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Start jouw toekomst nu?
Jongeren zonder diploma komen in ons land moeilijk aan een baan. Een
grote groep jongeren tussen 18 en 23 jaar hebben begeleiding (met name via
gemeenten) om een baan te vinden of te starten met een passende opleiding.
Jongeren waarvan de ouders een migratieachtergrond hebben, hebben vaak
moeite met het vinden van werk. Ze worden geweigerd door hun naam of
uiterlijk. Daarnaast beschikken zij vaak niet over het juiste netwerk.
SMKK en PPM hebben in nauwe samenwerking met Injaz op 15 september jl
dit thema vertaald in een bijeenkomst
in Venray. Het programma bestond
uit 2 interessante sprekers: Charles
D. Ruffolo (NetworKing) en Omar
Munie (bekend designer). Beide heren
vertelden uit eigen ervaring hoe zij hun
pad hebben bewandeld. De voors en
tegens die zij daarop tegenkwamen.
Dhr. Ruffolo is geboren in Amerika en
woont al enige tijd in Nederland. Hij
is bekend als internationaal spreker,
trainer, schrijver en uitgever. Het
opbouwen van netwerken is uitgegroeid tot een waar bedrijf. Hij neemt
de bezoekers mee in de kunst van
het netwerken op een humoristische

manier die zeker bij de jongeren goed
gehoor vindt. Wil je iets bereiken in de
maatschappij dan heb je daar een goed
netwerk voor nodig. De tip van de heer
Ruffolo is dan ook “Niet wij jij kent telt,
maar wie jou kent!”
Omar Munie is geboren in Somalië en
als jong kind naar Nederland gevlucht
met zijn broertjes en zusjes, maar
zonder ouders. Hij heeft al jong geleerd
voor zichzelf te zorgen.
Omar heeft in Nederland de modevakschool gevolgd en is uiteindelijk een
bedrijf gestart met het ontwerpen van
tassen. Hij is ervan overtuigd dat je je
dromen moet volgen. De kansen die
Omar in Nederland heeft gekregen
hebben hem ook ertoe gedreven om
iets terug te doen voor de mensen in
dit land. Dit heeft vorm gekregen in
de Dreamfactory. Een bedrijf waarin
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Hij vraagt de
kandidaten niet om een CV maar om
een droom.

Gratis app over kindermishandeling
De APP Care-Free is een APP voor jongeren van 10-18 jaar en ouder. Wil jij meer weten over wat
kindermishandeling is? Wil je meer weten over hoe je dit bespreekbaar kan maken als je je zorgen
maakt over jezelf of over een ander? Of wil je weten waarom het gebeurt? Dan kun je de APP CareFree gratis en anoniem gebruiken en zelf bepalen of je er iets mee wilt doen.
SMKK heeft medewerking verleend in de totstandkoming van deze app.
De app is gratis te downloaden via:
GOOGLE PLAY en de APPLE APPSTORE

Agenda
5 november
10 november
12 november

13.30 uur	Bijeenkomst “Opvoeding” door Tülay Arslan (in Venray)
15.00 uur
Politiek iets voor jou?
14.00 uur Rechtspositie van de vrouw (Maastricht)
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Kweekvijver traject Meer Vrouwen in de Politiek
Fo to’s: Peter L am brich s

In de aanloop naar de
(gemeenteraads)verkiezingen zijn
FAM en SMKK aan de slag gegaan
om meer vrouwen te interesseren
voor de politiek. Want juist door
politiek bewustzijn en actief te zijn
kun je mede vorm geven aan jouw
leefomgeving. Nog altijd is het aantal
vrouwen dat actief is in het politieke
veld aan de lage kant.
Nadat eerst in de afgelopen 2 jaar
diverse bijeenkomsten verspreid over
de provincie zijn georganiseerd, is in
februari 2017 een groep van 23 vrouwen
gestart met de kweekvijver. Het was
geweldig om met zo’n grote en diverse
groep te mogen werken. In 6 bijeenkomsten zijn onderwerpen aan bod
gekomen zoals hoe:
• z iet bestuurlijk Nederland er uit ?
• werkt de gemeenteraad/ taken en
rollen / bevoegdheden?
• word je zelf politiek actief?
• ga je dan vervolgens campagne
voeren?

Daarnaast bevatte het programma
actieve workshops: ontspannen presenteren, bewust beïnvloeden, media training, vrouwelijk leiderschap , overtuigend debatteren en social media.

Het traject is op 28 september afgesloten met een bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Weert. Burgemeester Jos Heijmans heeft op die
middag de certificaten uitgereikt aan de
deelnemers.

tica bewust van wat je wilt uitstralen.
Andere tips van Karin: “Schenk nooit
koffie in, prik door oeverloos gezwets
heen, haak niet meteen af als je je zin
niet krijgt, wees niet bang dat je haar
niet goed zit”.

Een van de deelnemers uit de vorige
kweekvijver Fanida Kadra (momenteel
fractievoorzitter PvdA in Weert) ging
in dialoog met dagvoorzitter Marianne
Wassink over wat de training voor haar
heeft betekend. Fanida was zeer positief over de kweekvijver en spreekt met
veel enthousiasme over het raadswerk.
Ze noemt zelfs dat het verslavend is.

Maud Hermans (provinciale staten lid)
is de mening toegedaan dat je als vrouw
in de politiek zeker geen “Excuustruus”
bent. Met de nodige portie durf, initiatief en karakter ben je een end op de
goede weg.

Karin Straus is voormalig Tweede
Kamerlid gaf vervolgens tips aan de
deelnemers. Zij benadrukte dat vooral
het hebben van geduld een goede
eigenschap is in de politiek. De andere
sprekers beamen dit. Ben je als poli-

Met input van alle deelnemers is een
brochure samengesteld. Deze kunt u
downloaden op de website van SMKK
(https://www.smkk.nl/nieuws/afsluiting-meer-vrouwen-in-de-politiek)
De kweekvijver is afgerond. 23 vrouwen
staan klaar om vanaf 21 maart 2018 aan
de slag te gaan.

Zondag 5 november 2017
Aanvang: 13.30 uur

Plaats: Turkse Moskee,
Eindstraat 6A, 5801 CR, Venray

Voor wie?

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen.
Drs. Tülay Arslan zal in het Turks haar verhaal doen
en vragen beantwoorden.
Begrip voor Nederlandse cultuur
Betrokkenheid onderwijs en eigen woonomgeving
Actieve burgers
Participatie door sport en cultuur
Herkennen probleemgedrag jeugd

13.30 uur
13.45 uur
14.00 uur
15.30 uur

Programma

Inloop

Welkomstwoord PPM

Inleiding door Drs. Tülay Arslan
Gezellige nazit

Voor meer informatie
Mohamed Nur Abucar: 06 - 20 23 61 77

Mede mogelijk gemaakt door:
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YOUNGLANDS FESTIVAL
De Stay Vital groep van SMKK heeft op 16 september deelgenomen aan het
Younglands Festival van JongNL in Maasbree. Dit festival was bestemd
voor leiding en vrijwilligers van de JongNL afdelingen in Limburg. Het
programma bood een diversiteit aan activiteiten, behendigheidsspelen,
creativiteit en sportiviteit. De Stay Vital crew heeft met 2 spelen hieraan een
bijdrage geleverd: sumo worstelen en gladiatorenspel. De gehele middag
hebben de vrijwilligers hun hart kunnen ophalen en inspiratie opgedaan
voor activiteiten in de eigen afdeling. Voor de Stay Vital Crew was het
een enorme uitdaging om op zo’n grootschalig evenement (met ca 500
bezoekers) te staan. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd festival.
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Rechtspositie voor vrouwen
‘Mensenrechten en zelfbeschikking’,
een recht voor iedereen! Maar helaas
voor velen nog een droom en geen
vanzelfsprekendheid. Niet iedereen
heeft het recht om zijn eigen keuzes te
kunnen maken. Machtsverhoudingen
en afhankelijkheidsrelaties belem-

meren de individuele keuzevrijheid en
emancipatie. Het versterken van de
rechtspositie en het bevorderen van
zelfbeschikking is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook niets
doen maakt (mede) schuldig.
SMKK en de Landelijke Werkgroep

Mudawannah organiseren op zondag
12 november in Maastricht een bijeenkomst voor vrouwen om hierover met
elkaar in dialoog te gaan.
De bijeenkomst vindt plaats in Malberg
en start om 13.00 uur. Voor de exacte
locatie zie onze website en facebook.

Geslaagde pilot “Weerbaarheid tegen Radicalisering”
Een initiatief van SMKK en PPM om
aandacht te besteden aan het voorkomen van radicalisering is in 2015 met
instemming van de provincie gestart
met een pilot project in de gemeenten
Sittard/Geleen en Maastricht. Met de
evaluatie van de pilot mogen we terugkijken op een geslaagd project waarin
heel veel werk is verzet en mooie
successen zijn geboekt.
Na de start in 2015 zijn vertrouwenspersonen opgeleid, zijn er in beide

gemeenten diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd,
is voorlichting gegeven in moskeeën
en op scholen (voor docenten). Er is
een lespakket opgesteld voor mbvo
leerlingen in de beide gemeenten en
gastlessen voor de derdejaars klassen
zijn verzorgd. Het gehele traject had
vooral de insteek om op preventieve
wijze de voorlichtingen op te zetten.
Hoe signalen van radicalisering kunnen
worden herkend en hoe daarmee omge-

gaan moet worden. Waar kan men
terecht bij vermoedens van radicalisering of bij signalering van veranderend
gedrag bij jongeren.
Ook van andere gemeenten krijgt de
organisatie de vraag om voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema op te
zetten. Die vraag willen we graag beantwoorden, reden waarom de organisatie
een vervolgplan heeft opgesteld. Op
dit moment zijn we in overleg met de
Provincie Limburg over de voortgang.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten
via onze vernieuwde facebookpagina!
` stg meer kleur en kwaliteit
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