We maken ons grote zorgen over de langdurige zorg nu de tweede coronagolf
opkomt. En wij niet alleen. Samen met een vijftigtal zorgexperts luiden we de
noodklok. Een vijfpuntenplan moet de kwaliteit van leven in de zorg garanderen.
Ook jij kunt het manifest ondertekenen.
In de eerste fase van covid-19 gold een lockdown voor de langdurige zorg. Drie maanden
lang leefden bewoners afgesloten van hun dierbaren en de buitenwereld. Alles was gericht
op veiligheid. Hun kwaliteit van leven, en ook die van hun naasten, werd ernstig geschaad.
Deze maanden hadden grote impact op alle betrokkenen.
De kans op herhaling van een landelijke lockdown is klein. Toch is er reden tot
ongerustheid. De oplopende besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel (door ziekte
of quarantaine) kunnen opnieuw leiden tot top down veiligheidsbeleid en lokale lockdowns.
Er zijn nu al enkele zorginstellingen dicht. De kwaliteit van leven mag niet weer worden
geschaad.
Het manifest is opgesteld en ondertekend door onder andere Anne-Mei The, hoogleraar
langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam; Gijsbert van Herk,
voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond; Adelheid
Roosen, theatermaker, Thuis op Zuid; Hugo Borst, schrijver, Thuis op Zuid en
initiatiefnemer ‘Scherp op ouderenzorg’; Carin Gaemers, historicus en initiatiefnemer
‘Scherp op ouderenzorg’
Het manifest, gericht aan minister Hugo de Jonge, steunt alle mensen die voor de
kwaliteit van leven moedige keuzes moeten maken. Lees het volledige manifest met
vijfpuntenplan op onze website.
Isoleer het virus, niet de mensen! Doe je mee?

Ja, ik teken ook voor veiligheid én kwaliteit van leven!

Met vriendelijke groet,
Christa Compas
directeur Humanistisch Verbond

Sokkel voor vrijheid eigen
liefdesleven

Op het Javaplein in Amsterdam heeft het Humanistisch Verbond een sokkel geplaatst,
in reactie op de toenemende meldingen van discriminatie van lhbti+ in Amsterdam en
daarbuiten. De sokkel staat voor de vrijheid: je bent vrij om zelf het deurbeleid van je
liefdesleven te bepalen. Ga erop staan en laat zien waar jij voor staat! >>LEES MEER

Mubarak Bala ontmoet eindelijk
advocaat

Voor het eerst sinds zijn arrestatie in Nigeria, 165 dagen geleden, heeft Mubarak Bala
toegang gekregen tot een advocaat. De voorzitter van de humanisten in Nigeria zit vast
vanwege blasfemie. De strijd om zijn vrijlating is nog niet gestreden. >>LEES MEER

Hoe help je je kind
verantwoordelijk te worden?

Het is de Week van de Opvoeding: in het teken van uitwisseling tussen ouders,
opvoeders en professionals. Meld je aan voor De Kinderwijzer: een maandelijkse
opvoednieuwsbrief met humanistische inzichten en praktische tips over opvoeden en
opgroeien. >>DOE MEE

‘We kunnen allemaal wonderen
verrichten’

Acteur Romana Vrede is moeder, dochter, activist, kunstenaar, Rotterdammer, gelovige.
En sinds kort ook schrijver. “Ik ben ervan overtuigd dat ik alles kan. Zelfs je dak
renoveren, mocht dat nodig zijn. Het kost me waarschijnlijk iets meer tijd dan een
bouwvakker, maar toch: ik kan dat” >>LEES HET INTERVIEW

AGENDA
24 okt – 7 nov - cursus - Mens zijn in de 21e eeuw - Enschede
27 okt - impacttour - Thuis op Zuid on tour - Groningen *
4-25 nov - cursus - Wat geef jij je kinderen mee? - Amsterdam *
5 nov - cursus Mens zijn in de 21e eeuw - Zeist *
7 nov - impacttour - Thuis op Zuid on tour - Utrecht
8 nov - verdiepingsdag - Goed Leven, Goede Dood - Purmerend
10 nov - cursus - Kennismaken met Humanisme - Bussum **
28 nov - cursus - Kennismaken met Humanisme - Terneuzen
29 nov - verdiepingsdag - Goed Leven, Goede Dood - Arnhem *
Kijk voor het volledige aanbod op humanistischverbond.nl/agenda
Het Humanistisch Verbond volgt de richtlijnen van het RIVM.
* Bijna uitverkocht
** Uitverkocht

PS. Elke twee weken een quote van iemand uit de Humanistische Canon. Deze week de filosoof,
historicus en politiek activist Bertrand Russell (1872-1970):

'Een goede wereld heeft kennis, vriendelijkheid en moed nodig.'

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije
en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en
dood in gevaar komen. Dankzij onze leden en donateurs is dit werk mogelijk.
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