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Juryrapport  voor de Humanistische Prijs Haaglanden  2012. Prijsuitreiking bij het 

Humanistisch Café Haaglanden, donderdag 29 november  2012, door drs. Rein 

Zunderdorp, juryvoorzitter.  

 

Elke twee jaar reikt het Humanistisch Verbond, afdeling Haaglanden de Humanistische Prijs 

uit. Dit jaar sluit de prijs qua thema aan bij de Week tegen de Eenzaamheid, die liep van 26 

september tot en met 5 oktober. Namens de jury, bestaande uit Ank van Harinxma, Petra 

Spaling, Marianne Banning-Mul, Marjan Duijm en ikzelf als voorzitter zal ik nu het juryrapport 

presenteren. 

 

Onze moderne, snelle en welvarende samenleving levert ons veel op. Onze jeugd geniet 

goede scholing, we worden geholpen wanneer we ziek zijn, we kunnen veelal kiezen welk 

werk we willen doen (al wordt dit in de huidige recessie minder en mag je vaak blij zijn als je 

überhaupt werk hebt)  en we kunnen hier, op deze namiddag, samenkomen. Dat 

samenkomen heeft veel meer omhanden dan we ons op het eerste gezicht realiseren. Wij 

komen hier samen als groep. Dit Humanistisch Café verbindt ons op verschillende manieren. 

We komen hier, omdat we elkaar aardig vinden, of leuk. Omdat we een visie op de mens 

delen, of omdat we juist die visie willen bevragen. Sommigen komen hier uit nieuwsgierigheid 

naar het nieuwe, anderen juist voor bevestiging van het oude. Maar vooral is deze namiddag 

een ontmoeting. We maken tijd voor elkaar, we luisteren naar elkaar en we zijn 

geïnteresseerd in de ander. Wij komen hier omdat we hier anderen kúnnen ontmoeten. 

 

Helaas zijn er mensen in onze maatschappij, die zelden iemand ontmoeten. Voor hen wordt 

nauwelijks tijd gemaakt en  evenmin wordt naar hen geluisterd. Niemand lijkt in hen 

geïnteresseerd. Zij zijn eenzaam. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en 

treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. En het probleem wordt groter. Zo voelt circa 30 

procent van de volwassen Nederlandse bevolking zich in meer of mindere mate eenzaam en 

dit percentage stijgt. En deze getallen spreken nog meer wanneer men weet dat deze 

eenzaamheid zich vooral voordoet bij mensen die in hun leven al diverse tegenslagen te 

verwerken hebben gekregen. Mensen zonder werk, mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke handicap, psychiatrische patiënten, nieuwkomers: zij hebben relatief meer last 



van eenzaamheid. Gelukkig staan zij er niet alleen voor. Uit de voordrachten voor deze editie 

van de Humanistische Prijs Haaglanden blijkt dat er veel wordt ondernomen om deze groep 

uit hun isolement te halen. Het deed de jury genoegen om kennis te nemen van kleine- en 

grootschalige initiatieven, die direct of indirect aan eenzaamheidsbestrijding doen. Van het 

drinken van een kopje koffie tot het opnemen van iemand in een getrapte methodische 

aanpak; het organiseren van kookworkshops voor veelal werkloze, veelal allochtone mannen 

tot het koppelen van taalbuddy's aan nieuwkomers; van het verlichten van de misère waarin 

uitgeprocedeerde asielzoekers zich in bevinden tot het samenbrengen van kinderen in hun 

eigen Kinderrestaurant.  Uit de voordrachten kun je concluderen dat als je je eenzaam voelt, 

dat niet zo hoeft te blijven. En dat is goed nieuws. Dat betekent namelijk dat in de regio 

Haaglanden eenzaamheid serieus wordt genomen. Zij, die hulp nodig hebben kunnen worden 

geholpen (maar moeten hier wel om vragen en dat is juist vaak HET probleem).  

 

Uit de 10 voordrachten die dit jaar zijn ingestuurd heeft de jury na een scherpe deliberatie 4 

organisaties voor de prijs genomineerd. Daarbij is gekeken naar de laagdrempeligheid van 

het initiatief, of het vernieuwend of verrassend is, of het een structurele activiteit betreft en of 

er een emanciperende werking van uitgaat. Kijkende naar die criteria vielen de volgende 4 

organisaties op: 

 

1. De Nieuwe Paplepel van Importante 

Dit project richt zich specifiek op geïsoleerde (veelal werkloos en/of allochtoon) mannen, 

waarbij samen koken en het genieten van de samen bereide maaltijd centraal staat. Het is 

een project dat mannen verbindt door ze samen een (mooie) maaltijd te laten klaarmaken. 

Het maakt hen bewust van wat samenwerking kan doen: door gezamenlijk te koken 

doorbreken de deelnemers hun isolement, het draagt bij aan kosten- en kwaliteitsbewustzijn 

van voedsel, het versterkt hun positie in het gezin en doorbreekt klassieke rolpatronen. De 

Nieuwe Paplepel clubs worden telkens gestart door vrijwilligers met ondersteuning van 

professionals en kunnen dan vervolgens op eigen kracht verder. Zo heeft de Nieuwe Paplepel 

al bijna 50 mannen uit hun isolement weten te halen. Een zeer succesvol project dat volgend 

jaar haar tweede editie ingaat. Een nominatie zeer waard! 

 

2. Stichting Present Den Haag 



Stichting Present Den Haag is een kleine stichting (1,7 FTE betaald) met een groot bereik. 

Met 30 structurele / vaste vrijwilligers en een netwerk van 1200 vrijwilligers in totaal worden, 

altijd in samenwerking met professionele hulpverleners, jaarlijks tussen de 1500 en 2000 

mensen bereikt. Stichting Present Den Haag bemiddelt tussen een breed geschakeerde 

groep vrijwilligers en mensen, die hulp nodig hebben. Dit gebeurt op velerlei vlak, 

bijvoorbeeld praktisch, zoals de tuin opruimen, het huis opknappen of sociaal, zoals wandelen 

met eenzame bejaarden en het organiseren van speelmiddagen voor dakloze jongeren. Op 

deze manier probeert Stichting Present Den Haag mensen weer het plezier in het leven terug 

te geven. De kernvisie van Stichting Present is dat het een vanzelfsprekendheid is dat 

mensen elkaar helpen. Met name voor het grote bereik en doorzettingsvermogen van 

Stichting Present Den Haag heeft de jury grote waardering. Ook een verdiende nominatie 

voor Stichting Present! 

 

3. KinderResto VanHarte 

KinderResto VanHarte is een initiatief van de landelijk opererende Stichting VanHarte, waarbij 

zeer betaalbare maaltijden gecombineerd worden met educatieve activiteiten. Wekelijks 

organiseert KinderResto VanHarte middagen en/of avonden in de Schilderswijk en 

Laakkwartier waar kinderen lekker kunnen eten. De maaltijden hebben een educatief en 

opbouwend karakter vanwege de inzet van vrijwilligers om van elke maaltijd iets bijzonders te 

maken. Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals wedstrijden, 

museumuitjes, bijzondere sprekers en toneelvoorstellingen. Kinderen in achterstandswijken 

komen op deze veelzijdige manier en aanpak in aanraking met cultuur, sport, gezondheid en 

veel meer, waar ze anders in hun opvoeding minder snel mee in aanraking komen.  Waar 

anderen deze kinderen uitsluiten of negatief beoordelen, worden ze hier in een veilige 

omgeving in aanraking gebracht met een wereld die ze niet kennen. Een welverdiende 

nominatie voor dit leuke en belangrijke project! 

 

4. Maatjesproject Psychiatrie van Humanitas Delft 

Dit kleinschalige project van Humanitas Delft koppelt vrijwilligers één op één aan chronisch 

zieke psychiatrische patiënten, een van de zwakste groepen uit onze samenleving. De 

vrijwilligers voegen een unieke waarde toe aan het leven van deze mensen. Buddyprojecten 

zijn er ruim voldoende, maar het bijzondere van het Maatjesproject is de gerichtheid op 

uitsluitend chronische verblijfspatiënten, cliënten die langer dan vijf jaar zijn opgenomen. Het 



project is bij uitstek bedoeld voor cliënten met een heel klein of zelfs geen sociaal netwerk: 

bewoners met (veel) familiebezoeken komen niet in aanmerking. De deelnemers kijken echt 

uit naar hun maatjes, die trouw minstens eens per twee weken langskomen. Dankzij dit 

project gaan inmiddels veertien bewoners met hun maatje regelmatig iets drinken in het 

Grand Café op het terrein. De jury is zeer gecharmeerd van dit project, waarbij 

eenzaamheidsbestrijding het hoofddoel is. Juist deze groep mensen kan persoonlijk contact 

niet ontberen. Het is dan ook zeer prijzenswaardig dat dit project zich sterk maakt om deze 

groep chronisch psychiatrische patiënten uit hun isolement te halen. Vandaar ook voor het 

Maatjesproject Psychiatrie van Humanitas Delft een welverdiende nominatie. 

 

Nu stond de jury voor de zware taak uit deze genomineerden een winnaar te kiezen. En dat 

was niet makkelijk. De genomineerden scoorden allemaal hoog op de criteria. Alle vier zijn ze 

laagdrempelig, gaat het om originele en verrassende initiatieven,  hebben een empowerende 

werking op de deelnemers en niet onbelangrijk: ze komen uit de regio Haaglanden. Maar vier 

winnaars: dat kan helaas niet. Met bewondering nam de jury kennis van de diversiteit van de 

genomineerden: ze zijn alle zeer verschillend in opzet, aanpak en visie. En vanwege deze 

verschillen kon de jury uiteindelijk een keuze maken. Nogmaals: het bestuur van het 

Humanistisch Verbond Haaglanden en de onafhankelijke jury wil benadrukken dat met zeer 

veel bewondering en respect kennis is genomen van de verrijkende initiatieven die in de regio 

Haaglanden worden ondernomen op het gebied van versterking van sociale cohesie, 

maatschappelijk welzijn en eenzaamheidsbestrijding! Vandaar spreekt het HVH grote 

waardering uit voor Stichting Present Den Haag, De Nieuwe Paplepel en KinderResto 

VanHarte. Het Maatjesproject Psychiatrie van Humanitas Delft echter is direct gericht op 

eenzaamheidsbestrijding. Met hun kleinschalige, maar zeer gerichte aanpak en in onze optiek 

noodzakelijke werk ten behoeve van een bijna vergeten groep mensen roept de jury het 

Maatjesproject Psychiatrie van Humanitas Delft uit tot winnaar van de Humanistische Prijs 

Haaglanden 2012! Mag ik Laura de Bruin, projectleider Humanitas, naar voren roepen om de 

prijs in ontvangst te nemen. 


