


Wok vrijwilligers krijgen 
Ván Mens Tot Mens 

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

js voor de spelende volwass np. 	delen. 

Naast de leden en donateurs van Huma-
nitas ontvangen ook alle vrijwilligers van 
Humanitas tien keer per jaar Van Mens tot 
Mens. Het is van belang dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden van alle activitei-
ten en al het nieuws van Humanitas. Elke 
afdeling van Humanitas kan de namen en 

adressen van haar vrijwilligers aan de 
redactie doorgeven. Alle vrijwilligers zullen 
dan zo spoedig mogelijk in het lezersbe-
stand worden opgenomen. Vrijwilligers die 
nog geen Van Mens tot Mens ontvangen 
kunnen hiervoor contact opnemen met 
hun afdeling. 

C) Voor meer informatie 
redactie Van Mens Tot Mens 
Cr) 020.5231100 



Bij ons in de stvaat 

'Hoe was je vakantie?' vroegen mijn colle-

ga's toen ik de eerste dag weer op mijn werk 

kwam. Natuurlijk vertelde ik een paar van de 

leukste anekdotes en hoorde geïnteres-

seerd de belevenissen van anderen aan. De 

meeste van ons hadden hun vakantie door-

gebracht in het buitenland, zoals elk jaar. De 

natuur, de mensen, het eten, alles is anders 

en je bent er even helemaal uit. We hebben 

het nodig om eruit te zijn, zo vinden wij te-

recht. Iedereen heeft het nodig om op gezet-

te tijden afstand te nemen van de druk van 

het dagelijks leven. Maar niet iedereen kan 

zo gemakkelijk gebruik maken van dat recht. 

Laten wij eens verder bij ons in de straat of 

de wijk kijken, wie komen wij dan zoal tegen? 

Mensen voor wie een reisje naar een ander 

dorp of een andere wijk al te zwaar is omdat 

zij gehinderd worden door lichamelijke gebre-

ken. Zij hebben nooit vrij. Verder komen we 

buitenlandse kinderen tegen. We kunnen het 

niet aan ze zien, maar er zijn er bij die volko-

men zijn overgele-

verd aan zichzelf. 

Minderjarige asiel-

zoekers, op de 

vlucht voor honger, 

oorlog of gedwon-

gen prostitutie en 

gescheiden van ou-

ders en familie. 

Zorg en begeleiding 

van deze snel groei-

ende groep laten te wensen over. Als Huma-

nitas hebben wij een boodschap aan al deze 

mensen. Zij zijn onze buren en dat schept 

verplichtingen. Rust en veiligheid is een 

recht dat geldt voor iedereen in onze nabij-

heid. Daarom heeft Humanitas vakantiehuis-

jes die speciaal zijn ingericht voor mensen 

met lichamelijke handicaps. Voor de begelei-

ding van minderjarige asielzoekers hebben 

wij sinds kort een nieuw project met de naam 

Samah. Onze boodschap is niet zo moeilijk: 

bij ons in de straat slaan wij niemand over. 

George Brouwer 

voorzitter Humanitas 
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4  Humanitas  Nieuws 
Opvanghuis in Spijkenisse krijgt vaart 

6 	̀Ik zie ons  al weerzitten 
aan het rneete' 
Roos Folkerts heeft een lichamelijke handicap. Dankzij 

aangepaste bungalows kan zij zorgeloos op vakantie. 

8 	Een beetje  warmte  helpt  zo veel' 
Interview Tineke Meuwissen en Nathalie Boerbach 

over minderjarige asielzoekers. 

10 De beste  StULdViLli 

Waarom gaan honderden mensen vrijwillig in afde- 

lingsbesturen van Humanitas zitten? 

12  Dagboek van een vrijwilliger 
Hennie Bebelaar, terminale thuiszorg. 

13  Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

14  Het Moment 
Op kamp in het Korhoen. 

15  Afdeling Zutphen 

16  Agenda 

17 Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18  Postbus 71Vraag 
Mr. Ton van de Brink beantwoordt brieven van lezers. 

inhoud 

Jaargang 47 augustus 1999 nr. 7 

Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas, 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 



Lotgenotendag jongeren 

•

De afdeling Amsterdam organiseert op 

zaterdag 13 november een bijeenkomst 

voor jongeren die een persoonlijk verlies te ver-

werken hebben. Voor veel jongeren is de dood 

van een gezinslid zeer ingrijpend omdat zij grote 

moeite hebben om zich daarover te uiten. Mede 

daardoor is het moeilijk om generatiegenoten te 

spreken die in dezelfde omstandigheden verke-

ren. Contact met jongeren die soortgelijke erva-

ringen hebben kan hen helpen bij het rouwpro-

ces. Informatie: Afdeling Amsterdam (Ingrid 

Ernsting), telefoon 020 523 1100. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent. 

belangrijk dat ons kantoor in de plaats ligt 

waar wij ons werk doen.' In mei kreeg het pro-

ject kantoorruimte die gedurende de zomer 

werd ingericht. Het project heeft de afgelopen 

periode duidelijker zicht gekregen op de vraag 

naar de beschikbare hulp. 'De vraag is er ze-

ker.', zegt Ravelli. 'We beginnen langzaam be-

kend te worden bij de doelgroep.' In Spijkenis-

se heeft Humanitas gekozen voor een 

moderne vorm van opvang van mishandelde 

vrouwen. Zij huurt woningen die zij inricht en 

vervolgens verhuurt aan vrouwen. De verhuur 

van woonruimte aan mishandelde vrouwen is 

gekoppeld aan de hulp van Humanitas. Vrou-

wen kunnen maximaal een jaar gebruik ma-

ken van de opvang van Humanitas. 

Stichting Humanitas Dak boven je hoofd, 

Beurtschipper 50, 3201 GA Spijkenisse. 

Telefoon 0181 • 624925. 

Opvoedingsondersteuning in 
Noord-Brabant 

Helmond is de eerste gemeente in 

Noord-Brabant waar Humanitas een 

nieuw project Home-Start is begonnen. Het is 

een initiatief van de afdeling Zuidoost Bra-

bant. Home-Start is een berproefde methode 

waarbij ervaren vrijwilligers op basis van ge-

lijkwaardigheid opvoedingsondersteuning 

bieden aan gezinnen met jonge kinderen. Be-

gin juni is door de financiers, waaronder de 

gemeente Helmond en het Juliana Welzijns-

fonds, het groene licht gegeven voor het initia-

tief. Recent is de coordinator begonnen met 

de werving van vrijwilligers. Volgens het pro-

jectplan is er in het eerste jaar ruimte voor 

zestien vrijwilligers. In de volgende jaren kan 

dat aantal oplopen tot 24. Hoewel Home-

Start al in diverse afdelingen van Humanitas 

is opgezet, is Helmond de eerste gemeente in 

Noord-Brabant waar het wordt geintrodu- 

Steeds  grotere kampen 
Tientallen jongeren in T-shirts van Humanitas bevolkten de afgelo-

O pen zomer het Amstel Station in Amsterdam. Vier zaterdagen was dat 

zowel het vertrekpunt van kinderen die op zomerkamp gingen als de plaats 

waar ze na een weekje weer terugkwamen. Voor het eerst droegen de kin-

deren zowel bij vertrek als terugkomst een T-shirt van Humanitas. Humani-

tas organiseert vele kindervakantiekampen. Het district Noordwest, heeft 

vier kampen in juli en augustus. Dit aantal groeit nog elk jaar. Deze zomer 

zijn vier ploegen van 40 kinderen en 17 vrijwilligers naar Zevenum, in de 

Peel, geweest. 'Het is ook de bedoeling dat wij elk jaar meer kinderen mee-

nemen', zegt Marjan van Leuven van het district Noordwest. 'Maar je moet 

het wel kunnen organiseren. Je moet een geschikte locatie vinden en zor-

gen dat er voldoende vrijwilligers zijn. Die vinden wij door te adverteren op 

opleidingsinstituten en via ons netwerk van vrienden en bekenden.' 

nitas, heeft tot ver over de wereld belangstel-

ling getrokken. Niet alleen op de Nederlandse 

Antillen, maar zelfs ook in Turkije. Dit omdat 

Susanna Dijkhuizen haar onderscheiding me-

de te danken heeft aan haar inzet voor haar 

Turkse buren. 

Dak voor daklozenhulp 

De Stichting Humanitas Dak boven je 

hoofd in Spijkenisse, van de afdeling 

Voorne/Putten/Rozenburg, heeft de eerste 

cliënten opgevangen. Het gaat om het deel-

project voor de opvang van mishandelde vrou-

wen. Het tweede deelproject, de opvang van 

dakloze jongeren, is nog volop bezig de laat-

ste organisatorische puntjes op de i te zetten. 

Het initiatief heeft een behoorlijke stimulans 

gekregen doordat deze zomer een eigen kan-

toorpand is betrokken en ingericht. Tot voor 

kort opereerden de twee coordinatoren van-

uit Rotterdam. 'Maar dat kon op den duur niet 

zo blijven', zegt Hennie Ravelli van de Stich-

ting Humanitas Dak boven je hoofd. 'Het is 

Jongeren hebben er baat bij om ervaringen 

uit te wisselen met generatiegenoten. 

Beste uur naar De West 

•

Susanna Dijkhuizen, de Beste Buur van 

1999, is uitgenodigd voor een reis naar 

Curaao. De uitnodiging komt van de banken 

op het Antilliaanse eiland. Dijkhuizen is gebo-

ren op Curaçao. Het was de banken opgeval-

len dat zij al heel lang niet meer op haar ge-

boortegrond is geweest. De verkiezing van 

Beste Buur, mede georganiseerd door Huma- 

1 

Huisdieren naar Hudoc 

•

De Thuisdierenverzorging van Humanitas van de afdeling Eemland heeft 

een gedaanteverwisseling ondergaan. Voortaan gaat zij verder onder de 

naam Hudoc (Humanitas Dieren Oppas Centrale). Behalve een nieuwe naam is 

er ook een nieuw telefoonnummer. Het gaat om een mobiele aansluiting. De laat-

ste vernieuwing van de oppascentrale is de bereikbaarheid. Was de dierenver-

zorging van Humanitas voorheen alleen op dinsdag bereikbaar, nu neemt men 

van maandagtot en met donderdag de telefoon op. Dat is nodig ook, want door de 

toenemende bekenheid wordt de centrale steeds vaker benaderd. Vooralsnog 

kan Hudoc de groeiende vraag, die voornamelijk van mensen in Amersfoort 

komt, nog aan. 'Want het is best leuk voor vrijwilligers, een paar dagen op het 

huisdier van een ander passen', zegt Elise Preijers van Hudoc. 'Er komen ook 

vaak nieuwe contacten uit voort. Vrijwilligers zijn diervriendelijk en hebben vaak 

zelf ook een huisdier. Dat schept een band en je ziet dat die nog wel eens blijft be-

staan.' Hudoc is bereikbaar op telefoonnummer 06.2050 6863. 
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Praten over de dood 

•
De werkgroep Steun bij Rouw van de af-

deling Zaanstreek organiseert in okto-

ber en november de cursus Praten over de 

dood verrijktje leven. De cursus leert mensen 

hoe zij kunnen omgaan met aspecten die een 

rol spelen bij overlijden, uitvaart en rouw. Eer-

der is deze cursus al in Amsterdam gegeven. 

Het gaat om zes bijeenkomsten op de dins-

dagavonden tussen 12 oktober en 23 novem-

ber. Op 15 september is er een voorlichtings-

avond in Zaandam. De cursus staat onder 

• Vrijwilligers van Humanitas krijgen te maken 

met alle mogelijke doelgroepen. 

leiding van Jaap Bosscha van het district 

Noordwest. Informatie en aanmelding: afde-

ling Zaanstreek (Frans van Velsen), telefoon 

075 616 0940. 

Bommelerwaard herrijst 

zo)
De afdeling Bommelerwaard is samen 

met het district Oost bezig om te verken-

nen aan welke vormen van maatschappelijke 

dienstverlening behoefte is in de regio. Hier-

voor wordt een speciale projectmedewerker 

belast. Tot voor kort ontwikkelde de afdeling 

weinig activiteiten, maar dat zal snel gaan ver-

anderen. Uit vragen die de plaatselijke Zorg-

bank Vrijwilligers bereiken, blijkt dat lang niet 

alles koek en ei is op het gebied van de zorg. 

De mogelijke nieuwe activtieiten kunnen varië-

ren van het organiseren van kindervakantie-

kampen en sociale pensions tot hulpverlening 

aan vluchtelingen, meent Humanitas. 

Vrijwilligers in de boot 

3  Begin oktober gaan de vrijwilligers van 

de afdeling Zuid-Drenthe een dagje op 

stap. Eén van de hoogtepunten is een boot-

tocht door de grachten van Groningen. De vrij-

willigers zijn uitgenodigd door het afdelingsbe-

stuur. 'Bij wijze van cadeautje', zegt secretaris 

Gerry Helmich. 'Zonder vrijwilligers zou Huma-

nitas niet bestaan en daar hoort een tegen-

prestatie tegenover te staan. Dit jaar rekent 

Zuid-Drenthe op ongeveer zestig vrijwilligers, 

een duidelijke toename ten opzichte van vori-

ge jaren. 'Dat komt omdat wij nu een project 

hebben voor minderjarige asielzoekers', zegt 

Helmich. 'Daardoor hebben wij meer vrijwilli-

gers gekregen.' De afdeling heeft ongeveer ze-

stig vrijwilligers, maar die zullen naar verwach-

ting niet allemaal in de gelegenheid zijn om er 

gezamenlijk op uit te trekken. Dat er toch ze-

stig mensen meegaan, komt omdat de part-

ners van de vrijwilligers ook zijn uitgenodigd. 

De vrijwilligersdag begint in het Groningse Ha-

ren, waar men zich verzamelt bij het spoor-

wegstation. Het complete gezelschap gaat 

vervolgens met de trein naar Groningen. 'Een 

reis van vijf minuten', zegt Helmich. 'Maar 

vanwege de parkeerproblemen in Groningen 

laten wij de auto's in Haren.' De vrijwilligers 

krijgen een lunch in het Humanitas-gebouw, 

gevolgd door de rondvaart. De vrijwilligers lui-

den de dag uit in restaurant Paalkoepel in Ha-

ren onder het genot van een drankje. 

E  Als het baasje op vakantie gaat moet 

iemand anders op Bello passen. 

IIII In  Schagen  is de afdeling Den Helder op zoek 

naar een begeleider/ster die als vrijwilliger/ster 

activiteiten wil ondernemen met een autistisch 

meisje van 8. Deze zorg maakt onderdeel uit van 

de vrijwillige thuiszorg van de afdeling. Kennis en 

ervaring met autisme zijn wel nodig. 

■ Daarnaast zoekt  Den Helder  oppas voor 

twee jongens van 11 en 7 jaar. Meer informatie: 

telefoon 0223 • 617422 tussen 8.00 en 12.00 

uur(mw. Moerkerken en mw. Hofland). Den Helder 

is ook op zoek naar vrijwilligers voor het maatjes-

project, bedoeld voor mensen met een psychiatri-

sche achtergrond. De bedoeling is dat een maatje 

en een cliënt gezamenlijk activiteiten ontplooien 

om het sociaal isolement van de laatste te door-

breken ofte voorkomen. Geïnteresseerde vrijwilli-

gers krijgen daarbij begeleiding van een coordina-

tor. Informatie: telefoon 0223 • 617422. 

■ De stichting Kinderopvang Humanitas is op 

zoek naar gastouders die tegen een redelijke ver-

goeding tijdelijk een kind in huis willen nemen. 

Vooral in  Venlo  en  Tegelen  is men naarstig op 

zoek. Omdat de vraag naar opvang in gezinssitu-

aties blijft stijgen, wil de Stichting Kinderopvang 

haar adressenbestand flink uitbreiden. Informa-

tie: 045 • 561 5353. 

■ De afdeling  Midden-Holland  zoekt vrijwilli-

gers voor haar project Vriendschappelijk Huis-

bezoek. De groep vrijwilligers heeft uitbreiding 

nodig. Informatie: coördinator H. van Mansum, te-

lefoon 0182 699642. 

■ Vrijwilligers in  Hoek van Holland  die voor Hu-

manitas willen werken, kunnen zich daarvoor op-

geven bij de nieuwgeopende Vrijwilligers Vacature 

Bank. Wie zich aanmeldt kan een cursus volgen. 

Informatie: telefoon 0174.387604. 

• In  Helmond  is het nieuwe project Home-Start 

op zoek naar vrijwilligers die opvoedingsonder-

steuning aan gezinnen met jonge kinderen willen 

bieden. De afdelingZuidoost Brabanttrekt dit pro-

ject. Informatie: Home-Start Helmond (Riesje 

Paulissen), telefoon 0492.537323. 

■ Hudoc, de dieren oppascentrale van Humani-

tas in Amersfoort zoekt vrijwilligers die tijdelijk 

op andermans huisdieren willen passen. Meer in-

formatie: Hudoc, telefoon 06.20 506863. 

Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

ceerd. Maar vast niet de laatste, denkt voor-

zitter Gerard Koot van Zuidoost Brabant. 'Ook 

in Eindhoven staat een project Home-Start op 

stapel. Het wachten is op het groene licht van 

de gemeente. Wij zijn begonnen in Helmond 

omdat wij op dat moment daar de beste con-

tacten hadden. Zo was de wethouder een van 

de leden van de commissie van aanbeveling. 

Zelf heb ik de nodige contacten in het plaatse-

lijke welzijnswerk.' 

Speel-o-theek naar Kinderopvang 

oio De Stichting Kinderopvang Humanitas 

heeft in Leusden vier vliegen in één klap 

geslagen. Niet alleen worden de drie vestigin-

gen in de gemeente gebundeld in het nieuw ge-

bouwde pand, maar ook krijgt de nieuwe loca-

tie een Speel-o-theek. De Speel-o-theek van 

Leusden was naar een tijdelijke vestiging ge-

gaan omdat de oorspronkelijke behuizing 

moest wijken voor de sloophamer. In het tijde-

lijke onderkomen was echter niet genoeg ruim-

te om al het speelgoed te herbergen. Een deel 

was daardoor opgeslagen. In het pand van Hu-

manitas kan niet alleen dit speelgoed weer 

voor de dag worden gehaald, er komen ook nog 

eens zeventig nieuwe stukken speelgoed bij. 
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Het Paterswold-

semeer is de ideale 

vakantiebestem-

ming voor mensen 

met een handicap 

die een aangepas-

te omgeving nodig 

hebben. 

• 

 

Roos Folkerts heeft een lichamelijke handicap en kan al-

leen in een aangepaste omgeving met vakantie. Gelukkig 

heeft Humanitas aan het Paterswoldsemeer bungalows 

die speciaal zijn aangepast aan mensen met een handi-

cap. De hele familie heeft er een onbezorgd vakantie ge-

noten. 'Lekker in de zon genieten van het water.' 

BAMBER DELVER 

 

zie ons al moeer 
aan het meer' 

'WIJ WISTEN NIET WAT WE zagen toen wij 

aankwamen. Zo mooi en zo goed ver-
zorgd. Het Paterswoldsemeer is op zich al 
een schoonheid, maar de ligging en de 
bouw van de huisjes zorgen ervoor dat 
het meer helemaal tot haar recht komt. 
De huisjes zijn netjes en gezellig en 
staan vlak bij het meer. Er kunnen maar 
liefst acht mensen logeren, er is een gro-
te, ronde huiskamer met veel glas, waar-
door je het meer in alle glorie kunt zien. 
In één woord: geweldig.' 

Aan de rand van het Paterswoldse- 

meer bevinden zich twee vakantiehuis-
jes die worden beheerd door Humanitas. 
Zij zijn speciaal ingericht voor mensen 
met een lichamelijke handicap. Vorige 
zomer boekte de familie Folkerts een 
weekje: Roos (23), haar ouders en haar 
grootouders. Roos loopt ongemakkelijk 

en is licht autistisch. Daarom is een va-
kantie in een huisje van Humanitas aan 
het Paterswoldsemeer een uitkomst 
voor de familie, vertelt oma. Want de 
meeste vakantiebestemmingen zijn niet 
ingesteld op toeristen die aangepaste 

van mens tot mens 
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voorzieningen nodig hebben. 'Het is 
soms best moeilijk om vakantiemoge-
lijkheden te vinden waar je niet bang 
hoeft te zijn dat Roos ergens struikelt of 
op een andere manier risico's loopt', zegt 
oma Folkerts. 'Wij hoorden via Humani- 

`Lekker op vakantie 
zonder in te zitten over 
drempels en ontoegan-
kelijke ruimtes' 



tas dat er huisjes waren die helemaal 
gericht zijn op de mogelijkheden van ge-
handicapten. Dat leek ons heel bijzon-
der. We boekten een week, gewoon om te 
proberen. Eerst zagen wij op tegen de va-
kantie, want mijn man kampte met zijn 
heup. 

Puzzelen op het terras 
Maar het is hem helemaal niet tegenge-
vallen, integendeel. Alles in en aan het 
huisje is zo ingesteld op mensen met een 
handicap, dat je je er met gemak in kunt 
bewegen. Mijn man heeft lekker op het 
terras zitten puzzelen.' 

Ook Roos had het reuze naar haar zin. 
'De huisjes van Humanitas staan niet al 
te dicht bij elkaar zodat er genoeg privacy 
is', vertelt oma. 'Maar onderling contact 
is wel mogelijk. Roos houdt veel van  

mensen, ze wil graag praten. Zij is hoffe-
lijk, vraagt of je wat wilt drinken en of je 
prettig zit. Ze kon haar lol op bij het Pa-
terswoldsemeer want er zijn genoeg 
mensen om mee te praten. Die vakantie- 

LLvorig jaar was de mooiste van de 
hele zomer. We konden constant naar 
buiten en dat bevorderde natuurlijk het 
contact met anderen.' 

De aanwezigheid van een beheerder 
heeft de familie een vertrouwd gevoel 
gegeven. 'Zeker als je voor de eerste keer 
komt is alles wennen en zoeken', zegt 
oma. 'Het is dan fijn dat de beheerder de 
gasten opwacht en wegwijs maakt. Bo-
vendien weet hij welke problemen je 
hebt met een gehandicapt kind. Zijn 
zoon is zelf gehandicapt.' 

Het leven met een gehandicapt ge-
zinslid betekent dat je je overal waar je 
komt moet aanpassen. Alertheid is altijd 
geboden en voortdurend moet je vragen 
om hulp en aandacht. 

Dagje pretpark 
Dat ontmoedigt mensen vaak om de deur 
uit te gaan. Maar dat betekent ook dat veel 
leuke activiteiten niet of nauwelijks be-
reikbaar zijn. Een dagje naar een pretpark 
kan al een bron van problemen beteke-
nen. Des te leuker als er een bestemming 
is waar de omgeving zich aanpast in 
plaats van de mensen met een handicap. 

De inrichting van de huisjes aan het 
Paterswoldsemeer is gericht op de gas-
ten. De drempels van de deuren zijn keu-
rig bedekt en de weg naar de haven is be-
legd met geribbeld materiaal tegen 

'Roos kon haar( lol op 
want er voois  genoeg te 
beleven' 

uitglijden. 'Dat was niet alleen een goed 
idee voor onze kleindochter, zelf loop ik 
ook niet al te best meer en dan ben je blij 
dat het niet gevaarlijk is. Roos' vader 
heeft later nog gebeld om te vragen waar 
dat materiaal verkrijgbaar is. Nu ligt het 
ook bij ons thuis, een ideetje dat we heb-
ben overgehouden aan onze vakantie' 

Door al zulke aanpassingen aan het 
Paterswoldsemeer voelen gasten met 
gehandicapte gezinsleden zich echt wel-
kom. Zij weten dat het om hen gaat. 
Daardoor krijgen de georganiseerde acti-
viteiten een gouden randje. 'De beheer-

der verzorgt boottochten en de gasten la- 

Vakantie 
Paterswoldsemeer 

•
De twee vakantiebungelows aan 

het Paterswoldsemeer die Humani-

tas onder beheer heeft zijn volledig aange-

past aan de gebreken van mensen met 

een lichamelijke handicap. Op alle onder-

delen, van de keuken tot het toilet, is daar 

rekening mee gehouden. Een beheerder 

staat klaar voor vragen en assistentie. Hij 

organiseert ook diverse activiteiten, zoals 

een boottocht. De boot is toegankelijk 

voor mensen met een rolstoel. Meer infor-

matie Humanitas District Noord, telefoon: 

050.312 0633. 

ten zich graag rondvaren', vertelt oma. 
De accommodatie maakt het ook moge-
lijk om familie of vrienden te ontvangen. 
De familie Folkerts had over aanloop niet 
te klagen. 'We hebben veel mensen over 
de vloer gehad. Zo waren er twee Engelse 
vrienden een paar dagen te logeren. 
Ruimte genoeg. Ook één van onze klein-
kinderen kwam langs met een paar 
vrienden en ook één van mijn dochters 
kwam op bezoek. 

Onder  de parasol 
Het was zo leuk om met z'n allen plaats 
te nemen op het terras. Lekker in de zon 
of onder de parasol, genieten van het wa-
ter.' 

Oma Folkerts heeft met plezier gezien 
hoe Roos zich op haar gemak voelde. 
'Roos gaat vaak op vakantie. Regelmatig 
gaat zij weg met een groep andere ge-
handicapten, lekker erop uit. Maar het is 
ingewikkeld om met de familie iets leuks 
en goeds te vinden. Met het huisje aan 
het Paterswoldsemeer is dat gelukt. Ook 
dit jaar hebben wij weer geboekt.' 

Niet alleen voor Roos maar ook voor 
oma is het aangepaste huisje dit jaar een 
uitkomst. Grootmoeder kampt met de 
naweeën van een gebroken bovenbeen 
en heupkom, opgelopen tijdens een val-

partij. 
`De dokters hebben gezegd dat het een 

langdurige zaak wordt', zegt zij. 'Maar nu 
kunnen we toch nog lekker op vakantie 
zonder in te zitten over drempels en on-
toegangkelijke ruimtes. Ik zie ons al weer 

zitten langs het water. En Roos aan de 

praat met de overige gasten. Het wordt 

weer genieten aan het Paterswoldse- 
meer.' 
	

c) 

0  van mens tot mens 	 NR. 7 . augustus 1999 



Tineke Meuwissen en Nathalie Boer-

back hebben onlangs Samah opgericht, 

Stichting Alleenst~ile Mifidélijarige 

Asielzoekers Humanitas. Meer aan-

dacht voor de groeiende groep geïso-

leerde en eenzame buitenlandse kinde-

ren is bittere noodzaak. 'Er zijn 

kinderen die maanden leven op chips 

en ontbijtkoek.' 

JACQUELINE KENKEL 

TINEKE MEUWISSEN EN NATHALIE BOERBACH, SAMAH 

NATHALIE WAS DOCENT TWEEDE taalver-

werving en Tineke komt uit het jonge-
renopbouwwerk. 

Tineke: 'Ik kwam in mijn werk steeds 
meer jonge vluchtelingen tegen die al-
leen waren. Het viel mij op dat zij niet in-
tegreerden in de samenleving. Het zijn 
kinderen die enorm geïsoleerd en een-
zaam zijn.' 

■ Tineke Meuwissen (links) en Nathalie Boer-

bach en zijn behoorlijk geschrokken van de 

erbarmelijke situatie waarin veel minderjarige 

asielzoekers in Nederland verkeren. 

Nathalie: 'De kinderen onder de i8 zijn 

leerplichtig vanaf het moment dat ze in 
Nederland komen. Ik kreeg met een 
steeds grotere groep leerlingen te maken  

die heel speciale zorg vragen. Als docent 
loop je daarbij tegen praktische zaken 
aan. Wie bel je wanneer het kind spijbelt, 
er zijn immers geen ouders. Wat doe je 
wanneer een kind ziek wordt?' 

Tineke: 'In de tijd dat er veel Vietname-
se bootvluchtelingen in Nederland kwa-
men, werd duidelijk dat een deel van hen 
bestond uit minderjarigen zonder bege- 
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beeeje ar 
helpt zo auee» 

ere  

leiding. Het ging in eerste instantie om 
een kleine groep. Maar deze groep is 
steeds groter geworden. Er zijn nu al 
meer dan tienduizend kinderen en jon-
geren in Nederland die zonder ouders of 
familie leven. Per maand komen er onge-
veer vierhonderd bij.' 

Nathalie: 'De eerste opvang is in de 
meeste gevallen goed, daar is de laatste 
jaren veel aandacht aan besteed. Alle 
kinderen tot een leeftijd van zeventien 
jaar en drie maanden komen onder 
voogdij te staan en vallen onder het mi-
nisterie van Justitie. Een derde deel van 
de kinderen komt in een pleeggezin. Dat 
zijn jongere kinderen en met hen gaat 
het meestal wel goed. Maar het overgrote 
deel van de minderjarige asielzoekers 
wordt in kleine groepen opgevangen. Een 
kleine wooneenheid wordt dat ge-
noemd, een soort begeleid kamerwoon-
systeem. Er zijn nu zeshonderd van dit 
soort groepen. Daarnaast zijn er jonge-
ren die langdurig in een asielzoekerscen-
trum verblijven' 

De begeleiding van jongeren die in een 
asielzoekerscentrum of in een kleine 
wooneenheid wonen is volstrekt onvol-
doende, constateren Nathalie en Tineke. 

Nathalie: 'De jongeren krijgen soms maar 
één keer per maand een gesprekje met 
de voogd. Een mentor is een paar uur per 
dag in een kleine wooneenheid aanwe-
zig, waar hij jongeren met grote proble-
men moet begeleiden. Een bijkomend 
probleem is dat een grote groep jongeren 
boven de 18 niet meer onder een voogdij-
regeling vallen en geen begeleiding krij-
gen De groep kinderen en jongeren die 
een zwervend bestaan leiden wordt 
daardoor steeds groter.' 

Tineke: 'Als je met deze kinderen te ma-
ken krijgt schrik je behoorlijk. Je denkt 
dat Nederland zoveel faciliteiten heeft en 
je staat er niet bij stil dat er geen begelei-
ding is voor dit soort jongeren. Veel min-
derjarige asielzoekers zijn niet weerbaar, 
ze klagen niet, ze brengen niets naar bui-
ten. Zelfs de reguliere hulpverlening er-
kent dit niet als een structureel pro-
bleem. Wanneer er iets mis gaat praat 
men over een incident. Maar wij kwamen 
steeds meer gelijkluidende verhalen te- 

gen. Met een grote groep kinderen gaat 
het heel slecht. Omdat de kinderen hier 
geen ouders hebben en te weinig begelei-
ding krij gen, kunnen zij bijvoorbeeld niet 
koken want dat hebben zij niet geleerd. 
Ze weten niet wat menstruatie is, ze we-
ten niet hoe zij zich moeten scheren. Wij 
kwamen kinderen tegen die al maanden 
leefden op chips en ontbijtkoek. Ik heb tot 
diep in de nacht zitten praten met een 
paar van de kinderen. Het is een emmer 
vol ellende. Ze zijn eenzaam, vaak de-
pressief. Ze hebben geen idee over hun 
toekomst. Ze hebben geen contacten, 
doen het slecht op school en kampen met 
lichamelijke klachten.' 

Nathalie: 'Het is ongelooflijk wat deze 
kinderen hebben meegemaakt. Sommi-
gen hebben zich verstopt op een boot om 
aan het oorlogsgeweld te ontkomen. An- 

`Het belangrijkste is 
dat deze jongeren 
worden opgenomen in 
de samenleving' 

deren zijn op de vlucht geslagen nadat zij 
als enigen een bominslag overleefd heb-
ben. Kinderen die voor hun ogen zagen 
hoe hun ouders werden vermoord. Som-
mige kinderen zijn hier gekomen omdat 
hun ouders geld bij elkaar hebben ge-
schraapt voor een vals paspoort voor 
hun kinderen, in de hoop hen zo uit een 
kindsoldaten-leger te houden. Of meis-
jes die gevlucht zijn omdat ze anders ge-
ronseld zouden worden als prostituee 
voor soldaten. 

Veel kinderen hadden nog nooit van 
Nederland gehoord voordat ze hier kwa-
men. 'Er moet hier een giframp zijn ge-
weest,' zei een jongen die nog nooit bo-
men zonder bladeren had gezien. Een 
meisje kwam tot de conclusie dat zij niet 
meer in Azië was omdat er hier zoveel 
witte mensen waren.' 

Tineke en Nathalie vinden dat krachten 
gebundeld moeten worden om een eind 
te maken aan de schrijnende situatie. 

Nathalie: 'Wij zijn natuurlijk niet de enige 

`Sommige kinderen 
hebben gezien hoe 
hun ouders werden 
vermooirV 
die het probleem hebben gezien. Er zijn 
al een verschillende initiatieven geno-
men. In Groningen heeft Humanitas bij-
voorbeeld een begeleidingsproject. Maar 
het is vooral belangrijk dat er een brede 
aanpak komt. Er is nog geen centraal 
meldpunt waar de jongeren terecht ko-
men. Bestaande initiatieven zijn niet in 
kaart gebracht. Er moeten methodes ont-
wikkeld en doorgegeven worden voor de 
begeleiding van de jongeren.' 

Tineke: 'Wij willen niet over maar met 
de jongeren praten. Het gaat om gewone 
jongeren die in een bijzondere situatie 
terecht zijn gekomen. Het belangrijkste 
is dat de zij worden opgenomen in de sa-
menleving. Er moeten netwerkjes om 
hen heen worden gebouwd van mensen, 
vrijwilligers, die ze willen steunen. Vaak 
weten Nederlanders niet eens dat er in 
hun straat een huis voor minderjarige 
asielzoekers is. Ze zien alleen jongeren 
die er anders uitzien, onregelmatig leven 
en die geen begeleiding krijgen. Terwijl 
een beetje aandacht en warmte deze jon-
geren al zouden helpen. Dat er bijvoor-
beeld iemand is die weet dat zij jarig zijn. 
Iemand die vertelt hoe je moet koken, die 
je groet op straat. Maar ook iemand die 
naar je verhaal wil luisteren.' 

	
O 

Namen 
	

Nathalie Boerbach 

Tineke Meuwissen 

Leeftijd 	 28/35 

Woonplaats 	Amsterdam 

Hilversum 

Beroep 
	

docent 

opbouwwerker 

Bijzonderheden oprichters en coordi-

natoren van Samah. 

de nieuwe werkstich-

ting van Humanitas. 
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_I De beste stuurlui 

van Humanitas staan 

niet aan de wal maar 

aan het roer. 

Besturen is een kunst die, iel Humanitas-bestuurders pas na schade en 

schande onder de knie krijn. aarom zijn mensen zo gek om in een 

bestuur te gaan zitten en veel tijd en energie te offeren? 'Ik kan moeilijk 

met mijn armen over elkaar zitten en toekijken.' 

MAX PAUMEN 

BESTUURDERS ,  

De beste 

'IK KAN NIET STILZITTEN, IK MOET IETS te 
doen hebben. Dat is een van de drijfveren 
om dit werk te doen', vertelt Lieuwe de 
Leeuw, secretaris van de afdeling De Be-
velanden. 'Misschien is het ongezond 
wat ik doe, maar als ik me ergens in vast-
bijt dan laat ik niet meer los. Dan wil ik 
een ideaal ook waarmaken.' 

De tientallen afdelingen van Humani-
tas tellen bij elkaar honderden bestuur-
ders. Allemaal vrijwilligers die met de 
beste bedoelingen het werk van Huma-
nitas op plaatselijk en regionaal niveau 
organiseren. Al gauw blijkt dat bestuurs-
werk heel veel vrije tijd in beslag neemt 
en bovendien soms zeer complex is. Toch 
staan er voortdurend mensen op die zich 
willen inzetten voor de goede zaak, en 
daar hebben ze allemaal hun eigen rede-
nen voor. 

De Leeuw was tot 1990 wethouder in 
Goes. 'Toen ik daarmee klaar was ben ik 
door een kennis gevraagd om lid te wor-
den van het bestuur van deze afdeling. Ik 
had veel bestuurlijke ervaring. Vanaf 
mijn veertiende jaar ben ik actief ge-
weest in allerlei organisaties, zoals de 
vakbond en de NVSH. Als ik ergens in ge-
loof dan tast ik alle mogelijkheden af die 
er zijn om dat te realiseren. Die inspiratie 
moet je als bestuurder hebben.' 

Trekkers en remmers 
Niet elke bestuurder handelt uit dit soort 
bevlogenheid en dat hoeft ook niet. 'In ie-
der bestuur zitten trekkers en remmers, 
dat houdt de zaak in evenwicht', zegt De 
Leeuw. 'Er zijn ook veel passieve bestuur-
ders. In hun hart staan ze achter het werk 
van Humanitas, maar ze komen niet met 
ideeën of voorstellen.' 

Veel vrijwilligers komen in besturen 
terecht omdat ze er nu eenmaal het ka-
rakter voor hebben. Arend Ketting van de 
afdeling Voorne/Putten/Rozenburg is ie-
mand die zich graag overal mee bemoeit. 
'Ik kan moeilijk met mijn armen over el-

kaar zitten en toekijken', zegt hij. Voor hij 
het weet wordt hij voor van alles en nog 
wat gestrikt. 'Als er iets gedaan moet 
worden dan zeg ik al gauw dat ik het wel 
doe. Ik ben geïnteresseerd in mensen en 

«In  betrekkelijk korte 
tijd is het gehikt 
Humanitas hier weer 
©p de kaart te zetten' 

de samenleving en wil daar ook wat voor 
doen. Maar niet alleen omdat het zo leuk 
is, het moet ook nut hebben.' 

Besturen is niet gemakkelijk anno 1999 
en dat realiseert menig bestuurder zich 
vooraf onvoldoende. Lobbyen, begrotin-
gen opstellen, werkplannen schrijven, 
onderhandelen, het zijn bijna professio-
nele taken, waar zelfs beroepsbestuur-
ders het nog moeilijk mee hebben. 'Vrij-
willigers komen vaak toevallig in een 
bestuur terecht' zegt Brenda Reyne, 
docente van de bestuurderscursus van 
Humanitas. 'De complexiteit is de laatste 
jaren enorm toegenomen. Vrijwillige be-

stuurders hebben vaak niet de vaardighe-
den om alle problemen te behappen. Ze 

zijn actief geworden voor Humanitas om-
dat ze vierkant achter het werk van de ver-
eniging staan, maar ze willen dolgraag le-
ren om beleidsmatig te handelen.'  

Soms gaan besturen kopje onder doordat 
zij niet opgewassen zijn tegen de inge-
wikkelde bestuurstaken. Vaak gaan be-
stuursvergaderingen dan over prakti-
sche zaken, terwijl uitvoerend werk juist 
moet worden gedelegeerd. 'Zo krijgje be-
sturen die oeverloos vergaderen over de 
koffie op een vrijwilligersbijeenkomst', 
vervolgt Reyne. 'Het bestuur moet een 
kader en voorwaarden scheppen.' 

Er zijn bestuurders die na verloop van 
tijd door de bomen het bos niet meer zien. 
Onnodig, want als zij methodisch tewerk 
gaan is bestuurswerk goed te doen. 

Hap-snap 
'Ik hoor vaak: 'ik zit al een tijdje in het be-
stuur, maar wat doe ik hier eigenlijk?', 
zegt Reyne. 'Veel besturen handelen hap-
snap, terwijl zij beleidsmatig moeten 
handelen. Je moet vooral goed waarne- 
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VAN HUMANITAS 

stuurlui 
men en je niet laten meeslepen door je 
eigen interpretaties.' 

Het zijn vaardigheden die geleerd kun-
nen worden. Gedegen inzicht in en kennis 
van bestuurswerk kan veel teleurstelling, 
onzekerheid en vooral ook onderlinge 
conflicten voorkomen. 'Conflicten ont-
staan vaak uit onvrede over iemands 
functioneren', vertelt Reyne. 'Dat wordt al 
gauw een rotte appel als niemand daar 
iets over durft te zeggen uit angst om te 
kwetsen. Duidelijkheid is het devies.' 

Maar besturen hoeft gelukkig niet uit 
te lopen op ploeteren. Wie het goed aan-
pakt grijpt de kansen die bestuurswerk 
biedt. 'Ik zit nu vijfjaar in het bestuur van 
de afdeling Heuvelrug. Ik doe het vooral 
omdat ik vind dat Humanitas goed werk 
doet', vertelt Jannie Vonkeman Breider. 
'Het leuke is om samen dingen te berei-
ken. Niet alleen maar koffie drinken,  

maar echt werken aan activiteiten waar 
je achter staat. Ook vind ik het een pretti-
ge manier om mensen te leren kennen.' 

Ook Hanni Ditmar, eveneens van de 
afdeling Heuvelrug, ziet de voordelen. Zij 
heeft de kennis en de interesse en dat 
laat zij niet onbenut. Inmiddels is zij ze-
ven jaar secretaris. 'Omdat ik het leuk 
vind om te organiseren. 

Spin in het web 
Ik ben niet echt een opstarter van nieuwe 
activiteiten, maar ik zorg ervoor dat het 
allemaal blijft draaien. Ik heb vijf kinde-
ren, dus organiseren heb ik wel geleerd. 
Spin in het web zijn vind ik het leuke aan 
de functie van secretaris. Ik ben nieuws-
gierig en in deze functie zie je wat er 
allemaal binnenkomt en wat er elders 
speelt. Ik vind het leuk om over organisa-
tiestructuren na te denken. Hoe zit de or- 

`Sommige besturen 
vergaderen oeverloos 
over de koffie' 

ganisatie in elkaar en wat heb je ervoor 
nodig om die draaiende te houden?' 

Bestuurders komen er op den duur 
achter dat het werk ook hun eigen per-
soon raakt. 'Het belangrijkste dat ik ge-
leerd heb is duidelijker en zelfbewuster 
te zijn', zegt Vonkeman Breiden 'Van na-
ture ben ik dat niet. Het is echter belang-
rijk voor je mening uit te komen. Als jij 
duidelijk bent reageert de ander ook dui-
delijk' 

'Het is pittig omdat het soms erg per-
soonlijk en emotioneel is', zegt ook Dit-
mar. 'Maar ik heb geleerd om grenzen te 
stellen en duidelijk te zijn' 

De echte beloning voor het vrijwillige 
bestuurswerk komt vooral als er een fraai 
resultaat staat. Zoals in de afdelingVoor-
ne/Putten/Rozenburg, die in vijfjaar door 
enthousiaste bestuurders weer opbloei-
de. 'Ik ben vijfjaar geleden in het bestuur 
gegaan om de boel weer op poten te zet-
ten', zegt Arend Ketting. 'We zijn toen 
eens rond de tafel gaan zitten met grote 
groepen uit het maatschappelijke veld: 
politici, sociaal werkers etcetera. Niet om 
ze te strikken, maar gewoon eens over-
leggen: aan welke maatschappelijke ac-
tiviteiten is behoefte? Zo is de afdeling 
langzaam weer uit het dal geklommen. Er 
kwamen steeds meer activiteiten en ge-
leidelijk ook meer bestuursleden. Je trekt 
mensen aan als je actief en aantrekkelijk 
bent. In betrekkelijk korte tijd is het ge-
lukt Humanitas hier weer op de kaart te 
zetten en dat motiveert.' 

	
O 

Bestuurderscursus 
Humanitas 

ii• Humanitas biedt bestuurders de mo-

gelijkheid om via een cursus de vaar-

digheden van het bestuurswerk onder de 

knie te krijgen. In een aantal modules, ver-

spreid over een verschillende weekends, 

schenkt de cursus zoal aandacht aan iden-

titeit, motivatie, vrijwilligersbeleid, beleids-

en werkplannen. samenwerking, acquisitie 

en fondsenwerving. Op 11 en 12 septem-

ber start de eerste module van een nieuwe 

cursusreeks. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Ton van den Brink), 

telefoon 020.5231100. 
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Terminale 	thA 
Hete7laiarr 

Vier jaar geleden  werd Hennie 

~laars aandacht  getrokken 

door de vrijwillige terminale 

thuiszorg van de afdeling Qlk-

maar. Zij meldde zich aan  als vrij-

willigster en beschrijft enkele  van 

haar ervaringen. 

Destijds trok een krante-artikel over 
vrijwillige terminale thuiszorg mijn aan-
dacht. Ik deed al vrijwilligerswerk bij een 
telefonische hulpdienst in Rotterdam, 
maar ik zou naar Alkmaar verhuizen. Ik 
was toe aan actiever werk waarbij ik 
rechtstreeks, persoonlijk contact had 
met mensen. Daarom informeer-
de ik of Humanitas in Alkmaar 
vrijwilligers nodig had en ik 
was van harte welkom bij de 
terminale thuiszorg. Er 
volgde een kennismaking 
en een cursus die de nadruk 
legde op onze plek als vrijwilli-
gers: buitenstaanders die in de 
privésfeer treden van mensen in 
kwetsbare situaties. Ik leerde om te gaan 
met de gevoelens van mensen die ver-
driet hebben en rouwen. 

Maandag 
De cursus is alweer een tijd geleden. Ei-
genlijk is het idee van het vrijwilligers-
werk bij mij een beetje weggezakt. Het te-
lefoontje van de coordinator verrast mij 
dan ook. Of ik op bezoek wil gaan bij een 
echtpaar waarvan de man stervend is. De 
heer Dekker is in het terminale stadium 
van kanker. Zijn vrouw verzorgt hem, 

maar wil ook aan zichzelf toekomen door 
er af en toe even uit te zijn. Ik schrik van 
de vraag. Nu is het zo ver. Ik zet me over 

mijn onzekerheden heen en neem de 
vraag aan. Woensdag zal ik bij de heer en 

mevrouw Dekker op bezoek gaan. 

Woensdag 
Om 14.00 uur meld ik mij bij de familie 
Dekker. Mevrouw doet open en ik merk 
dat zij opgelucht is mij te zien.Terminale  

thuiszorg wil de familie van een sterven-
de ontlasten. Mevrouw Dekker heeft dat 
zeker nodig. Ze laat het huis zien en leidt 
mij naar het sterfbed van haar man. 
Mijnheer Dekker is nauwelijks aan-
spreekbaar, hij zakt vaak weg. Ik krijg in- 

structies over zijn verzorging 
en zijn vrouw gaat 

even weg. Ze zal 
rond 16.0o uur weer thuis zijn. Voor de 
eerste keer bevind ik me in een situatie 
waar ik door Humanitas voor ben opge-
leid. In een vreemd huis, bij iemand die 
ik niet ken maar met een belangrijke 
taak. Mijnheer Dekker kan het niet sche-
len, hij merkt weinig van mijn aanwezig-
heid. Ik zet een kopje thee om vertrouwd 
te raken met het huis. Daarna geef ik 
mijnheer Dekker wat te drinken en laat 
hem plassen. Om 16.0o uur komt zijn 
vrouw thuis. Zij is blij dat ze een luchtje 
heeft geschept. Na een half uurtje neem 

ik afscheid. 

Donderdag 
Na het eerste bezoek neemt de coordina-
tor altijd contact op met vrijwilligers. 
Ook met mij. Zij vraagt hoe het is gegaan  

en ik vertel over de middag en over de 
verdere afspraken die ik met mevrouw 
Dekker heb gemaakt. Ik kijk uit naar de 
vrijwilligersavond van volgende week 
dinsdag. Dat is het moment, de eerste 
dinsdag in de maand, waarop alle vrij-
willigers met elkaar van gedachten wis-
selen. We vertellen, zonder namen te 
noemen, wat wij hebben meegemaakt. 
Het gaat niet om de mensen maar om de 
situaties die wij als vrijwilligers meema-
ken. Ik vind deze bijeenkomsten altijd 

prettig. We kunnen dan vrijuit praten 
en wij leren van elkaar. 

Vrijdag 
In één week bezoek ik twee ver-

schillende cliënten. Ditmaal be-
treft het een moeder van enke-
le dochters. Zo mager als 

deze vrouw heb ik nog nooit 
iemand gezien. Het is een 
totaal andere situatie 
dan van het echtpaar 

Dekker. Deze familie 
bestaat uit meerdere 

mensen. Eén van de 
dochters heeft een res-

taurant en verzorgt lekke-
re hapjes als ik kom. Ook al 

is de situatie zeer triest omdat de 
moeder op sterven ligt, toch heerst er een 
ontspannen sfeer. Ik schrik als ik later 
die middag opeens alleen met de moeder 
ben. De hele middag had zij zwaar ge-
ademd, maar plotseling hoor ik niets 
meer. Ik sta op en houd me muisstil. Ook 
de kat staat op en we kijken elkaar aan. 
Dan begint de moeder weer adem te ha-
len. De kat en ik slaken beiden een zucht 
van verlichting. Als ik het verhaal later 
aan de dochters vertel, kunnen we er al-
lemaal om lachen. 

Drie maanden flater 
Soms kom ik bij een familie die ruzie 
maakt bij het sterfbed. Ik herinner me 
dan wat ik op de cursus heb geleerd en 
trek me terug. Vrijwilligerswerk is je ge-
dragen als een buitenstaander, betrok-
ken en bescheiden. 

De naam Dekker is gefingeerd uit overwegin- 
gen van privacy. 	 0 
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Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas 

Samen in beeld 

io
De uiteenlopende activiteiten van de humanistische organisaties in Ne-

derland zijn in een boekwerk samengevat onder de titel Humanisme ac-

tief, een beeld van de humanistische beweging. Van elke organisatie is behal-

ve algemene informatie ook een betrokken persoon geportretteerd. Het is een 

gezamenlijke uitgave van dertien humanistische organisaties: het Humanis-

tisch Verbond, Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM), Humanitas, Jon-

ge Humanisten, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking 

(Hivos), het Pedagogisch Studiecentrum, Humanistisch Thuisfront,Vrijden-

kers-vereniging de Vrije Gedachte, de Universiteit voor Humanistiek, het 

Humanistisch Archief, het Humanistisch Vredesberaad, de vereniging 

Weezenkas en de Humanistische Omroep. Humanisme actiefis voor115,—te 

bestellen bij het Humanistisch Verbond, telefoon 020 521 9000. 

mor 
ters 

sisschool is bedoeld om lessen te ondersteu-

nen met levensbeschouwelijke kwesties. 

Maatschappijleer is een vak bij het voortgezet 

onderwijs waar deze zaken aan bod kunnen ko-

men. Wil men binnen het voortgezet onderwijs 

humanistisch vormingsonderwijs geven dan is 

echter een hoger niveau HVO vereist. Met eer-

ste- en tweedegraads opleidingen Hvo kan 

men lesgeven bij voortgezet onderwijs (MBO en 

HBO) en op universiteiten. Ook deze opleiding 

is parttime te volgen bij het Humanistisch Vor-

mingsonderwijs/Levensbeschouwing en duurt 

twee jaar. Voor meer informatie: telefoon: 030 

• 285 68 58. E-mail: psc@hvo.nl.  U kunt ook de 

HVO-website bezoeken: http:/www.hvo.nl. 

Stichting Socrates 
oreert weer 

•

De Stichting Socrates, een werkstich-

ting van het Humanistisch Verbond, 

heeft haar programma voor het onderwijs-

jaar 1999-2000 klaar. Diverse professoren 

verzorgen colleges op de Nederlandse uni-

versiteiten over onderwerpen met humanisti-

sche raakvlakken . 

Hun onderwerpen betreffen voornamelijk 

ethische vraagstukken. De Stichting Socrates 

bevordert het wetenschappelijk onderzoek 

van actuele maatschappelijke problemen van-

uit een humanistische oogpunt. Het vestigen 

en instandhouden van bijzondere leerstoelen 

bij Nederlandse universiteiten dragen hiertoe 

bij. De stichting benadert daarvoor een aantal 

bijzonder hoogleraren. Voor het programma 

van 1999-2000 zijn de belangrijkste weten-

schappers en onderwerpen bekend. 

Professor P. Cliteur: Inleidend college op 

de Technische Universiteit Delft over gelijk-

heid en rechten van dieren. Studenten kun-

nen actief het college bijwonen door te reage-

ren op de stof. 

Professor F. Jacobs: hoor- en werkcolleges 

op de universiteit van Leiden over nationalis-

me en kosmopolitisme. Sinds de val van de 

Berlijnse Muur heeft zich in Oost-Europa een 

golf van nationalistische bewegingen voorge-

daan, waarvan sommige met een zeer ge-

welddadig karakter. Nationalisme bevrijdt 

enerzijds groepen van onderdrukkende regi-

mes, anderzijds kan het leiden tot etnische 

zuiveringen. In dit studieprogramma worden 

de betekenis en verdedigbaarheid van natio-

nalisme nagegaan. 

Professor H. Visser: bijzonder college op de 

universiteit van Maastricht over humanistische 

visies op mens en computer, discussies over 

voor- en nadelen bij het gebruik van computers. 

Verder bieden de universiteiten in Utrecht en 

Wageningen ook bijzondere colleges op dit  

niveau. Voor meer informatie: Stichting Socra-

tes, gevestigd in Het Humanistisch Kennis-

centrum, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 

VS Utrecht, telefoon 030 • 239 0113. 

Humanistische 
leerkrachten populair 

•

Deze maand start met de het Pedago-

gisch Studiecentrum HVO Utrecht op ver-

schillende plaatsen in Nederland met opleidin-

gen voor humanistische onderwijskracht. 

Omdat de belangstelling van ouders naar hu-

manistisch vormingsonderwijs (Hvo) op de 

scholen van hun kinderen zo gegroeid is, is er 

gebrek ontstaan aan docenten die lessen kun-

nen verzorgen. Op enkele basisscholen zijn al 

geruime tijd vacatures voor afgestudeerden op 

primair onderwijsniveau, zoals in Gouda en 

omgeving. Om HVO-leerkracht in het basison-

derwijs te worden moet men de parttime oplei-

ding (primair) Humanistisch Vormingsonder-

wijs/Levensbeschouwing volgen. Dat is een 

tweejarige opleiding, maar na het eerste jaar 

kunnen studenten al aan het werk binnen hun 

vakgebied, zonodig begeleid door een ervaren 

HvO-kracht. Het vormingsonderwijs op de ba- 

• Onder leiding van 

de Stichting Socra-

tes houdt professor 

Cliteur een inleidend 

college over de ge-

lijkheid en rechten 

van het dier. 

Verhalen van het 
Humanistisch Verbond 

c:p), 
 Op 17 en 18 september organiseert het 

Humanistisch Verbond bijeenkomsten 

in de regio Zuid en Zuid-West voor actieve hu-

manisten die geïnteresseerd zijn in verhalen 

van anderen en de oorsprong daarvan. Op 24 

en 25 september vinden deze regionale bij-

eenkomsten plaats in de regio Noord en op 1 

en 2 oktober zijn de regio's Oost en Noord-

West aan de beurt. Actieve humanisten heb-

ben een verhaal te vertellen en dat verhaal ha-

len zij ergens vandaan. Maar zij willen hun 

verhalen ook ergens kwijt. Het Humanistisch 

Verbond vindt het waardevol om de humanisti-

sche beleving en wat men daarmee doet in het 

persoonlijk leven op aantrekkelijke manier te 

presenteren. Tijdens de regionale bijeenkom-

sten van het Humanistisch Verbond ligt het ac-

cent op dit individuele aspect en op de bron-

nen van de persoonlijke verhalen. De bronnen 

kunnen liggen in teksten, literatuur, toneel, 

film, muziek en cultuur. Maar ook in alledaag-

se ontmoetingen. Alle geïnteresseerden zijn 

welkom bij deze regionale bijeenkomsten. In-

formatie en aanmelding bij het Humanistisch 

Verbond, telefoon 020 • 521 90 40. 

®
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Met lood in de schoenen belegde 

de afdeling Zutphen haar eerste 

vrijwilligersbijeenkomst. Het 

werd een doorslaand succes. Hu-

manitas lanceert een lawine van 

nieuwe activiteiten in de hanze-

stad. 'Door onze naar buiten ge-

richte aanpak lukt het wonderwel 

om nieuwe vrijwilligers te vin-

den.' 

MAX PAUMEN 

Afdeling Zutphen va  gas aan de slag 
DE GESCHIEDENIS VAN DE afdeling Zutphen 
lijkt een beetje op de levensloop van 
Doornroosje. Verschil is dat Doornroosje 
honderd jaar sliep en wakker werd ge-
kust door een knappe prins. De afdeling 
Zutphen sluimerde slechts enkele jaren 
en werd weer tot leven gewekt door een 
enthousiaste nieuwe voorzitter én een 
artikel in het Gelders Dagblad. 'Een tijd 
hebben we naar een geschikte persoon 
gezocht die de afdeling weer uit het slop 
kon halen', vertelt secretaris Rina Mul-
der. 'Dat is Yvonne van de Houwen ge-
worden, een hartstikke enthousiast 
mens. Zij wilde graag voorzitter worden 
en ze bruist van de nieuwe ideeën. Bo-
vendien wilde ze meteen aan de slag. Wij 
zaten met onze mond open en onze oren 
te klapperen.' 

De nieuwe voorzitter gaf een flinke 
dot gas, waardoor de afdeling Zutphen 
ineens vooruit schoot. Mulder: 'Ze begon 
met een project voor steun bij verlies. Er 
bleek op dat gebied in Zutphen en omge-
ving nog niet veel te zijn. We willen men-
sen gaan steunen bij allerlei vormen van 
verlies; we trekken het wat breder. Dus 
niet alleen sterfgevallen, ook mensen die 
hun werk zijn kwijtgeraakt en daar pro-
blemen mee hebben. Of bij stukgelopen 
relaties. 

Lood in de schoenen 
Via een groot artikel in het Gelders Dag-
blad hebben we onze plannen bekendge-
maakt. Daarin werd een bijeenkomst 

• De afdeling Zutphen gaat zo snel vooruit dat 

het bestuur de ontwikkelingen nauwelijks bij 

kan houden. 

voor belangstellende vrijwilligers aan-
gekondigd. We gingen daar met lood in 
de schoenen naar toe; wat zou het wor-
den? We hadden een tafel met acht stoe-
len neergezet. Maar de mensen bleven 
maar binnenstromen. Op een gegeven 
moment zaten er meer dan vijfendertig, 
je houdt het niet voor mogelijk. Ik dacht: 
wat gebeurt hier? Uiteindelijk zijn er 24 
mensen overgebleven die daadwerkelijk 
mee willen doen. Zij volgen nu een cur-
sus. Nu moet er een folder gemaakt wor-
den.' Lachend voegt ze daaraan toe: 'En 
weer een artikel in de krant, want nu 
moeten we klanten hebben.' 

Na jaren doorsudderen kreeg de afde-
ling Zutphen dus nieuw elan. Het smeu-
lende vuurtje begint steeds harder te 
branden. Vriendschappelijk huisbezoek, 
een maatjesproject voor psychiatrische 
patiënten en Home-Start, opvoedings-
ondersteuning voor gezinnen met jonge 
kinderen, daar wil Zutphen nu aan gaan 
werken. Ook wil de afdeling samen met 
het Humanistisch Verbond kijken of er 
iets gedaan kan worden aan humanisti-
sche geestelijke verzorging in deze Gel-
derse gemeente. 

Mulder ziet nog wel obstakels. 'We 
kunnen leuke projecten bedenken, maar 
waar haal je het geld vandaan? Vrijwilli-
gers werven, dat lukt nog wel. 

Potje reiskosten 
Maar er worden ook reiskosten gemaakt, 
hoe ga je daarmee om? Daar hebben we 
wel een potje voor, maar dat is zo leeg. 
Dan moeten wij dus andere financie-
ringsbronnen zoeken, zoals donateurs, 
gemeentesubsidies of sponsors. Maar 
we hebben geen mensen die dat kunnen 
regelen. Daar moeten wij dus iets op ver-
zinnen.' 

Ook wordt het enthousiasme soms ge-
temperd door regeltjes en procedures. 
'Een vrijwilliger bij ons wil Home-Start 
opzetten. Ze vindt het zo'n goed project 
dat ze er meteen mee wil beginnen. Maar 
dat kan helemaal niet. Er moet eerst on-
derzoek gedaan worden of er inderdaad 
behoefte aan is. Dan moet je naar de ge-
meente om te kijken of er subsidie voor is 
en overleggen met andere maatschappe-
lijke instellingen. Zo ben je weer jaren 
verder voordat je eraan kunt beginnen.' 
Gelukkig is er pas startsubsidie beschik-
baar gekomen voor Home-Start. 'In sep-
tember gaan we kijken hoe we verder 
kunnen.' 

Hoe zou Rina Mulder tot slot de afde-
ling Zutphen willen typeren? 'Het stelde 
nooit veel voor', zegt ze heel eerlijk. 
'Maar het begint wat te worden. We zijn 
een afdeling die uit het dal klimt. We 
konden op een of andere manier nooit 

genoeg vrijwilligers vinden om nieuwe 

activiteiten op te zetten. Door een naar 

buiten gerichte aanpak lukt dat nu won - 
derwel.' 
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genda 
Bijeenkomst  Groot Management Team.  Plaats: Amsterdam, inlichtingen: 

Landelijk Bureau (Wanda van Doorne) telefoon 020 • 523 11 00. 

Vergadering  Dagelijks Bestuur Humanitas.  Inlichtingen: Landelijk Bureau (Wanda van Doorne), 

telefoon 020 523 11 00. 

Coalitieberaad  Platform Armoedebestrijding,  mede georganiseerd door Humanitas. 

Meer informatie: Landelijk Bureau Humanitas (Wanda van Doorne) telefoon 020 • 523 11 00. 

Hoofdbestuursvergadering  Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau (Wanda van Doorne), 

telefoon 020 • 523 11 00. 

Opening  Academisch Jaar  1999-2000 Universiteit voor Humanistiek. 

Plaats: Ottone, Kromme Nieuwe Gracht 62, Utrecht. Aanvang: 15.30 uur. 

Derde workshop t.b.v. het ontwikkelingstraject voor de PR-campagne voor het  district Noord-West  in 

Alkmaar. Inlichtingen: Humanitas districtskantoor N/W, telefoon 020 • 305 11 33 (Tirtsah Kerpel) 

(onder voorbehoud). 

Derde workshop PR-campagne  district Noord-West  in Amersfoort. 

Inlichtingen: telefoon 020 • 305 11 33 (Tirtsah Kerpel) (ondervoorbehoud). 

Module 1 bestuurderscursus voor bestuurders van afdelingen en districten van Humanitas. 

Plaats: Conferentieoord Kerk en Wereld in Driebergen. Informatie en aanmelding: Landelijk Bureau 

Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 11 00. 

Regionale ontmoeting  Humanistisch Verbond in de regio's Zuid en Zuid-West, met als thema inspiratie. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond (afd. Regionale Activering) telefoon 020 • 521 90 40. 

13e Anton Constandse-dag,  lezing in de traditie van vrijdenker Constandse, georganiseerd door 

De Vrije Gedachte. Plaats: Drift 6 (Universiteit voor Humanistiek) in Utrecht van 13.00 tot 16.00 uur. 

Derde workshop t.b.v. het ontwikkelingstraject van de PR-campagne voor het  district Oost  in Zutphen. 

Inlichtingen: Humanitas districtskantoor Oost, telefoon 0575 • 546 057 (Marian Voogd). 

(onder voorbehoud) 

Brainstormbijeenkomst  Platform Nederland 2010  in restaurant/vergadercentrum Hoog Brabant, 

Radboudkwartier 23 in Utrecht van 18.00 tot 21.30 uur. Gedachtenwisseling over toekomstig beleid en 

functioneren van maatschappelijke organisaties. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas(Wanda van 

Doorne) telefoon 020 • 523 11 00. 

Regionale ontmoeting  (Groningen, Friesland, Drenthe) door het Humanistisch Verbond met als 

thema inspiratie. Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond (afd. Regionale Activering) 

telefoon 020 • 521 90 40. 

Derde workshop t.b.v. het ontwikkelingstraject van de PR-campagne voor het district Zuid-West in 

Dordrecht.  Inlichtingen: Humanitas districtskantoor Z/W, telefoon 070.358 42 84 (Margriet Dijkstra). 

Derde workshop PR-campagne voor district Oost in Zwolle. Inlichtingen: telefoon 0575 546 057 

(Marian Voogd). 

Derde workshop PR-campagne voor district Zuid-West in  Den Haag. 

Inlichtingen: telefoon 070-358 42 84 (Margriet Dijkstra). 

Derde workshop PR-campagne voor  Drenthe.  Inlichtingen: telefoon 050- 312 06 33 (Duco Feenstra). 

Derde workshop PR-campagne voor Groningen. Inlichtingen: telefoon 050- 312 06 33 (Duco Feenstra) 

Derde workshop PR-campagne voor  Friesland.  Inlichtingen; telefoon 050- 312 06 33 (Duco Feenstra). 

Introductiedag vrijwilligers  en beroepskrachten op het Landelijk Bureau. Informatie: Landelijk Bureau 

(Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 11 00. 
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Nieuws van de PR-Campagne 

Campagnebeeld wordt zichtbaar 

•
In de eerste en de tweede workshop, die inmiddels door het hele 

land zijn gehouden, zijn de contouren van de campagne duidelijk 

geworden. Een groot aantal afdelingen is al bezig met de voorbereidin-

gen voor een direct mail-actie en de inventarisatie van het aantal beno-

digde vrijwilligers per afdeling. Onlangs is de derde serie workshops ge-

start. Daarin is de aandacht mede gericht op het produceren van een 

campagneplan en aan het benaderen van de pers. Het campagnebeeld 

is het derde onderwerp dat in de workshop aan de orde komt. Campag-

nemaker Frank Pels (bekend van campagnes van de Postbank en de 

NCRV) is onlangs aangetrokken om het campagnebeeld te ontwikkelen. 

Binnenkort zal het concept daarvoor worden gepresenteerd aan een 

klankbordgroep, bestaande uit een afvaardiging van deelnemers aan 

de workshops. 

Voor meer informatie over de campagne: Landelijk Bureau Humani-

tas, Jacqueline Kenkel/Wendy Maas (020-5231100). 

Nieuws voor kader en bestuurders Organisatie 

Besteding Sponsorloterij 

•
Humanitas heeft voorlopig aan een 

aantal projecten geld toegekend uit de 

opbrengsten van de Sponsorloterij. Dit ter 

stimulering van de verdere ontwikkeling van 

de projecten. 

Samen de schouders eronder Dit is een 

project van de afdeling Zuid-limburg en de 

Stichting Kinderopvang Humanitas dat 

gericht is op voor- en vroegschoolse onder-

wijsstimulering. Het project kan rekenen op 

een eenmalige bijdrage. 

Humanitas Dar el Hidaya Dit behelst een 

plan van de Stichting Humanitas Thuiszorg 

en Maatschappelijke Dienstverlening om te 

komen tot een opvanghuis voor Marokkaan-

se jongeren. Er is een eenmalige bijdrage in 

de investeringskosten en de exploitatiekos-

ten voor het eerste jaar. 

Voorlopige voorziening jongerenopvang 

Spijkenisse Dit initiatief van de Stichting Hu-

manitas dak boven je hoofd van de afdeling 

Voorne/Putten/Roozenburg voorziet in de 

opvang van dakloze jongeren. Zij krijgt een 

bijdrage voor het eerste jaar. 

100+ OR 

•
De Ondernemingsraad van Humanitas 

heeft wat de vieren. Sinds juni is zij 

uitgebreid van vijf naar zeven zetels. Dat 

komt door de uitbreiding van Humanitas zelf: 

het aantal werknemers is gestegen tot 

boven de honderd. De WOR (Wet op de on-

dernemignsraden) biedt de mogelijkheid 

voor zeven afgevaardigden. Nieuw zijn Willie 

Spijk (Opvang Stichting Humanitas Gasten- 

• Oud-bestuurslid Peter van Agteren. 

verblijf Twente), Marian Voogd (secretaresse 

bureau district Oost) en Willem de Vries (MA 

Consulent district Noord). Jaap Bosscha, 

Loes Meijer, Wim Rasker en Tim van Velsen 

waren reeds OR-lid. 

Het tweede verheugende feit is dat er 

geen zetels meer vacant zijn. De oude OR 

had één lege zetel, maar tegenwoordig is 

het enthousiasme voor actieve medezeggen-

schap gegroeid. OR-voorzitter Loes Meijer 

denkt dat er een verband bestaat met de 

werkbezoeken van de OR aan Humanitas-

projecten. 'Wij zijn naar Groningen, Ensche-

de, Hengelo en Rotterdam geweest', zegt 

Meijer. 'Deze maand brengen wij een bezoek 

aan district Zuid en onze personeelsbijeen-

komst in november willen wij koppelen aan 

een bezoek aan DMH. Soms slaan wij zo 

twee vliegen in één klap: wij hebben een per-

soneelsbijeenkomst en tegelijk een werkbe-

zoek. Stel dat je administratief medewerker 

bent op het Landelijk Bureau, dan hoor je 

wel van alles over Humanitas-activiteiten, 

maar je ziet ze nooit.' 

Volgens Meijer maken de werkbezoeken 

het voor werknemers ook gemakkelijker om 

bepaalde zaken onder de aandacht van de 

OR te brengen. In de komende periode gaat 

de OR aandacht besteden aan onder andere 

functionerings- en beoordelingsgesprekken, 

loopbaanplanning, het aanstellingsbeleid en 

pc-privé. 

Personalia 
IE Op 24 juni is in zijn woonplaats Rotter-

dam Peter van Agteren overleden. Van Ag-

teren is lid geweest van het hoofdbestuur 

van Humanitas en heeft deel uitgemaakt 

van de redactie van Van Mens Tot Mens. Hij 

was al enige tijd ziek. Peter van Agteren is 

50 jaar geworden. 

■ Wil Cochius en zijn vrouw van de afdeling 

Alkmaar zagen hun trouw aan Humanitas 

beloond. Cochius is benoemd tot lid van ver-

dienste. Zij vrouw Annerie was daar al eer-

der benoemd. Beide zijn dertig jaar actief lid 

van Humanitas. 

■ Nathalie Boerbach en Tineke Meuwis-

sen zijn aangesteld als coordinatoren van 

het nieuwe project Samah, voor begeleiding 

van minderjarige asielzoekers. 

Vrijwilligers 
rouwverwerking 

•
Vrijwilliger van een rouwverwerkings-

project van Humanitas word je niet 

zomaar. Cornelie van Well onderzocht in het 

kader van haar doctoraalscriptie aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek, welke rouwpro-

cessen vrijwilligers van Humanitas-projecten 

huisbezoek bij rouwverwerking hebben door-

lopen voor zij vrijwilligerswerk gingen doen. 

Getroffen door de dood van een geliefde 

worden mensen overmand door verdriet. 

Vaak komen dan vragen over de zin van het 

leven naar voren. Steun, contact met lotge-

noten, veerkracht en geestkracht helpen 

mensen om inspiratie te vinden voor een 

leven zonder de geliefde. In de laatste fase 

geven mensen zin aan hun verlieservaring. 

Deze ervaring blijkt noodzakelijk om mensen 

in verliessituaties te kunnen begeleiden. 
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Ingezonden brieven, reacties, (juridische) vragen kunt u opsturen naar Humanitas, 

Postbus 71 1000 AB Amsterdam ow. 'Postbus 71 vraag' 

Vragen 
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Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Klachten over overheldsoptretlen 
Waar kan ik terecht met een klacht over 

het niet beantwoorden van een brief door 

de gemeente? 

Vanaf i juli moeten alle overheidsorga-
nen - dus gemeenten, provincies, water-
schappen, maar ook diensten van de 
rijksoverheid zoals ministeries en de 
belastingdienst-op dezelfde wijze met 
klachten van burgers omgaan. Vanaf 
juli zal iedere burger die zich heeft ge-
stoord aan de wijze waarop een be-
stuursorgaan of een ambtenaar van dat 
orgaan zich heeft gedragen, een monde-
linge of schriftelijke klacht bij het be-
trokken bestuursorgaan moeten indie-
nen. De overheidsinstelling heeft dan de 
plicht de klager te horen en de klacht 
binnen zes weken af te handelen. Verder 
moet het bestuursorgaan jaarlijks de ge-
registreerde klachten publiceren. Daar-
naast is het de bedoeling dat alle ge-
meenten zo snel mogelijk een 
onafhankelijke, externe klachten- of 
ombudscommissie instellen. Burgers 
die niet tevreden zijn over de wijze 
waarop hun klacht is afgehandeld, kun-
nen zich dan tot die commissie wenden. 
Voor het instellen van dergelijke com-
missies komt evenwel geen verplich-
ting. In een aantal gemeenten (maar 
lang niet in alle gemeenten) bestaat wel 
de mogelijkheid klachten over gemeen-
teambtenaren voor te leggen aan de Na-
tionale Ombudsman. De Nationale Om-
budsman kan een klacht over het 
nodeloos lang wachten op antwoord of 
het onheus te woord staan van een bur-
ger door een ambtenaar in behandeling 
nemen. In de Algemene wet bestuurs- 

recht is nu bepaald dat de klager eerst de 
klachtenprocedure bij de eigen ge-
meente moet hebben doorlopen, voor-
dat hij zich tot de ombudsman kan wen-
den. De Nationale Ombudsman mag de 
klacht dus niet onderzoeken wanneer 
de klager niet eerst heeft geklaagd bij de 
betreffende instantie of ambtenaar. 
Dient u dus eerst schriftelijk een klacht 
in bij de gemeentelijke dienst of het ge-
meentebestuur. 

WAO en WW-recht bij lager salaris 

Om te voorkomen dat ik vanwege de 

hoge werkdruk in mijn huidige baan over-

belast raak - ik ben nu 57 jaar - en daar-

door in de WAO terecht kom, wil ik licha-

melijk minder zwaar werk gaan doen of in 

ieder geval minder uren gaan werken. Ik 

ben bereid een salarisverlaging te accep-

teren, maar hoe zit dat als ik straks toch 

in de WAO zou komen of ontslagen zou 

worden en op een WW-uitkering aangewe-

zen ben? 

Oudere werknemers (vanaf 55 jaar) die 
bij hun eigen werkgever minder gaan 
verdienen, houden sinds kort bij werk-
loosheid of arbeidsongeschiktheid 
recht op een ww- of wAo-uitkering op 
basis van hun eerder verdiende hogere 
loon. Dit geldt voor alle ouderen die van-
wege een loopbaanombuiging een lager 
salaris krijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat iemand een lagere functie gaat uit-
oefenen, minder gaat werken of andere 
taken gaat uitvoeren. Zo'n werknemer 
hoeft slechts aan te tonen dat zijn vaste 
loon na het bereiken van de 55-jarige 
leeftijd is verlaagd. Komt hij dan in de 
ww of wAo, dan wordt de uitkering ge-
baseerd op het loon voor de loonsverla-
ging. Deze dagloongarantie is niet be-
perkt tot een bepaalde periode, maar 
kan doorlopen tot het 65-ste jaar. Voor 
oudere werknemers die na ontslag bij 
een andere werkgever een lager betaal-
de baan vinden, gold al dat zij hun oude, 
hogere ww-recht behouden. Deze rege-
ling is per i juli verder verruimd: een 
werknemer die binnen een jaar na ont-
slag een nieuwe - lager betaalde -baan 
aanvaardt en vervolgens binnen 36 
maanden na het eerste ontslag opnieuw 
werkloos wordt, behoudt zijn hogere 
ww-recht (dagloongarantie).Voor men-
sen die bij het eerste ontslag 57,5 jaar of 
ouder zijn en die binnen maximaal een 
jaar weer aan de slag zijn, geldt dat zijn 
hun dagloongarantie tot hun 65-ste be-
houden. 

Bier en pils 
Leren ze het dan nooit? Ik heb in juni naar 
een uitzending op Omroep Fryslan geke-
ken over Domela Nieuwenhuis. Je raakt 
steeds weer onder de indruk van de inzet 
die deze man zijn hele leven heeft gehad 
voor zijn idealen. Eén van de oorzaken 
van het dom houden en blijven van men-
sen was volgens hem het alcoholgebruik. 
Een waarheid als een koe en je zou zeggen 
dat bewuste mensen daar langzamer-
hand van doordrongen zouden zijn. Dage-
lijks zie je immers dat er doden en gewon-
den door vallen, hoeveel ellende er door 
drank ontstaat. Maar bij sommige men-
sen, die zich bestuurders van Humanitas 
noemen, is dat besef nog steeds niet door-
gedrongen. Begin juli kreeg ik namelijk 
Van Mens Tot Mens toegestuurd. En daar 
staat op de voorpagina als aardige blik-
vanger een vrouw afgebeeld met een vat 
in haar handen waarop BIER.Pils te lezen 
valt. Werkelijk, daar heb ik mij voor ge-
schaamd. Het stemde mij vooral verdrie-
tig dat deze mensen die een voorbeeld 
moeten geven, zich door gebrek aan in-
zicht tot werktuigen van de alcoholrecla-
me hebben laten maken. Een dikke onvol-
doende voorVan Mens Tot Mens. 

A.K. Mulder, Oosterwolde 

Naschrift redactie 

De geportretteerde personen op de voor-
pagina van het juli-nummer van Van 
Mens Tot Mens zijn geen bestuurders 
van Humanitas. Het zijn willekeurig ge-
fotografeerde mensen op de camping. 
De redactie verkoos deze foto vanwege 
het treffende beeld van het dagelijks le-
ven.Van reclame is ons inziens geen 
sprake. Evenmin hebben wij alcohol-
misbruik geconstateerd. Wel een decor-
stuk van een tuinkabouter. 
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Humanitas doet er wat aan 

 

Duizenden vrijwilligers georganiseerd in 80 lokale afdelingen 

werken mee aan een samenleving waarin voor iedereen 

plaats is. Steun, hulp en zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

Humanitas-vrijwilligers werken mee aan o.a.: vrijwillige 

thuiszorg, steun bij rouw, home-start (gezinsbegeleiding), 

kindervakantiekampen en vakanties bij gastgezinnen, 

budgetbeheer, maatschappelijke begeleiding voor 

vluchtelingen. 

Doet u mee? 

Informatie 

Humanitas, telefoon 020.5231100 

fax 020.6227367, email info@lb.humanitas.nl  

bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 

DATUM 18 oktober 

PLAATS Mauritszaal van het Tropenmuseum 

te Amsterdam 

TIJD 
	

14.30 tot 17.30 uur 

Levenslang Delinquent? 

Is de titel van een symposium dat wordt georgani-

seerd door Humanitas, het Humanistisch Verbond 

en BONJO (BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden 
Organisaties). 

Welke bijdrage kunnen verschillende maatschappelij-

ke organisaties leveren aan een succesvolle terug-
keer van gedetineerden in de samenleving? Op deze, 

vraag probeert men tijdens het symposium een ant-

woord te vinden. 

Voor meer informatie en/of een uitnodiging kunt u 

terecht bij BONJO 020 • 523 1131. 

VORMING - TRAINING ADVIES 

Een sfimuDans voor uw vrijwUNgers 

Cursussen op maat voor uw organisatie en met 
individuele inschrijving 

• Bestuursvaardigheden 
• Visie- en identiteitsontwikkeling 
• PR- en imagobeleid 
• Loopbaan- en mobiliteitsontwikkeling 
• Communicatie-vaardigheden 
• Stervensbegeleiding en rouwverwerking 

Meer informatie: 
VHS Bergen 
Telefoon: 072 589 1 589 
Corirba Kalis of Marge Schouten 
Dnternetsóte: wijohijr.vhs.b1 
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