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Postadres:
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6191 AG Beek

Deze uitgave komt
tot stand dankzij een
financiële bijdrage van
de Provincie Limburg.
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Informatiebulletin van de stichting meer kleur en kwaliteit

VAN DE REDACTIE

Een nieuw jaar met nieuwe activiteiten
is weer van start gegaan
In dit Vlugschrift leest u meer over de
komende activiteiten.
Zo besteden we aandacht aan de
komende gemeenteraadsverkiezingen
( 21 maart) met voorlichtingsbijeenkomsten in de provincie.
De succesvolle training “Meer vrouwen
in de politiek” in 2017 die SMKK samen
met FAM heeft georganiseerd, krijgt een
vervolg in 2018. In dit Vlugschrift leest u
meer over deze training met de mogelijkheid tot aanmelding.

Samen met het Provinciaal Platform
voor Diversiteit zijn we bezig geweest
met een pilot rondom “weerbaarheid
tegen radicalisering”. Deze pilot is afgerond. De beide organisaties hebben een
vervolgplan geschreven en besproken
met de provincie. Het is onze intentie
om de pilot uit te breiden naar andere
gemeenten in Limburg.

Agenda
Informatiebijeenkomsten verkiezingen:
15 februari
bijeenkomst Mudawannah met Injaz in Venray
21 februari
bijeenkomst Mudawannah met Impuls in Kerkrade
23 februari
‘t Leienhoes, Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen
25 februari
Keenter Hart, St. Josefskerkplein 3, 6006 Weert
2 maart
Plenkhoes, Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen
4 maart
Peri Feestzaal, Tegelseweg 136, 5912 BL Venlo
9 maart
Injaz, Beukenlaan 2A, 5802 CK Venray
18 maart
Trefcentrum , Edisonstraat 4, 6224 FK Maastricht
Overige bijeenkomsten
3 maart
Limburgse Vrouwendag in het Forum Roermond
9 maart
Debat met jongeren bij Gilde Opleidingen Roermond
26 april
Kick off traject Kweekvijver
22 en 29 mei Iftar met politie
4, 5 en 12 juni Iftar met politie
(Nog niet van alle bijeenkomsten zijn de locaties en tijden bekend;
let op onze website en social media voor actuele informatie).
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WIJ ZOEKEN:	deelnemers voor de opleiding
aan mantelzorgers

Hoe kunnen mantelzorgers de regie over hun eigen leven (be)houden is de vraag
die in het gehele traject centraal staat.
We richten ons op het naar boven brengen van de eigen kracht van de
deelnemers en het versterken van deze kracht. Vanuit deze eigen kracht en
ervaringsdeskundigheid kunnen de mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen en
daarnaast een enorme bijdrage leveren aan lotgenoten.
Voor de werving van de deelnemers is
een profielschets opgesteld.

Profielschets kandidaten:

Contact
Voor meer informatie of vragen kan
contact worden opgenomen met:
Marjo Daniels (SMKK):
mdaniels@smkk.nl
T 06 52860361
Trudy Habets (PAZ):
g.m.habets45@gmail.com
T 06 29033762
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• 	Nederlands kunnen schrijven, lezen
en spreken;
• 	Onderzoekend en leergierig zijn;
• 	Willen en kunnen vertellen over
je ervaringen en daarin verdieping
aanbrengen;
• 	Open kunnen luisteren, dat wil
zeggen zonder oordeel of eigen
mening over hoe het moet;
• 	Bestaande gewoonten in denken
en doen signaleren en ter discussie
willen/durven stellen;
• 	Bereid zijn om samen te willen
werken met andere (interne en
externe) trainers, begeleiders en
ervaringsdeskundige vrijwilligers;
• 	Oog hebben voor organisatie- en
groepsprocessen. Men moet in staat
zijn, zonder van de visie van het
project af te wijken, te werken met
de deelnemende organisaties.
• 	Deelname staat open voor alle
nationaliteiten en zowel voor
vrouwen als mannen.

Welke beschikbaarheid is nodig?
De opleiding start in maart 2018.
Het opleidingstraject loopt tot medio
2018.
Beschikbaar voor de opleiding
gedurende het gehele traject
(cursusdata worden in overleg tijdens
de kick off voorgesteld en vastgesteld).

Deelname en Aanmelden?
• 	Aanmelden kan door een mail
te sturen naar: Marjo Daniëls
(mdaniels@smkk.nl)
• 	Aanmelden kan t/m 1 maart 2018
• 	De intakegesprekken vinden plaats
in onderling overleg
• 	Reiskosten kunnen worden
gedeclareerd binnen het project.

Certificaat
De deelnemers die het opleidingstraject
hebben doorlopen ontvangen een certificaat.

Een Persoonlijke Ontdekkingsreis
Verken je grenzen en werk aan je
eigen kracht!
Op internationale vrouwendag staan
we wereldwijd stil bij de lange weg die
vrouwen hebben afgelegd naar gelijke
kansen voor mannen en vrouwen.
We vieren dat gelijkberechtiging van
vrouwen in de wet is vastgelegd. We
kennen het actief vrouwenkiesrecht
(vanaf 1919), de handelingsbekwaamheid van vrouwen (vanaf 1957). In 1980
werd in de wet vastgesteld dat er geen
onderscheid gemaakt mag worden in
werk, arbeidsvoorwaarden, onderwijs
en sociale zekerheid.

PROGRAMMA
12.00 Inloop met koffie/thee en broodjes
12.30 Verwelkoming door de dagvoorzitter Kirsten Paulus
12.35 Ellen Vermeulen: mijn verhaal van 'burgertrutje tot wereldwijf'
	Hoe is het om je leven weer terug te pakken na de andere kant van
de levensmedaille ervaren te hebben. Een verhaal over kracht en lef.
13.15
Naar de workshops en start 1e ronde met 5 keuzeworkshops
14.15
Korte pauze
14.45 2e ronde workshops met 4 keuzeworkshops
15.45 Plenaire afsluiting met terugkoppeling workshops
16.30 Afsluiting met een netwerkborrel

Vanuit deze basis hebben we een
wereld te winnen en kunnen wij bergen
verzetten. Daar is kracht en lef voor
nodig en af en toe ook uit je comfortzone komen. Als je immers niet de
randen van je grenzen verkent zal je
ook nooit weten hoe groot je kennis
kan zijn, welke kansen er nog liggen en
welke sturing je kan geven aan je leven.
Benieuwd hoe?
Kom dan naar het congres ‘Een Persoonlijke Ontdekkingsreis. Verken je grenzen
en werk aan je eigen kracht!
Locatie is zalencentrum het Forum in
Roermond.
De kosten voor deze middag zijn €10,-.
Meld je aan en stuur een mail naar
zijactief@zijactief.nl met vermelding
van je workshopkeuze* (zie hiervoor
de uitnodiging die je inmiddels hebt
ontvangen).
* Eerste ronde: 1-2-3-4-5 of
Tweede ronde: 1-2-3-4

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op 21 maart kiezen we de leden van
de gemeenteraden in Nederland. Maar
wat doet de gemeenteraad; welke

SMKK organiseert samen met PPD een zestal bijeenkomsten om haar achterban
te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen en wel op

taken en verantwoordelijkheden heeft
de gemeenteraad. Over welke zaken

vrijdag 23-2-2018

‘t Leienhoes, Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen

moet de gemeente een besluit nemen

zondag 25-2-2018

Keenter Hart, St. Josefskerkplein 3, 6006 Weert

en wie neemt die besluiten? Denk bijv

vrijdag 2-3-2018

Plenkhoes, Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen

zondag 4-3-2018

Peri Feestzaal, Tegelseweg 136, 5912 BL Venlo

vrijdag 9-3-2018

Injaz, Beukenlaan 2A, 5802 CK Venray

zondag 18-3-2018

Trefcentrum , Edisonstraat 4, 6224 FK Maastricht

aan sport en cultuur, het aanleggen
van wegen, maar ook over het milieu
en de (jeugd)zorg, WMO. Allemaal
zaken die ons als burger direct
aangaan. Daarom is het ook belangrijk

Let op onze website met de juiste aanvangstijden!

om op 21 maart van je stemrecht
gebruik te maken.
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