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Met deze editie van het Vlugschrift blikken de 
bestuursleden terug op 15 jaar SMKK. 
De redactie heeft naast de bestuursleden ook 
2 vrouwen die aan de wieg van SMKK stonden 
gevraagd om iets te schrijven voor deze editie 
van het Vlugschrift. Hun verhaal kunt u hier 
lezen. 

Dat de tijd vliegt, blijkt ook dit eerste half jaar 
al weer. Bij het opstellen van een werkplan 
lijkt alles nog heel ver weg maar we kunnen 
al weer veel activiteiten uit ons werkplan 
afsluiten en ons richten op de resterende 
projecten voor het najaar. 
In de komende maanden gaan we o.a. 
aandacht besteden aan een werkconferentie 
met professionals over de Mudawannah; 
een werkconferentie in samenwerking met 
Rubicon en Xonar in het kader van kleurrijke 
pleegzorg; in samenwerking met PAZ gaan 
we verder met het uitrollen van de AMWATH 
opleiding voor mantelzorgers op diverse 
plaatsen in de provincie. 
Natuurlijk vergeten we ook de jongere gene-
ratie niet. Kortom: nog voldoende werk aan de 
winkel.

 Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden 
ook gebogen over het opzetten van een nieuw 
beleidsplan voor de periode 2014 – 2016. Dit 
plan is nu gereed en bij de provincie inge-
diend. Dit beleidsplan vormt de basis voor de 
nieuwe projecten vanaf 2014. 

Voor dit moment wensen wij iedereen een 
fijne vakantie om daarna uitgerust weer bij 
onze activiteiten aan te schuiven. En degenen 
die aan de Ramadan deelnemen, wensen wij 
een gezegende Ramadan en een mooi Suiker-
feest.

Van de redactie

Stichting SMKK bestaat officieel 15 jaar, een 
tijd die voor mij als een leerschool was. Een 
leerschool die voor geen geld te koop was en 
waarvoor de toelatingsvoorwaarden  waren: 
doorzettingsvermogen, uiterste inzet, flexibi-
liteit, loyaliteit, inlevingsvermogen. 

Naast mijn kinderen die ik zag groeien, zag ik 
ook de organisatie SMKK groeien met zijn ups 
en downs.
Maar altijd waren  er wel weer drijfveren die mij 
ertoe bewogen om lid te blijven van SMKK en 
deel te nemen aan het proces dat de vrouwen 
meemaakten in de provincie Limburg.

Ik stond aan de wieg van smkk. Wat  eerst als 
een werkgroep van vrouwen begon  is  nu  een 
onafhankelijk, sterke en erkende  maatschap-

pelijke  organisatie, die voor veel vrouwen 
wat kan betekenen in heel Limburg. Ik hoop 
dat ik nog lang kan meedoen met het werk 
dat SMKK verricht. Dat betekent voor mij  het 
deel nemen aan, het stimuleren van andere 
vrouwen, het opkomen voor anderen, maar 
ook vooral  het ontmoeten en leren van andere 
boeiende vrouwen.

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit heeft inder-
daad bewezen dat hoe meer kleur bij elkaar is 
hoe meer kwaliteit aanwezig is.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe, en 
voor de moslims een gezegende Ramadan.

Zoulikha Ramdani

SMKK:
Hoe meer kleur, hoe meer kwaliteit



2

SMKK is 15 jaar

SMKK de kleurrijke Provinciale vrou-
wenorganisatie is 15 jaar geworden. 
Er is veel gebeurd in die jaren. Er zijn 
vrouwen in het bestuur gekomen en 
gegaan. Redenen voor vertrek waren 
het krijgen van een baan, volgen van 
studie, verhuizing, te druk of andere 
interesses. 

In verschillende plaatsen zijn er vrij-
willigers bijgekomen. SMKK kan deze 
vrijwilligers niet missen. Zij doen goed 
werk dicht bij de mensen in de buurt. Zij 
weten ook de vrouwen in hun omgeving 
te bereiken en te stimuleren. 

Veel stagiaires hebben een werker-
varing opgedaan bij SMKK en zijn we 
een erkend scholingsbedrijf (Ecabo) 
waar we een certificaat voor hebben. 
Veel vrouwen die weer in stap in het 

arbeidsproces wilden zetten, hebben 
werkervaring opgedaan bij onze orga-
nisatie. 

Allemaal zaken in het groeiproces van 
ons 15 jarig bestaan. Van eerst zelf 
onderzoeken wie willen we zijn, hoe 
pakken we dat aan en de uiteindelijke 
uitvoering van zo doen we dat op onze 
eigen manier. En zoals dat veelal is, kan 
alles nog beter en dat proberen we ook 
steeds weer uit te vinden. Dit hebben 
we samen met de ondersteuning van 
verschillende mensen gedaan en daar 
kijken we vol trots op terug.

Nu – met het maken van een nieuw 
beleidsplan en werkplan - is het een 
goed moment om goed te onderzoeken 
hoe we zaken anders  aanpakken afge-
stemd op de actuele ontwikkelingen 

en behoeften. De eerste bezoekers van 
onze activiteiten zijn ouder geworden 
en vragen nu andere informatie en voor-
lichting. Bij de jongeren zal er ook een 
andere aanpak moeten zijn omdat de 
maatschappij er anders uit ziet als toen 
wij als SMKK zijn begonnen. Er is werk 
genoeg, maar de manier van werken is 
een andere. Wij zullen moeten kijken 
wat hebben ze nodig en wat kunnen ze 
zelf oppakken, eigen verantwoordelijk 
nemen. Wij hoeven dat ook niet meer 
alleen als bestuur zelf te bedenken, 
maar doen dit in samenspraak en 
samenwerking met de vrijwilligers 
en de achterban. Ik hoop dat dit in de 
komende jaren gaat lukken en wens ons 
een leuke en nieuwsgierig tijd toe.

Trudy Habets
bestuurslid

Enkele hoogtepunten
Voor u ligt de 2de editie van dit jaar 
gericht  op het 15 jarig bestaan van 
SMKK. Al best een behoorlijke tijd. 
Hoewel onze blik altijd op de toekomst 
gericht is, is dit wel een gelegenheid om 
terug te kijken op de afgelopen 15 jaar. 
Een moment waarbij je natuurlijk weer 
eens in de archieven duikt en waarop 
je wordt meegesleept in de boeiende 
geschiedenis van de stichting.  

Hoewel we officieel pas in 1998 de 
oprichtingsstatuten hebben onderte-
kend, is daar natuurlijk wel het een en 
ander aan vooraf gegaan. Al in 1994 zet 
een kerngroep (bestaande uit 7 vrijwil-
ligers) de stap om te komen tot een 
provinciaal netwerk. Eind 1996 lag het 
eerste subsidieverzoek bij de provincie. 
In de loop van de jaren hebben we als 
SMKK vele mooie een vooral ook belang-
rijke projecten opgezet waarbij telkens 
de zmv-vrouwen centraal stonden. Denk 
dan bijv aan onze klapper “Kwaliteit 
in Kleur” met informatie over 115 zmv-
vrouwen op het gebied van opleiding, 
werk, deskundigheden en vaardig-
heden. Maar ook Technika 10, Prima 

Pleegzorg, BESMA, activiteiten rondom 
eergerelateerd geweld. Heel bijzonder 
is de erkenning als provinciale maat-
schappelijke organisatie in 2009. Ook 
voor de nieuwe beleidsperiode (2014-
2016) heeft SMKK deze aanvraag weer 
opnieuw ingediend.

Het vele werk dat is verzet, kan natuur-
lijk niet zonder de belangeloze inzet 
van onze talrijke vrijwilligers en werk-
groepen in de gehele provincie . Op 
deze plaats past dan ook zeker een 
bedankje aan deze groep vrouwen. 
De grote opkomst tijdens onze jubi-
leumviering geeft ook aan dat SMKK 

inmiddels beschikt over een uitgebreid 
netwerk in de provincie.
Naast de vrijwilligers bedanken wij ook 
alle partners voor de prettige samen-
werking in de afgelopen jaren. Ook in de 
toekomst hopen wij weer op een goede 
samenwerking met u allen. 

Tot slot wens ik  iedereen een goede 
vakantietijd met veel mooi weer en in 
goede gezondheid.

Bahia Fatara
voorzitter
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15 Jaar Stichting Meer Kleur en Kwaliteit

Een bijdrage van Isabel Garcia, die aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van SMKK. 

sioneel bezig was met de doelgroep 
vrouwen en wilde haar leren kennen. 
Haar antwoord was: waarom zou dit 
belangrijk zijn voor mij? Wat hebt u me 
te bieden?
Ik zei:  ik wil je leren kennen leren en 
ik denk dat wij elkaar veel kunnen 
bieden wat betreft belangenbeharti-
ging en pleitbezorging t.b.v. allochtone 
vrouwen. Ik denk dat het me gelukt 
is om haar met concrete argumenten 
ervan te overtuigen, dat het de moeite 
waard was elkaar te leren kennen.

Ik ontmoette een heel jonge vrouw die 
mijn dochter had kunnen zijn. Maar ze 
straalde ook kracht, inzicht en nieuws-
gierigheid uit. Ze had honger naar leren 
en toonde een visie, die volledig de 
mijne was. Wij hebben samengewerkt 
en van elkaar geleerd tot ik op 65-jarige 
leeftijd met pensioen ging. Tot mijn 
emigratie naar Spanje hadden wij nog 
af en toe een gesprek.  De vriendschap 
is doorgegaan en ook als wij elkaar 

niet meer frequent zien, weten zij en 
ik beiden dat de één elk moment een 
beroep kan doen op de ander.

Samen met Zoulikha was er ook, in 
het begin en vele jaren daarna, Drifa 
Dahmazi, een permanent bestuurslid 
die altijd bereid was om de schou-
ders onder SMKK te zetten, in goede 
en minder goede tijden; zo zijn vele 
anderen gekomen en gegaan en een 
ieder heeft haar steentje bijgedragen 
aan de SMKK.

SMKK in 2013
SMKK die wij nu kennen staat onder 
de bekwame leiding van voorzitter 
Bahia Fatara, Zoulikha Ramdani als 
penningmeester en Trudy Habets als 
bestuurslid. Dit bestuur vertegenwoor-
digt en beschikt over waardevolle en 
zeer kwalitatieve kennis van en heeft 
veel ervaring met allochtone vrouwen; 
met hun weg naar emancipatie binnen 
de eigen kring en hun samenwerking 

In de tekst die hieronder volgt neem ik 
expres afstand van nieuwe benamingen 
als Marrokkaanse Nederlander, Turkse 
Nederlander, buitenlander, gastar-
beider, etc. 
Ik heb het over  allochtone vrouwen en 
daarmee bedoel ik vrouwen die buiten 
of in Nederland zijn geboren en die in 
alle opzichten opgroeien tussen twee 
culturen, namelijk de cultuur van hun 
ouders en de Nederlandse cultuur; 
hun leven wordt gevormd en richting 
gegeven door een constant heen en 
weer bewegen tussen twee culturen. 

Een terugblik
Vóór de oprichting van SMKK leefde 
reeds zowel binnen het professionele 
(betaalde) werk als het (niet betaalde) 
vrijwilligerswerk van de zelforganisaties 
het idee voor een provinciale organi-
satie van en voor allochtone vrouwen. 
In verschillende plaatsen in Limburg 
werden activiteiten ontplooid voor 
allochtone vrouwen waarin een aantal 
van de vrouwen uit de doelgroep zelf 
steeds meer een belangrijke rol speelde 
in de organisatie en de inhoud van de 
activiteiten. Doch het waren de profesio-
nele instellingen, die NAMENS en OVER 
hen praatten, hen vertegenwoordigden, 
subsidie zochten voor projecten, etc. De 
tijd was rijp om de allochtone vrouwen 
ZELF meer te profileren en dat zij zelf 
het woord voerden. Ik herinner mij, 
dat we op een bepaald moment, zowel 
van de professionele kant als van de 
kant van de doelgroep zelf, zeiden: HET 
MOET ANDERS. Daarbij kwam de naam 
van één persoon duidelijk naar voren, 
nl. Zoulikha Ramdani.

Over Zoulikha Ramdani wil ik een anek-
dote vertellen. Zij had een paar keer 
deelgenomen aan openbare bijeen-
komsten met de gemeente Roermond 
en andere instellingen over allochtone 
vrouwen. Ik was onder de indruk van 
de kracht en helderheid die Zoulikha 
had, de wijze waarop zij met wie dan 
ook soms in debat, soms in overleg 
was. Iedereen praatte over haar, als een 
fenomeen,  alsof ze een buitenaardse 
was. Ik wilde haar leren kennen en 
belde haar op. Ik vertelde wie ik was, 
ook een allochtone vrouw die profes-
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met autochtone vrouwen en met hun 
integratie in de omringende maat-
schappij. Naast het bestuur zijn er  
ook tal van vrijwilligers die belangrijke 
ondersteuning geven bij de uitvoe-
ring van activiteiten. Dit geheel vormt 
een (h)echte onderneming, maar dan 
zonder winstoogmerk.

In het begin waren het jonge vrouwen 
met ambitie op persoonlijke vlak, die 
studies wilden volgen, een baan ambi-
eerden, carrière wilden maken. Zij 
hadden beginnende gezinnen, waren 
mantelzorgers binnen de eigen familie 
en voelden grote verantwoordelijkheid 
en solidariteit voor de eigen doel-
groep allochtone vrouwen, voor de 
allochtone gemeenschap en voor de 
samenleving in het algemeen. Ik denk 
dat deze groep vrouwen de robuuste 
fundering is waarop de organisatie is 
gebouwd en dat er steeds meer kwali-
tatieve stenen bij komen, die samen 
het menselijk gebouw vormen waarop 
SMKK zich verder ontwikkelt. Ik weet 
zeker dat woorden te kort schieten bij 

de beschrijving van dit proces,  mijn 
excuses daarvoor. Ik weet dat elke 
allochtone vrouw die dit leest het met 
eigen ervaring kan aanvullen. 

Het is belangrijk aan te geven dat na de 
oprichting van SMKK eind jaren 90 van 
de vorige eeuw zeker nog gedurende 
zes jaar in heel Nederland geen andere 
provinciale organisatie van allochtone 
vrouwen bestond. In dit verband waren 
zij de pioniers in het land. Van hun 
ervaring hebben vele anderen geleerd, 
professionele en niet professionele vrij-
willigers. 

Het is een lange, moeilijke, uitdagende, 
voortdurend creatieve en innovatieve 
weg geweest met veel voeldoening voor 
de deelneemsters. Ik zeg geweest maar 
ik moet mezelf corrigeren, omdat ook als 
ik er niet meer bij ben, het proces door-
gaat. Alle aspecten binnen de dynamiek 
van SMKK zullen zich herhalen.  Het is 
nooit één rechte weg en nooit rustig; er 
zijn ups en downs die je alert houden en 
je de impuls geven om door te gaan.  Het 

is de dynamiek, de kwaliteit en de kleur 
van SMKK. SMKK moest deuren openen 
die gesloten waren bij overheid, instel-
lingen, organisaties, de gemeenschap, 
ook binnen allochtone gemeenschap. 
En dit alles tegelijkertijd met een voort-
durende reflectie over wie zij als mens 
waren, de verantwoordelijkheid die zij 
op zich namen en met de behoefte  atijd 
trouw aan zichzelf te blijven. De posi-
tieve invloed van SMKK op elke persoon 
die met hen te maken heeft, zich haar 
doelen eigen maakt en helpt deze te 
verwezenlijken,      gaat verder dan de 
grenzen en de steden in Nederland. Ook 
op Europees niveau zijn hun ervaringen 
in het vrijwilligerswerk van zelforganisa-
ties aanwezig en werkzaam.

Mijn diepste respect voor alle allochtone 
vrouwen en niet allochtone vrouwen die 
hun bijdrage geleverd hebben en nog 
leveren aan de SMKK.

Lang leve SMKK!
Isabel Garcia
(Carataunas, Spanje)

Geslaagde jubileumbijeenkomst SMKK

Zondag 26 mei was SMKK te gast in 
het Buurtcentrum Moesel in Weert. Een 
mooi ingerichte ruimte was het decor 
voor het jubileumfeest. Vele gasten 
mochten wij op deze middag verwel-
komen. Het thema van de dag was 
“Vrouw zijn in Limburg”. 

Na de opening door het bestuur van 
SMKK gaf een van de vrijwilligers van 
SMKK een korte lezing gebaseerd op 
het dagthema. Daarna was het de beurt 
aan 2 vrouwen die vanuit hun eigen 
ervaring hun verhaal vertelden. Houdan 
Elmi en Tulay Arslan blikten terug op 
hun komst naar Nederland en hetgeen 
zij in de loop der jaren ervaren hebben. 
Hoe zij zich hebben gesetteld en hoe zij 
hun leven nu hebben ingericht. 

De een is huisvrouw/moeder; de ander 
heeft naast het moederschap ook een 
carrière opgebouwd.  Beide vrouwen 
hebben op hun weg de nodige hobbels 
moeten nemen en maken de gasten 
deelgenoot van hoe zij daarmee om zijn 
gegaan. Door hun eigen kracht en door-
zettingsvermogen zijn zij geslaagd en 

als sterke vrouw naar voren gekomen. 
Zij geven de gasten ook als tip mee dat 
vrouwen vooral uit moeten gaan van 
hun eigen kracht!
Op basis van enkele stellingen zijn de 
panelleden en het publiek met elkaar in 
discussie gegaan. 

Na een korte pauze konden de 
gasten genieten van een mooi toneel-
stuk geschreven en uitgevoerd door 

vrijwilligers van SMKK. De heuse 
bruidsmodeshow sloot het eerste deel 
van het programma af. 

Het tweede gedeelte van het programma 
bood voor de gasten de mogelijkheid 
om aan diverse workshops deel te 
nemen. 
Als organisatie mogen we terugblikken 
op een geslaagde bijeenkomst. 
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Op verzoek van SMKK wilde Tülay Arslan 
graag haar medewerking verlenen om 
terug te kijken op de geschiedenis van 
SMKK. De redactie van het Vlugschrift 
heeft haar geïnterviewd. Het past dan 
natuurlijk prima om eerst eens terug te 
gaan naar de oprichting. Tülay vertelt hier-
over: “ik had net mijn doctoraal diploma 
gezondheidswetenschappen afstudeer-
richting Beleid en Beheer afgerond en 
was op zoek naar een baan. Dat was nog 
niet zo eenvoudig. Om toch aan de slag 
te gaan, ben ik als vrijwilliger begonnen 
om daarmee ervaring op te doen. Samen 
met Zoulikha Ramdani die ik kende 
vanuit het Roermondse, zijn we gaan 
kijken wat voor ons interessant was en 
waarmee we iets konden betekenen voor 
allochtone vrouwen. Dit leidde tot ons 
idee om ons te richten op de belangen- 
behartiging van zwarte en migranten 
vrouwen in de provincie. “

Een idee hebben is natuurlijk 1 ding, maar 
dan volgt de uitwerking daarvan. Hoe 
hebben de dames dat aangepakt?
Tülay: “Al vrij snel kwamen we in 
contact met Isabel Garcia (werkzaam bij 
Symbiose). Zij heeft ons met haar colle-
ga’s op een geweldige wijze ondersteund. 
De provinciale speerpunten waren voor 
hen  niet vreemd en zij wisten  ook welke 
wegen we moesten bewandelen om 
iets voor elkaar te krijgen. Een eerste 
aanvraag bij de provincie voor subsidie is 
met behulp van hen tot stand gekomen. 
We stelden ons toen de vraag: “Moeten 
we het woord “zwart” wel noemen?”. 
Dat roept vaak een negatief beeld op. 
Maar aan de andere kant realiseerden we 
ons ook dat daar wel onze geschiedenis, 
onze herkomst in ligt. Een herkomst waar 
we trots op zijn en die we ook willen 
uitstralen”. 

Nu de eerste subsidie aanvrage is 
ingediend, moet de organisatie ook 
geformaliseerd worden. Een stichting 
werd opgericht en een eerste bestuur 
werd benoemd. De samenstelling van 
het eerste bestuur was zeer divers. De 
subsidie werd toegekend en de organi-
satie van de activiteiten kon beginnen. 
Heel veel activiteiten zijn opgezet en 
uitgevoerd. Alles vanuit het standpunt 
van empowerment, het inzetten op de 
kracht en capaciteiten van de vrouwen 
zelf. 

Tulay geeft ook aan dat het erg belang-
rijk was om aandacht te besteden aan 
de ontwikkeling van vrouwen. “Er is een 
klapper gemaakt die ‘Kwaliteit in Kleur’ 
heet. In deze klapper staan vrouwen met 
verschillende opleidingen en etnische 
achtergronden. Sommige met een baan 
en anderen op zoek naar een baan. De 
aanleiding om deze klapper uit te geven 
was dat werkgevers aangaven dat het 
hen niet lukte om aan geschoold alloch-
toon personeel te komen”. We wilden 
laten zien dat er een groot aanbod was, 
van waaruit ze kunnen putten.”

Dat niet altijd alles op rolletjes liep, 
blijkt uit enkele knelpunten die Tülay 
benoemt. “De wens om steeds meer 
vrouwen te bereiken, dat lukt niet altijd. 
Het vinden en behouden van vrijwil-
ligers en bestuursleden die zich willen 
inzetten voor de stichting was toen niet 
zo makkelijk. Dit kwam o.a. door de taal-
barrière en de wens van veel vrouwen om 
toch liever een betaalde baan te kiezen. 
De stichting zelf heeft in de beginfase 
cursussen gegeven en aan deskundig-
heidsbevordering gedaan. 
Elk bestuurslid had een maatje waarmee 
zij kon afstemmen. Dat werkte heel 
prettig.”

SMKK werkt niet alleen bij de uitvoering 
van haar activiteiten. De samenwerking 
met andere (provinciale en lokale) orga-
nisaties loopt als een rode draad door 
de geschiedenis heen. Denk dan bijvoor-
beeld aan PPM dat iets later dan SMKK 
is opgericht. Tülay was in de beginfase 
ook bij PPM als bestuurslid betrokken. 
Zij ervaart het als heel bijzonder om 
aan de wieg van beide organisaties te 
hebben mogen staan. “In die periode 
mocht ik ook ervaren hoe is het om met 
het provinciaal bestuur en ambtenaren 
van gedachten te wisselen over actuele 
onderwerpen. En zeker omdat we daar 
het gevoel kregen dat onze mening 
meetelde. Deze gesprekken werden 
altijd goed voorbereid met onze onder-
steuner Isabel Garcia. Een vrouw die 
voor SMKK heel belangrijk is geweest. 
Zij had een warm hart voor alle vrouwen 
en wist het bijzondere in alle vrouwen 
naar boven te halen”. 

Als je als vrijwilliger aan de slag gaat, 
is dat wel vrijwillig maar niet vrijblij-

Interview met Tülay Arslan

vend. Mensen waarmee je samenwerkt 
rekenen op jouw bijdrage en jij op die 
van hen. Het is niet altijd even makke-
lijk om vrijwilligerswerk te combineren 
met de thuissituatie. Hoe heeft Tülay dat 
ervaren? 
“Toen ik startte bij SMKK was ik 
getrouwd maar had nog geen kinderen. 
Dat maakte het mogelijk om tijd vrij te 
maken. Toen de kinderen er eenmaal 
waren, werd de beschikbare tijd minder. 
Toen mijn zittingsperiode er op zat, heb 
ik goed overwogen wat de beste keuze 
zou zijn. Ik heb toen besloten om te gaan 
stoppen bij SMKK omdat ik ook nog in 
6 andere besturen zat. Dat werd een 
beetje te veel. “ 
Net als dit besluit van Tülay is in de 
daaropvolgende jaren voor meerdere 
vrouwen in het bestuur van SMKK het 
tijdsaspect een aandachtspunt geweest 
waardoor vrouwen moesten afhaken. 
De werving van bestuursleden stond en 
staat nog steeds op onze agenda. 

Tot slot wil Tülay ons nog enkele tips 
meegeven voor de toekomst:
In onze provincie wonen veel vrouwen 
met zeer diverse nationaliteiten en kwali-
teiten. Het is wenselijk de achterban van 
SMKK zo breed te krijgen dat we deze 
brede doelgroep in zijn geheel bereiken.
Probeer ook jonge vrouwen te betrekken 
bij de uitvoering van activiteiten of bied 
stageplaatsen aan. Zij kunnen hiermee 
ervaring opdoen en maken hiermee hun 
CV aantrekkelijker voor nieuwe werkge-
vers. 
Leg contacten met werkgevers en bena-
druk te capaciteiten van deze doelgroep. 
En voor alle vrouwen: ga bewust om met 
je gezondheid! 
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“Schoolkeuze, hoe ga ik daarmee 
om? “

Zondagmiddag 28 april was ’t Leie-
hoes in Heerlen het decor voor de 
bijeenkomst gericht op jonge alloch-
tone meisjes die op het moment van 
de schoolkeuze staan. Het mooie weer 
– na een lange winter - en de vakantie-
periode waren er helaas de oorzaak van 
dat de opkomst toch wat minder was 
dan verwacht. 

Inleiding door rolmodellen
Het programma startte met de infor-
matie van enkele rolmodellen. Als 
eerste was dat Stefanie. Stefanie is 
inmiddels afgestudeerd maar wil graag 
haar verhaal vertellen aan de meisjes. 
Na de middelbare school koos Stefanie 
voor een HBO opleiding International 
Business Language. Voordat zij deze 
keuze heeft gemaakt, heeft zij veel 
open dagen van scholen bezocht en 
proeflessen gevolgd. Na deze oplei-
ding is Stefanie doorgegaan naar de 
Universiteit . De gekozen richting op de 
universiteit bleek al snel niet de juiste; 
binnen de universiteit heeft Stefanie 
een andere studie die meer bij haar 
paste gekozen (Interculturele commu-
nicatie). Vanuit die opleiding heeft 
zij stage gelopen bij PAZ (= Platform 
Allochtone Zorgvragers). Uiteindelijk 
heeft zij ook bij deze organisatie haar 
werkplek gevonden. 

Het advies van Stefanie aan de jongeren 
is om je goed te oriënteren, open dagen 
van scholen te bezoeken. Een goede 
voorbereiding is het halve werk. Zorg 
dat je een diploma behaalt; een diploma 
is de  basis voor een goede baan. Een 
baan moet vooral ook leuk zijn. Veel 
tijd ga je straks inzetten voor je werk en 
het is dan zeker zo belangrijk dat je er 
plezier in hebt. Laat je niet alleen leiden 
door je omgeving of school, maar kijk 
vooral ook naar wat jij straks wilt gaan 
doen. Ga ook eens praten met mensen/
organisaties om informatie te vragen 
over de baan die jij voor ogen hebt. Zo 
krijg je een  beter beeld van de betref-
fende baan met alle voors en tegens. 

Het tweede rolmodel is Khadija. Khadija 
is moeder  van 4 kinderen. Zij vindt het 
belangrijk dat kinderen een studie 

Verslag bijeenkomst Jong zijn in Limburg

volgen en deze vooral ook afronden. De 
rol van de ouders is om hun kinderen te 
stimuleren en hen te ondersteunen in 
hun keuze. Dat is niet altijd makkelijk. 
Blijf vooral praten met je kinderen en 
toon interesse in hun bezigheden, ook 
al is dat in de puberteit vaak lastig. Een 
van haar kinderen bleek niet de juiste 
schoolkeuze te hebben gemaakt. Hij 
heeft toen in Marokko zijn studie afge-
rond en is daarna terug naar Nederland 
gekomen, waar hij een goede baan 
heeft gevonden. Een ander van haar 
kinderen heeft een keuze gemaakt waar 
zij als ouder niet direct achter stond. 
Maar hij was ervan overtuigd dat dit 
de weg was die hij wilde gaan. Khadija 
heeft hem daarin wel gesteund en was 
er voor hem op de moeilijke momenten. 

Vervolgens was Esma aan het woord. 
Zij is verloskundige en heeft sinds 
enkele jaren een eigen praktijk. Omdat 
veel vriendinnen naar de Pabo gingen, 
heb ik ook daarvoor gekozen. Op een 
gegeven moment trof ze de bus een 
meisje die een interessant boek aan het 
lezen was. Met haar is Esma in gesprek 
gegaan en al snel bleek dat zij de studie 
verloskunde volgde. Esma raakte hier-
door gefascineerd en ging graag op de 
uitnodiging in om eens mee te gaan 
kijken. De opleiding verloskunde is 
alleen toegankelijk na een loting. Esma 
besloot zich in november in te schrijven 
voor deze loting. Ze had in elk geval 
de juiste vakken in het  vooropleiding 
gehad. In februari kreeg ze bericht dat 
ze was toegelaten. Vanaf de eerste dag 
was het voor haar duidelijk dat deze 
opleiding helemaal bij haar paste. Een 

goede keuze! 

De opleiding  hield wel in dat ze gere-
geld door het land moest reizen voor 
haar stage. Dat was moeilijk voor haar 
moeder. Die moest ineens haar dochter 
loslaten. Dagelijks was er in die eerste 
periode telefonisch contact om de 
bevestiging te krijgen dat het goed ging. 
Esma geeft aan dat de steun die ze in 
die periode van haar ouders kreeg , voor 
haar heel erg belangrijk is geweest. Na 
enkele jaren ervaring te hebben opge-
daan in diverse praktijken, heeft ze nu 
haar eigen verloskundige praktijk. 
Tip: een goed netwerk opbouwen ook 
als je nog jong bent. Sluit je aan bij een 
studentenvereniging en ga vrijwilligers-
werk doen. Dit vrijwilligerswerk draagt 
bij aan het opbouwen van je netwerk 
een heeft een positief effect op je CV. Je 
laat hiermee zien dat je bereid bent de 
handen uit de mouwen te steken. 

Als  laatste van de rolmodellen komt 
Hanane aan het woord. Zij volgt de 
juridische opleiding bij Leeuwenborgh 
Opleidingen in Sittard. Op dit moment 
loopt zij stage bij SMKK. Hanane is 
gestart met de Havo maar is over-
gestapt naar de Mavo. In het laatste 
Mavo jaar gaf de school informatie over 
de vervolgopleidingen. Een van deze 
opleidingen was de juridisch zakelijke 
dienstverlening. Die opleiding sprak 
haar wel aan. Hanane heeft toen ervaren 
dat het jammer was dat ze de Havo niet 
had afgerond. Dit had haar meer moge-
lijkheden gegeven. Ze heeft besloten 
om alsnog naar de havo te gaan om 
daarmee haar kansen te vergroten. 
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Echter opnieuw heeft ze dit stopgezet 
en is met haar huidige opleiding in 
Sittard gestart. Stage heeft ze gelopen 
bij het juridisch loket, en nu bij SMKK. 
Na dit schooljaar is het laatste jaar van 
deze opleiding waarin ze opnieuw voor 
4 dagen per week stage gaat lopen. Als 
vervolg kiest ze dan voor een opleiding 
in Den Bosch, de juridische hogeschool. 
De ouders van Hanane hadden een 
ander beeld voor ogen, wat de oplei-
ding betreft. Ze heeft in goed overleg 
met haar ouders  haar eigen richting 
gekozen. 

Informatie DUO / IB Groep
Na de informatie van de rolmodellen is 
het woord aan DUO IB Groep. DUO is 
de organisatie die verantwoordelijk is 
voor de studiefinanciering. DUO heeft 
een hoofdkantoor in Groningen en een 
servicekantoor in Sittard. 
Om in aanmerking te komen voor 
studiefinanciering gelden enkele voor-
waarden:
- Leeftijd van 18 jaar 
-  Nederlandse nationaliteit (of een 

geldig verblijfsdocument) 
- 5 dagen per week onderwijs volgen. 
Je krijgt de studiefinanciering niet 
vanzelf die moet je aanvragen. De finan-
ciering is bedoeld voor het betalen van 
de studie, zorgverzekering, lesgeld, 
levensonderhoud. De overheid betaalt 
niet alle kosten. Zij gaan ervan uit dat 
ook de ouders en de student een deel 
van de kosten op zich nemen. De over-
heid beperkt zich tot de basisbeurs. Als 
de bijdrage van de ouders niet (geheel) 
mogelijk is, kan de student een aanvul-
lende financiering of nog een lening 

aanvragen. Ook ontvangt de student bij 
de studiefinanciering een OV chipkaart. 

De basisbeurs kan afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en behoefte uitge-
breid worden met een aanvullende 
beurs of een rentedragende lening. 
Bij de hoogte van de basisbeurs er is 
een verschil of de student thuis woont 
of niet. De hoogte van de aanvullende 
beurs is afhankelijk van het inkomen 
van de ouders (van 2 jaar daarvoor). 
De lening die de student afsluit moet  
binnen een periode van 15 jaar terugbe-
taald worden. De basisbeurs is vaak een 
onderdeel van de prestatiebeurs. 

Op dit moment is het Ministerie  van 
OCW bezig met de voorbereidingen 
voor een gewijzigde vorm van studiefi-
nanciering: het zgn sociaal leenstelsel. 
Ingangsdatum hiervoor is beoogd per 
januari 2015. 
De website www.financieelstudieplan.
nl geeft meer informatie over kosten en 
mogelijkheden m.b.t. opleidingen en 
studiefinanciering. 

Decanen Eijkhagen College
Mw. Wieffer en Dhr. Didden zijn als 
decaan verbonden aan het Eijkhagen 
College in Landgraaf. Zij geven een 
nadere toelichting op de studierich-
tingen. Een keuze die een leerling 
maakt, heeft ook consequenties voor 
de te volgen vakken. Deze vakken zijn 
nodig om het goede profiel te hebben 
voor de  vervolgopleiding. Voor jonge 
leerlingen is het vaak lastig om uit deze 
vakken de goede keuze te maken. Het 
advies is dan om een zo breed mogelijk 

pakket te nemen, zodat er meerdere 
opties overblijven. Belangrijk bij de 
keuze is om vooral goed te kijken naar 
het beroep/richting dat bij je past of 
waar je interesse naar uit gaat. Een 
gemotiveerde leerling zal immers 
eerder de opleiding afronden. 

Hoe de keuze makkelijker te maken? 
Bezoek de open dagen van diverse 
opleidingen of meeloop dagen. Dat 
geeft je een beter beeld en je ontvangt 
antwoord op  vragen die je nog hebt. 
Het maken van een beroepskeuzetest is 
een hulpmiddel. 

De rol van de ouders bij de beroepskeuze 
is nog vaak onderschat, zo geven de 
aanwezigen aan. De school zou daarop 
veel meer mogen inspelen. Ouders 
stellen meer begeleiding in dit traject 
op prijs. Er is al sprake van regelmatige 
wijzigingen in het onderwijsstelsel. Als 
er over enige tijd ook nog een nieuw 
systeem van studiefinanciering gaat 
gelden, is deze behoefte van de ouders 
nog groter. 

Afsluiting en vervolg
We sluiten de bijeenkomst af met een 
ludieke activiteit voor de aanwezige 
meiden. 
Het vervolg is dat er een bijeenkomst 
volgt met de moeders over dit thema. 
Deze zal nog voor de zomervakantie 
plaatsvinden. Als derde wil SMKK een 
conferentie beleggen met moeders en 
dochters samen met vertegenwoor-
digers uit het onderwijs. Deze laatste 
staat gepland voor het najaar. 
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Reisadvies GGD

De zomervakantie is voor velen de 
periode om een bezoek te brengen aan 
familie in het land van herkomst. Naast 
de voorbereidingen die u treft om te 
gaan genieten van een fijne vakantie, is 
het ook belangrijk om goede voorberei-
dingen te treffen voor uw gezondheid. 
De gemiddelde temperatuur in het land 
van herkomst verschilt nl nogal van die 
in Nederland. Houd rekening met dit 
temperatuurverschil en dus ook met 
hygiëne. Juist bij familiebezoeken blijkt 
dat de voorzorgsmaatregelen vaak niet 
zo nauw genomen worden. Migranten 
reizen vaak zonder reisadvies of –vacci-
naties, terwijl dit wel noodzakelijk is. 
Doordat zij al langere tijd in bijv. Neder-
land wonen, zijn ze minder beschermd. 

Enkele tips die de GGD aan u mee 
wil geven:
-  Bereid u lichamelijk en geestelijk goed 

voor op de bedevaart reis, wees uitge-
rust!

-  Bent u bekend met een chronische 
aandoening, dan  is het extra belang-
rijk om u goed voor te bereiden op de 
reis.

-  Ga naar een officiële kapper of neem 
scheermesjes mee voor eigen gebruik. 

-  Blijf zoveel mogelijk uit de zon, m.n. 
tussen 11-15 uur

-  Bescherm de huid met kleding en 
zonnebrand-crème en gebruik een 
(witte) parasol;

-  Draag goede schoenen tegen het hete 
woestijnzand

-  Vermijd contact met dieren deze 
kunnen ziektes overbrengen zoals 
hondsdolheid

Vaccinaties
Afhankelijk van uw persoonlijke situ-
atie (leeftijd, reisduur, reisgedrag, uw 
gezondheid, medicijngebruik) kan 
de GGD voor u bekijken of en welke 
vaccinaties u nodig heeft voor de reis.  
Risicogroepen zijn vooral ouderen, 
zwangere vrouwen, mensen die voor 
langere tijd op reis gaan. Bij de  GGD 
kunt u terecht voor informatie over 
vaccinaties voor o.a. hersenvliesont-
steking (meningitus vaccin), difterie 
Tetanus Polio- vaccin (DTP), buik tyfus-
vaccin, hepatitis-A en/of hepatitis-B 
vaccin. Neem tijdig voordat u op reis 

gaat, contact op met de GGD om u goed 
te laten informeren. Samen met u kijken 
zij welke vaccinaties voor u noodzake-
lijk zijn. 

Gezond weer naar huis
Tijdens maar ook na uw vakantie wilt u 
natuurlijk ook genieten van een goede 
gezondheid. Met enkele tips voor een 
goede hygiëne, kunt u hieraan zelf al 
het een en ander  doen. Het regelmatig 
wassen van de handen bijvoorbeeld 
(na het toiletgebruik, voor het koken 
en voor het eten). Drink alleen water 
uit flessen, nooit uit de kraan! Gebruik 
geen ijs of ijsklontjes. Eet geen rauw 
voedsel; schil het fruit zelf. 

Informatie en reisadvies?
Hiervoor kunt terecht bij de GGD, reizi-
gerspoli. Zij zijn telefonisch bereikbaar 
via 0900 8222467 van maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Of via 
de website www.ggdreisvaccinaties.nl 


