
Stichting Meer Kleur
en Kwaliteit 
İ	 www.smkk.nl	
E	 infosmkk1@gmail.com		

Bu	broşür	Stichting	
Meer	Kleur	en	Kwaliteit’in	
isteğiyle	ve	aynı	zamanda	
Limburg	Vilayetinin	mali	
katkılarıyla	hazırlanmıştır.

limburg vilayeti

BESMA’nın sonuçları 
Roermond’da temkinli bir başlangıçtan sonra katılan bayan 
grubu genişledi. Kadınlar arası sosyal kontrol gerçek bir katma 
değerdir. Daha önce kadınlar irtibat kuramıyorlardı ve içine 
kapanık bir hayat sürdürüyorlardı. Şimdi düzenli olarak BESMA 
faaliyetleri oluyor ve bildirmeden gelmediklerinde daima 
gruptan biri neden gelmediğini öğreniyor. 

BESMA’nın programı çok fazla bilgi alış verişi de içerdiği için, 
kadınlar yardım kuruluşlarının yolunu hali hazırda daha iyi 
buluyorlar. 

Sizin belediyenizde BESMA? 
Roermond’da proje iyi devam ediyor. Kadınlar iki haftada bir 
Perşembe günü öğlenden sonra toplanıyorlar. Daha fazla bilgi 
için Hala Elsalam ve Jamila Ramdani ile irtibat kurabilirsiniz. 

Proje Weert’te Ağustos 2012 ayında başlamıştır. 
Bilgi için irtibat kurabileceğiniz kişiler: 
Zoulikha Ramdani (SMKK) 06 26553979 
veya Marjo Daniëls (SMKK) 06 52860361



Neden BESMA projesi? 
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) vakfı 
”bakım sektöründe kültürler arası etkileşim” 
ile bağlantılı olarak 2010 yılında Roermond’da 
55 yaş üstü yabancı kadınlara yönelik bir pilot 
proje başlattı. Bu projeye yönelten unsur 
SMKK vakfının çok bunaltıcı durumlarda bile 
yabancı kökenli yaşlıların yardım hizmetlerine 
halen erişemediği veya yeterince erişemediği 
durumuyla karşılaşmasıydı. Bu nedenle 
kadınlar bir izolasyon yaşıyor ve kendileri 
için zaruri olan yardım gereksiniminin saklı 
kalmaya devam ediyordu. 

BESMA bakım sektöründe daha önceki 
kültürler arası etkileşim faaliyetlerinin 
devamıdır. Projenin çıkış noktası özellikle 
yaşlıların kendilerinin çaba harcamalarıdır. 
Hedef grubun kendisi İLE başlamalı ve sadece 
hedef grup HAKKINDA konuşmaktan ibaret 
olmamalı. Yaşlılara yaklaşmak ve onların 
güvenlerini kazanmak için bilerek anahtar 
kişilerin devreye sokulması seçilmiştir. 

BESMA nedir? 
BESMA’nın tam olarak anlamı: TEBESSÜM. Bu zamana kadar (sosyal) izolasyon içinde 
yaşayan fakat proje sayesinde yine faal olan ve irtibat kuran hedef kitlesinden kadınlar için 
bir tebessüm. Hem hedef kitlesinden kadınlar hem de yerli kadınlarla irtibat ve hatta onlar 
artık internet ve e-mail aracılığı ile de yollarını buluyorlar. 

BESMA nasıl çalışır? 
Roermond’da başarılı bir başlangıçtan sonra SMKK’nın yönetimi projeyi diğer belediyelerde 
de başlatmaya karar vermiştir. 2012 yılında Weert’te başlanmıştır. 2013 yılında ise Heerlen 
takip edecektir. 
Onları projeye dahil etmek için bir kaç anahtar kişi ve gönülülerle irtibat kuruyoruz. Onlar 
kendi çevresindeki 55+ kadınları tanırlar ve onların güvenini kazanmışlardır. Böylelikle bu 
kadınlara ulaşmanın ilk önemli adımı atılmış oluyor. Ondan sonra gönüllüler ve katılan 55+ 
kadınlar ile birlikte bir program oluşturuyoruz. Bu program hedef kitlesi için önemli olan 
bilgilendirici toplantılar düzenlemek veya kurumların ziyareti gibi unsurlardan oluşabilir. 
Burada yerel kurumlarla ortak çalışma kesinlikle önemli bir unsurdur. Bilgiyi genişletme 
faaliyetleri de gündemdedir (örneğin bilgisayar kursu). 

SMKK’nın rolü 
SMKK’nın rolü ilk aşamada oldukça büyük. Biz projeyi başlatmak için techizat ve araçları 
temin ederiz. Yerel kurumlar ile irtibat kurarız. Bir süre sonra SMKK biraz uzaktan projeyi 
takip eder.  Sonuçta amaç projeyi yerel bir (refah) kurumuna yerleştirmektir. Roermond’da 
‘t Paradies ile bağlantı kurulmuştur (Wel.kom’a dahil) Diğer belediyelerde de projenin yerel 
olarak yerleştirilmesi ve devamlılığı hakkında iyi anlaşmalar yapıyoruz.


