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DEADLINE volgende schakel:  15 mei  2014  

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/
HumanistischVerbondFryslan

               Zie de mens. 
Hij is niet meer.       
Het thema van de 

maand van de 
filosofie herinnert aan 

Pontius Pilatus maar ook 
aan Nietzsche. U mag kiezen. De schijnwerper is gericht op de verdwijnende mens.  
De techniek wordt steeds meer een verlengstuk van de mens. En inderdaad: een lichte 
paniek maakt zich van mij meester als ’mijn’ internet nukken vertoond of de computer 
voor zichzelf begint. Ben ik dan nog mens genoeg, of wordt de scheidslijn dunner en 
wordt mijn tablet juist menselijker?

De Fryske Nacht van de Filosofie - 12 april is het weer zover - geeft alvast een 
geruststellend antwoord: zie de mens, hij is veel meer. Zouden alle filosofen zo’n 
positieve blik op de technologische ontwikkelingen hebben? Komt het zien in Tresoar 
op 12 april. Tablets en Google glasses zijn welkom, smartphones ook, mits uit. 
Lees er meer over op het technologische verlengstuk van de Fryske Nacht: 
www.nachtvandefilosofiefryslan.nl. 

Zelf ga ik ondertussen terug naar mijn ambacht: als vormgever van de 
handgeschreven letter, kalligraaf zo u wilt, ben ik tegenwoordig weer in mijn atelier in 
de Leeuwarder Vijzelstraat actief. Kom eens langs bij de solitaire 
ambachtsvrouw... In deze Schakel vindt u mijn handgeschreven letter 
terug in verschillende kopjes. Zonder techniek zou dat overigens ook 
niet in deze vorm tot u kunnen komen. 
Zie de mens: hij heeft zoveel meer nodig dan pen en papier...
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De nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas en 
Humanistisch Verbond Fryslân had dit jaar de vorm van 

eeen receptie na een reguliere bijeenkomst in het kader van de 22  serie 'Filosofie voor 
een breed publiek'. Ron Muyzer sprak de aanwezigen toe.

„In het blad Filosofie Magazine van januari 2014 staat een fraai artikel van 
Roman Krznaric. Deze filosoof/tennisser groeide op in Australië en Japan, en 
werkt in Engeland.
Het artikel gaat over zes verschillende begrippen uit het Oud-Grieks, die wij 
in onze taal/cultuur ruw samenvatten in één woord: liefde.
Grieken, en later door Grieken opgeleide Romeinen, onderscheidden 
verschillende vormen van liefde:

- de eros, de erotiek van Cupido
- de kinderlijke, speelse liefde, de 'ludus', de specialiteit van ludieke 

mensen
- de 'pragma', de pragmatische, volwassen samenwerking, gebaseerd 

op geduld, verdraagzaamheid en realisme
- de 'agapè' of 'charitas', onbaatzuchtig altruïsme, ook wel 

'naastenliefde' genoemd
- volgens Grieken de hoogste vorm: de 'filia', die je terugvindt in 

relaties tussen ouders en kinderen, broers en zussen, tussen 
wapenbroeders, en in de filosofie (misschien omdat de weg naar 
wijsheid soms de intensiteit van een slagveld heeft)

- en de 'filauteo', de vorm van eigenliefde die je in staat stelt om 
anderen lief te hebben, en die m.i. samenhangt met wat de filosoof 
Michel Foucault aanduidt met 'souci de soi' (zelfzorg)

En ook bij elk van deze vormen van liefde geldt het aristotelische principe van 
de matigheid: er kan sprake zijn van een te veel, maar ook van een te weinig, 
en het is de kunst om telkens weer een juist midden te vinden.
Zo kun je te veel van jezelf houden. Dan word je een 'narcist' genoemd. Je 
kunt ook een hekel aan jezelf hebben. In beide gevallen zal er van 'zorg voor 
een ander' weinig terecht komen.
Ook het Nederlandse woord voor 'filia', begeerte, maakt dit principe goed 

Nieuwjaarsboodschap van voorzitter Ron Muyzer



duidelijk: als je te weinig begeert ben je onverschillig, en voor te veel begeren 
kennen we een afgeleide van hetzelfde werkwoord: gierig.

Voor mij gaat het bij humanisme om een passende, aangename hoeveelheid van 
elk van deze vormen van liefde, en combinaties ervan. Het gaat ook om in actie 
komen wanneer het belang van liefde achteloos van tafel wordt geveegd, 
wanneer liefde wordt vervangen door een politiek, economisch, religieus, 
technologisch, militair, bureaucratisch systeem, wanneer liefde in 
kortetermijnplanningen over het hoofd wordt gezien, of wanneer liefde, zoals in 
ons tijdsgewricht nogal eens gebeurt, liefdeloos wordt wegbezuinigd.

Je weet het natuurlijk nooit, maar ik stel me wel eens voor hoe anders onze 
wereld er uit zou zien wanneer politici, ondernemers, onderwijzers, verzorgers, 
regelmatig tijd zouden vrijmaken om met elkaar van gedachten te wisselen over 
basisbegrippen als 'liefde', en over de relatie tussen zo'n begrip en hun werk.
Reflectie wordt in onze cultuur naar mijn smaak te vaak verwezen naar het 
privédomein.

Om blunders en geklungel te voorkomen moet je kennis en inzicht verwerven. 
Juist optreden vergt wijsheid, 'sofia'. Het vergaren van wijsheid is een kwestie 
van hard werken, van vallen en opstaan, en vooral van samenwerken..
Ik hoop dat we wat dit betreft een actieve toekomst tegemoet gaan.

Ik wens u allen, en mezelf, een humaan 2014, vol liefde en wijsheid! “

Ron Muyzer, voorzitter
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              Opening
              Mededelingen/ingekomen post
              Verslagen:
              Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
              Jaarverslag 2013
              Financieel verslag 2013 en begroting
              Verslag Kascommissie
              Rondvraag
              Sluiting

Algemene 
Ledenvergadering 
HV Fryslân

Datum         7 april 2014
Plaats           Prof. Mr P.S.Gerbrandyweg 75
                      Leeuwarden 
                      Humanistasgebouw
Tijd              19.30 uur

Het bestuur van HV Fryslân nodigt u uit 
voor de algemene ledenvergadering.
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Het bestuur is in 2013 vijf maal bij elkaar gekomen.

Activiteiten van het bestuur

Het jaar 2013 werd gestart met een Nieuwjaarsreceptie, gehouden in 

Leeuwarden. Het thema van 2013 was een goed verhaal.  Het was een goed 

bezochte bijeenkomst, waarin er tijd was voor vele verhalen onderling maar 

ook voor het verhaal van Herman Kassenberg  van de afdeling Humanitas 

Leeuwarden, dat werd gepubliceerd in de Schakel.

Verder werd in  2013 door het bestuur meegewerkt aan de Nacht van de 

Filosofie.  Er was redelijk veel belangstelling voor deze Nacht.  Het komende 

jaar 2014 is het plan dat we weer mee gaan doen en  in de werkgroep die de 

organisatie op zich neemt een duidelijker plek innemen dan voorheen.

De serie “Filosofie voor een breed publiek”  ging in 2013 over het thema:  

Burgerschap en Vrijheid. En er werd in de periode oktober tot en met 

december 2013 aandacht gegeven aan het  thema: Veerkracht. Deze lezingen 

worden altijd goed bezocht en geven veel stof tot nadenken.

De ALV  werd in maart 2013 bezocht door  5 leden en het bestuur.  Tijdens 

deze vergadering werd stil gestaan bij het Legaat dat HVF heeft gekregen. De 

leden werden uitgenodigd om over de besteding hiervan mee  na te denken.  

Er werden daar onderwerpen naar voren gebracht die wij als bestuur hebben 

meegenomen: zoals : bijdrage aan de Nacht voor de filosofie;  PR beleid 

algemeen ;  PR beleid en het bereiken van jongeren. Vanuit deze vergadering 

zijn er voorstellen gemaakt die inmiddels met het Hoofdbestuur van het 

Humanistisch Verbond  zijn kort gesloten.  Deze schenkingen of bijdragen 

vanuit het Legaat zijn terug te vinden op de Exploitatierekening 2013 en 

begroting 2014. Tevens werd er tijdens deze vergadering  meegedeeld dat wij 

als bestuur het besluit  namen om uit  de samenwerking met Kleurrijk 

Friesland te stappen.  Dit op grond van het feit dat wij ons als humanisten 
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nauwelijks herkenden  in de vooral religieus getinte  activiteiten.  

Wat betreft de besteding van het legaat het volgende.  Er is besloten om een 

begin te maken met het digitaliseren van de reeks: Filosofie voor een breed 

publiek.  Dit is een hele klus,  want dan hebben we het over 21 jaargangen.  

Daarbij  hebben we de hulp  gezocht bij Friesland College  in Leeuwarden en 

de ISVW in Leusden.   Dit project wordt betaald vanuit het Legaat. 

De leesgroep Filosofie bestaat nog steeds en is weer aan het lezen geslagen in 

2013.

In 2013 werd het initiatief genomen om een groep te starten onder leiding van 

Folkert  Boersma  die zich  bezighoudt met de werken van Spinoza.  Deze 

groep heeft veel belangstelling en is  ook in 2014 actief, maar gaat dan met 

Erasmus,  aan de slag.

Voor geestelijke steun heeft  voormalig geestelijk raadsman dhr. Gerrit  

Vlietstra ook in 2013 diverse leden van het HV gesproken.  De verzoeken 

hiervoor lopen via het bestuur.

Verder is het bestuur  in 2013 actief geweest om samenwerking te zoeken met 

diverse al bestaande organisaties die zich bezighouden met zingeving,  en 

organisaties die zich bezighouden met jongeren en zingeving. Dit is een 

voortdurend proces.

Het aantal  betalende leden is gedaald:  710.

Namens bestuur:  Jeannette van der Meijde
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Aanwezig:  

Bestuursleden Ron Muijzer, Baukje Scheppink, Marjoleine Beers,  Anja 

Wouters,  Thijs van Gunst, Wies Franckena, afgemeld: Jeannette van der 

Meijde.

Leden HVF:  Annemiek Horstman, Jet van holten, Folkert Boersma, Haye 

Bijlstra.

Leden afgemeld: Hans Sijes, Jan van der Wal, Cees Sterker.

Opening:  Ron Muijzer opent de vergadering.

Jaarverslag 2012 wordt door voorzitter voorgelezen.

Mededelingen :

Legaat:

Marjoleine Beers, Ron Muijzer en Thijs van Gunst zijn in overleg met het 

hoofdkantoor over  de mogelijke besteding van een legaat.  Het is door de 

erflater  bedoeld voor de besteding in  HV Friesland.  Er komen tijdens de 

vergadering enkele  ideeën naar voren:

Jet van Holten zou het geld graag besteden voor Humanistische Geestelijke 

Verzorging in zorginstellingen in de provincie. 

Folkert Boersma denkt aan een bijdrage aan de Nacht van Filosofie.  Zo zou 

het HVF een duidelijker stempel op de organisatie kunnen zetten.  Het zou 

dan in de vorm van een meerjarenfonds kunnen zijn.  De suggestie dat het een 

meerjarenfonds voor speciale projecten zou kunnen zijn lijkt in de praktijk 

niet mogelijk.;  het  Hoofdkantoor geeft de voorkeur aan directe besteding aan 

een bepaald project. Het  geld zou ook besteed kunnen worden aan royalere 

beloning voor de sprekers van de filosofiereeks.

Jet van Holten, Piet Postma en Folkert Boersma pleiten ook voor een activiteit 

voor het bereiken van jongeren.  

Anja Wouters zou een deel van het geld willen besteden aan een professioneel 

vormgeven van PR actie met folders en advertenties.
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Wies Franckena pleit ook voor het aantrekken van jeugd. Piet Postma ziet de 

benadering van leerlingen van het HVO als langetermijninvestering voor 

belangstelling voor het HV op latere leeftijd. Het merendeel van de 

aanwezigen betwijfelt  of dit in de praktijk zo werkt.

Thijs,  Marjolein, Thijs werken de voorstellen verder uit i.s.m. Hoofdkantoor 

HV Amsterdam.

Kleurrijk Friesland:

Wies Franckena is namens het bestuur actief geweest in deze organisatie.  Ze 

heeft te kennen gegeven dat ze niet langer in deze organisatie zitting wil 

nemen. De reden hiervoor is dat ze zich als humanist niet thuis voelt  tussen 

deze vooral religieus getinte activiteiten. Het HVF bestuur stond daarachter. 

Een brief van die strekking naar Kleurrijk Friesland is gevolgd door een 

constructief gesprek met het bestuur van de organisatie. Binnen KF worden 

vooral overtuigingen geëtaleerd, terwijl  het HVF meer beschouwend van 

aard is, zonder aandacht voor rituelen die bij andere deelnemers wel bestaat. 

Hans ten Houten, participeert nu op persoonlijke titel als humanist in KF, niet 

vanuit het bestuur.

Financieel verslag en begroting 2012:

De kascommissie, bestaande uit Folkert Boersma en Haye Bijlstra geven 

goedkeuring. Thijs merkt op dat er een klein foutje zit in de Schakel.  Bij de 

begroting voor 2013 moet het begrote resultaat 2100,- zijn waardoor het totaal 

aan de creditzijde gelijk wordt aan dat van de debetzijde. 

Er wordt door Jet van Holten gevraagd of het niet prettiger is om te bankieren 

bij Triodos of ASN.  Maar de bank wordt landelijk door het HV beslist.

Folkert Boersma is nu tweemaal kascommissielid geweest en neemt onder 

dankzegging afscheid. Haye Bijlstra blijft nog een jaar en de commissie wordt 

aangevuld met Piet Postma.

Rondvraag:  

Behalve Friesland als groter geheel, Sneek en Oosterwolde staan er geen 

activiteitencommissies meer op de begroting. Zouden de afdelingsbesturen 

zoals vroeger niet dichter bij de regio's moeten staan en meer mensen kunnen 

activeren?

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter Ron Muijzer.
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Exploitatierekening 2013 en begroting 2014

BATEN 2013 2014

OMSCHRIJVING Baten Begroting

Contributie € 8613 € --

Rente ING 333 550

Rente Steunfonds

HV 198 1150

Friesland 469 400

Cursus Spinoza 195 400

Legaat 36000

Resultaat €27250 N

Totaal € 48721 € 32950

Financiën
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LASTEN 2013 2014

OMSCHRIJVING Lasten Begroting

Friesland € 1696 € 1900

Cursus Spinoza 763 1400

Sneek 140 200

Filosofie 3267 4700

Organisatiekosten 1030 2000

Publiciteit (Schakel) 2538 2750

Nacht vd Flilosofie 5000

Jaarboek Erasmushiem 2500

Digitalisering fil. boekjes 5000

Lezing 5000

Jongerenproject 2500

Resultaat €39287 P

Totaal €48721 € 32950
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BALANS 2013

Activa Passiva

Deposito 56.474 Vermogen 2012 33.500
Steunfonds HV
ING 
Zakelijke rekening 483 Resultaat 2013   39.287
ING
Spaarrekening 64.891 Legaat (Steunfonds)   49.061

Vermogen 2013              121.848

Totaal 12.1848 Totaal 121.848

Toelichting
In 2013 mochten wij een legaat van ruim € 85.00,= ontvangen. Wij zijn daar 
uiteraard bijzonder verheugd over. Wij hebben geen toestemming om de naam 
van de gulle schenker te publiceren.
Onze dank is groot.
€ 50.000van dit legaat is tijdelijk ondergebracht bij het Steunfonds Humanisme.
Het legaat maakt het mogelijk de komende jaren extra activiteiten te 
ontplooien. Activiteiten brengen extra werk met zich mee. Wij hopen dat u ons 
de komende jaren wilt ondersteunen met het organiseren van deze activiteiten. 
Via de Schakel zullen wij t.z.t. een beroep op u doen.
De contributiebijdrage van het landelijk Bureau is afhankelijke van de grootte 
van ons kapitaal. Door het legaat vallen wij voorlopig buiten de vorm die 
daarvoor is gesteld. Concreet betekent dit dat de komende jaren geen afdracht 
van plm. 8500,= per jaar plaats zal vinden.

Thijs van Gunst

Veenwouden
Penningmeester HV Fryslân
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Nieuwe groep aan de slag met Spinoza en Erasmus?

Het motto van het Humanistisch Verbond is “zelf denken en samen leven”.
Zowel voor Erasmus als voor Spinoza is “zelf denken”  bepalend geweest. En 
dat in een tijd dat zelf denken en tegen de stroom ingaan grote risico's met 
zich meebracht. Twee 
grootheden dus die voor 
het humanisme van groot 
belang zijn geweest.  
Natuurlijk, iedereen kent 
hun namen en hun 
belang, maar daarmee 
houdt het voor velen op. 
Jammer, want wie zich in hun leven en werk verdiept 
ontdekt dat zij ook ons nu nog veel te bieden hebben.
Zij verkozen onafhankelijkheid boven rijkdom en status. 
Erasmus heeft reizend 
door Europa nagenoeg 
zijn hele leven 
gastvrijheid moeten 
zoeken bij 
geestverwante 
vrienden. Hem werden 
eervolle posities aangeboden, maar hij wees deze af omdat hij alles behalve 
zijn onafhankelijkheid wilde verliezen. Spinoza koos voor  een alleenstaand 
leven in soberheid om op zoek te gaan naar “een nieuwe levensrichting”, die 
uiteindelijk een breuk betekende met  het wereldbeeld en het godsbegrip van 
zijn tijd. Als bij ons de koopkrachtplaatjes wat tegen vallen slaan we collectief 
op tilt. Spinoza hield een hem aangeboden erfenis af omdat hij bang was dat 
geld hem zou afleiden. Wij zouden hem een “dief van eigen portemonnee” 
noemen.
Erasmus die leefde in de 15e en 16e eeuw was taalwetenschapper, theoloog en 
ethicus/opvoeder. Ondanks zijn scherpe kritiek op alles wat er mis was in de 
RK kerk, koos hij geen partij voor de reformatie. Toch plaatste de kerk zijn 
belangrijkste werk op de index.
Erasmus heeft veel werk gemaakt van het uitdragen van de klassieke 
beschaving. Hij was de vredesactivist van zijn tijd. Als je conflicten oploste 
met oorlog voeren, maakte je het probleem alleen maar groter en legde je de 
basis voor de volgende oorlog. Ook op het gebied van opvoeding, onderwijs 
en landsbestuur had hij uitgesproken opvattingen die hun actualiteit niet 
hebben verloren.
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Als hij in deze tijd geleefd zou hebben, zou hij een verwoed blogger, 
twitteraar  en columnist zijn. Hij had de behoefte om op alles wat er speelde te 
reageren per brief, traktaat of dialoog.
Spinoza leefde in de 17e eeuw. Hij werd met een banvloek (cherem) uit de 
synagoge gezet en sloot zich nooit meer aan bij een godsdienstig genootschap. 
Spinoza was filosoof pur sang. In de Ethica en het Theologisch-politiek 
traktaat heeft hij zijn filosofisch denken uiteengezet.  Het Theologisch-politiek 
traktaat is goed te lezen. Wie de Ethica wil lezen kan het best beginnen met 
het lezen van de heel toegankelijk boekjes van Jan Knol. Wie erin slaagt het 
eigen bestaan te beschouwen en te beleven volgens het gedachtegoed van 
Spinoza is een gelukkig mens.
In het voorjaar van 2013 ging een groep van 15 belangstellenden aan de slag 
met Spinoza en Erasmus. Na negen bijeenkomsten komt de groep binnenkort 
tot een (voorlopige?) afronding. De eerste zes bijeenkomsten gingen over 
Spinoza, de laatste drie grotendeels over Erasmus.
Bij voldoende belangstelling gaan we nog voor de zomer van start met een 
nieuwe groep. Ook dan beginnen we met Spinoza.
Aan de deelnemers wordt per bijeenkomst een bijdrage in de kosten van 5 
euro gevraagd. Tot nu toe werden de bijeenkomsten gehouden op 
maandagmiddag in een zaal van de Kurioskerk in Leeuwarden. Als dat ook 
de nieuwe groep past, dan blijft dat zo.

Belangstelling? Mail naar anjawouters72@gmail.com of bel 0646205950 en 
meld je aan!                     
Anja Wouters en Folkert Boersma
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Het landelijk thema van de Mand van de 
Filosofie is ’Zie de mens-hij is niet meer’, 
waarbij de actuele technische ontwikkelingen 
centraal staan: van sociale media en Google 
Glass tot geïm[lanteerde elektroden. De 
Nacht in Leeuwarden krijgt een eigen 
invulling, waarbij het thema verbreed is tot 
’Zie de mens -hij is veel meer’.

Voor het programma: 
www.nachtvandefilosofie.nl 

12 april 2014
15.00 - 00.00 uur
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

ZIE DE MENS - HIJ IS MEER NIET VEEL



In de serie “Filosofie voor een breed publiek” zijn op dit moment (2012) de 

volgende boekjes verkrijgbaar met teksten uit vorige jaren:

◙ Boekje Ia en Ib - algemene thema's uit de filosofie

◙ Boekje IIa en Iib  - autonomie

◙ Boekje IIIa en IIIb  - zingeving

◙ Boekje IVa en IVb  - vooruitgang

◙ Boekje Va en Vb  - de mens: geest en materie

◙ Boekje VIa en VIb  - denkramen

◙ Boekje VIIa en VIIb  - levensstijlen

◙ Boekje VIIIa en VIIIb   - levenskunst

◙ Boekje IXa en IXb  - wat maakt het leven de moeite waard?

◙ Boekje Xa en Xb  - gevoel en verstand

◙ Boekje XIa en XIb  - geloof, hoop en …

◙ Boekje XIIa en XIIb  - het menselijk (on)vermogen

◙ Boekje XIIIa en XIIIb  - deugend en ondeugend

◙ Boekje XIVa en XIVb  - de paradox van kracht en kwetsbaarheid

◙ Boekje XVa en XVb   - moderne levens lopen niet vanzelf 

◙ Boekje XVIa en XVIb   - de kunst van het kiezen

◙ Boekje XVIIa en XVIIb - goed ouder worden

◙ Boekje XVIIIa en XVIIIb - ken u zelf 

◙ Boekje XIXa en XIXb   - de ziel en het zelf

◙ Boekje XXa en XXb  - mijn leven als kunstwerk 

◙ Boekje XXIIa  - VEERKRACHT 

Elk deel apart kost €3,75 (€2,25 voor het boekje en €1,50 porto). 

Een “paar” (a+b) kost €6,50 (€4,50 voor de boekjes en €2,- porto).

Wanneer u de serie van 42 boekjes in één keer bestelt kost dit €101,25 (€94,50 

voor de boekjes en €6,75 porto).

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van het betreffende bedrag (met 

vermelding van het nummer van het gewenste boekje) op giro 857558 t.n.v. het 

Humanistisch Verbond Fryslân.

 Bij bestelling per bank of giro naam + adres vermelden.

◙ Boekje XXIa en XXIb  - vrij en/of verantwoordelijk
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De boekjes met de samenvattingen van de eerste drie 
filosofiebijeenkomsten van de XXIIste filosofiereeks zijn klaar! 
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De regio Zuidwest Friesland heeft ook in het winterseizoen 2012-2013 een 
aantal goed bezochte gespreksavonden gehad. Afwisselend hield een van de 
eigen leden een inleiding over een onderwerp dat ruim van te voren met 
elkaar was uitgekozen en waarop iedereen zich goed had kunnen 
voorbereiden. Dit zorgde steeds weer voor een boeiende uitwisseling van 
gedachten. Geen van de bijeenkomsten is dan ook teleurstellend geweest. 

Bij het afsluiten van het seizoen werd unaniem besloten om ook het 
winterseizoen 2013-2014 op dezelfde manier met onze gespreksavonden door 
te gaan. 
 
Eenstemmig is besloten om de vertrouwde woensdagavond in te ruilen voor 
drie donderdagen i.v.m. veranderde verplichtingen van diverse trouwe 
aanwezigen.
Plaats en aanvangstijd zijn hetzelfde gebleven: 19.30 uur in De 
Daaldersplaats in Sneek (tegenover het trein- en busstation).
  
donderdag 20 maart 2014
Thema: humor (en humanisme)
 
Kom gerust langs en praat eens mee! Deelname is gratis.
 

 
Zuidwest Friesland
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Heb jij/heeft u zin om iemands leven een beetje leuker 
te maken? En je eigen leven hierdoor te verrijken?

De afdeling Heerenveen-Weststellingwerf van 
Humanitas zoekt vrijwilligers voor het 
vriendschappelijk huisbezoek/ maatjesproject.
Het gaat om de volgende aanvragen:

Een 32-jarige, christelijke man uit Pakistan, die 9 jaar in Nederland woont en 
een verblijfsvergunning heeft, zoekt een maatje om hem te helpen wegwijs te 
worden in Nederland. Hij vindt het moeilijk om hier contact met mensen te 
maken, is eenzaam en wil graag met iemand praten, bij voorkeur met een 
vrouw. Hij mist zijn familie, die nog in een  asielcentrum verblijft en zijn 
vriendin. Hij spreekt Nederlands.

Voor een vrouw van ongeveer 55 jaar, wonend in Akkrum zijn wij op zoek 
naar een maatje. Ze heeft na een ongeluk te kampen met de gevolgen van 
hersenletsel. Hierdoor heeft ze last van geheugenproblemen en loopt ze wat 
langzamer. Haar hobbies zijn paardrijden, fietsen en de natuur in gaan. Ze is 
opgewekt, houdt van gezelligheid en vindt het leuk er af en toe samen op uit 
te gaan. Daarom is het handig dat de vrijwilliger beschikt over een auto. De 
kosten voor de uitjes komen voor rekening van de maatjesvrager.

Een licht verstandelijk beperkte man van 49 zoekt een maatje voor een 
gesprek één keer per 14 dagen. Hij woont Oudeschoot en wil af en toe wel 
eens praten over hetgeen hem bezighoudt. Hij heeft inzicht in zijn beperking 
en heeft behoefte aan iemand die hem steunt in de juiste richting. Hij werkt 
tot vier uur 's-middags en daarna kan hij iemand ontvangen. De voorkeur 
gaat hierbij uit naar een vrouw omdat hij daar gemakkelijker mee praat. 
Fietsen is zijn hobby.

Wij vragen:
- belangstelling voor het werken met mensen
- in staat zijn te luisteren zodat de cliënt zijn/haar verhaal kan vertellen
- de tijdsinvestering zal hooguit een keer per week of een keer per twee/drie weken 
zijn, dit gaat in  overleg.

Wij bieden:
- individuele ondersteuning (indien gewenst)
- bijeenkomsten met collega-vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen
- reiskostenvergoeding
- WA en ongevallenverzekering voor reis- en bezoekperiode
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator Vriendschappelijk 
huisbezoek/ maatjesproject van Humanitas afdeling Heerenveen-Weststellingwerf.
www.humanitas.nl/afdeling/heerenveen-weststellingwerf of tel. 06-41612370



Samenstelling bestuur HV Fryslân

Voorzitter & Filosofiewerkgroep
Ron Muijzer, Raard, 0519-22 20 22
ron@muijzer.nl

Secretaris
Jeanette van der Meijde, Leeuwarden

Penningmeester
Thijs van Gunst, Veenwouden 0511 47 55 31
thijs.johanna@hetnet.nl

Coördinatie regionale en provinciale 
activiteiten
Anja Wouters, Giekerk 058-256 21 55
anjawouters72@gmail.com

PR, ledenadministratie, algemeen
Marjoleine Beers, Leeuwarden
p.beers3@upcmail.nl

Speciale projecten
Wies Franckena

Webmaster afdeling Fryslân, redactie Schakel
Baukje Scheppink, Hurdegaryp 0511 477083  
hv@baukje.nl
www.humanistischverbond.nl
via: afdelingen>regio Noord>Fryslân

Voor een overzicht van alle humanistische  
organisaties: www.human.nl




