheid subsidies 
die bouwers nog tegoed hadden, 
ruilt tegen nog uitstaande rijkslenin-
gen. Afhankelijk van de aard van 
het woningbezit van corporaties kan 
deze operatie positief, neutraal of 
negatief uitpakken. In het ongun-
stigste geval kan de continuïteit van 
de corporatie hierdoor dus in ge-
vaar komen. Dat doet de huurders 
meestal geen goed. 
`Niet alleen zijn de AOW-inkomens 
sterk achtergebleven en de huur-
prijzen gestegen, maar tegelijker-
tijd zijn de mogelijkheden voor het 
verkrijgen van huursubsidie terug-
gedrongen', zegt Ir. Wim Revet, 
hoofdbestuurslid van de ANBO. `De 
stichtingskosten van nieuwe wonin-
gen voor ouderen nemen almaar 
toe, omdat de subsidies op nieuw-
bouw sterk teruglopen. Mensen met 
weinig inkomen kunnen dus steeds 
minder terecht in goede woningen. 
Want er zijn wel goedkope wonin-
gen, maar die zijn meestal slecht en 
schieten wat woongerief betreft 
voor ouderen echt tekort.' 

Tochtige huisjes 
Ouderen met weinig inkomen moe-
ten dus maar weer blijven wonen in 
oncomfortabele, tochtige huizen, 

Oud en nieuw 
`Wij hoeven vrijwel nooit mensen vanwege te gering inkomen af te wij-
zen', zegt H. Knoef, beheerder van het wooncentrum voor Ouderen Dui-
ven van HSHB. `De gemeente geeft hier vrijwel blind zijn fiat. Maar we 
verdelen het zelf dan ook een beetje, we plaatsen bovenmodale mensen 
en dan weer wat mensen met minder inkomen, zodat we niet elke dag 
bij de gemeente op de stoep hoeven staan voor fiattering. In Wester-
voort, waar een oud en een nieuw complex staan, geeft de gemeente 
niet zo gemakkelijk zijn fiat. Maar daar staat wel het oudere, goed-
kopere complex voor een deel leeg, omdat de mensen er niet in willen. 
Toch heeft ook dat complex alle voorzieningen die nodig zijn, maar de 
mensen willen liever in de nieuwe woningen. Die zijn overigens wel 
zo'n 20 vierkante meter groter dan de oude.' 

met alle gezondheids- en veilig-
heidsrisico's van dien. Of zijn de ou-
deren van tegenwoordig redelijk 
bemiddeld? Natuurlijk zijn er, meer 
dan vroeger het geval was, ook 
heel wat ouderen die niet alleen zijn 
aangewezen op een AOW-uitke-
ring. Maar deze ouderen hebben 
behoorlijk wat mogelijkheden en 
de zorg van sociale woningbouwers 
en verhuurders zou daarom vooral 
moeten uitgaan naar de meer 
kwetsbare groep. Op dit moment 
heeft nog steeds 22 procent van de 
ouderen alleen een AOW-inkomen 
en dat percentage daalt voorlopig 
niet. 

`Als we alleen nog maar kunnen 
verhuren aan mensen met een bo-
ven-modaal inkomen om als woon-
centrum zelf het hoofd boven water 
te kunnen houden, gaat het de ver-
keerde kant op', zegt de heer Van 
der Meer, bestuursvoorzitter van de 
Jan Hovingh Flat in Arnhem, een 
HSHB-instelling. 'Ik zou ervoor be-
danken om van zo'n centrum voor-
zitter te zijn.' 
Van der Meer was de initiatiefnemer 
van de briefschrijverij naar de 
Tweede Kamer en hij is overtuigd 
van de sociale functie die de HSHB 
met zijn wooncentra moet hebben. 
`De vraag is hoe we de mensen met 
weinig inkomen ook voor de toe-
komst binnenboord kunnen houden. 
Je kunt als bestuur wel bezuinigen 
op bijvoorbeeld de servicekosten, 
misschien zelfs op personeelskosten 
van de beheerder. Maar dat levert 
een ernstige aantasting op van het 
woongenot en de service die je ou-
dere mensen, maatschappelijk ge-
zien, moet bieden.' 

Pijn lijden 
Wie moet de pijn lijden van toene-
mende stichtingskosten van wonin-
gen wegens gebrek aan bouwsubsi-
dies en van de achterblijvende in-
komens van ouderen in vergelijking 
met de huurontwikkeling? Terwijl 

4 VAN MENS TOT MENS augustus 1994 



L 

Prijsindex inkomen en huur 
gezinsconsumptie 	 voedingsmiddelen, dranken en tabak 

totale bevolking 
kleding, schoeisel 

woninghuur bron: CBS 1985 = 100 
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ook de huursubsidie nog eens een 
onzekere factor is. In ieder geval 
niet de oudere, vindt Christiaan 
Luuring van het Gelders Steunpunt 
Ouderenhuisvesting. Hij is lid van 
Humanitas en medewerker geweest 
van de Jong Oud Trust van de ver-
eniging. Niet alleen beschouwt hij 
het als een maatschappelijke plicht 
om ouderen veilig en comfortabel 
te huisvesten, maar hij is ook over-
tuigd van de noodzaak daartoe. 
`Als ouderen een betere woning 
hebben, hoeven ze veel minder en 
ook niet zo snel een beroep te doen 
op dure hulp en zorg van buitenaf', 
zegt hij. Luuring denkt weliswaar 
dat het steeds moeilijker wordt om 
betaalbaar te bouwen, maar hij is 
ook van mening dat het verhuren 
anders kan. 
`Dat bewijst bijvoorbeeld een wo-
ningbouwvereniging als die van 
Winterswijk. Die kiest voor gediffe-
rentieerde huren. De huren zijn dan 
afhankelijk van het inkomen van de 
oudere bewoner. De vermogende 
oudere betaalt de volle mep. De ou-
dere met een minimum-inkomen 
krijgt een forse korting op de huur-
prijs, waardoor hij ook nog eens 
gunstiger zit bij de aanvraag van 
huursubsidie.' 
Naast de gedifferentieerde huren 
ziet Luuring nog een groot aantal  

andere mogelijkheden voor corpo-
raties om, tegen de druk van de 
tijdgeest in, de deuren open te hou-
den voor minvermogenden. 'Je ziet 
vaak dat ouderen die wel wat ver-
mogen hebben toch willen gaan hu-
ren. Die zien bijvoorbeeld op tegen 
het beheer en onderhoud van hun 
woning. Dan kun je bekijken hoe 
die mensen toch iets kunnen finan-
cieren of kopen. In Winterswijk 
doet de woningbouwvereniging dat 
ook. Die verhuurt of verkoopt zijn 
ouderenwoningen, afhankelijk van 
de situatie van de ouderen.' 

Terugkopen 
'Na overlijden van de eigenaar 
heeft de woningbouwvereniging 
dan weer het recht en de plicht de 
woning terug te kopen. Die wordt 
vervolgens weer verhuurd of ver-
kocht. Eventueel kan de eigenaar 
het onderhoud door de woning-
bouwvereniging laten verrichten of 
anderszins de last van het eigenaar-
zijn laten verlichten. Als ouderen 
die dat kunnen de woning kopen 
dan neemt de druk op de sociale 
woningbouw af.' 
De corporatie kan dus een creatieve 
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rol vervullen bij het invullen van 
woonwensen van ouderen en tegelij-
kertijd de betaalbaarheid van de 
huisvesting waarborgen voor men-
sen met een dunne portemonnee. Er 
zijn volgens Luuring heel wat andere 
mogelijkheden om aan de woonwen-
sen van ouderen tegemoet te ko-
men. 'Er zijn voor ouderen intussen 
al zeventien vormen bedacht die er-
gens tussen koop en huur inzitten: 
dalend eigendom, het afkopen van 
huurverhoging en dergelijke.' 
Al die verschillende systemen van 
koop of gedifferentieerde huren om 
de mogelijkheden van minvermo-
gende ouderen te vergroten, verei-
sen wel de nodige onderlinge soli-
dariteit tussen ouderen. Volgens 
Luuring is die solidariteit wel te ver-
wachten. 'Er is een omslag aan het 
ontstaan bij ouderen. Die zeggen 
vaker dat ze naar hun eigen toe-
komst kijken. Onze kinderen heb-
ben een goede baan, die zitten niet 
op ons geld te wachten.' 
Kiezen voor gedifferentieerd huur-
beleid is ook kiezen voor proble-
men. Het is een creatieve oplossing, 
maar in de ogen van de centrale 
overheid is het kennelijk ontoelaat- 

	

100 1- - - 	 
75 

50 	- - 

25 	-- 

0 - - 

125 	____  
L _ L _ 

L 

1 

  

1990 
	

1992 	 1993 

Inkomen en huur 
In Nederland geven huishoudens gemiddeld ongeveer 26 procent van hun 
inkomen uit aan huur en bijkomende kosten. Voor ouderen die in ouderen-
wooncentra wonen en een AOW-inkomen (of iets meer) ontvangen, ligt dat 
percentage aanzienlijk hoger, op zo'n 42 procent. 	 bron: CBS 
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De HSHB is zich bewust van de pro-
blemen die spelen. Herman Pad-
denburg van de HSHB maakt ook 
melding van de achtergebleven 
AOW en de sterk gestegen huren. 
`Bovendien', zegt hij, 'hebben de 
gemeenten van het Rijk het con-
signe gekregen om de fiatterings-
grens voor de huursubsidie strak-
ker te hanteren. Als iemand met een 
laag inkomen veel huursubsidie no-
dig heeft vanwege een hoge huur 
zetten gemeenten dus niet meer zo 
snel een handtekening voor goed-
keuring.' 
Paddenburg denkt dat het een goede 
zaak is dat wooncentra aan de bel 
getrokken hebben bij de Tweede 
Kamer. 'Want alle factoren die er-
voor zorgen dat goede woonvoorzie-
ningen voor minvermogende oude-
ren onbetaalbaar worden, zijn door 
de politiek te beïnvloeden. 
Of de briefschrijvers hun moeite 
beloond zien door politieke inspan-
ningen om het tij te keren is de 
vraag. 'In elke geval zullen Kamer-
leden meer acht slaan op dit soort 
zaken', is de gematigd optimisti-
sche voorspelling van Revet van 
ANBO. Maar creatieve vondsten uit 
het veld van woningcorporaties en 
onderlinge discussies over de wijze 
waarop de problematiek getackeld 
moet worden, lijken voorlopig nog 
het meeste resultaat op te leveren. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

baar eigen handelen. Zo heeft het 
ministerie van VROM de gemeente 
Winterswijk bijvoorbeeld verzocht 
om de woningbouwvereniging te 
verbieden gedifferentieerd huurbe-
leid uit te voeren. VROM wijst erop 
dat het voeren van inkomenspolitiek 
is voorbehouden aan het parlement. 
De directie van de Winterswijkse 
woningbouwvereniging is daarvan 
niet onder de indruk. Die garan-
deert de bereikbaarheid van wonin-
gen voor ouderen met een minimum 
inkomen en heeft kennelijk tegelij-
kertijd geen moeite zelf het hoofd 
boven water te houden. 
`Als we de woningen in twee com-
plexen zouden verdelen, met elk 
een verschillende huur, zouden we 
niemand horen', zegt directeur 
F. Catau. 'Nu dat allemaal door 
elkaar heen loopt zou het opeens 
inkomenspolitiek zijn.' 

die wij gestuurd hebben ook aan 
andere wooncentra voorgelegd, 
met het verzoek die zelf ook te ver-
zenden aan de Tweede Kamer. Ver-
schillende centra deden daaraan 
niet mee omdat bij hen het pro-
bleem niet zou spelen. Kennelijk 
ontbreekt het aan onderlinge soli-
dariteit tussen de verschillende 
centra, maar het kan ook zijn dat de 
populatie van die centra al volledig 
uit bovenmodale mensen bestaat. Ik 
vindt het een taak van de HSHB om 
hierop een gezamenlijk beleid te 
gaan voeren. Ik zou willen beplei-
ten om hierover op korte termijn 
een werkconferentie te organise-
ren, om de discussie op dit terrein 
op gang te brengen.' 

Hypocrisie 
Bovenmodale mensen 
Is gedifferentieerd huurbeleid de 
oplossing van het probleem? 'Een 
van de dingen die we moeten doen 
is het voeren van sociaal beleid, 
zegt Van der Meer van de Jan Ho-
ving Flat. 'Ik denk dat we enerzijds 
bovenmodale mensen moeten bin-
nenhalen en vervolgens een ietwat 
gedifferentieerd huurbeleid moeten 
voeren. Vanuit de ervaring in het ei-
gen centrum en in overleg met de 
HSHB. Via de HSHB heb ik de brief 
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`De overheid vindt wel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
blijven wonen', zegt de heer van der Meer, voorzitter van de Jan Hoving 
Flat in Arnhem. 'Maar als je ziet hoe moeilijk het sommige ouderen 
wordt gemaakt, denk ik toch dat er sprake is van hypocrisie achter dat 
beleid.' Volgens Hoving geeft de ene gemeente wel zijn fiat aan oude-
ren die met weinig inkomen een duurdere woning willen betrekken, en 
de andere gemeente niet. 'Je ziet daar een overeenkomst met de toe-
passing van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) door de ge-
meenten. Dat gebeurt ook overal verschillend. Het is natuurlijk zo dat 
geld maar een keer kan worden uitgegeven. De vraag is dan of het 
wordt besteed aan lantaarnpalen of aan rolstoelen.' 



0 

Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen 
nieuw kabinet in Den Haag. Laat staan dat ik 
weet hoe dat er uit ziet. Ik heb ook maar niet 
voorgesteld een brief aan de (in)formateurs te 
sturen over wat Humanitas van dat nieuwe kabi-
net zou willen. Dat soort brieven komt in stapels 
binnen en heeft meestal weinig effect. Maar ik 
wil wel een paar punten aangeven die ik vanuit 
de visie van Humanitas belangrijk vind. 

Humanisten gaan uit van het recht op 
zelfbestemming van de mens. Bij 
voorbeeld het recht om zelf te kiezen 
welke opleiding je wilt volgen, welk 
beroep je wilt kiezen, met wie je wilt 
samenleven, waar je wilt wonen, hoe 
je de oude dag wilt doorbrengen en 
ook in sommige gevallen, hoe je wilt 
omgaan met het einde van je leven. 
Wat wij van de nieuwe regering zou-
den willen is de erkenning dat men-
sen in de eerste plaats verantwoor-
delijk zijn voor de eigen keuzes in 
hun leven. De meeste mensen zijn 
daar heel goed toe in staat. Ze heb-
ben er wel de ruimte voor nodig. Dat 
er regels moeten zijn om te voorko-
men dat mijn keuzevrijheid die van 
een ander beschadigt is duidelijk. 
Maar een goede regering vraagt 
zich steeds af: zijn de regels die wij 
willen stellen noodzakelijk - of kan 
het ook met minder of zonder. Ex-
treme voorbeelden als de regelge-
ving over abortus en euthanasie zijn 
bekend. Maar ook op talloze andere 
terreinen wordt de eigen verant-
woordelijkheid van mensen voor 
hun wijze van leven ingeperkt. Vaak 
onbedoeld. 
Maar een mens leeft niet voor zich-
zelf alleen. Daarom is het van be-
lang als de nieuwe regering in haar 
beleid probeert de solidariteit van 
burgers met elkaar te bevorderen. 
In veel gevallen hebben zij daar 
geen regering bij nodig. Denk aan 
een begrip als 'mantelzorg'. Denk 
aan de vele vormen van vrijwilli-
gerswerk: in de zorg, in de sport, bij 
de opvang van vluchtelingen, zelfs  

in de politiek. Maar in veel andere 
gevallen is solidariteit alleen via de 
overheid te regelen. Als samenle-
ving - en daarvan vormt de regering 
het bestuur - dragen we een verant-
woordelijkheid voor de mensen die 
het alleen niet redden, in het alge-
meen of op bepaalde onderdelen. 
Ook als dat financieel niet zo goed 
uitkomt. 
Vanuit Humanitas hechten wij ook 
grote waarde aan het begrip 'tole-
rantie'. Dat houdt in: het accepteren 
van elkaar, ook al zijn er grote ver-
schillen. Dan kan je denken aan af-
wijkende seksuele voorkeuren, aan 
afwijkende leefgewoonten of aan 
andere levensbeschouwingen. Maar 
tolerantie is ook nodig om wijken te 
bouwen waar ouderen en jonge ge-
zinnen niet apart wonen maar naast 
elkaar. Om elkaar in het verkeer de 
ruimte te geven of om te accepteren 
dat niet iedereen in staat is zelf een 
behoorlijk inkomen te verwerven. 
Dat begrip 'tolerantie' komt ook bo-
vendrijven als we denken aan men-
sen die uit hun eigen land weg-
vluchten voor politiek geweld, voor 
oorlog en onderdrukking. Mensen 
die een veilig heenkomen zoeken in 
Nederland. Die mensen komen hier 
met hun eigen cultuur, hun eigen 
achtergrond, hun eigen normen en 
waarden. We mogen ze vragen zich 
aan te passen aan einze vorm van sa-
menleving als ze hier langer willen 
blijven. Daar staat tegenover dat we 
moeten erkennen dat er grenzen 
zijn aan tempo en omvang van de 
aanpassingen die wij kunnen vra- 

gen. We moeten ook erkennen dat 
we nieuwkomers soms eisen stel-
len, waaraan zij niet kiinnen vol-
doen. Op zich is het terecht dat we 
ze vragen snel onze taal te leren. 
Even terecht kunnen we een nieuwe 
regering dan vragen voldoende geld 
beschikbaar te stellen voor het orga-
niseren van taalcursussen. Lang niet 
alles hoeft trouwens geld te kosten. 
Op een aantal plaatsen in Nederland 
nodigen vrijwilligers de nieuwkomers 
die de taal al een béétje beheersen 
regelmatig uit bij hen thuis om samen 
Nederlands te praten. Dat werkt. Af-
delingen van Humanitas kunnen daar 
ook goed werk mee doen. 
Tolerantie houdt tenslotte ook in dat 
wij ons verzetten tegen intolerantie. 
Tegen racisme en discriminatie. 
Welk kabinet er ook regeert, wij 
mogen het vragen krachtig op te 
treden tegen die groepen in onze 
samenleving die geen respect voor 
de ander kunnen opbrengen. Die er 
niet in slagen andersdenkenden in 
hun waarde te laten. Want dat is 
juist de kern van onze democratie: 
de ander in zijn waarde laten, ook 
als je het niet met elkaar eens bent. 

Een regering kan niet alles. Een re-
gering doet al heel veel als zij de 
voorwaarden weet te scheppen 
voor een samenleving waarin men-
sen bereid en in staat zijn hun eigen 
verantwoordelijkheid te dragen en 
de ander niet te vergeten. De rest 
zullen we zelf moeten doen. 

GEORGE BROUWER 
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`Het valt mij op hoeveel mensen er 
nu eenzaam zijn', vervolgt de jubila-
ris. 'Vroeger waren het er minder, 
zo leek het. Toen waren er andere 
problemen. Het ontbrak toen aan 
een stelsel van sociale voorzienin-
gen. Particuliere sociale instellin-
gen hadden het getij mee. Ik heb 
mensen gezien die uit het klooster 
kwamen. Zij hadden letterlijk niets, 
geen kleren, geen huis, geen geld. 
Er was echter wel een hele lijst van 
fondsen en instellingen waar je te-
recht kon als je hulp nodig had. De 
noden van de mensen waren duide-
lijk. Maar de particuliere sociale in-
stellingen werkten heel gescheiden 
van elkaar. Kerkelijke organisaties 
richtten zich alleen op hun eigen 
doelgroep. Humanitas deed dat he-
lemaal niet. Dat was in die tijd heel 
bijzonder. Je vroeg iemand die hulp 
nodig had niet naar zijn komaf, von-
den wij. Later, toen de bijstandswet 
van kracht werd, zijn mensen min-
der afhankelijk geworden van het 
particulier initiatief.' 
'Nu kunnen de meeste mensen zich 
financieel wel redden. Zij hebben 
geld, pensioen, vrije tijd... Maar zij 
voelen zich vaak alleen, vooral als 
zij ouder worden. De samenleving 

• 
Nel Dijkwel 40 jaar bij Humanitas 

`Ik zie nieuw idealisme' 

Nel Dijkwel, afdeling 
Eemland, heeft Humani-

tas zien groeien en krim-
pen. Zij is veertig jaar bij 
de vereniging. In die tijd 
zijn de materiële proble-

men in de samenleving 
door de overheid groten-

deels overgenomen van 
het particulier initiatief. 

Daarvoor in de plaats zijn 
eenzaamheid en isole-

ment gekomen, zaken die 
moeilijk bestrijdbaar zijn 

en ook niet appelleren 
aan het grote publiek. 

Maar Nel Dijkwel ziet het 
perspectief voor Humani-

tas groeien. 'Vrijwilli-
gerswerk wordt weer 

dankbaarder.' In oktober 
zal Dijkwel door de afde-
ling Eemland worden ge-

lauwerd. 
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`Het heeft iets leuks, dat roeien te-
gen de stroom op. Dat doen wij nu 
weer, net als toen Humanitas vlak 
na de oorlog werd opgericht. Wij 
zijn toen flink gegroeid. In de ach-
terliggende periode heeft Humani-
tas een dip doorgemaakt. Het pers-
pectief voor Humanitas neemt ech-
ter weer toe. Mensen hebben 
elkaar weer nodig.' 
Nel Dijkwel is veertig jaar bij Huma-
nitas. De afdeling Eemland, waar-
van zij bestuurslid is, zet haar in ok-
tober met een jubileumviering in 
het zonnetje. Gaat ze na oktober 
aan de slag om het lonkend per-
spectief vorm te geven? Humanitas 
vorm te geven? Het valt niet te ver-
wachten, want nieuwe tijden vragen 
om mensen met nieuwe ideeën, zo 
stelt zij. 'Humanitas heeft verjong-
ing nodig', betoogt Dijkwel. 'Veel 
vrijwilligers zijn nog oudere men-
sen. Wij hebben echter een nieuw 
type vrijwilliger nodig. Het moeten 
dertigers of veertigers zijn die de 
nodige levenservaring hebben. Als 
ik om mij heen kijk, zie ik inder-
daad jongere gezichten. Neem nu 
de leden van het hoofdbestuur van 
de vereniging en van vele plaatse-
lijke afdelingen. Die zijn niet zo 
oud. Zulke mensen kunnen zich ge-
makkelijker aanpassen aan veran-
derende omstandigheden dan een 
vorige generatie.' 
De vereniging kan wel wat talent 
gebruiken, meent Dijkwel. Want de 
problemen in welvaartsland Neder-
land zijn niet zo zichtbaar als vroe- 

ger, maar ze zijn wel veel com-
plexer geworden. Materieel gemis 
is nauwelijks nog een zware maat-
schappelijke nood die door het par-
ticulier initiatief moet worden gele-
nigd. Maar het spook van de een-
zaamheid is daarvoor in de plaats 
gekomen. 

`Ik wist niet dat er zoveel 
eenzamen waren' 



Staat van dienst 
Nel Dijkwel heeft een indrukwekkende staat van dienst bij Humanitas. 
Vooral in het maatschappelijk werk. In 1954 deed zij voor het eerst van 
zich spreken in Hilversum, waar zij tot 1961 betrokken was bij het opzet-
ten van het maatschappelijk werk. Gedurende de daaropvolgende jaren 
trok zij werkenderwijs naar Eindhoven, Utrecht, Amersfoort en Baarn. 
Van 1967 tot 1973 was Nel lid van het hoofdbestuur van de vereniging. 
Nu doet ze het kalmpjes aan: alleen nog bestuurslid van FGBB-Baarn 
(gemeenschappelijk bejaardenwerk), bestuurslid van afdeling Humani-
tas Eemland en vertegenwoordigster van Humanitas bij de opzet van het 
maatschappelijk werk Noordoost Utrecht 
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cliënt, is alleen voor beroepskrachten 
weggelegd. 
Toch heeft ook de rand van de samen-
leving een helpende hand nodig. 'Hulp 
aan ouderen en gehandicapten is een 
terrein waarop Humanitas nog veel kan 
doen', meent Dijkwel. 'Vaak tref je daar 
oudere mensen die nog weinig meer 
kunnen en willen. Soms willen zij niet 
meer dan een wandeling, een spelletje 
of een praatje. Maar het contact met an-
dere mensen blijft hoofdzaak.' 
'Ik denk dat Humanitas de wind weer 
in de zeilen heeft. Er wordt zoveel be-
zuinigd op de zorg dat vrijwilligers-
werk weer nodig en gewaardeerd 
wordt. Vroeger waren het alleen 
vrouwen die zich met vrijwilligers-
werk voor Humanitas bezighouden. 
Nu zie je dat mannen, soms met een 
actieve loopbaan, dat ook doen. Soms 
denk ik dat het idealisme weer terug-
komt in de maatschappij. Mensen 
fixeren zich niet meer alleen op hun 
werk en hun carrière. Het is te kwets-
baar om alleen een loopbaan te vol-
gen. Werk kwijt, alles kwijt. 

F
o
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heeft hen niet meer nodig. Dat heeft 
te maken met ontkerkelijking. Ker-
ken kennen nog steeds een hecht 
sociaal netwerk dat ervoor zorgt dat 
mensen bij elkaar betrokken blij-
ven. Maak je geen deel meer uit van 
zulke netwerken, dan raak je sociaal 
ontworteld. Het is een diep mense-
lijke trek om ergens bij te willen ho-
ren. Vroeger had je daarin geen 
keuze. Je hoorde automatisch er-
gens bij, omdat je ouders en je om-
geving erbij hoorde. Nu ben je vrij 
om te kiezen waar je je bij aan wil 
sluiten. Als de ene groep je niet be-
valt, kies je een andere. Soms neemt 
een sportclub de plaats in van de 
kerk. Hier is de hockeyclub het so-
ciale netwerk, dat zich uitstrekt over 
verschillende generaties.' 
'Als vereniging voor samenlevingsop-
bouw heeft Humanitas het niet gemak-
kelijk. Professionele werkers kun je 
nog wel krijgen, maar of er nog wel 
genoeg werk is... Natuurlijk is dat er 
wel, maar het is moeilijk te grijpen. 
Werken voor de eenzamen ligt meer 
op affectief gebied dan op materieel 
terrein. Alleen het werken voor kinde-
ren blijft in trek. Dat is heel dankbaar 
en trekt daarom genoeg vrijwilligers. 
Maar eenzaamheid is een delicaat on- 

derwerp, meent Dijkwel, dat niet al-
leen met goede bedoelingen valt te 
bestrijden. 'Gescheiden mensen en 
bijstandsmoe-
ders, die vormen 
een heel gevaar-
lijk terrein. Laat 
dat over aan de 
professionele 
zorg', adviseert 
zij. Dat betekent 
dat de vrijwilligers van Humanitas 
voor het grootste deel alleen aan de 
randen van de samenleving kunnen 
opereren. Afdalen naar het innerlijk 
van de hulpbehoevende mens, de 

`Hier is de hockeyclub het 
sociale netwerk' 

Misschien hebben (die plannen van 
een nieuw kabinet op deze manier 
toch nog wel iets goeds.' 

HENK VLAMING 



Heb je zin in een gezel-
lige en avontuurlijke 

vakantie? Bel dan je afde-
lingshoofd van Humanitas 
op. Sinds 1988 werken de 
afdelingen Groningen en 
Friesland van Humanitas 

samen met de Stichting 
Aeolus uit Groningen , 
die al 13 jaar zomerse 

zeilkampen organiseert 
in het waterrijke Noord-

nederlandse gebied. 
Vooral degenen die 

wegens omstandigheden 
niet op vakantie kunnen, 

komen aan bod. 

'Een week lang monster je aan op 
één van de tien boten waarmee ge-
varen wordt. Het zijn open boten van 
ongeveer tien meter lang en zonder 
kajuit. In iedere boot zitten drie per-
sonen en een instructeur. Met z'n 
drieën in je eigen boot doe je de 
hele week alles samen: varen, sla-
pen en koken. Eén dag staat in het 
teken van gezelligheid en lol. Je kunt 
lekker actief bezig zijn en wanneer 
je goed wilt leren zeilen, kan dat na-
tuurlijk ook. Elke dag slapen we op 
een andere plek en leggen aan op 
eilandjes, bij weilanden en soms aan 
steigers. 's Nachts komen er dekten-
ten over de boot zodat er lekker 
warm en droog geslapen kan wor-
den. Nadat de boten nachtklaar ge-
maakt zijn, kook je met je eigen be-
manning je eten. Hiervoor krijg je 
de kookspullen, het kookboekje en 
de boodschappen. 
's-Avonds een groot spel, soms een 
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Het ruime sop 
kampvuur en gezellig kletsen tot ie-
dereen gaat slapen.' 
De voorlichtingsfolder van Aeolus 
belooft heel wat. Zij heeft ook het no-
dige in petto. 

Doelgroepenkamp 
In 1981 besloten twee studenten uit 
Groningen een stichting op te rich-
ten onder de naam Aeolus. Ze zou-
den zeilkampen organiseren, samen 
met een groep vrienden en zeillief-
hebbers. De kampen waren speciaal 
bedoeld voor mensen die door om-
standigheden niet aan een zeilva-
kantie toekwamen. Eind 1987 be-
sloot het bestuur een andere koers 
te varen en er werd een strakkere 
doelstelling geformuleerd. Aeolus 
moest gaan zeilen voor diegenen uit 
de samenleving die sociaal, psy-
chisch, medisch of financieel in de 
verdrukking zitten of dreigen te ra-
ken. Dit resulteerde in 1988 in een 
eerste doelgroep-kamp, samen met 
Humanitas Groningen. Tot de dag 
van vandaag zijn de zeilkampen van 
Humanitas populair. Instructeurs 
moeten loten om mee te kunnen. 
De stichting Aeolus organiseert 18 
zeilkampen per jaar, waarvan twee 
samen met Humanitas. Zeer enthou-
siaste vrijwilligers. hoofdzakelijk 
studenten uit heel Nederland, waar-
van het merendeel zeilt en een vijfde 
deel kookstaf is. 
Het doel is om voor de jongeren in 
de samenleving op te komen en hun 
iets moois te bieden. 'Het blijft moei-
lijk om groepen te vinden van zo'n 
dertig man, want dit is het aantrekke-
lijkste aantal, om mee op pad te 
gaan', zegt Margreeth Feenstra van 
de stichting. le kunt ze dan een goed 
spel laten spelen. Ziektestichtingen 
en gehandicapten-organisaties heb-
ben dit voor zichzelf al geregeld.' 

Alle weersomstandigheden 
De selectie van kinderen van Huma-
nitas vindt plaats door de afdelings-
besturen. Zij krijgen van Aeolus te 
horen hoeveel er mee kunnen en 
wie zich hebben aangemeld. De ei-
gen bijdrage per kind is 145 gulden. 
Aeolus vult de tekorten aan via fond- 



Samenwerking 
zeiltochte  Kees Wielinga van Humanitas Groningen gaat mee met de gstf 

als vrijwillig begeleider. Hij heeft al acht kinderkampen en twee  

grote ee 

 

Zijn  

zeil- 
tochten meegemaakt. 'Je zou het als een nadeel kunnen zien dat een 
andere stichting het kamp organiseert, maar Aeolus heeft zoveel er- 
varing op dit gebied en zoveel deskundige medewerkers en de  

e 

 

is zo goed dat je de samenwerking best perfect mag noemen. Er zi;_ 
op zeilkamp uiteraard meer instructeurs dan in de kinderkampen. Je 
hebt in de boten al van nature een gezagsverhouding tussen diege_ 
nen die kunnen zeilen hen en die dat niet kunnen. Met alleen probe-
ren krijg je de boot niet van de wal. Er zit een structuur in die 
voordelen biedt: er is duidelijkheid, zodat iedere deelnemer zijn ver-
antwoordelijkheid kent. Zelf koken wordt op een goede manier op-
gelost.' Wielinga zou het heel goed vinden als de sfeer van de zeil-
kampen doorgetrokken zou worden in de andere mogelijkheden die 
Humanitas aan kinderen biedt. Hij denkt daarbij aan sunrivalkampen 
waar het improvisatievermogen ook wordt aangesproken. 'Ik ben er 
blij mee dat Humanitas de leeftijd van de andere kampen heeft ver-
laagd. Alleen moet nu de capaciteit van hetgeen voor de iets ouderen 
wordt geboden wat omhoog. Méér plek en méér mogelijkheden.' 

sen, service-clubs, sponsoring en 
adoptie. Sinds kort kan men ook do-
nateur worden van Aeolus. 
`Wij varen in principe onder alle 
weersomstandigheden af', zegt 
Feenstra. 'Als het te hard waait heb-
ben we via een fonds een bewaak-
punt aangeschaft. We hebben de 
laatste jaren veel slecht weer mee-
gemaakt en zulke situaties blijken 
zeer verbroederend te werken. Ie-
dereen wordt nat en vies en ieder-
een heeft op het laatst geen droge 
kleren meer. De pret is er niet min-
der om. De instructeurs zullen altijd 
proberen extra kleding mee te ne-
men en dit goed droog te houden. 
Aan het eind van de week zie je kin-
deren meer in kleding van de in-
structeurs lopen dan in hun eigen 
kloffie. In het algemeen worden on-
ervaren kinderen, onder goed toe-
zicht, tot zelfwerkzaamheid ge-
bracht. Ze moeten bijvoorbeeld ook 
koken. Kookboekjes zijn voorhan-
den. De meeste kinderen kennen dit 
van huis uit niet. Na twee dagen gaat 
alles vanzelf en maken ze hun eigen 
afspraken. We sluiten af met een 
kookwedstrijd voor het hele kamp.' 
Zwemvesten zorgen voor de veilig-
heid dus kunnen niet-zwemmers rus-
tig mee. Je hoeft niet veel te doen 
aan boord: rust en natuur werken op 
je in. Iedereen wordt er bij betrok-
ken. Contacten worden gelegd en 
langdurig onderhouden. Zeker in de 
eerste dagen wordt er niet veel com-
petitie ingebracht. Dagelijks is er 
een oudertelefoon open. 'Grote pro-
blemen hebben we in die vele jaren 
gelukkig niet gehad', zegt Feenstra. 
'Met Humanitas hebben we een rela-
tie opgebouwd', vervolgt zij. 'Een 
maand tevoren komen alle stafleden 
bijeen om een thema te bedenken, 
de taken te verdelen en om elkaar 
een beetje te leren kennen. Vanaf 
dan begint het gewoon. De dag na 
het kamp komt de leiding nog eens 
bijeen om na te praten want de 
kampkater is altijd groot. Je bent 
geestelijk en lichamelijk af.' 

TON VAN LENNEP 
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Het advies Welschen 

Problemen echt oplossen 
Medio mei presenteerde 

de commissie modernise-
ring ouderenzorg onder 

voorzitterschap van 
dr. R.W. Welschen een op-
merkelijk advies over mo-
dernisering van de oude-
renzorg en over de orde-
ning van wonen en zorg. 

Opmerkelijk vanwege de 
snelheid waarmee het ge-
reed kwam en de helder-

heid van toon. Maar op-
merkelijk ook omdat on-

omwonden wordt gesteld 
dat ouderenzorg in de ko-
mende jaren hoe dan ook 

meer geld vraagt. 

Hiernaast 

enkele 

hoofdpunten 

uit het 

advies 

Welschen 
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In haar advies toont de commissie aan 
dat mensen met zorgbehoeften dik-
wijls niet afdoende worden geholpen. 
Er zijn te veel barrières die daadwer-
kelijke hulpverlening voorkomen. Zo 
werken sommige instellingen in de 
zorg samen aan de problemen van ou-
deren. Meer samenwerking tussen 
zorginstellingen en eenduidige en 
goed op elkaar aansluitende regelge-
ving moeten volgens de commissie de 
ouderenzorg verder moderniseren. 
In de afgelopen jaren zijn in ons land 
al aanzetten gedaan voor verande-
ring. Maar een consequente regie en 
systematische aanpak van het moder-
niseringsproces leidt sneller tot resul-
taat, meent Welschen. De overheid 
moet streven naar één loket voor de 
ouderenzorg voor alle zorgvragen, 
naar zorg op maat, naar een onafhan-
kelijke indicatiestelling voor alle 
langdurige zorg en naar samenwer-
king tussen instellingen. 

Individuele huursubsidie 
Ouderen in een zelfstandige woning 
moeten in aanmerking komen voor 
individuele huursubsidie, ongeacht 
hun zorgvraag. Ook als hun woning in 
een woonzorgcomplex ligt. 
Bejaardenoorden en verpleeghuizen 
zullen volgens Welschen dusdanig 
naar elkaar toegroeien dat de woon-
component daarin zal verdwijnen. Het 
zullen AWBZ-gefinancierde, intra-
murale voorzieningen worden. Dat 
betekent dat zorg wordt verleend 
binnen de muren van een instelling. 
De commissie neemt met deze opzet 
duidelijk afstand van het zogenaamde 
drie-kolommenmodel, waarmee de 
regering vorig jaar zelf op de prop-
pen kwam (zelfstandig wonen, intra-
muraal verblijven en verblijven in 
een soort tussengebied van woon-
zorggebouwen). Ouderen wonen zelf-
standig of in een intramurale voorzie-
ning, is de keuze die Welschen voor-
legt. 

Convenanten 
De commissie Welschen vindt verder 
dat verzekeraars en gemeenten uit 
het oogpunt van planning en financie-
ring op regionaal niveau beter moe- 

ten gaan samenwerken. Dat moet lei-
den tot convenanten tussen hen en 
patiënten- en ouderenorganisaties. 
Een nog in te stellen zorg-vernieu-
wingsfonds van 400 miljoen gulden 
moet deze samenwerking stimuleren. 
Welschen wil ook op korte termijn 
harmonisering van de eigen bijdrage-
regelingen in de thuiszorg, de ver-
pleeghuizen en de bejaardenoorden. 
Verschillen stimuleren oneigenlijk 
gebruik en zijn ook niet logisch te 
rechtvaardigen. 
Achter al deze maatregelen schuilt 
het streven naar betere kostenbe-
heersing, grotere doelmatigheid, 
handhaving van goede kwaliteit, 
behoud van toegankelijkheid, meer 
keuzevrijheid van ouderen, meer ei-
gen verantwoordelijkheid en het vast-
houden aan solidariteit. Maar on-
danks efficiëntieverbetering en be-
sparingen is er volgens Welschen 
toch extra geld nodig voor de oude-
renzorg. Demografische ontwikkelin-
gen vragen een groei van de totale 
ouderenzorg van één procent van het 
budget. Bovendien kosten zelfstandig 
wonende ouderen meer aan individu-
ele huursubsidie. 

Tweedeling 
De voorgestelde tweedeling (wonen 
versus intramuraal-verblijf) zal gevol-
gen hebben voor de financiering van 
de bejaardenoorden. Een oplossing 
kost ongetwijfeld ook geld. Tenslotte 
rekent de commissie voor dat wijzi-
ging van de intramurale sector door 
het ineenschuiven van verzorgingste-
huizen en verpleeghuizen niet zonder 
bouwkundige investeringen kan en 
dat ook het vereiste hoger gekwalifi-
ceerd personeel meer geld vraagt. 
Nu al zijn er veel overwegend posi-
tieve reacties op het rapport van de 
commissie Welschen. Maar het laatste 
woord is er nog niet over gezegd. 
Want er zijn ook kritische kanttekenin-
gen. Vooral bij de ruimte die de com-
missie vraagt voor de aansturing van 
het zorgaanbod door verzekeraars. 
Het is afwachten wat het nieuwe kabi-
net zal gaan doen met alle adviezen. 

MICHAEL KERKHOF 



Sparen voor de 
armen ver weg 

Sparen met perspectie-
ven voor landen in ont-

wikkeling. Dat is de doel-
stelling van het Noord-

Zuid Plan, een 
gezamenlijk initiatief van 
HIVOS, het Humanistisch 
Instituut voor Ontwikke-

lingssamenwerking en 
Triodos Bank, de bank 

van de maatschappelijke 
meerwaarden. Via een 
gewone spaarrekening 

kunnen spaarders in het 
Noorden helpen in het 

Zuiden. Het Noord-Zuid 
Plan vormt een brug tus-

sen de traditionele gift en 
risicomijdend sparen 

met als motto: lenen is bij 
economische activiteiten 

beter dan geven. 

De Noord-Zuid Spaarrekening benut 
ingelegd spaargeld voor leningen aan 
kleinschalige bedrijven, cooperaties 
en economische activiteiten in ontwik-
kelingslanden. Door deze bijzondere 
vorm van samenwerking wordt de 
bancaire expertise van Triodos Bank 
en de kennis van ontwikkelingssa-
menwerking bij HIVOS optimaal inge-
zet. Regelmatig worden spaarders 
met een Noord-Zuid Spaarrekening 
via Triodosberichten, een voorlich-
tingsbrief van de bank, geïnformeerd 
over gefinancierde activiteiten. 
Triodos Bank is sinds 1980 actief. De 
bank is bekend door haar bijzondere 
doelstelling. Het ingelegde geld bij 
Triodos Bank draagt bij aan een duur-
zame toekomst en een schoner milieu. 
Triodos Bank financiert bedrijven en 
projecten die een concrete bijdrage 
leveren aan een duurzame samenle-
ving. Zo is de bank in Nederland actief 
betrokken bij de ontwikkeling van 
windenergie, biologische landbouw, 
milieu- en natuurbeschermingsprojec-
ten. Ook op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking is Triodos Bank 
actief. Tot nu toe niet als kredietverle-
ner maar als adviseur en trainer. 

Hoopgevend initiatief 
Tijdens de presentatie van het Noord-
Zuid Plan begin dit jaar hield minister 
Kok van Financiën een krachtig plei-
dooi voor 'dit hoopgevend initiatief'. 
Kok: 'Hoewel het slechts om relatief 
kleine bedragen gaat, mag het belang 
hiervan niet worden onderschat. Er 
gaat immers een belangrijke voor-
beeldwerking van uit. Het initiatief 
sluit aan op de gedachte dat armoede-
bestrijding pas echt tot haar recht 
komt indien ruimte wordt gegeven 
aan economische verzelfstandig van 
kansarme groepen. Het doet mij 
deugd dat het mogelijk blijkt deze 
nieuwe weg van particulier initiatief te 
bewandelen.' 
Het Noord-Zuid Plan zet het werk 
voort dat HIVOS tot nu toe mogelijk 
maakte via het Algemene Leningen-
fonds en het Risicodragende Lenin-
genfonds. Beide fondsen worden nu 
omgezet in het Noord-Zuid Plan. Net  
als bij de steun via de leningenfond- 

sen is de kredietverlening via het 
Noord-Zuid Plan gebonden aan crite-
ria. Deze groeperen zich rond vier 
thema's: zelfstandigheid, duurzaam-
heid (oog voor natuur en milieu), de 
menselijke maat en bedrijfseconomi-
sche gezondheid, zowel op korte als 
op lange termijn. 

Lokale valuta 
HIVOS en Triodos Bank maken zich 
sterk voor het lenen in lokale valuta. 
Daarmee voorkomen zij dat koersver-
schillen tot grote problemen zullen 
leiden bij de betaling van rente en af-
lossing. Lokale, kleinschalige organi-
saties en ondernemingen dreigen 
vaak het slachtoffer te worden van 
deze macro-economische risico's. 
Een speciaal opgericht 'HIVOS Trio-
dos Fonds' dekt de risico's die ge-
paard gaan met financiering in het 
Zuiden. Het Noord-Zuid Plan zal opti-
maal gebruik kunnen maken van het 
HIVOS-netwerk in het Zuiden, waarbij 
vooral de regiokantoren in Bangalore 
(India), Harare (Zimbabwe) en San 
José (Costa Rica) een voortrekkersrol 
vervullen. 
Aanvragen voor kredieten en garan-
ties zullen ter plaatse worden voorbe-
reid en vervolgens in Nederland wor-
den goedgekeurd, verleend en be-
heerd. Bij de goedkeuring zijn zowel 
HIVOS, voor het ontwikkelingsaspect, 
als Triodos Bank, voor het bancaire 
aspect, betrokken. Ook in de begelei-
ding en advisering spelen de mede-
werkers van beide organisaties een 
belangrijke rol. 
Kortom: met het openen van een 
Noord-Zuid Spaarrekening openen 
spaarders in het Noorden concrete 
perspectieven voor landen in ontwik-
keling. Daarbij komt nog dat de 
spaarders precies weten wat er met 
hun geld gebeurt. 
Wie meer wil weten over het Noord-
Zuid Plan kan nadere informatie opvra-
gen bij HIVOS of Triodos Bank. Ook te-
lefonisch contact is mogelijk, met Jos 
Scholte bij HIVOS, telefoon 070 -
36.36.907 of Jeroen Jansen bij Triodos 
Bank, telefoon 03404 - 165.44. 

THOMAS STEINER 
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Het bestuur van het 
Gewest Gelderland verzocht 

de redactie nevenstaande 
`open brief te publiceren, 

zo mogelijk met een reactie 
van het hoofdbestuur. 

Helaas kwam de brief te laat 
om hem samen met de reactie 

van het hoofdbestuur nog 
in juni te plaatsen. 

Daarom nu. 

Open brief 

Aan het hoofdbestuur van Humanitas 

Wie schetst onze verbazing uit uw brief van 15 april j.l. te begrijpen dat 
u er van uit gaat dat het gewestelijk bestuur Gelderland tijdens de AVA 
op 12 maart j.l. zou hebben voorgesteld 'dat Humanitas tezamen met 
de ANBO een discussie zou starten naar aanleiding van de huidige re-
geringsplannen ten aanzien van de inkomenspositie van ouderen'. De 
laatste alinea van uw brief luidt als volgt: 
`Met betrekking tot uw concrete verzoek achten wij het niet zinvol om 
nu nog aan de reeds in gang gezette discussie over de regeringsplan-
nen deel te nemen. Wel heeft het hoofdbestuur uitgesproken in de toe-
komst meer alert te zijn op de vraag of Humanitas een bijdrage kan le- 
veren aan de maatschappelijke discussie op het terrein van het oude-
renbeleid.' 

Waarom onze verbazing? 
Onze opmerking tijdens de AVA, want veel meer was het niet, ver-
wees met zoveel woorden naar onze motie tijdens de AVA 1992, re-
spectievelijk ons voorstel tijdens de AVA 1993. 

Het dictum van de motie van november 1992 luidde: 
`de AVA draagt het hoofdbestuur op, op korte termijn het initiatief te 
nemen tot een maatschappelijke discussie over de positie van oude-
ren en de toekomst van de ouderenzorg, zo mogelijk in samenwer-
king met relevante maatschappelijke organisaties.' 

Het dictum van het voorstel van november 1993 luidde: 
`draagt het hoofdbestuur op 
- de economische prognoses en de sociaal-economische beleidsont-

wikkelingen nauwlettend te volgen; 
- die ontwikkelingen te toetsen aan de doelstellingen en uitgangs-

punten van Humanitas voor wat betreft de kwaliteit van de samen-
leving als geheel en de positie van ouderen in het bijzonder; 

- zonodig publiekelijk te reageren, c.q. te signaleren naar politiek 
en samenleving en alle onderdelen van de vereniging daarbij te 
betrekken; 

- aan de AVA haar verrichtingen en bevindingen terzake te rappor-
teren.' 

Zowel de motie als het voorstel verwierven uw instemming en die 
van de AVA. 
Geheel los van de hierboven geschetste voorgeschiedenis zouden 
ook wij uw opvatting delen - te weten dat het niet zinvol is om nu nog 
aan de regeringsplannen over de reeds in gang gezette discussie 
deel te nemen. Naar onze wijze van zien doet uw reactie echter geen 
recht aan onze inzet, respectievelijk aan de positie van de AVA. 
Wij kozen voor onze reactie voor een 'open brief' omdat het hier niet 
gaat om een correspondentie tussen twee besturen, doch om een 
discussie binnen en dus een zaak van de AVA. 

Gewestelijk bestuur Gelderland. 
Arnhem, mei 1994 

14 VAN MENS TOT MENS augustus 1994 



Reactie hoofdbestuur 
op brief Gewest Gelderland 

Dat Humanitas een belangrijke functie vervult op 
het terrein van de ouderenzorg is evident. De ver-
nieuwende ideeën van Humanitas ten aanzien van 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen hebben een 
voorbeeldfunctie. Het OWOG-project is landelijk 
bekend. De activiteiten van Humanitas- vrijwilli-
gers op het terrein van onder meer aanvullende 
thuiszorg, terminale thuiszorg, rouwverwerking en 
eenzaamheidsbestrijding krijgen alom lof. 

Daarnaast behoort het echter 
ook tot de taak van Humanitas 
om aandacht te schenken aan 
andere - al dan niet gemarginali-
seerde - groepen in de samen-
leving. De hoge werkloosheid 
onder met name kansarme jon-
geren is een maatschappelijk 
verschijnsel dat zeker onze aan-
dacht verdient. De verbetering 
van de positie van (een groot 
deel) van onze allochtone mede-
burgers heeft eveneens hoge 
prioriteit. Kortom, de groepen 
die een beroep doen op de zorg 
van Humanitas zijn divers. Dit 
vraagt van het hoofdbestuur een 
zorgvuldig opereren, waarbij zo-
veel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de belangen van 
de diverse prioriteitsgroepen. 

In dit verband is het interessant 
om te vermelden dat wij in 1992 
het Humanistisch Studiecentrum 
Nederland hebben verzocht een 
visie te ontwikkelen met betrek-
king tot de gevolgen van een 
wijziging in het sociale zeker-
heidsstelsel voor de verschil-
lende groepen in onze samenle-
ving, waaronder de ouderen. 
Deze studie is bekend onder de 
naam Sociale Scenarios en vindt 

plaats met medewerking van de 
rector van de Universiteit voor 
Humanistiek, prof. dr. I. Maso, 
onze oud-voorzitter, de heer 
Tjeenk Willink en onze oud-di-
recteur Aad van Oosten. De con-
clusies van dit onderzoek kun-
nen te zijner tijd als uitgangspunt 
dienen voor een door Humanitas 
(eventueel in samenwerking met 
andere Humanistische organisa-
ties) te organiseren brede maat-
schappelijke discussie over de 
gevolgen van het overheidsbe-
leid voor (onder meer) onze pri-
oriteitsgroepen. De resultaten 
van deze discussie kunnen wor-
den gebruikt bij onze gedach-
tenvorming rond het huidige en 
in de toekomst te voeren beleid 
door de vereniging. 

Het hoofdbestuur 

GLde 
Doetinchem 
:aat afdelin 
bloeien 
50-plussers, is uw kennis soms ook met 
pensioen?... Met deze prikkelende 
tekst willen de mensen van het Gilde 
in Doetinchem gepensioneerden, 
vutters en wao-ers uitdagen hun ken-
nis en ervaring te blijven gebruiken. 
`En het werkt', zegt Greet van der 
Veen , een van de initiatiefnemers, 
enthousiast. 'In het eerste jaar dat we 
draaiden, hebben we een groot aan-
tal contacten gelegd. Er is zelfs een 
aanbieder die we maar liefst zes keer 
bemiddeld hebben.' 
Het Gilde in Doetinchem is een van 
de circa 90 gilden in Nederland. Het 
gilde-idee is ontstaan in 1982 in Am-
sterdam. Ouderen kunnen hun kennis 
en ervaring, opgedaan in beroep, 
hobby of bepaalde levensomstandig-
heden, via cursus en training doorge-
ven aan anderen. Het mes snijdt zo 
aan twee kanten: specifieke vaardig-
heden gaan niet verloren en ouderen 
blijven nodig, ook als zij niet meer 
deelnemen aan het arbeidsproces. 
In Doetinchem is het initiatief drie jaar 
geleden uitgegaan van de toen nog 
piepjonge, nog maar net zelfstandige 
afdeling van Humanitas, in samenwer-
king met de stichting Welzijn Oude-
ren. Zoals bij elk project is er een pe-
riode van intensieve voorbereiding 
nodig geweest voordat het gildepro-
ject in januari 1993 van start kon gaan. 
Nu, na ruim anderhalf jaar, loopt het 
project goed. Gilde Doetinchem is 
een stichting geworden. Het heeft 
een stimulerend effect op het functio-
neren van de afdeling als geheel. Zo 
is er nadien een project vriendschap-
pelijk huisbezoek gekomen, wordt er 
gewerkt aan het opzetten van een 
groep 'Steun bij rouwverwerking', 
zijn er contacten met andere ver-
wante groepen en wordt er stevig na-
gedacht over samenwerkingsmoge-
lijkheden. In dat kader bekijkt de af-
deling samen met het Humanistisch 
Verbond welke stappen nodig zijn 
om het Humanistisch Raadswerk in 
Doetinchem van de grond te krijgen. 
Kortom: met een stel gemotiveerde 
mensen kun je heel wat in beweging 
zetten en houden. 

MARIA BRANDT 
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Publikaties van Humanitas 

HANDLEIDINGEN 
Drie verschillende manieren om te 
werken met het project OWOG: 
Woonbewust, Woonactief en Woon-
wenselijk. 
Uitgave '93, per stuk f 28,20. 
OWOG-groepen van ANBO en Hu-
manitas kortingprijs per stuk f 18,20 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Werkmap voor gespreksgroepen 
over de rol van het verleden, het 
heden en de toekomst van het ou-
der worden. 
Uitgave '80, 82 pagina's, f 7,50. 
Voor leden en donateurs: f 5,- 

OP ELKAAR AANGEWEZEN 
Inspirerend verslag van een project 
in Overijssel, gericht op relatiever-
betering tussen allochtonen (mi-
granten) en autochtonen (Nederlan-
ders). 
Uitgave '93, 89 pagina's, f 15,-
Voorleden en donateurs: f 12,50 

SPOREN VAN EEN NIEUWE 
WOONCULTUUR 
Verslag van een speurtocht naar 
mensen die proberen meer ver-
band in hun leven en samenleven te 
brengen dan bij de overheersende 
woonwijze mogelijk is. 
Uitgave '83, 199 pagina's, f 10,-. 
Voor leden en donateurs: f 7,50 

WONEN MET ZORG 
Leer/werkboek voor vrijwilligers 
die willen meepraten over het be-
leid rond woon- en zorgvoorzienin-
gen voor ouderen. Volgt de hoofd-
lijnen van de publikatie WoonZorg 
in kort(er) bestek. 
Uitgave '91, 83 pagina's, f 20,-. 
Voor leden en donateurs: f 15,- 

BIZAR EN BOOS 
Een bijna surrealistische toekomst-
visie op de gevolgen van de verg-
rijzing voor onze samenleving plus 
een verslag van een dagenlang ge-
sprek over de toekomstige samen-
leving en de plaats voor ouderen 
daarin. 
Uitgave '81, 77 pagina's, f 6,-. 
Voor leden en donateurs: f 5,- 
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KEUS GENOEG 
Wonen is meer dan een dak boven 
je hoofd, zeker als je boven de vijf-
tig bent. Geschreven ten behoeve 
van OWOG (Over Wonen van Ou-
deren Gesproken). 
Uitgave '93, 66 pagina's, f 28,20. 
OWOG-groepen van Humanitas en 
ANBO kortingprijs per stuk f 18,20 

PRATEN OVER EUTHANASIE 
Werkmap met 14 gesprekskaarten 
en een informatieve brochure, die 
kan helpen bij het praten en denken 
over een veelbesproken onder-
werp. 
Uitgave '86, 39 pagina's, f 15,-. 
Voor leden en donateurs: f 10,- 

VROUWEN OVER 
OUDER WORDEN 
Negen persoonlijke ervaringen ont- 
staan naar een idee van de Jong 
Oud Trust. 
Uitgave '82, 35 pagina's, f 7,50. 
Voor leden en donateurs: f 5,- 

JE WERK OF JE LEVEN 
Is er nog leven nadat het werk is 
gedaan? Map met themakaarten 
voor groepsgesprekken. 
Uitgave '83, 31 pagina's, f 7,50,-. 
Voor leden en donateurs: f 5,- 

Bestellen 
Publicaties van Humanitas 
kunt u bestellen door 
overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op 
postgiro 58.20.00 van 
Humanitas te Amsterdam, 
onder vermelding van de 
gewenste titel(s). 
Alle prijzen zijn inclusief 
verzendkosten. 
Voor grote aantallen zijn 
kortingen mogelijk. 
Deze lijst is bijgewerkt tot 
en met juli 1993(4?). 

WOONZORG 
Wegwijzer door nieuwe initiatieven 
op het terrein van huisvesting en 
verzorging van ouderen. Behandelt 
ook de woonbeleving van ouderen 
en de geschiedenis van ouderen-
zorg en ouderenhuisvesting. 
Uitgave '91, 158 pagina's, f 29,90. 
Voor leden en donateurs: f 24,50 

EEN UITGESTOKEN HAND 
Informatie voor vrijwillige hulpver-
leners over de mensen die ze in het 
werk voor thuiswonende demente-
rende ouderen en hun direct be-
trokkenen kunnen tegenkomen en 
hoe daarmee om te gaan. 
Uitgave '89, 15 pagina's, f 5,-. 
Voor leden en donateurs: f 4,50 

STEUN BIJ 
ROUWVERWERKING 
Draaiboek voor het opzetten en be-
geleiden van vrijwilligersgroepen 
die rouwenden begeleiden via 
vriendschappelijk huisbezoek. 
Uitgave '89, 54 pagina's, f 20,-. 
Voor leden en donateurs: .f 15,- 

VERHELDERING IN 
VERWARRING 
Werkmap voor organisatoren van 
vrijwilligerswerk ten behoeve van 
thuiswonende dementerende oude-
ren en hun direct betrokkenen. 
Uitgave '89, 110 pagina's, f 10,-. 
Voor leden en donateurs: f 7,50 

MAN - VROUW - 
WAT BEN IK EIGENLIJK? 
Wat transseksualiteit is en hoe het 
transseksuele proces verloopt. 
Actuele adreslijst bijgevoegd. 
Uitgave '87, 36 pagina's, f 10,-
Voor leden en donateurs: f 7,50 

HUMANITAS: DE WAARDE 
VAN EEN OPEN NETWERK 
Een toelichting op plaats en kosten 
van een vrijwilligersnetwerk in de 
zorgsector. Geschreven voor diege-
nen die op provinciaal niveau be-
slissingen moeten voorbereiden en 
nemen en hen die daarbij meeden-
ken. 

Uitgave '87, 12 pagina's, f 5,- 



Vervanging Weduwen-
en Wezenwet 

Onvrijwillige 
opname 

Lange tijd was er sprake 
van, dat de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet 
(AWW) zou worden ver-
vangen door de Alge-
mene Nabestaanden wet 
(ANW), maar ik hoor er 
niets meer over. Is al be-
kend wanneer de 
nieuwe wet ingaat? 

Nee, het is zelfs helemaal 
niet zeker, dat de Nabe-
staandenwet (in de vorm 
waarin het voorstel des-
tijds werd ingediend) de 
AWW gaat vervangen. 
Eind 1992 verwierp de 
Eerste Kamer het wets-
voorstel omdat vooral de 
voorgestelde voorwaar-
den waaronder onge-
huwden werden gelijk-
gesteld met gehuwden, 
te fraudegevoelig zou-
den zijn. Een voorstel om 
de wet op dit punt aan te 
passen, stuitte ook op 
verzet. Nu het wetsvoor-
stel ANW door de Eerste 
Kamer niet meer vóór de 
verkiezingen behandeld 
is, moet een nieuwe re-
gering over de invoering 
ervan beslissen. En het 
ziet er op dit moment 
naar uit dat een nieuwe 
coalitie de Nabestaan- 
denwet zal aangrijpen 
om verder te bezuinigen 
op de sociale zekerheid 
door bij overlijden van 
een partner alleen nog 
een uitkering te verstrek- 
ken als strikt noodzake- 
lijke aanvulling op het te 
lage inkomen van de 
overblijvende partner. 
De hoogte van diens in- 
komen wordt dus maat- 
gevend voor de vraag of 
de partner recht heeft op 
een uitkering. 

In het aprilnummer van 
Van Mens tot Mens werd 
in deze rubriek ge-
schreven, dat een on-
vrijwillige opname van 
een psychiatrisch pa-
tiënt (in het kader van 
de Wet Bijzondere Op-
nemingen Psychiatri-
sche Ziekenhuizen) uit-
sluitend door tussen-
komst van de rechter 
zou mogen plaatsvin-
den. Een opmerkzame 
lezer wees er terecht op 
dat dit niet juist is. Want 
de burgemeester - en 
niet de rechter - kan 
een inbewaringstelling 
van de patiënt gelasten. 
Zo'n inbewaringstelling 
wordt meestal toegepast 
als het om een spoed-
geval gaat. Er moet dan 
sprake zijn van onmid-
dellijk, dreigend gevaar 
voor de patiënt zelf, 
voor anderen of voor de 
openbare orde. Daarbij 
is vereist dat de betrok-
kene niet bereid is zich 
vrijwillig te laten opne-
men. De burgemeester 
kan de bevoegdheid tot 
inbewaringstelling de-
legeren aan een wet-
houder. Binnen 24 uur 
na een bevel tot inbe-
waringstelling moet de 
betrokkene dan worden 
opgenomen. Tegelijker-
tijd moet de burge-
meester een verklaring 
opmaken en onder an-
dere de officier van jus-
titie en de familie op de 
hoogte brengen. Deze 
verklaring komt bij de 
(familie)rechter, die 
binnen drie dagen moet 
beslissen. Een inbewa- 
ringstelling geldt drie 
weken vanaf de uit- 

spraak van de rechter 
en kan met drie weken 
worden verlengd. Voor-
waarde is, dat de offi-
cier van justitie een 
rechterlijke machtiging 
aanvraagt. De burge-
meester moet er intus-
sen voor zorgen dat 
uiterlijk vanaf de beslis-
sing tot inbewaring-
stelling een advocaat 
wordt gewaarschuwd, 
die zich in verbinding 
stelt met de patiënt. 
Deze kan zich door de 
advocaat laten bijstaan. 
De hier geschetste pro-
cedure bij een inbewa-
ringstelling geldt ook 
bij inbewaringstelling 
van de geriatrische pa-
tiënt, die opeens een 
acuut gevaar voor zich-
zelf en voor anderen op-
levert. In afwijking van 
de gang van zaken bij 
een inbewaringstelling 
heeft tussenkomst van 
de (familie)rechter wel 
direct plaats bij het op-
leggen van een rechter-
lijke machtiging. Zo'n 
machtiging wordt - op 
verzoek van de patiënt 
zelf, van de partner of 
een naast familielid of 
op initiatief van de offi-
cier - gevorderd door de 
officier van justitie. Bij 
de behandeling van de 
vordering door de rech-
ter kan de patiënt zich 
eveneens laten bijstaan 
door een advocaat. De 
rechterlijke machtiging 
geldt zes maanden, 
daarna kan zij steeds 
met een jaar worden 
verlengd. Tenslotte: de 
patiënt heeft altijd het 
recht ontslag te verzoe- 
ken en bij afwijzing 
daarvan kan hij de offi- 
cier van justitie vragen 
het verzoek aan de rech- 
ter voor te leggen. 

Medisch dossier 

Kan ik om een afschrift 
vragen van de medische 
gegevens die van mij 
bekend zijn, bijvoor-
beeld bij de behande-
lend specialist? 

De nieuwe Wet Genees-
kundige Behandelings-
overeenkomst geeft de 
patiënt de volgende 
rechten met betrekking 
tot inzage van zijn me-
disch dossier: 
- het recht om te weten 

dat er medische gege-
vens over hem of haar 
worden bewaard; 

- het recht op inzage en 
op een kopie van de 
gegevens; 

- het recht op correctie, 
aanvulling en verwij-
dering van gegevens; 

- het recht om te weten 
wat er aan gegevens 
aan wie wordt vers-
trekt; 

- het recht om bemidde-
ling en onderzoek 
door de onafhanke-
lijke Registratiekamer 
te vragen; 

- het recht op schade-
vergoeding. 

Voor informatie en ad-
vies over patiëntenrech-
ten, klachtenprocedu-
res en hulp bij het in-
dienen van klachten 
kunt u zich wenden tot 
het Landelijk Informa-
tiepunt Patiënten, tele-
foon: 030-661661. Voor 
daadwerkelijke hulp in 
de eigen regio verwijst 
men door naar een re-
gionaal klachtenop-
vangbureau. 

TON VAN DEN BRINK 

Behoefte aan 
een praatje of 

gesprek? 
Bel de 

praatlijn 
voor ouderen 
van Humanitas: 
020-627.33.85 
Elke avond 9-1 
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,KOK(VAN STOF 

Sociale vernieuwing 
Eind april stuurde de mi-
nister van Binnenlandse 
Zaken de Tweede Kamer 
een voortgangsrappor-
tage sociale vernieu-
wing. Gemeld wordt dat 
gemeenten uitstekend in 
staat zijn gebleken om 
een regisserende en sa-
menbindende rol te spe-
len bij het op gang bren-
gen van sociale-vernieu-
wingsprocessen. De 
meeste gemeenten heb-
ben in de afgelopen vier 
jaar ook meegedaan aan 
sociale vernieuwing. 
Kenmerkend voor de 
projecten onder de noe-
mer van sociale vernieu-
wing is dat achterstands-
problemen op een 
brede, integrale manier 
worden aangepakt, dat 
de burgerij er direct bij 
wordt betrokken, er 
sprake is van maatwerk 
en dat daarbij grensver-
leggend wordt samenge-
werkt tussen verschil-
lende overheidsinstan-
ties en instellingen en 
organisaties van het par-
ticulier initiatief. 
De voortgangsrappor-
tage '93 is als kamerstuk 
21.455 verkrijgbaar voor 
f 6,- bij SDU Servicecen-
trum Den Haag, tel. 070-
37.89.880 

Geweld 
Geweld in het gezin is 
het onderwerp van een 
internationale conferen-
tie op 13 tot en met 15 
oktober, georganiseerd 
in de Amsterdamse RAI 
door een taakgroep van 
de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, in samen-
werking met de interna-
tionale Vrouwenraad. 
Thema van het Interna-
tionale jaar van het gezin  

is het bouwen aan de 
kleinste vorm van demo-
cratie in het hart van de 
samenleving. De stelling 
is dat zelfs in de meest 
democratische samenle-
vingen binnen veel ge-
zinnen geen democratie 
bestaat. Ouders onder-
drukken hun kinderen, 
mannen hun vrouwen en 
kinderen hun ouders. De 
conferentietalen zijn En-
gels en Frans. De spre-
kerslijst is internationaal 
en er is volop ruimte 
voor discussie over 
deelonderwerpen. De 
kosten bedragen bij 
vooruitbetaling f 575,-
of aan de zaal f 625,-. 
Voor nadere informatie: 
Bureau PAOG-Amster-
dam, telefoon 020-
566.48.01. 

Vrouwen 
De stichting Niles Re-
search ging in opdracht 
van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid het aan-
deel na van vrouwen in 
besturen van landelijke 
maatschappelijke orga-
nisaties. Het landelijk 
gemiddelde is 20 pro-
cent. En dat is niet veel. 
De verschillen tussen de 
2600 onderzochte orga-
nisaties zijn opmerkelijk. 
In 38 procent van deze 
organisaties zijn vrou-
wen bestuurlijk geheel 
afwezig. In 4 procent zit-
ten bijna alleen vrouwen 
in het bestuur. Relatief 
véél vrouwen zijn te vin-
den in besturen van 
ideëele organisaties. 
Van alle vrouwelijke be-
stuursleden had drie-
kwart een betaalde 
baan. Dat zou er op dui-
den dat bestuurlijk vrij-
willigerswerk vooral  

`werkenden' trekt. De 
Niles Research-onder-
zoekers doen een aantal 
aanbevelingen om meer 
vrouwen naar het be-
stuurswerk te trekken. 
Een nogal bijzondere is, 
dat de overheid wordt 
gesuggereerd om via 
subsidievoorwaarden ei-
sen aan de bestuurssa-
menstelling ten gunste 
van vrouwen op te ne-
men. 
In het hoofdbestuur van 
Humanitas is ruim 35% 
vrouw. 

Ketenkaart 
Gehandicapte reizigers 
mogen sinds kort reke-
nen op een speciaal ver-
voersaanbod: de zoge-
naamde ketenkaart van 
Treintaxi bijvoorbeeld 
voor gehandicapte reizi-
gers. Deze hebben dan 
het recht van de huis-
deur tot in de trein en 
van de trein naar de 
plek van bestemming te 
worden gebracht. De 
ketenkaart wordt voor-
alsnog niet rechtstreeks 
aan gehandicapten aan-
geboden maar gemeen-
ten kunnen hem voor 
hun gehandicapten aan-
schaffen in het kader 
van de Wet Voorzienin-
gen Gehandicapten 
(VVVG). In concreto zal 
de ketenkaart recht ge-
ven op een aantal trein-
reizen en een aantal 
taxiritten. Daarnaast 
krijgt de houder recht 
op 40 procent korting op 
treinkaartjes en hebben 
zij altijd recht op instap-
hulp van Treintaxi. 
Informatie bij Treintaxi 
BV, postbus 2429, 2500 
GK Utrecht. 

Onzichtbaar katholiek 
Op 10 september houdt 
de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving 
een symposium onder 
de titel 'Onzichtbaar Ka-
tholiek'. Aanleiding is 
de ontkerkelijking, de 
uitloop van katholieken 
uit het CDA en de sterke 
daling van het percen- 

tage katholieken onder 
kiezers. De organisato-
ren stellen dat de maat-
schappij behoefte heeft 
en houdt aan bezieling 
en motivatie tot verant-
woordelijk handelen en 
samenleven. Restauratie 
of herzuiling bieden 
geen reëel alternatief 
om mensen betrokken 
te houden. De vraag is 
dan hoe katholieken op 
moderne leest ge-
schoeid hun verantwoor-
ding binnen de samen-
leving 'als katholieken' 
gestalte moeten geven. 
Tijdens het symposium 
wordt vanuit die optiek 
aandacht besteed aan: 
het milieu, de gezond-
heidszorg, de politiek, 
de cultuur, de verhou-
ding man/vrouw en de 
economie. 

jeugdboeken 
Nandi Penning deed op 
initiatief van boekhan-
del Lemniscaat en de 
Stichting Humanitas on-
derzoek naar het belang 
van jeugdboeken voor 
ouderen. Het resultaat is 
een oproep aan instel-
lingen voor ouderenzorg 
in Nederland om meer 
jeugdboeken in hun bi-
bliotheken op te nemen. 
Hoe ouder een mens 
wordt, hoe meer hij of zij 
met vertedering kan te-
rugkijken naar zijn of 
haar jeugd. Van die 
jeugd maken ook boe-
ken deel uit. Een boek-
van-toen is een echo uit 
een verleden dat goede 
herinneringen oproept. 
Het is daarom helemaal 
niet zo gek dat boeken 
uit hun jeugd soms bij-
zonder in de smaak val-
len bij oude mensen. 
Een extra voordeel is 
dat ze soms met een 
grotere letter zijn ge-
drukt en geschreven in 
een taal die allerhande 
modernismen mist. Mis-
schien een tip voor wie 
nog boeken uit de eigen 
jeugd in de kast heeft 
staan en er geen weg 
mee weet? 
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Afdelings-adoptie 
Het afdelingsbestuur 
van Humanitas Am-
stelveen adopteerde 
begin dit jaar een 
kind in India via Fos- 

ter Parents Plan. In 
juni ontvangen zij 
een bericht van de 
FPP-vertegenwoordi-
ger te plekke met de 
mededeling dat de 
familie van de ge-
adopteerde zelf niet 
kan schrijven maar 
de nieuwe pleegou-
ders zeer bedankt 
voor de geboden 
hulp. De familie kan 
de steun uit het verre 
Nederland goed ge-
bruiken. Een voor-
beeld dat wellicht na-
volging verdient. 

VID"EN LAND 
Meer leden 
Voor het eerst in vele ja-
ren heeft Humanitas in 
1993 een kleine leden-
winst geboekt. Uit het 
concept-jaarverslag van 
het hoofdbestuur blijkt 
dat 1060 leden moesten 
worden uitgeschreven, 
maar dat er ook 1485 bij 
kwamen. Koploper is het 
gewest Friesland, dat 
groeide met netto 114 
leden. De afdelingen 
met de grootste netto 
groei in absolute aantal-
len zijn Amsterdam en 
Arnhem. De relatief 
grootste groeier was 
Noordwest Friesland 
met 86 procent. Van de 
leden die Humanitas 
verlieten waren er 423 
overleden en 23 vonden 
zichzelf 'te oud'. 244 le-
den bedankten voor het 
lidmaatschap om finan-
ciële redenen of hadden 
een te grote achterstand 
in de contributie. Over 
de aanleiding tot de ove-
rige opzeggingen zijn 
alleen incidentele gege- 
vens bekend. 

Geestelijke verzorging 
`In het algemeen zal het 
overheidsbeleid, gericht 
op het zo lang mogelijk 
zelfstandig laten wonen 
van ouderen er toe leiden 
dat de vraag naar geeste-
lijke ondersteuning toe-
neemt. De problemen 
van op zichzelf wonende 
ouderen zal steeds meer 
overeenstemmen met de 
problemen van ouderen 
in het verzorgingshuis. In 
het verlengde hiervan 
pleiten we dan ook voor 
realisatie van een structu-
reel aanbod van geeste-
lijke ondersteuning voor 
alle ouderen in de extra-
murale sfeer. Voor de ko- 

mende periode zal het 
ver-werven van structu-
rele financiering voor het 
raadswerk in de extra-
murale zorg hoofddoel 
zijn. Alleen hiermee is de 
continuïteit en de kwali-
teit van het tot nu toe ge-
realiseerde raadswerk te 
behouden.' Dit citaat 
komt uit het jaarverslag 
van Humanitas Gelder-
land naar aanleiding van 
een proefproject in Arn-
hem. Ook andere afde-
lingen in het Gelderse 
hebben al belangstel-
ling getoond. Wat er uit 
blijkt is dat ook Humani-
tas hier betrokken is bij 
een belangrijke vorm 
van zorg, samen met on-
der andere het Humanis-
tisch Verbond en de 
HSHB. Het probleem is 
de financiering. De 
Stichting Geestelijke 
Verzorging Wooncentra 
regio Arnhem heeft 
grote problemen om het 
eind van het jaar op ge-
zonde wijze te halen, on-
danks bijdragen van on-
der andere het Vermaat-
fonds, de Weezenkas en 
het Humanistisch Ver-
bond. 
Voor nadere informatie: 
mevr. J.H. Koops-van Dui-
sen, telefoon 085-
25.67.87. 

Zwaard van Damocles 
De werkzaamheden van 
het Humanitas-gewest 
Utrecht worden ernstig 
bedreigd door stopzet-
ting van de subsidie 
door de provincie 
Utrecht. Met ingang van 
1995 zal de subsidie aan 
de SIMA (Samenwer-
kende Instellingen voor 
Maatschappelijk Aktive-
ringswerk) voor steun-
functie-werkzaamheden, 

waarbinnen ook Humani-
tas Utrecht optreedt, 
stoppen. Ter overbrug-
ging zal alleen in 1995 
nog (incidenteel) subsi-
die worden toegekend. 
Het maatschappelijk ac-
tiveringswerk, stellen 
gedeputeerden, is direct 
verbonden aan kerke-
lijke- en levensbeschou-
welijke groeperingen en 
deze hebben sterk inge-
boet aan wervings-
kracht. Er zijn andere 
groepen en organisaties 
voor in de plaats geko-
men. Verder stelt men 
dat het maatschappelijk 
activeringswerk voor 
een belangrijk deel uit 
`uitvoerend werk' be-
staat en dat dit door de 
daarvoor bestemde or-
ganisaties zelf bekostigd 
moet worden. De defini-
tieve beslissing over vol-
ledige wegbezuiniging 
van het ondersteunings-
werk valt eind oktober in 
de provinciale statenver-
gadering te verwachten. 

Sluiting 
De sluiting van het hu-
manistische bejaarden-
huis Liornehuis in Hoorn 
gaat toch door. Dit on-
danks de ernstige be-
zorgdheid, die het 
hoofdbestuur van Huma-
nitas vorig jaar in een 
brief aan Burgemeester 
en Wethouders van 
Hoorn en aan de provin- 

cie Noord-Holland over 
de voorgenomen slui-
ting uitsprak. Zonder Li-
ornehuis is er geen 
woonzorgvoorziening 
voor humanistisch geo-
riënteerde ouderen in 
Hoorn en wijde omtrek. 
Deze maand liet de ge-
meente Hoorn weten dat 
de sluitingsplannen toch 
doorgaan. Gezien de 
woonwensen van oude-
ren zijn er minder ver-
zorgingstehuisplaatsen 
nodig. Krappe budget-
ten dwingen tot fusie-
verplichtingen, ook tus-
sen voorzieningen van 
verschillende levens-
beschouwelijke achter-
grond. De meeste oude-
ren kiezen tegenwoor-
dig verzorgde huisves-
ting op andere dan 
levensbeschouwelijke 
grond. Om de sluiting te 
verzachten heeft men 
het Liornehuis aangebo-
den samen met anderen 
mee te werken aan de 
opzet van een nieuw 
woonzorgproject. Het 
bestuur van het Liorne-
huis heeft hiertoe inmid-
dels een intentieverkla-
ring getekend. De ge-
meente Hoorn rekent er 
op dat het huidige be-
stuur van het Liornehuis 
er zelf voor zorgt dat hu-
manistisch georiën-
teerde ouderen ook in 
de nieuwe voorziening 
hun plek kunnen vinden. 
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Ik heb niets tegen buitenlanders, 
maar... 
Ik wil niet discrimineren, maar... 
Die vluchtelingen moeten wel ge-
holpen worden, maar... 
Ik ben heus geen racist, ik stem 
ook niet op de CD, maar... 

Op verjaardagsvisites, tijdens het 
praatje met buren of op het 
schoolplein en zelfs ook op bij-
eenkomsten van Humanitas kun je 
deze opmerkingen horen. Die 
vormen meestal de inleiding van 
een verhaal dat dan ongeveer zó 
verder gaat: 
`Ik heb niets tegen buitenlanders, 
maar ze zouden zich toch wel wat 
meer kunnen aanpassen aan onze 
cultuur en wat meer moeite kunnen 
doen om onze taal te leren. We heb-
ben bijvoorbeeld een Marokkaanse 
buurvrouw die na 20 jaar nog geen 
woord nederlands spreekt... 
Er wordt niet bij verteld wat onze 
cultuur precies inhoudt. Is dat 
zuurkoolstamppot, de Nachtwacht 
of de WK-oranjekoorts? Er wordt 
ook niet verteld dat er door maat-
regelen van de Nederlandse 
overheid lange wachtlijsten zijn 
voor taalcursussen en dat de me-
thodes die gebruikt worden niet 
aansluiten bij de taalstructuur van 
veel niet-westerse talen. 

Ik wil niet discrimineren, maar 't is 
toch zeker zo dat buitenlanders 
eerder een woning krijgen dan 
onze eigen mensen. Mijn zoon bij-
voorbeeld heeft al jarenlang een 
urgentiebewijs, maar heeft nu een 
flat moeten kopen, omdat de wo-
ning waarop hij recht had aan een 
buitenlands gezin is toegewezen. 

Mevrouw weet kennelijk niet dat 
veel Nederlandse gemeenten bij 
lange na niet voldoen aan de 
norm van toewijzing van ROA-wo-
ningen en ze beseft ook niet dat 
zoonlief nog een flat kan kopen. 

Maria Brandt 
is lid van 

Humanitas 

•LA-RIEKREET 	  
Ik ben geen racist, maar... 
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Die vluchtelingen moeten wel ge-
holpen worden, maar moet dat 
hier? Nederland is een klein land, 
we zitten gewoon vol en je kunt 
toch maar niet doorgaan met hui-
zen bouwen, je houdt geen natuur 
meer over op die manier. 

Er wordt niet bij gezegd dat de 
sociale woningbouw al jaren ach-
terloopt en dat het Nederlandse 
landschap allang verpest is door 
steeds meer bedrijfsterreinen, 
kantoorparken en autowegen Het 
eind daarvan is nog niet in zicht. 

Ik ben heus geen racist, ik stem 
ook niet op de CD, maar 't is wel 
waar dat de gewone man de dupe 
wordt en opdraait voor de kosten 
van het minderhedenbeleid en de 
vluchtelingenhulp. Bovendien zijn 
er ook veel vluchtelingen die ge-
woon uit economische motieven 
hier naar toe komen. 

Vergeten wordt dat de CD vrolijk 
meegestemd heeft voor al die 
maatregelen die de positie van de 
zwakkeren in de samenleving 
(zwart, bruin, geel of wit) nog be-
roerder hebben gemaakt. Verge-
ten wordt ook dat de laatste vier 
jaar veel maatregelen zijn geno-
men die het voor asielzoekers be-
paald niet makkelijk maken Ne-
derland binnen te komen. 

Ik heb niets tegen buitenlanders, ik 
wil niet discrimineren, ik ben geen 
racist... 

Sorry, mevrouw, meneer, maar zo 
klinkt het wel! 


