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De Humanistische Stichting Leo Polak Huis te Amsterdam (Osdorp) be-
heert een verzorgingstehuis voor 228 bewoners, een somatisch ver-
pleeghuis voor 100 bewoners, negen aanleunwoningen, een perso-
neelsflat en een kinderdagverblijf en is op zoek naar twee 

BESTUURSLEDEN 

ricje AVAgeeft 
:1-1:urnamf tas r' e.-,J we 

Vijf districten gaan het 
vrijwilligerswerk aanstu-
ren en ondersteunen. Le-
den van het hoofdbestuur 

gaan deelnemen in het 
bestuur van die nieuwe 

districten. Humanitas gaat 
het hoofdbestuur op een 

andere manier samenstel-
len en krijgt een 'offi-

cieel' dagelijks bestuur. 
Bestuurscommissies wor-
den stichtingen  of werk-

groepen, landelijke werk-
stichtingen krijgen stem-

recht in de AVA. En 
komend najaar krijgt Hu-
manitas nieuwe statuten. 
Dat zijn de voornaamste 
uitkomsten van een Bij-
zondere Algemene Ver-
gadering van Afgevaar-

digden op 12 maart in 
Amsterdam. 

Het bestuur van de stichting functioneert als raad van commissarissen 
en is te karakteriseren als afstandelijk ten opzichte van de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Deze is gedelegeerd aan de algemeen directeur 
daartoe statutair vastgelegde bevoegdheden bezit. 
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Het bestuur vergadert 5 á 6 keer per jaar met de algemeen directeur over beleidszaken. 

Het bestuur wordt samengesteld op voordracht van de constitutione- 
rende organisaties: het Humanistisch Verbond, Humanitas, De Vrije 
Gedachte, en op voordracht van de ondernemingsraad en de bewo- 
nerscommissies. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden, terwijl 
de voorkeur uitgaat naar een bestuurssamenstelling met zeven leden. 
Het bestuur heeft derhalve behoefte aan twee bestuursleden en zoekt daartoe kandidaten met: 

- bestuurservaring, bij voorkeur in de bejaarden-/gezondheidszor 
en bekend met het raad van commissarissen 

model c.q. het raad •?an 

toezichtsmodel;  

- goede contactuele eigenschappen en democratische inslag; 
- affiniteit met de humanistische levensovertuiging. 

Gezien de samenstelling van het bestuur zal het op prijs worden ge- 
steld als één van de te benoemen bestuursleden kennis heeft van het 
financieel/economisch beleid van.een dergelijke instelling. De functie van bestuurslid wordt 
goeding op basis van gemaakte o

ninekto
%e

e
h
n
onor

eerd. Wel is er een ver- •  
Mocht u belangstelling hebbe , dan verzoeken wij 

u 
dit, binnen 14  

gen na het verschij 
V 

het Leo Polak Huis 
nen 

Ook
ezne 

 advertentie, te schrijven aan het da
bestuur heer ID. Corzilius, telefoon: 020-619 53 33. 

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen 

met de a/gemeen 
directeur, de 

meerweg 268, 1
069 MZ Amsterdam. 

Behoefte aan 
een praade of 

gesprek? 
Bel de 

Praatiijn 
voor ()kieren 
van Humanitas.
020-62733.85 
Elke avond 9-1 
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Afgevaardigden op weg naar huis. 

De besluiten van de AVA waren hel-
der, de besluitvorming was af en 
toe knap rommelig door de veel-
heid van amendementen, die voor 
een deel pas bij aanvang van de 
vergadering werden ingediend. 
Oud-hoofdbestuurslid Joop Koop-
man  had het er als neutrale soms 

voorzi
moei- 

t-

ter van de vergadering 
lijk mee, maar wist de afgevaardig

-

den uiteindelijk toch duidelijk tteem-
maken waar zij over moesten stem maken  en welke besluiten inmiddels 
door de AVA waren genomen. 
De conclusie is dat er in de struc

-

tuur van Humanitas veel gaat veran-
deren, maar ook veel hetzelfde en is 
blijft. Doel van de verandering 
de vereniging slagvaardiger te ma-
ken, de ondersteuning van het vrij- 
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willigerswerk te versterken en 
meer toekomstgericht te werken. 
Afdelingen blijven vrij om eigen 
keuzes te maken en naar eigen in-
zicht activiteiten op te zetten en uit 
te voeren die binnen de algemene 
doelstellingen van de vereniging 
passen. Maar bij de inzet van de on-
dersteuning gaat Humanitas meer 
dan tot dusver prioriteiten stellen 
die worden bepaald door de afde-
lingen samen in het overleg binnen 
de districten. 
Districten nemen de taken van de 
gewesten over, krijgen een door de 
afdelingen gekozen Districtsraad en 
een bestuur van beperkte omvang. 
Het hoofdbestuur stelde voor: vijf 
leden. De vergadering maakte er 
vijf tot negen van. Eén lid zou wor- 
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De extra Algemene 
Vergadering van Afge-

vaardigden (AVA) 
heeft de vernieuwing 
van Humanitas  beze-

geld. Maar de emoties 
liepen  hevig op. In de 
wandelgangen onder-

schreven veel afgevaar-
digden de noodzaak 

van vernieuwing. Maar 
velen zijn ook beducht 
voor de neven-effecten 

ervan. Een impressie 
van een bewogen 

zaterdag. 

'Ik begrijp het niet', mompelde 
George Brouwer die zaterdagmid

-

dag. Dagvoorzitter Koopvan had 
de 

Algemene Vergadering van Afge-
vaardigden voor een kwartier ge-
schorst. 'Ik had niet verwacht dat dit 
voorstel zo veel emoties op zou roe-
pen.' Maar oudgedienden in de ver-
eniging hadden het al zien aanko- 

men. De extra 	maart
vergaderi 
	in 

ng van af-

gevaardigden die op 12  
Amsterdam werd gehouden, was de 
gehele dag opmerkelijk rustig 
verlopen. Tot na het middaguur. Op 

lag een voorstel van het hoofd-

b
tafel estuur om de gehele besluitvor-
ming in de vereniging te verande

-

ren. Nu ligt de besluitvorming van 
de vereniging bij de Algemen

e  

Vergadering van Afgevaardigden, 
het parlement van Humanitas. Het 
wordt gevormd door afgevaardig-
den van alle afdelingen. Het hoofd-
bestuur stelde voor om de besluit

-

vorming voortaan in handen te leg- 

Na afloop van de AVA 
dereen weer lachen. 

Extra AVA met de vlam in de pijp 

Met bloed van de vereniging!' 
den aangewezen door en uit het 
hoofdbestuur. De vergadering 
maakte er voorgedragen van. Alle 
binnen een district werkzame be-
taalde medewerkers worden dis-
trictsmedewerkers, onder leiding 
van een coordinator die recht-
streeks verantwoording verschul-
digd is aan het districtsbestuur. De 
districten krijgen vijf jaar lang elk f 150.000,- per jaar uit de vereni-
gingskas om die structuur op te zet-ten. 

Stichtingen 
Twee landelijke stichtingen nemen 
een belangrijk deel van het werk 
van de vereniging voor hun reke-
ning. De Stichting Kinderopvang 
Humanitas heeft inmiddels een 'be-
reik' van meer dan 5000 kinderen. 
De Stichting Verstandelijk Gehand_
captenzorg begeleidt ruim 200 
mensen, een aantal dat in 1994 zal 
stijgen tot ca 300. Toch hadden zij 

spreken in tot dusver formeel geen recht van 

ring. Laat stag
de Algemene  Vergade- 

stenunen 	n het recht om mee te 
kwam. als het op besluiten aan-

Dat wordt anders. Tot dusver kon- 

personen lid 
den alleen 

natuurlijke 
zijn van de vereniging. Nu is het 
voorstel aanvaard om ook 

rechts-
stemrecht zal 
personen 

als lid toe te laten. Hoe het 
worden geregeld 

moet nog worden uitgezocht. Zeker 
is alleen dat stichtingen nooit meer 
dan één derde van het aantal stem-
men zullen mogen uitbrengen. De 
meerderheid blijft bij de vertegen-
vvoordigers van de afdelingen. De afdelingen blij 

den ook zelf aanwijzen: het hoofd- 
ven die af gen. 

nam wijselijk een voorst 1 
terug om de afvaardiging vanuit de 
districtsradert te regelen (en te be 
perken tot maximaal 15 af 
egden per district) Zortodi

ge.gyrorr-nt Hurnanitas i er in 1996 een nieuw voorstel als 
nmiddels aan de nieuwe structuvv

urat gewend  is 

Bestuurscornimissies 
Naast landelijke werksticht" ger 
kent Humanitas ook een aan

illta-leln- 

delijke bestuurscommissies. Vooral 
naar buiten toe is dat een weinig 
heldere constructie: het is vaak on-
duidelijk wat de bevoegdheden 
zijn, terwijl de aansprakelijkheid 
voor hun doen en laten in elk geval 
formeel bij het hoofdbestuur ligt. 
Die bestuurscommissies verdwij-
nen. De keuze van het hoofdbestuur 
is om alle werk dat in hoofdzaak 
door betaalde medewerkers wordt 
uitgevoerd onder te brengen bij 
stichtingen. Daarnaast kunnen 
werkgroepen worden ingesteld als 
de vereniging speciale aandacht wil 
besteden aan een bepaald onder-
werp. Plaatselijk, regionaal en lan-
delijk. De Algemene Ver g a oermg 
volgde deze keuze. Dat betekent 

werk evene 
ook dat plaatselijk professioneel 

ens 
worden 	in stichtingen zal 
vooral in ondergebacht. Dat wordt 

Rotterdam een operatie 
van formaat. Afdelin gsbesturen 
kunnen zich dan helemaal concen-
treren op het vrijwilligerswerk. 

Humanitas heeft er lang over 
daan om tot de nieuwe structuguer-te 
komen. Al in 1969 la een voorstel 

fen en te vervan 
op tafel om de gewest. 

voorstel 
op te hef- 

Vooral de laatste en 

ar hebben 
door districten.  

zowel bestuurders fljs medewerkers 
veel tijd gestokert in met name or-
ganisatorische zaken. Nu wordt het 
tijd om weer alle aandacht te h ten op de 

inhoud 
van het werk,ezo constateerde voorzitter 

 Brouwer in zijn slotwo  C;org
lfes 

or ze de 
zullen het  meest fervente `vergadertijgers' 

daarmee eens zij
n.  
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ERIK STIBBE 

gen van afgevaardigden van de vijf 
districten. Het voordeel zou zijn dat 
een kleiner gezelschap zich sneller 
en met meer deskundigheid over 
allerlei zaken zou kunnen buigen. 
Dit voorstel riep echter ongemeen 
felle reacties op. 'Wij zijn het bloed 
van de vereniging!', riep D.J. Dorre-
paal, afgevaardigde van Midden-
Holland. Voor een doodstille zaal 

Roel Withaar, 
afdeling Kanaalstreek 
'Zonder contact 

met de basis ben 
je verloren.' 

'Ik geloof niet dat het voorstel 
van een district met een be-
perkt aantal bestuurders een 
sterkere club maakt van Huma-
nitas. De afstand tussen kiezers 
en gekozene wordt groter en 
dan neemt de animo af. De ge-
dachte dat een groot bestuur te 
weinig daadkracht heeft, is op 
zich niet onterecht. In de vaart 
der volkeren moet je mee kun-
nen komen. Maar als je een 
klein bestuur hebt, moet je an-
dere zekerheden inbouwen op-
dat je het contact met de basis 
niet verliest. Als je dat contact 
kwijt raakt, ben je reddeloos 
verloren.' 

betoogde hij dat hij zijn inzet en be-
trokkenheid als lid vertaald wil zien 
in rechtstreeks contact met het 
hoofdbestuur. De betrokkenheid 
van de leden en van de vrijwilligers 
stond op het spel, zo sprak menige 
afgevaardigde vanachter de inter-
ruptiemicrofoon. 
Tussen de afgevaardigden in de 
zaal zaten sommige leden van het 
hoofdbestuur stilletjes te glimmen. 
Want in het hoofdbestuur van de 
vereniging had dit voorstel niet op 
eenduidige instemming kunnen re-
kenen. 'Laat het toch op een stem-
ming aankomen', spoorde een lid 

awil 1994 VAN MENS TOT MENS 5 



jaar de situatie opnieuw wilde be-
zien. Ironisch genoeg was de zaal 
op dat moment al half leeg. Waar 
waren al die betrokken afgevaar-
digden ondertussen gebleven, zo 
luidden enkele reacties. 
Ondanks het tumultueuze uurtje op 
zaterdagmiddag toonde Brouwer zich 
tevreden over de gezette stappen. De 
beoogde vernieuwing van Humanitas 
- gewesten worden vervangen door 
vijf districten, met ruimere taken en b

evoegdheden - was een feit. 
'Dit zal niet de redding van Humani-
tas zijn', zei Brouwer na afloop. 
'Maar het creëert wel randvoor-
waarden om die redding mogelijk 
te maken. Deze plannen liggen al 
sinds 1987 niet gemakkelijk. De 
spanning tussen top en basis is tot 
op heden nooit in goede besluitvor- 

e
n
us
g
rd

v
.
ega

tr
k
ic
t.

t
N
en
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nhoudelijke impukilsusendnnaetgvn‘leveaefidgneeillrgrLell zijn 

de. districten aan de gang kunne
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dichterbij i 

dode afdelingen door tot levorie ode afdelingen 
Het gaat er nu om dat  

krijgen. Dan denk ik dat de re--1 va.  n Hurrtanitas weer een staPie..nt 

vvant
_s
ikg  zeakgo vandaag a

D
a  agt een

be" 01 0  e 1  n
i.
1.1 al, 

ba-e l'aardigden die jonger zijn 
day 

 "et gerniddelde Humanitas-li"'. 

HES VLANIING 

A.R. Sastromedjo, 
lid hoofdbestuur 

`Bijstellen van een 
navigatiesysteem: 

'Ik vergelijk de vernieuwings-
voorstellen van het bestuur van 
Humanitas met het bijstellen 
van het navigatiesysteem van 
een tanker. Er wordt vooral ge-
sproken over de lading van de 
tanker. Op landelijk niveau 
wordt op grote lijnen aangege-
ven wat die inhoud moet zijn. 
OP Plaatselijk niveau in distric-
ten wordt daar verder over on-
derhandeld. Dat is een wijze 
ontwikkeling, gezien de bewe-ging van de markt en de om-
vang van de vloot van Humani-
tas. Vergelijk het maar met 

een voetbalwedstrijd. De spelers, dat zijn de vrijwilligers en de 
professionals van Humanitas. De KNVB is het hoofdbestuur en 
de arbitrage zijn de bestuur-
ders van afdelingen en distric-
ten. Je moet de mooie 

o inhalen, 
dat 

de inzet en het jong tal 
er is, willen zien en in 

een ploeg willen 
opnemen. Anders verword je tot een veteranen-

club.' 

van het hoofdbestuur voorzitter 
Brouwer aan. Ma 
vanaf. Een stemming  ar die zag daar 

 zou de gele-
deren op de AVA alleen maar splij-
ten. De leden van het hoofdbestuur, 
die zich die middag na een schor-
sing terugtrokken orn zich te herbe-
zinnen op het voorstel, hadden min-
der tijd nodig dan de afgevaardig 
den, die hevig debatterend door 
het gebouw liepen. Het is jaren ge-
leden dat de gemoederen tijdens 
een AVA dermate zo in beweging waren. 

Met zachte stern deelde Brouwer 
even later de zaal ree 

dat het hoofdbestuur het omstreden voor 
stel had ingetrokken en Over twee 
6 VAN MENS TOT MENS april 199
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A.H. van Cent, 
voorzitter afdeling 
Midden-Holland 

besl
Vermijd 
uitvorming  

in kleine club' 
'Districten 

hebben de 
taak om

d te codrdi 
het afdelingsbel 

ei neren. Dat kan 
geen kwaad voor afdelingen die niet 

lopen.  Afdelingen die wel 
lopen, hoe ven 

niet bang te z. Een dis-trict heeft er 
alleee

nmaar baat 
bij als een afdeling 

goed /oopt. Maar het zou niet goed zijn als 
afgevaardigden van afdelingen het recht 

om op een 11101 
aan wezig te zijn wordt 

ontnomen. We moeten voorkomen 
dat de besluitvorming binnen liumani tas zich in 

een 
te klein clubje af gaat spelen. 

Je moet voorko-men 
dat juist de geïnteres-

seerde afdelingen 
worden af-

gekapt. 
iedereen moet 

vrij zijn 
om 

naar de AVII te komen, leen niet 
ieder - een hoeft stem te hebben. 

Het werk van Humanitas 
in Noord-Brabant zit hem 

vooral in netwerk-vor-
ming. Netwerken waar-
van Humanitas deel uit-

maakt en die met een ge-
zamenlijke visie en 

desnoods tegen de ver-
drukking in, als steun 

dienen van werk dat 
goed en belangrijk ge-

vonden wordt. Zo is er het 
Projectencluster maat-

schappelijke opvang in 
den Bosch. Dat cluster 

bestaat uit een negental 
Projecten dat elk op ei-
gen wijze bezig is met 

°Pvang van mensen die 
Maatschappelijk uit de 

boot zijn gevallen  of drei-
gen dat te gaan doen. 
Humanitas heeft in elk 

Van die projecten  zijn ei-
gen rol. 

Anneke Westerink, 
afdeling Bollenstreek 

'De functie van de AVA 
is veranderd.' 

'Ik vind de essentie van demo-
cratie logisch, maar moeilijk 
om uit te leggen. Inspraak is 
niet gelijk aan democratie. In-
spraak betekent dat iedereen 
zijn zegje kan doen. Democratie 
is een getrapt systeem. Dat 
vraagt van mensen een andere 
betrokkenheid. Ik onderken het  
belang van het voorstel om de 
AVA te veranderen. Maar ik on-
derken ook dat dit voor veel 
mensen een brug te ver is. Voor  
velen heeft de AVA een functie 
van betrokkenheid. De AVA 
heeft in de loop der jaren ech-
ter ook een andere functie ge-
kregen. Er moet beslist worden. 
Als je deze twee functies uiteen 
haalt, kun je ze beiden beter or-
ganiseren.' 
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Zo is er de Stichting Sociaal Pen-
sion, een Humanitas-project dat al 
eerder ter sprake kwam in Van 
Mens tot Mens. Er zijn de Begeleid 
Kamerbewoningsprojecten, geïni-
tieerd door Humanitas, nu aange-
haakt bij het Regionaal Instituut 
voor Beschermde Woonvormen. 
Humanitas neemt deel aan het Pro-
ject Bouwen en Huisvesten, waarin 
werkloze mensen onder deskun-
dige leiding een ongebruikt pand 
restaureren, dat vervolgens een 
goede sociale bestemming krijgt. 
En Humanitas vervult een bemidde-
lende rol in het Platform Maatschap.. 
pelijke Opvang, waarin allerlei 
soorten maatschappelijke opvang, 
van straathoekwerk tot dag- en 
nachtopvang elkaar bevragen sa-
menwerken, steunen en inspireren. 
Aan het Platform Maatschappelijke 
Opvang in den Bosch besteedt Joris 
Magnus, maatschappelijk active-
ringswerker in Noord-Brabant, rela-
tief veel tijd. 'Dat kan' zegt hij, om-
dat ik met drie collega's (vrijvvilli-
gers!) in teamverband het 
M.A.-werk in Brabant doe.' 

De Watertoren 
Om een beetje een beeld te 
van wat er zoal in den B 	

krijgen 
osch beurt, en vooral ook van de ge_

waarc5p dat gebeurt, verwij wijze 
Magnus naar een 	st Joris

van de deelne-
mers van het Platform Maatschap-
pelijke Opvang in den Bosch: de 
'Watertoren. De Watertoren is een 
zeer markant gebouw net buiten het 
directe centrum van den Bosch. Het 
gebouw is zijn oorspronkelijke 
functie kwijtgeraakt en i 
als 'centrum voor 
	s ingericht 

rand'. De toren beschikt over (uiter- geren aan de 
aard allemaal bóven elkaar lig 
gende) ontmoetingsruirriten, ed 

duce 
Tin 
tie- en vergaderruirrtten en kantoc

- Tineke Smolders, 
Stichting de Watert coo

-rdinator van 
over het werk in de°t ren, vertelt 
`Oorspronkelijk vvareonrewn. 
de opvang van r 	-e hier voor  Jongeren die o andgroer,i 
dan ook niet deel 

ill wat 

	

	-''()Ilgerert• voor reden.  at 
aan de  
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Humanitas 
als 
bindmiddel 
`Bij het veertigjarig jubileum 
van Humanitas zei de toenma- 
lige voorzitter Rengelink het al 
heel treffend', zegt Joris Mag- 
nus. `Rengelink zei: Het gaat er 
niet om het Humanisme te ver-
spreiden, dat is al wijd ver-
spreid. Het gaat erom de din-
gen te doen waarvan we vanuit 
onze opvattingen vinden dat ze 
gedaan moeten worden. Dit niet 
geheel letterlijke citaat van 
een oud-voorzitter van Huma-
nitas is Joris Magnus steeds bij-
gebleven. Het komt overeen 
met zijn eigen opvattingen 
over zijn werk. 'In Brabant be-
steden we alle tijd aan het bou-
wen en onderhouden van al-
maar uitdijende netwerken van 
basisprojecten. Het interes-
seert me niet hoe het heet, als 
het maar gebeurt. Humanitas is 
een middel, een instrument 
waardoor je dingen kunt doen 
die van belang zijn. Humanitas 
kan werken als bindmiddel, 
het versterkt netwerken en legt 
dwarsverbindingen, maar dan 
puur in functie van het werk.' 
Joris is zich er goed van bewust 
dat zijn opvattingen over het 
werk de profilering van Huma-
nitas in Noord-Brabant in de 
weg kunnen staan. Maar hij 
vindt dat Humanitas moet sa-
menwerken vanuit de eigen 
maatschappelijke taak met ie-
dereen die op een goede ma-
nier de mogelijkheden van 
mensen naar boven haalt en 
ondersteunt. En het zou getui-
gen van weinig respect voor 
de ander als dan overal het 
stempel HUMANITAS op zou 
moeten. 'We hebben boven-
dien ook heel veel van ande-
ren geleerd', voegt hij er aan 
toe. 
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maatschappij. Op zich is dat geen 
nieuw probleem, het heeft altijd al 
bestaan. We hadden voor die jon-
geren een trampoline-functie:  ze 
konden tot de bodem gaan, maar 
niet dieper en af en toe kreeg ie-
mand voldoende vaart om eruit te 
vliegen.' De Watertoren bood de 
jongeren een rustige, veilige plek, 
de medewerkers aten regelmatig 
met hen samen. De jongeren gin-
gen perspectieven zien door de po-
sitieve, stimulerende benadering 
en de mogelijkheden tot 
De laatste tien j 	educatie. 

aar heeft zich vol- 
gens Tineke een verschuiving voor- 
gedaan in de opvattingen van be-
leidrnakers. 'Vroeger legde m de 
verantwoording voor uitvallerse n 

bij de maatschappij en men repa-
reerde de maatschappij waar mo-
gelijk. Nu legt men de schuld bij 
degene die niet aan het maatschap-
pelijk proces deelneemt en die legt 

In welzijnsfan 
d zie je door de 

kerstbomen het bos 
niet het 

men allerlei verplichtingen ver- 
op: 

lang 

werk, scholing e.d. Aan die 
plichtingen kunnen mensen 
niet allemaal voldoen en in elk 
val is het altijd een weg van bijzon de 
Der tlange adem.' 

endens die Tineke op dit mo-
ment waarneemt, is dat het beleid 
repressiever wordt, dat er steeds 
meer uitvallers kortten en dat het aantal dak- en 	

steeds 

toe
neemt. Er komen, na eert tijdelijk be 

doelde opvang in de winter, nu 
steeds meer mensen bij de Water 

dat 	
die alleen maar behoefte hebben aan wat warmte 
	

st na- 
dat Ze boenht onder 

 debloe he mel hedoorgebracht. De dag-
en nachtopvangraogelijkheden irt 

den Bosch zijn ontoereikend. Deze 
mensen hebben belang bij peten-
tieloze opvang: rust, een kop koffie,  

de mogelijkheid te douchen of kle-
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 n hulp bij het om-

Door de komst van deze groep 
klanten is de Watertoren voor de 
oorspronkelijke doelgroep, de 
randgroepjongeren, ongeschikt ge-
worden. Ze voelen zich er niet meer 
thuis en Tineke en haar medewer-

kers zijn ook van mening dat de ani-

geving voor hen 'ongezond' is ge-
worden. Tineke T
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Platformdeelnemers, naar de stich-
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randgroepjongeren 

een dienstencentrum voor 
de pretentieloze opvang van dak-

en thuislozen. Als dat er is kunnen
d 
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opetdelokale televisie, dat de om °- 
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merendeel van deze mensen `niet  
den 	thuishoren'. Maar in elk 
geval zijn ze in den Bosch en hetrtg.  m   
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ze.  ker vali. 'Wij houden van mensen 
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Tineke is ervan overtuigd dat het 
vaak tegen de stroom op roeien is 
in dit werk. le moet als instelling 
heel goed weten wat je wilt en daar-
aan vasthouden, zeker als de ruimte 
in de regelgeving minder wordt. En 
je moet blijven kijken en luisteren 
naar wat zich binnen de doelgroep 
afspeelt. Het gaat ook niet om de in-
stelling zelf, maar om het werk, de 
beweging. Daarom zoeken we ook 
steeds naar samenwerking met ver-
wante organisaties en mensen, naar 
netwerken. Maar die netwerken 
moeten zelf ook in beweging blij-
ven, het mogen geen instituten op 
zich gaan worden. Het gaat gewoon 
°m mensen die hun ogen niet slui-
ten voor de maatschappelijke wer-
kelijkheid en die niet de moralist uit 
willen  hangen. Mensen die binnen 
hun eigen omgeving zoveel moge-
lijk humanisme uitdragen. En dan 
doet het er niet toe uit welke achter-
grond ze komen.' 

`Wij houden van 
mensen die in de 

hoek zitten.' 

Een ruime blik en een humanistisch 
'art is dus al heel wat waard in deze 
Wer

ksoort. Maar volgens Tineke is 
het niet genoeg. 'Dit werk vereist 
veel kennis van zaken. Wat de doel-
groep betreft vereist het specialisti-
sche  kennis en voor alles wat er om 
het werk heen gebeurt, kun je het 
mest een generalist zijn.' 
k  et mensen die er ook zo over den- 
en, werkt de Watertoren graag sa-

1;1eri, Bijvoorbeeld met Humanitas. 
Want het is goed om een zo breed 

draag-vlak voor het werk 
hebben. Maar Smolders schijnt 

``°gal kopschuw te zijn voor regel-tlijrig van bovenaf uit instellingen. 
ta-  "eb som het gevoel dat Humani-
b-s bang is dat de kindjes die ze 

aart er met de poet vandoor gaan. 
Dat is jammer.' 

Sociale milieuramp 
Joris Magnus is van mening dat het 
er vooral om gaat dat er veel en 
goed wordt gewerkt aan bijvoor-
beeld maatschappelijke opvang, 
onder welke vlag dan ook. 'Veel 
welzijnsinstellingen zijn er vooral 
voor zichzelf. Ze willen hun eigen 
kerstboom zo mooi mogelijk optui-
gen. Die tendens is zo sterk dat we 
daardoor in welzijnsland bijna door 
de kerstbomen het bos niet meer 
zien. Humanitas kan er veel aan 
doen om die maatschappelijke mi- 
lieuramp te keren. Door zelf trans- 
parant te zijn en te blijven. Geen 
dienstbetoon, maar dienstbaar- 

heid.' 
Mede door de opvattingen van Joris 
Magnus is Humanitas in Noord Bra-
bant een veelvormig wezen dat zich 
niet gemakkelijk laat omschrijven. 
Maar ook voor dat euvel heeft Joris 
een mooi citaat voorhanden. Op de 
televisie hoorde hij eens de toen-
malige kardinaal Alfrink reageren 
op een vraag van een jonge journa-
list. 'Die zei op een bepaald mo-
ment: Maar eminentie, nu bent u 
toch niet erg duidelijk. Waarop Alf-
rink antwoordde: Ja dat zal wel, 
maar het probleem met duidelijk-
heid is dat het niet altijd recht even-
redig is met de waarheid.' En daar 
houdt Magnus het op, zolang hij 
overtuigd is van de inzet en goede 
bedoelingen van allen die zich na-
mens en met Humanitas in Noord- 

Brabant inspannen. 

GANZEWINKEL  
JEANNET VAN 



Uit de krant geknipt nderkant van een aardig land 
Tachtig asielzoekers, die sinds sep-
tember vorig jaar in hotel Iepenhove 
in Bloemendaal verblijven, moeten 
voor het einde van de maand elders 
worden ondergebracht. Het ministe-
rie van WVC heeft verzuimd de over-
eenkomst tijdig te verlengen. 
(Het Parool, 15 maart 1994) 

In het voormalige hotel Wassenaar 
aan de Katwijkseweg worden op korte 
termijn tussen de 120 en 180 asielzoe-
kers gehuisvest. Volgens de curator 
van het eind vorig jaar failliet ver-
klaarde hotel is een voorwaardelijke 
overeenkomst gesloten met een ko-
per uit de private sector, die het ge-
bouw aan WVC zou willen verhuren. 
(Haagse Courant, 16 maart 1994) 

Het heeft er alle schijn van dat het mi-
nisterie van WVC en de COA (Cen-
trale Opvang asielzoekers) zich in de 
nesten hebben gewerkt door kortlo-
pende contracten niet tijdig te verlen-
gen. In een aantal andere g 
was al lange tijd bekend dat het con-
tract per 1 april zou aflopen, zoals met 
de gemeente Wassenaar voor het 
POC (Pré Opvang Centrum) in de 
voormalige barakken van het ministe-
rie van VROM aan de Alkemadelaan, 
waar over enkele 
	500 asiel- zoekers dienen teldeken

verdwijnen. Ook 
was het al lange tijd bekend dat het 
contract met Defensie voor de huis-
vesting van 1000 

asielzoekers  in de 
 per 1 maart 

komst wee 

Bredase Chassékaz 

van dit jaar zou aflopen. De overeen-

d met een maand verlengd, maar de 1000 asielzoekers mo 
over enkele weken echt vertreeten (Algemen Dagblad 	kken , 15 maart 1994) 
In Winterswijk heeft 
C. Stigter 
kers ide opvang 

b
v
u
a
r
n
gerneester  n  

het nieuwe centrum in haar 
asielzoe- 

gemeente deze week stop 

weigert nieuwe asielzoekegr:tote tZeij laten totdat vier extra a 

toegevoegd aan het politieke zijn VVinterswijk Die a 
	r s van worden belast met het gentenrri

zicohetteonp asielzoekerscentrum
zaken. 	

en aanverwante 
het  

De Centrale Opvang Asielzoekers 
slaagt er de laatste maanden slechts 
met de grootste moeite in om de ge-
middeld 1200 asielzoekers per week 
onder te brengen. In maart en april 
raakt de COA bovendien zevendui-
zend opvangplaatsen kwijt die tijde-
lijk waren gehuurd en nu weer nodig 
zijn voor toeristen 
(De Volkskrant, 11 maart 1994) 

B & W van Utrecht is in principe ak-
koord gegaan met het verzoek van 
het ministerie van WVC voor de 
noodopvang van 150 extra asielzoe-
kers in het voormalige militair hospi-
taal Dr A. Mathijsen. Het is de bedoe-
ling dat deze groep vier ma anden in 

Joseph Haydn- 
het complex aan de Jose 
laan zal verblijven. Momenteel zijn in 
dit asielzoekerscentra 
lingen gehuisvest. 	m 326 vluchte-

De Centrale Opvang Asielzoekers 
(COA) die met de huisvesting van vluchteling 	

belast, heeft voorts het contractnis
in Texel voornet een opvangcentrum de 
kunnen verleng

en
komende zomer 

 (De 
Telegraaf, 24 maart 1994) 
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In de Rotterdamse Maashaven ligt 

opvang vandaag een hotelboot volo-rt de opvang van asielzoeker 

van WVC hebben de geOeePny

teerRzootek 
Progress' 
terdam en de deelgerneente Charlois ingestemd met de k 

\n/orden gehuisve  aas
Idielzelekers °P 

den. Er  kunnen sso  Maal twee maan_ 
voor rnaxic)rnst van de '88 
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°.  s  ' aldus de ge_ Volgens ee, ,... 

woordvoerd  

zal de '88 Progress', de grootste ho-
telboot van Nederland, in mei naar 
Dordrecht varen. Daar krijgt het 
schip een ligplaats voor een jaar. Vol-
gens de gemeente Dordrecht is ech-
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(Trouw, 23 maart 1994) 
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kers op te vangen, kunnen rekenen 
op een rijksbijdrage van ongeveer  
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(De Volkskrant 23 maart 1994) 
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WVC hoopt nog dit weekend over- e ,. 

meentebestuur van Den Bosch over „t  

eenstemming te bereiken met het g 

de Koning  

door zouden 500 plaatsen voor 01-, 
Willem I-kazerne.  Daarripi. 

zoekers beschikbaar blijven, 1-let op' 

het huurcontract rn. 

vangcentrum in Den Bosch moest 
aanvankelijk op 1 april sluiten °III, 
plaats te maken- 	- 	__1,-, 

voor een ru-u° 
..COr 

lege H fi zal  

met 160 worden uitgebreid door ' 
()=-- - angcentrum in Roerm°11-1., et 

Plaatsen van caravans. 
(De Telegraaf, 25 maart 1994) 
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De 
Er is in Nederland een 

beweging aan het 
groeien die naar mijn 

stellige overtuiging 
haaks staat op alles wat 
Humanitas als oogmerk 
heeft. Het gaat om een 
beweging die geen re-

spect kan opbrengen 
voor wat afwijkt. Een 

beweging die geen to-
lerantie kent, die zich 

verzet tegen de integra-
tie van verschillende 

culturen, een beweging 
die niets van 

doen heeft 
/net ge- 
wone 

Inede-
Inense- 

lijkheid , 
met 

begrip 
voor 
elkaar. 

Mensen vragen zich wel eens af of 
een club als Humanitas nog nodig is 
in Nederland. Alles is hier toch aar-
dig geregeld. Niemand hoeft hier 
van honger om te komen. Wie hier 
ziek is krijgt hulp. Iedereen heeft 
hier een dak boven het hoofd, be-
halve dan veel ex-psychiatrische 
patiënten, zwerfjongeren en andere 
thuislozen. Plus af en toe wat vluch-
telingen voor wie we zo gauw geen 
opvang kunnen verzinnen. De rech-
ter waakt er over dat we elkaar niet 
al te hard beledigen. En in de poli-
tiek kunnen we elkaar van alles 
naar het hoofd slingeren maar dat 

kost niemand letterlijk de kopland 
Nederland is best een aardig land 
om in te wonen. Maar toch houdt het 
mij ontzettend bezig wat er gebeurt 
aan de onderkant van onze same
leving. Daar zitten mensen in de 
knel. Dat zijn de mensen aan de 

economische 
onderkant. Die kan 

Humanitas een beetje helpen. Door 
naast ze te staan, door voor ze op te 

komen. Plaatselijk met onze 
vrijwillige hulp- en dienst

-

verlening. Met goed pro- 
fessioneel werk. Lande- 

lijk door samen met be- 
vriende organisaties 
het humanistische ge-
luid meer stem te ge-
ven. Er wordt aan ge-
werkt, u hoort er nog 

van. 

Economische problemen 
kan je met economische 
maatregelen te lijf gaan. 
Die maatregelen kunnen 

onaangenaam zijn, maar 
meestal lossen 
ze iets op. Heel 
wat anders zijn 
de problemen 
die we elkaar 
aandoen met ge-
brek aan toleran-
tie, gebrek aan 
begrip, gebrek 
aan respect voor 
elkaar. Dan heb 
ik het over die 
andere onder- 

kant van de samenleving. Over een 
beweging die mensen discrimi-
neert omdat ze toevallig buiten 
onze landsgrenzen geboren zijn. 
Die kijkt waar je vader of moeder 
vandaan komt, ja zelfs je grootvader 
of je grootmoeder. Een beweging 
van mensen die bang zijn voor `de' 
Islam omdat ze meer gewend zijn 
aan protestant en katholiek. Mensen 
die 'de buitenlanders' de schuld ge-
ven van alles wat er mis gaat. Van 
de criminaliteit. Van de werkeloos-
heid. Van het tekort aan huizen. Van 
kortingen op de uitkeringen. Die 
onderkant van de samenleving is 
pas echt een gevaar voor Neder-
land en dat gevaar is bij de verkie-
zingen voor de gemeenteraden dui-
delijk naar buiten gekomen. 

Er is in Nederland een beweging 
die de democratie gebruikt om de 
democratie de nek om te draaien. 
Die discussies uitlokt waar een fat-
soenlijk mens zich voor zou moeten 
schamen. In een land waar dat ge-
beurt heeft Humanitas wel degelijk 
een opdracht. Onze taak is er toe bij 
te dragen dat mensen in de knel 
een eerlijke kans krijgen in onze sa-
menleving. Dat er opvang is voor 
wie uit de boot dreigt te vallen. Dat 
we onze samenleving leefbaar hou-
den, ook voor minderheden, ook 
voor mensen die er een andere 
leefwijze op na houden. Voor men-
sen met een anders gekleurd vel. 
Voor mensen die de kluts kwijt zijn. 
Voor mensen die hun verantwoor-
delijkheid voor zichzelf even niet 
aan kunnen. 

Humanitas heeft de afgelopen jaren 
veel tijd en aandacht gestoken in de 
structuur van de vereniging. Het is 
de hoogste tijd dat we weer alle 
aandacht gaan richten op de inhoud 
van ons werk. 
Want die twee onderkanten van Ne-
derland zitten mij niet lekker. Daar 
moeten we wat aan doen. 

GEORGE BROUWER 

apr4 1994 VAN MENS TOT MENS 11 

(NRC Handelshl 
10 

VAN MENS TOT 	ad 11 Maart 1994) 
MENS april 1994 

er van ixr,
V, 

 
"v C 



Wegwijzer in een kik 
oerwoud van afkortingen 

De klacht is bekend. Wat 
betekent HIVOS, HOM of 
HSHB? Wat is het verschil 

tussen het HSN, en het 
HVO. Wat bedoelen ze 

met de HUB en wat met 
de HOS? Afkortingen zijn 

vaak niet te vermijden om 
ruimte te sparen of te 

voorkomen dat een arti-
kel wordt overwoekerd 

door veelvuldige herha-
ling van een lange naam. 

Maar is het daarom dui-
delijk waarover we het 

hebben? Kan je aan drie 
of vier letters aflezen 

waarmee de bedoelde in-
stelling zich bezig houdt? 

Een uitleg. 
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Humanistisch Nederland kent een 
hele reeks organisaties, die meestal 
worden aangeduid met tot een 
korte letterreeks afgekorte namen. 
Humanitas is daarop een gunstige 
uitzondering: die naam is zelf al een 
afkorting van de `Nederlandse ver-
eniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevings-
opbouw Humanitas'. 
De twee voornaamste doelstellin-
gen van Humanitas zijn in die naam 
aangegeven: maatschappelijke 
dienstverlening en het leveren van 
bijdragen aan de opbouw van onze 
samenleving. Die twee begrippen 
omvatten een breed terrein van ac-
tiviteiten, maar geven ook een be-
grenzing aan. De begrenzing is 
vooral dat Humanitas zich in sterke mate richt op praktisch werk in ei-gen land. 

Dat werk kan veel ver-
schillende zaken omvatten. Van 
Mens tot Mens schrijft er regelmati 
over. Het humanisme is oor Huma 

men werkt: zo 	
g  

v 
nitas een achtergrond, van waaruit 

gansnder dogmatische uit- 
gpunten, met respect voor de 

eigen opvattingen van degene voor 
wie Humanitas zich inzet. 

De voornaamste werkterreinen van Humanitas zijn te 

willige thuiszorg (waaronder veel 
id 	in de vrij- 

hulp- en dienstverlening aan oude-re \ 4  
n), Jongerenwerk (b. de vakan tiekampen V
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(HV) wil 
plaats zijn voor mensen die zich in 
een humanistische levensvisie her-

discussi
kennen.Daartoe organiseert het HV lezingen, 	

es en bijeenkom- sten op het gebied van de filosofie 
en de ethiek. Maar daar blijft het 
niet bij In onze sainenleving probe_ 

Het Humanistisch V 	 daara  

ren vele levensbeschouwingen in-
vloed uit te oefenen. Het HV wil in 
die samenleving de belangen be-
hartigen van humanisten en in veel 
gevallen ook die van andere buiten-
kerkelijken. Met het toenemen van 
het aantal buitenkerkelijken, is die  
functie naar de achtergrond ver-
schoven. Ook veel praktisch werl, 
vanuit een humanistische levensvi-
sie is door het HV op gang ge-
bdirnagch
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tie van humanisten aan het Huma-
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FlV, 
Probeert kinderen ervan  

bewust te maken dat zij zelf richting 
kunnen geven aan hun leven. plaag kunnen  geven werkgroepen van ou-
ders, HVO-gevenden en leden van 
het HV vorm aan het humanistisch 
vormingsonderwijs. Voor (na)scho- 

ling 	
t het Pedagogisch Studie-

centrum HVO, dat ook publikaties 
uitgeeft over de relatie tussen on-
derwijs en levensbeschouwing. H 
Landelijk zijn de werkgroepen VO 
verenigd in de Stichting Beheer 

HVO. 

Wereldwijd: IHEU 
De International Humanist and Ethi-
cal Union verenigt alle humanisti-
sche organisaties in de wereld om 
ideeënwisselen en elkaar uit te  oreel) te ondersteu-
(praktisch en m aniseert om het 
nen. De IHEU org  
jaar een congres, telkens in een an- 
der land. Daar komen actuele

' 	

en fi- 

losofische themas aan de orde en 
worden uitspraken gedaan die 
meestal commentaar leveren op ac-
tuele situaties. Het bestuur van de 
IHEU kan die resoluties overnemenegen 
er eigen uitspraken aan overneg 
en beiden als aanbevelin o rg ganisa- 

voorleg 

gen aan de aangesloten 
ties. Humanitas is lid van de IHEU 
en heeft een afgevaardigde in het 

bestuur. 

Europees: de EHF/FHE 
De European Humanist Federation 
Fédération Humaniste Européenne is 
opgericht om de samenwerking tus-
sen de humanistische organisaties in 
Europa te bevorderen. Ook de 
EHF/FHE kent een Board (bestuur), 
waarin Humanitas vertegenwoor-
digd is als volwaardig lid. De board 
komt enkele malen per jaar bijeen, 
vaak in België, soms aansluitend aan 
congressen van de IHEU of van een 
van de aangesloten organisaties. 
Speciale aandacht gaat uit naar de 
opbouw van humanistische organi-
saties in oostelijk Europa, waar hu-
manisme veelal (en ten onrechte) 
wordt vereenzelvigd met atheïsme = 
communisme. 

Ontwikkelingssamenwerking: 
HIVOS 
Het Humanistisch Instituut voor Ont-
wikkelingssamenwerking onder-
steunt meer dan 400 organisaties in 
het zuidelijke deel van de wereld 
bij de financiering en uitvoering 
van hun projecten. De humanisti-
sche invalshoek blijkt vooral uit de 
aard van de projecten: economi-
sche verzelfstandiging, scholing en 
vorming, gemeenschapsontwikke-
ling en het vormen van eigen orga-
nisaties. Vaak betreft het projecten 
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Humanistisch Vredesberaad' 
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ijwilligersorganisatie, houdt 51  01' 

IO/Igerert. TH  tel , 
Vereniging 

van Jonge Huula,",ip.c5 0-0  die
ci  werkt aan cursussen en -̀are e' 

agen voor humanistische l°11' 
tussen 16 en 25 jaar. 

ezig met bezinning op acties vc)0116  
het vredeswerk vanuit hurnanis,,4 
beginselen. In 1990 is de sticlit" .  
geheel losgekoppeld van het 14  

urn loop van democratie 

  

Een klassieke werkconferentie, dat 

was de bijeenkomst Democratie 

Wereldwijd die HIVOS (Humanis-
tisch Instituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking), HOM (Humanistische 
Organisatie voor de Mensenrech

-

ten) en Inzet, Vereniging voor 
Noord-Zuid Campagnes op 23 
maart hadden belegd. 
Doel van de conferentie was om te 
bezien welke bijdragen niet-gou-
vernementele organisaties, media 
en maatschappelijke organisaties 
aan het totstandkomen van demo

-

cratie kunnen leveren. net-gouver 
nementele organisaties (ook wel 
aangeduid als NOG' s) zijn onafhan-
kelijke organisaties (door burgers 
opgericht) die actief zijn op het ge-
bied van ontwikkelingswerk, demo-
cratisering of mensenrechten. Ook 
stond de rol ter discussie die Euro

- 

pese regeringen kunnen spelen bij 
het bevorderen van democratie en 
respect voor mensenrechten, met 
name in ontwikkelingslanden. De 
conferentie speelde zich voor een 
groot deel af aan de hand van con-
crete voorbeelden uit Zuid-Afrika, 
Bosnië, India, El Salvador, Sri 
Lanka, Costa Rica en Zambia. 
De ontwikkeling van democratie 
lijkt te verlopen langs bepaalde pa-
tronen, zo leerden de praktijkvoor-
beelden. Zo kan onder bepaalde 
voorwaarden democratie ontstaan. 
Voorbeelden hiervan zijn Zuid-
Afrika en El Salvador. 

Terreur en geweld 
Na tientallen jaren komt daar, bijna 
tegen de vicieuze cirkel van terreur 
en geweld in, een democratisch 
proces op gang. 

op het platteland. Sleutelwoorden 
om te bepalen welke organisaties 
en projecten in aanmerking komen 
zijn: ecologie, emancipatie, demo- 
cratie en het vergroten van de eco-
nomische zelfstandigheid van de 
bevolking. In Nederland legt HIVOS 
vooral de nadruk op voorlichting en 
fondsenwerving. 

Mensenrechten: HOM 
Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) houdt zich bezig met 
het verdedigen en bevorderen van 
de mensenrechten in de Derde We-
reld. Dat doet het HOM door voort-
durend bij `de politiek' aan te drin- 
gen op een helder, actief en doel-
treffend beleid en daar ook 
voorstellen voor te doen. Het HOM 
organiseert praktische steun, soli-
dariteit en publiciteit voor mensen-
rechten-organisaties in de Derde 
Wereld, verzorgt in eigen land 
voorlichting en stimuleert de dis-
cussie over mensenrechten en ont-
vvikkelingssamenwerking. Speciale 
aandacht gaat bij het HOM uit naar 
geweld tegen vrouwen. Het HOM is 
in hoofdzaak een vrijwilligersorga- 
nisatie, die nauw samenwerkt met 
het HIVOS. 

De universiteit: UvH 
Sinds vijf jaar heeft Nederland een 
unieke instelling binnen zijn gren- 
zen: de Universiteit voor Humanis-
tiek (UvH). De enige ter wereld! 
Deze Utrechtse universiteit inte- 
greert wijsbegeerte, psychologie, 
sociologie cultuurwetenschappen 
en theorie van de levensbeschou-
wing tot één studierichting: de Hu- 

anistie. De studie aan de UvH 
leidt de studenten vooral op tot 
geestelijk raadslieden, die mensen 
kunnen bijstaan die worstelen 
essentiële vragen rond levenmet dood. M 	 enaar ook voor functies op het terrein van beleid media en weten-
schappelijk onderzoek 

Studiecentrum: 
HSN

Het 
 Humanistisch Studiecentrum 

Nederland is een de fdzaak 
vrijwilligers gevororgani uit 
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die probeert bij te dragen aan de 
meningsvorming over filosofische, 
levensbeschouwelijke, maatschap-
pelijke en sociaal-culturele vraag-
stukken en daarbij de humanisti-
sche beginselen als uitgangspunt 
neemt. Het HSN laat onderzoeken 
verrichten, publiceert wetenschap-
pelijke rapporten en organiseert 
studiedagen. 

Wetenschap: Socrates 
Geen afkorting! Socrates is de 
naam van een wijsgeer uit de 
Griekse oudheid die wordt be-
schouwd als een van de oervade-
ren van het humanisme. De stich-
ting Socrates bevordert het weten-
schappelijk doordenken van 
fundamentele vraagstukken waar-
voor het moderne humanisme zich 
ziet geplaatst. Dat doet deze stich-
ting vooral door het instellen 
stand houden van bijzore en in 

nde leer-stoelen bij Nederlandse universi-
teiten op vakgebieden, die in hu-
manistische kring bijzondere aart-
dacht genieten 

Omroep: de HOS 

De Humanistische Omroep Stichting 
maakt radio- en telesieprogra
ma's, die de kijkers en luisteraars 

Geld voor het werk 

Zonder geld kunnen (zelfs) huma-
nistische organisaties niet leven. 
Humanitas en het Humanistisch Ver-

betalen. De HSHB kent contribuan-
ten, HOM en HIVOS hebben dona-
teurs. Andere humanistische organi-
saties worden geheel of gedeeltelijk 
gefinancierd door de overheid en 
door andere humanistische organi-
saties. Van die laatsten mogen hier 
drie worden genoemd: de Weezen-
kas (onafhankelijk), het Steunfonds 

dat geld inza 
Praktisch Humanisme 

malt voor het werk van het Huma-
nistisch Verbond en de Stichting 

fondsenromoties, die loterijen or-
ganiseert als werkstichting van (en 
ook voor) Hunianitas, 

Democratie is een 
proces dat groeit. 

Maar dat soms ook 
stilstaat of kan worden 

afgebroken. 
op 23 maart confereer-

den drie organisaties, 
waarvan twee 

humanistische, over de 
condities waaronder 

democratie kan 
groeien, bloeien en 
verdwijnen. Ook in 

Nederland kan demo-
cratie ten ondergaan. 

r:/.4evtnocra  tie is 
jec:;:riolcaensden een 
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Maar evenzo kan een democratie 
onder bepaalde condities aftakelen. 
Ook hiervan zijn voorbeelden, zoals 
het voormalig Joegoslavië en Sri 
Lanka. Tenslotte heeft democratie 
zo zijn grenzen. Voorbeelden daar-
van kwamen uit Zambia en India. Al 
jaren gelden deze landen als sta-
biele democratieën, met nette ver-
kiezingen en een oppositie. 
Juist dat is bedrieglijk. Voor de bui-
tenwereld lijkt het allemaal heel 
braaf en ordelijk te verlopen in 
zulke landen. Maar onder de opper-
vlakte blijken grote groepen in 
deze samenlevingen niet of nauwe-
lijks deel te nemen 
aan het democra-
tisch proces. Er is 
sprake van structu-
rele achterstelling 
in de samenleving. 
Niet zozeer op aan-
wijzen van de poli-
tiek, maar vanwege 
de maatschappe-
lijke verhoudingen. 
In Zambia komt de 
officiële informatie 

voor het grootste gedeelte uit het 
noorden van het land. De niet-gou-
vernementele organisaties probe-
ren hier tegenwicht aan te geven 
met een objectieve informatie- 
stroom uit het z 	

Zambia. uiden van 
Ook Vina Mazumdar, oprichtster 
van het vrouweninstituut CWDS in 
India, dacht aanvankelijk dat de d 

e-functioneerde  
in haar land n 	

e  
functioneerdaar wens 

Zij is wetenschapper en dacht dat e.   de positie 	minder florissante 
van ti van veel vrouwen na verloop jd zouz w

ou vrorden opgeheven. Onderwijs 

lossen uit hun ac°terstandssituaties. h uwen vanzelf ver- 

Maar toen zij in 1971 zitting nam i 
een commissie die tot taak had te n rapporteren  
en sociale over de economische status va 	

nl, dekte zij de deploraribvr
el-e-4two:it'arát- waarin veel vrouwe 

ven. 	 n moesten le- 

Rinderhuvvelijke  
Met hun rechten war het sinds de 
onafhankelijkheid 

-1, van 1947 
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slechter geworden. Gedwongen 
kinderhuwelijken, onderdrukking 
van weduwen, uitsluiting van ge-
scheiden vrouwen komen officieel 
niet voor, maar behoren tot de alle-
daagse werkelijkheid. Vaak, zo 
meent Mazumdar, is het de politiek 
die de grenzen van de wet over-
treedt. 

De rol van niet-gouvernementele 
organisaties blijkt groot bij de wor-
ding van democratie. Hun kracht is 
dat zij dicht bij de mensen staan en 
dat hun draag-vlak en mandaat tot 
handelen daardoor groot is. 
Europese landen kunnen een bij-

drage leveren aan 
de democratische 
ontwikkeling in de 
Derde Wereld door 
niet-gouvernemen-tele organisaties te ondersteunen. 
Maar de rol van 
veel Europese lan-
den is tweeslachtig. 
Aan de ene kant 
steunen zij inder- 
daad niet-gouver-

nementele organisaties. Maar an-
derzijds steunen zij uit eigenbelan ook dictatoriale regeringen. 	g  Een vertegenvvoordiger van het • 
nisterie van Buitenlandse Zake mi-
verklaarde tijdens de conferenri

ti onomwonden dat Nederland le 

zaken doet met de militaire. revg°e°-P ring 

economisch belang 
van Nigeria. Het land is van te 

boycotten. 'Terwijl hetbewind de- 

acceptabel 

gom te 
mocratisch gezien Met  Be- 
is', aldus de ambtenaar. 
Niet-gouvern

ernerttel
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leveren een belangri• element organisaties  
voor de wording vanjdernocratie. 
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het politiek proces is 
lijk ingrediënt vanezdgee
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Hoe essentieel deze voorwaarden  

kunnen zijn, is te zien in Angola. De 
ontluikende democratie  is daar vol-
komen teniet gedaan door een Weer  
oplaaiende burgeroorlog. In dat 
land is verzaakt om de belangrijkste  
tegenstanders na jaren van burger"
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Belangrijk is dat al deze voorwaar-
den gezamenlijk aanwezig moeten  
zijn. Kenya bijvoorbeeld kent van  
oudsher een vrije pers. Maar er 
kunnen grote vraagtekens worden 

bij het democratisch gehalte 
van dit  
Het weg-vallen van een of meer vert  

deze voorwaarden doet de vraag  

wordt 
of daarmee ook demo 

Democratische traditie 
Dat hangt af van het democratisch_ 

conferentie duidelijk Landen dil,e0, 
gehalte van een land, zo maakte. o' 

gebrek aan 

een de 

zijn minder vatbaar voor het veer-  ii 
nlocratische traditie hebben, 

zijn 
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HENK vLA.mING  

Inning 
kinderalimentatie 
De maandelijkse alimenta-
tie voor mijn zoontje be-
taalde ik voorheen via de 
Raad voor de Kinderbe-
scherming. Sinds maart van 
dit jaar blijkt dat overgeno-
men door een bureau, maar 
dat bureau brengt een 
boete in rekening, namelijk 
10% van het alimentatiebe-
drag. Mag dat? 

De onderhoudsbijdrage 
voor kinderen wordt vanaf 
1 maart inderdaad niet lan-
ger geïnd door de raden 
voor de kinderbescher-
ming, maar moet voortaan 
door de betrokken par-
tijen (de ouders of voog-
den) zelf geregeld wor-
den. Blijft u als alimentatie-
plichtige echter in 
gebreke met betalen, dan 
kan een nieuwe instantie, 
het Landelijk Bureau In-
ning Onderhoudsbijdra-
gen (LBIO), ingeschakeld 
worden. Dit bureau heeft 
inmiddels de inning van 
achterstallige alimentatie 
overgenomen van de ra-
den voor de kinderbe-
scherming. Voor die in-
ning moet in het vervolg 
ook betaald worden aan 
het bureau: 10% van de 
Periodieke betaling van 
de onderhoudsbijdrage, 
Met een minimum van f 25 
Per maand. De kosten wor-
den tegelijk met de ali-
mentatie geïnd. Voordat 
het LBIO overgaat tot in-
ning, krijgt u bericht over 
nvv betalingsverplichtin-
gen en pas tien dagen 
daarna onderneemt het 
bureau stappen om u 
daadwerkelijk tot betaling 
te dwingen. In de tussen-
tijd kunt u nog zonder bij-
komende kosten de ah-
Mentatie betalen. Betaalt u 
toch niet of bent u te laat, 
dan berekent men u de op-
Slag van 10%. Blijft u wei-
geren, dan kan de achter-
stallige alimentatie -met de 
verhoging- zelfs via loon- 
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den. Overigens is het de 
rechter, die de hoogte van  

de kinderalimentatie blijft 
bepalen. De raden voor de 
kinderbescherming 
brengen hierover geen 
advies meer uit. De vast-
stelling van het bedrag ge-
beurt aan de hand van de 
draagkracht van de ali-
mentatieplichtige ouder en 
de behoefte van het kind. 

Informatie medische 
behandeling 
Ik heb laatst een kaakope-
ratie moeten ondergaan, 
maar eigenlijk wist ik tevo-
ren niet goed wat er ging 
gebeuren. Ik heb wel her-
haaldelijk om uitleg ge-
vraagd, maar de kaakchi-
rurg ging nauwelijks op 
mijn vragen in. Achteraf 
vraag ik mij af of de arts ei-
genlijk niet verplicht was 
mij uit te leggen wat hij 
ging doen. 

Jazeker, als patiënt be-
hoort u vóór een onder-
zoek of een behandeling 
zodanige informatie te krij-
gen, dat u het doel en de 
risico's van de behande-

ling zelf kunt beoordelen. 
U moet immers instemmen 
met het onderzoek of de 
behandeling en dat kan al-
leen als u over de noodza-

kelijke kennis beschikt. 
Een arts moet u dan ook in 
begrijpelijke taal inlichten 
over de aard van de ver-
richting, de te verwachten 
gevolgen en risico's en de 
mogelijke alternatieven. 
Alleen als de arts reden 
heeft om te verwachten,  

dat die informatie ernstige 
schade voor u als patiënt 
zou opleveren, hoeft hij 
die informatie niet te ver-
strekken. Dit recht op in-
formatie vloeit voort uit uw 
recht op zelfbeschikking 
en uit het gegeven, dat u 
toestemming voor de be- 

handeling moet geven. Als 
patiënt sluit u namelijk een 
behandelingsovereen-
komst met de arts. Een toe-
komstige wet - de Wet op 
de Geneeskundige Behan-
delingsovereenkomst -
gaat deze materie binnen-
kort uitgebreid regelen. 

Onvrijwillige opname 
Welke rechten heeft een 
psychiatrisch patiënt, die 
tegen zijn wil in een inrich-

ting is opgenomen? 

De rechtspositie van on-
vrijwillig opgenomen psy-
chiatrische patiënten is 
sinds kort wettelijk vastge-
legd. In de Wet Bijzondere 
Opnemingen Psychiatri-
sche Ziekenhuizen (BOPZ). 
Die wet regelt de opname 
en rechtspositie van de on-
vrijwillig in een inrichting 
opgenomen patiënten, de-
menten en mensen met 
een verstandelijke handi-
cap. Onvrijwillige opname 
mag alleen door tussen-
komst van de rechter en 
geschiedt via een zgn. 
rechterlijke machtiging of 
inbewaringstelling. Voor 
mensen met een verstan-
delijke handicap en voor 
psychogeriatrische patiën-
ten is een eenvoudiger 
procedure opgenomen. In 
beginsel heeft een ge-
dwongen opgenomen pa-
tiënt alle rechten, die an-
dere patiënten hebben: 
recht op informatie, m.n. 
over de behandeling; 
recht op een behandel-

plan, op te stellen in over-
leg met de patiënt; toe-
stemming in of weigering 
van de behandeling; vrije 
keuze van behandelaar; 
recht op privacy, op in-
zage in het medisch dos-
sier, op bewegingsvrijheid 
en communicatie, op over- 

Met schenkingen aan uw 
kinderen kunt u hen latere 
successierechten (die be-
taald moeten worden na 
uw overlijden) besparen. 
Voor dergelijke schenkin-
gen geldt een jaarlijkse 
vrijstelling. Dat is het be-
drag dat elk jaar geschon-
ken kan worden zonder 
dat daarover schenkings-
recht verschuldigd is. 
Voor schenkingen van ou-
ders aan kinderen - onge-
acht hun leeftijd - is de 
vrijstelling in 1994 
f 7.468,- per kind. Is een 
kind 18 jaar of ouder, dan 
kan deze jaarlijkse vrijstel-
ling tot zijn of haar 35e ver-
jaardag eenmaal worden 
verhoogd tot ten hoogste 
f 37.343,-. Als in een be- 
paald jaar gebruik is ge- 
maakt van een vrijstelling 
hoger dan f 7.468,-, kan 
niet nog eens gebruik wor- 
den gemaakt van de een- 
malige verhoogde vrijstel- 
ling. Van de verhoogde 
vrijstelling moet altijd aan- 
gifte worden gedaan bij de 
dienst Registratie en Suc- 
cessie van de belasting- 
dienst. Zo'n aangifte is 
echter niet nodig, wanneer 
de waarde van de schen- 
king niet boven de vrijstel- 
ling van f 7.468,- uitkomt. 

plaatsing naar een andere 
afdeling of inrichting. 
Dwangmiddelen en 
dwangmaatregelen (zoals 
isolatie en gedwongen me-
dicatie) mogen uitsluitend 
worden toegepast in acute 
noodsituaties. Tenslotte is 
er een klachtregeling op-
genomen: bij het bestuur 
van de inrichting of bij een 
klachtencommissie kan 
men klagen over zaken, 
die met de behandeling te 
maken hebben. 

Schenkingsrecht 
Welk bedrag kan ik mijn 
kinderen schenken zonder 
dat daarover schenkings-
recht betaald behoeft te 
worden? 

steeds  

`Ook in 
Nederland kan 

democratie 
ten ondergaan' 

perspectief en verzo • 
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neVAN STOF 
'Na de transformatie' 
De terugkeer in de sa-
menleving van mensen 
die een transsexuele 
geslachtsovergang 
hebben doorgemaakt, 
dat is het thema van 
een bijzonder sympo-
sium. De bestuurscom-
missie Transsexualiteit 
van Humanitas organi-
seert dit symposium op 
donderdag 26 mei a.s. 
in het Trippenhuis in 
Amsterdam. 
De praktijk leert dat ex-
transsexuelen vaak te-
rechtkomen  in een 
zwart gat. Familie, 
werkgevers, kennissen 
zijn lang niet altijd be-
reid en in staat om te 
accepteren dat een man 
WOUW geworden is of 
een vrouw man. Maar 
voor de ex-transsexueel 
zijn werk, vrienden, het 
kunnen deelnemen aan 
sport en andere vormen 
van verenigingsleven 
even belangrijk als 
voor ieder ander. 
Doel van het sympo-
sium is het geven van 
praktische informatie 
aan hulpverleners zoals 
huisartsen, medewer-
kers van RIAGG e 
maatschappelijk werk, 
adviserende artsen en 
bedrijfsgeneeskundi-
gen van bedrijfsvereni-
gingen en medische 
diensten en ande 
langstellenden. Dere be- 
deur van het Tri 
huis aan de Kloveniers-
burgwal in Amsterd 

am. gaat om 9 uur open en 
het napraten met 
glaasje is ge pro een gram- 
18.00 van 17.00 tot 
18.00 uur. Kosten va n 
deelname inclusief 
lunch, koffie, thee, drankje en v

erslag' na 
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afloop f 150,- (mits uw 
boeking voor 1 mei ont-
vangen is, daarna 
bedragen de kosten 
f 185,-). Aanmelden is 
mogelijk door het ver-
schuldigde bedrag over 
te schrijven of te storten 
op postgiro 585.000 van 
Humanitas te Amster-
dam, onder vermelding 
van `Trippenhuis'. Voor 
nadere informatie kun-
nen belangstellenden 
op werkdagen van 9.00 
tot 12.30 uur bellen met 
Petra Klene, Humanitas, 
telefoon 020-626 24 45. 

Natuurvakanties  
Ieder jaar organiseert 
het IVi (vereniging 
voor natuur- en milieu-
educatie) natuurvakan-
ties voor jongeren vanaf 
15 jaar. Een deel van de 
tijd werken de deelne-
mers samen in de na-
tuur, ergens in Neder-
land. Daarnaast is er 
aandacht voor de na-
tuur en het milieu. 
NVN-natuurvakanties  worden gehouden tij-
dens de schoolvakan-
ties in mei en juli/a- 
gustus. Ze dure 	

u 
n een 

week (maandag t/m. za- 
terdag) en kosten f 47,50 off 80,--. 
Voor nadere informatie: 
tel 020-622 81 15, 
fax 020-626 60 91. 

liwaliteitssternpel  De Nederlandse 
ten Vereni 	Patiën- 

ging (NPV) pleitte 
ind vorig jaar in 

een rapport voor wali-
teitscriteria voor de ter-
minale zorgverlening' 
en legde gelijk een 
toetsingslijst voor ter-
minalezorgverle 
Wie er aaning in 
instelli aan 
	tafelgin 
doet  

n vol 

krijgt van het NPV een 
kwaliteitsstempel. De 
NPV is van protestants
christelijke huize en wil 
dat weten ook. Zij vindt  
dat instellingen meer 
rekening moeten hou-
den met de levensvisie 
van terminale patiën-
ten. Maar als het instel-
lingsbeleid euthanasie 
toelaat scoort dit zóveel 
minpunten dat de in-
stelling niet meer voor 
het NPV-keurmerk in 
aanmerking komt. 
Ook andere patiën-
ten/consumentenclubs  
hebben belangstelling 
voor het opstellen van 
kwaliteitscriteria bij ter-
minale zorg. Veel van de 
NPV-criteria hebben al-
gemene geldigheid en 
zijn over te nemen, maar 
op een aantal punten 
zullen afwijkende crite-
ria nodig zijn. Zoals voor 
wat betreft het euthana-
siebeleid. Vanuit een an-
dere levensvisie zal een 
liberaal beleid in deze 
eerder plus- dan min-
punten opleveren. 

Festival 
Van 7 t/m 
in Rotterda 12 juni vindt 

luchtfestival  een
itroveell; aa 

kunst en Cultuur uit de Puur 
Nederlandse Antillen 
en met name ArubaD 
organisatie is in h 

en het
adeen  van theater de Evenaar 

museum van Vol-
kenkunde. De plaats 
van handelin is in en om het 	eg
Volkenkundeuranvrert  Veerplein en de VVil-
lernskade. Op h r
dao
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het festival duidelijk 

daal<rtl. Ol
oektbPes°tgerrnill

d Ina voor eert breed pu- 

bliek. Informatie bij de 
afdeling Voorlichting  

van het museum voor 
Volkenkunde te Rotter-
dam, tel. 010-411 10 31. 

Eenpersoons 
In het jaar 2010 zullen 
we misschien heel an-
dere huizen nodig heb-
ben dan nu, levensmid-

delen in heel andere 
hoeveelheden moeten 
verpakken en vooral als 
Humanitas veel meer 
ontmoetingsprojecten  

moeten organiseren.  

Als het Centraal Bureau 
voor de Statistiek ten-
minste gelijk krijgt. 
Want het CBS verwacht 
dat in dat jaar liefst 361/4 
van alle inwoners van 
ons land alleen woont. 
De uitersten zullen el-
kaar echter ook in dit 
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het aantal grote huis-
houdens gaat stijgen' 
Met 8% tot datzelfde  

jaar 2010. Hoe ziet lov 
huishouden 
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Sologids 1994 
Ook alleenstaanden  

Willen niet altijd alles 
hun eentje doen. Oren 
het vinden van ander  
te vergemakkelijk en 
verschijnt jaarlijks de 
Sologids, waarin voor 

de ruim 3 miljoen al-
leenstaanden in 011s ta
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land de reis- en c°111
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leenstaanden hun ae›-
vice bieden. Vercler,,,195 
veel adressen van 
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Oproep 

De Stichting Protecta beheert de financiën voor 
mensen die dat zelf niet of niet meer kunnen. Deze 
stichting wil haar dienstverlening uitbreiden en 
zoekt in verband daarmee een vrijwilliger (M/V) 
voor de 

RELATIE-ONTWIKKELING 
Protecta is een werkstichting van Humanitas en ge-
vestigd in het Landelijk Bureau van Humanitas te 
Amsterdam. Het werkgebied van Protecta beperkt 
zich nu nog hoofdzakelijk tot de noordelijke Rand-
stad, maar uitbreiding naar verdere concentratie-
gebieden is gewenst. Daartoe is het nodig nieuwe 
contacten te leggen met: 

KANTONRECHTERS en GRIFFIES, omdat het de 
kantonrechters zijn die een Onderbewindstelling 
(zoals het beheer in dit geval heet) kunnen uitspre-
ken in gevallen waarin beheer door een derde 
noodzakelijk is. 
INSTELLINGEN als patiëntenverenigingen, oude-
renbonden, woonoord- en serviceflat-organisaties, 
inrichtingen voor geestelijk of lichamelijk gehandi-
capten en andere instellingen buiten of binnen de 
humanistische kring. Zulks ofwel omdat er poten-
tiële cliënten verblijven danwel omdat daar vanuit 
om raad gevraagd wordt. 
BANKINSTELLINGEN, om hun beheer en dat van 
Protecta op elkaar te doen aansluiten. 

Gezocht wordt een vrijwilliger (M/V), bijvoorbeeld 
een 55-plusser met relevante ervaring, die deze 
taak minimaal een jaar voor één of twee dagen per 
week op zich wil nemen. Uit een gift is een budget 
voor dit project beschikbaar. 
De gezochte vrijwilliger zal werken in overleg met 
een commissie, gevormd uit leden van het bestuur 
en de Raad van Advies van Protecta: Prof. dr. A.I. 
Wichers (voorzitter), B.H. Engelsman (penning-
meester) en prof. mr. J.F. Glastra van Loon (Raad 
van Advies), waaraan is toegevoegd de admini-
strateur, mr. W.L. Valk, kandidaat notaris. 

Brieven waarin u kennis geeft van uw eventuele 
belangstelling kunt u richten aan Protecta, Postbus 

71, 1000 AB Amsterdam. 
Deze brieven zullen door de commissie vertrouwe- 

lijk worden
de 	 me 
behandeld. In verband daarmee 

gaarne op enveloppe ver 	Commissie. 
Wilt u tevoren nog nadere inlichtingen dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de voorzitter 
(03438-16666) of met de penningmeester (03465- 

71813). 
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Hobby-jaar 
Het is weer een 'Hobby 
70'-jaar in Hoogeveen. 
Van 2 t/m 6 november 
a.s. kunt u deelnemen 
of een bezoek brengen 
aan de bekende twee-
jaarlijkse manifestatie 
voor vrijetijdsbesteding 
die Humanitas in de 
plaatselijke schouw-
burg De Tamboer orga-
niseert. Hobbyisten uit 
binnen- en buitenland 
laten daar zien waar-
mee zij in hun vrije tijd 
bezig zijn. 
Als u alleen of samen 
met anderen een hobby 
hebt die anderen kan 
inspireren, bent u har-
telijk welkom als deel-
nemer. Nadere informa-
tie kunt u aanvragen bij 
het organiserend co-
mité, p/a Tapuitlaan 66, 
7905 CX Hoogeveen. 

Vakantiehuisjes 
Deze twee schitterende 
houten vakantiehuisjes 
staan aan het Paters-
woldse meer, vlak bij 
Groningen. Ze zijn van 
Humanitas en geheel in- 

gericht voor gebruik 
door lichamelijk of ver-
standelijk gehandicap-
ten. Elk huisje biedt 
plaats aan 8 personen: 
de benedenverdieping 
is volledig aangepast 
voor 4 lichamelijk ge-
handicapten, boven 
kunnen vier gasten 
overnachten die geen 
problemen hebben met 
een trap. Zowel boven 
als beneden zijn toilet-
ten en douches. 
Bij de huisjes hoort ook 
een botenhuis, waarin 
een motorbootje is on-
dergebracht. Ook voor 
kano's en zeilboten kan 
worden gezorgd. 
De huisjes worden ver-
huurd voor een week, 
een weekend of een 
`midweek'. Prijzen va-
riëren van f 797,50 p.p. 
voor een hele week in 
het hoogseizoen tot 
f 295,- voor een mid-
weekje in de periode 
november t/m maart. 
Voor informatie: gewes-
telijk bureau Humanitas 
Drenthe in Assen, tele-
foon 05920-11121. 



Bezinning op de 
kwestie-Joegoslavië 
over hetgeen zich voltrekt in het 

Wij
noo tstteellmeankheent voapnpornzij s  euzdoregeelgne-

voormalig Joegoslavië. Over de 
feiten hoeven we u niet in te lich-
ten. Daarover is voldoende infor- 
matie voorhanden via de gebrui-
kelijke kanalen. En de bereidheid 
van veel mensen om op materieel 
gebied de burgerbevolking in 
voormalig Joegoslavië te hulp te 
schieten, laat tot onze vreugde 
zien dat het begrip solidariteit 
Met verdwenen is uit onze samen-
leving. Nee, onze zorgen betref-
fen de manier waaro 
wordt over een 	p gedacht 
problemen 	oplossing van de Oplossing 

Wij gaan er van uit dat de enigen 

kunnen 
die deze problemen ècht 
oplossen de burgers van het ge-

staanders 
bied zelf zijn. Wat wij als buiten- 

 
doen is hen alleen kunnen/mogen 

daarbij de hulp den  die ze zelf vragen. bie-
Helaas krijgen degenen die hun 
oplossing 'schietend' willen be-
reiken de meest nadrukkelijke 
aandacht. Wat zij aanrichten is ook zondr 
mensonterend

er  dramatisch en 
Wij hebben groot respect voor de zelfbeheersing 

die de VN-Ilauwhelmen' laten 
zien bij het gevveldloos uitvoeren 
van hun hulpverlening. Door him 
moed behouden de VN het mo-
rele recht een bemiddelende rol 
te spelen tussen de 'schietende' 
partijen. Ze vormen ook een mo-r
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°erinclhee: doorzettingsvermogen waarmee 

deze mensen tegengas geven aan 
de oorlogsstemmingmakerij  van 
de door overheden gecontro-
leerde media, hun pogingen tot 
feitelijke berichtgeving, hun 
vechten voor het vinden en on-
derhouden van onderling contact 
en communicatie enzovoort. Hun 
weg is onzes inziens de enige die  
echte oplossingen mogelijk kan 
maken: oplossingen die de bur-
gers van voormalig Joegoslavië 
dan zelf gevonden hebben. De 
groepen die vanuit Nederland 
proberen dat technisch  mogelijk 
te maken hebben onze warme 
sympathie en waar mogelijk me-
dewerking. Veel van onze HVB-
sYmpathisanten zijn daadwerke-
lijk bij deze hulpgroepen betr°1c-ken. 

Wat ons zorgen baart zijn de ge-
voelens van machteloze woede 
van mensen die hier iets willen 
'doen', die ongeduldig worden,
die zelf willen ingrijpen  en in hun  

war 
thooP niets beters weten dan 

óók 'schieten'. Daarbij uit het 009 
verliezend dat 

V.1\1- 	
het eerste schot 111 ;  een 	

of NAVO-wapen de VN de Tvarrir, —1.1k-,  maakt tot partij in het  
conflict. 
Hoewel wij, 

pacifistische deelnemers in het  or 
Humanistisch Vredesberaad,110-al 
deze wanhoop begrip hebben' 2k het  

dat wij pacifistische en niet- 

het u uit 	 elil het voorgaande duid 

wikkeling zouden vinden. 
dit een rampzalige  °I1 

9,111EKREET 

Rein Heijne is voorzitter 
van het Humanistisch 
Vredesberaad (HVB) 
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