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Deze uitgave komt 
tot stand dankzij een 
financiële bijdrage van 
de Provincie Limburg.

In deze editie van het Vlugschrift kijken we 
terug op het project Prima Pleegzorg waarin 
SMKK de afgelopen jaren heeft geparti-
cipeerd. Dit project – op initiatief van de 
Provincie Limburg – zit in de slotfase met een 
afrondende conferentie op 19 november a.s. 

Een project waarin we mooie resultaten 
hebben bereikt en ook de komende tijd nog 
willen gaan bereiken. We zijn als bestuur trots 
dat we een aanzet hebben kunnen maken met 
een pool van pleegouders. Een pool die we 
nog verder willen uitbouwen. In diverse infor-

matieve bijeenkomsten vragen we hiervoor de 
aandacht. 
Anderzijds zijn we natuurlijk ook bezig met de 
voorbereidingen voor ons werkplan 2013. Een 
jaar dat voor de maatschappelijke organisa-
ties geldt als een overgangsjaar. De huidige 
subsidieregeling loopt af en de Provincie 
Limburg beraadt zich over het subsidiekader 
van de maatschappelijke organisaties vanaf 
2014 en verder. Hiervoor organiseert zij op  
30 oktober een werkconferentie.

Wij wensen iedereen een fijn offerfeest toe.
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Een vergadering met collega’s van de 

Stichting Melania over projecten in Azië 

verliep voor Anne Lewerissa anders dan zij 

dacht. De loco-burgemeester was aanwezig 

om aan Anne de koninklijke onderscheiding 

Ridder in de Orde  van Oranje Nassau uit 

te reiken.

Anne Lewerissa ontving de onderscheiding 
voor haar vrijwilligerswerk. Vanaf de jaren 
zeventig is zij al bezig met het ondersteunen 
en begeleiden van veranderingsprocessen 
binnen de Molukse gemeenschap. Studie-
begeleiding voor kinderen, emancipatie van 
vrouwen, dagopvang voor ouderen; zij neemt 
initiatieven en ondersteunt waar zij kan. 
Met de stichting Melania werkt zij aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. Zij is regioverantwoordelijke voor Indonesië en zij bezoekt regelmatig 
op eigen gelegenheid projecten. Met haar creativiteit zoekt zij naar oplossingen voor de aller-
armste vrouwen op het platteland om inkomen te genereren. 
Zij is ook betrokken bij het participatieteam Maastricht, waar succesvolle vrouwen uit allerlei 
etnische achtergronden een rolmodel zijn voor andere vrouwen. Doel is vrouwen volwaardig te 
laten deelnemen aan de Maastrichtse samenleving. 

Anne Lewerissa was jarenlang betrokken als ondersteuner bij de Stichting SMKK. Wij feliciteren 
haar met deze welverdiende koninklijke onderscheiding. 

Koninklijke onderscheiding voor Anne Lewerissa
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In zijn kennismakingstour door 

Limburg heeft gouverneur Theo 

Bovens op woensdag 25 september 

een bezoek gebracht aan de 5 

Limburgse vrouwenorganisaties (KVG, 

LKV, ZijAktief, FAM en SMKK). 

In het Roermondse ondernemers-
huis vond deze bijeenkomst plaats. 
De vrouwenorganisaties hadden een 
themabijeenkomst “effectief samen-
werken” opgezet onder begeleiding 
van bureau Profiel ASL.  Aan de hand 
van diverse opdrachten konden we 
als bestuursleden ervaren hoe we in 
bepaalde situaties reageren en welk 
effect we daarmee bereiken. Vervolgens 
stond de vraag centraal hoe je je eigen 
netwerk (nog) beter kunt benutten om 
tot samenwerking te komen. 
LKV en SMKK presenteerden elk een 
eigen project waarin “samenwerken” 
centraal staat. LKV ging nader in op de 

Kennismaking met gouverneur Theo Bovens

rol van Wajongers binnen een organi-
satie. SMKK heeft aandacht gevraagd 
voor het project BESMA (=glimlach). 
Een project dat als pilot in Roermond 
is gestart om migrantenvrouwen 55+ 
te stimuleren weer in de samenle-
ving te participeren. Voor dit project is 
samenwerking aangegaan met oude-
rencentrum ‘t Paradies – onderdeel 
van Wel.Kom – in Roermond; de orga-
nisatie waar het project inmiddels ook 
is ingebed. Tweewekelijks treffen de 
vrouwen elkaar samen met autochtone 
vrouwen en nemen gezamenlijk deel 
aan activiteiten. Een groep vrijwilligers 
begeleidt dit project. De dag na deze 
presentatie is in Weert het startschot 
gegeven voor een gelijk project in deze 
gemeente. De opkomst was overwel-
digend. Van het project BESMA is een 
brochure gemaakt. Het eerste exem-
plaar is op 25 september aangeboden 
aan de gouverneur.

Na de presentatie van de 2 projecten 
kregen de organisaties de gelegen-
heid hun eigen activiteiten aan de 

gouverneur kenbaar te maken. Naast 
de activiteiten waarop ieder TROTS 
is, kwamen er ook enkele zorgpunten 
naar voren, die vooral te maken hebben 
met het werven van vrijwilligers/ 
bestuursleden en de continuïteit van de 
organisatie die daarmee samenhangt. 
De gouverneur was verheugd over de 
initiatieven van de 5 vrouwenorganisa-
ties en hun inzet: een prima voorbeeld 
van actief burgerschap!

Eind juni vond in Roermond de jaarlijkse Sjommelmert plaats. SMKK en Rubicon hebben hieraan deelgenomen door een stand 
in te richten om informatie te verstrekken over de organisaties zelf en met name aandacht te vragen voor de pleegzorg. 
We hadden gezamenlijk een mooie stand midden op de markt. De bezoekersaantallen vielen echter tegen, vooral vanwege de 
enorme hitte op beide dagen. 

Informatiemarkt
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Begin 2008 is het startschot gegeven 
voor het project Prima Pleegzorg. Een 
meerjarig programma om met alle 
partners in het netwerk de pleegzorg 
samen een ander gezicht te geven, 
met als doel: een pleegzorg die 
werkt vanuit 1 gezicht, vanuit sociale 
strategieën, deelname door iedereen 
die voor het kind belangrijk is. Als 
projectleider voor Prima Pleegzorg is 
mw. Riet Portengen van bureau Topic 
aangetrokken. 

SMKK is vanaf het begin betrokken 
bij dit proces en dan met name op het 
terrein van de kleurrijke pleegzorg. In 
de periode 2008 t/m 2010 is gewerkt 
aan het uitvoeringsplan: Prima Pleeg-
zorg 4 x i. In dit plan zijn de plannen 
gepresenteerd voor de verdere uitvoe-
ring in de jaren 2009 t/m 2012. Deze 
uitvoering ging officieel van start op 
22 april 2010. Gedurende de uitvoering 
zijn er diverse bijeenkomsten geweest, 
waaraan SMKK heeft deelgenomen. Als 
werkvorm is gekozen voor zgn. Commu-
nities of Practice (CoP’s): Vraaggerichte 
pleegzorg, Sociale netwerkstrategieën, 
Ouders en jeugdigen in de pleeg-
zorg, Kleurrijke pleegzorg, Pleegzorg 
Limburg 1 gezicht, Leren en ontwikkelen 
in de pleegzorg.

Deelname SMKK
SMKK heeft de nadruk gelegd op 
informatievoorziening naar en van 
allochtone pleegouders. Er zijn in deze 
periode vele bezoeken gebracht aan 
instellingen/organisaties/moskeeën 
om informatie te verstrekken over de 
pleegzorg maar vooral ook om vragen 
vanuit de doelgroep te beantwoorden. 
Als hulpmiddel hierbij is een brochure 
opgesteld over pleegzorg “een hart met 
ruimte”, die zowel in het Nederlands als 
Arabisch en Turks is verschenen. De rol 
van  was met name om te verbinden, 
haar expertise in te brengen. Uiteraard 
is ook gekeken naar de mogelijkheid om 
meer allochtone medewerkers en stagi-
aires aan te trekken binnen de jeugd- en 
pleegzorginstellingen. Helaas moeten 
we constateren dat door de bezuini-
gingen het aantal vacatures afneemt en 
er zelfs sprake is van ontslagen bij de 
instellingen. 

Prima Pleegzorg

Andere culturen? 
De andere deelnemers in het project 
hebben in themabijeenkomsten kun- 
nen ervaren hoe het is (voelt) om 
als kind in een omgeving terecht te 
komen waar andere waarden, normen 
en regels gelden. Hoe ervaar je dat? 
Hoe gaat die ander met jou om? In de 
vorm van een simulatiespel (Rafa Rafa) 
kwamen de elementen geheimzinnig, 
ontmoetingen, kennis maken met een 
“vreemde”, ontdekken, leren en plezier 
aan bod. 

Het spel is als een ludieke actie ervaren, 
maar de deelnemers realiseren zich ook 
heel goed dat dit voor veel allochtone 
kinderen een realiteit is. 
En dat dit ook geldt voor pleegkinderen. 
Een kind wordt uit de eigen vertrouwde 
omgeving gehaald en komt in een 
nieuwe vreemde omgeving terecht. Een 
omgeving waarin een andere cultuur, 
normen en waarden gelden. Dit vraagt 
om geduld en tijd. 

Loesje workshop
Om een aantal “pakkende” teksten 
te krijgen om later in het traject te 
gebruiken hebben de deelnemers aan 
het project Prima Pleegzorg een work-
shop LOESJE gevolgd. U kent het vast 
wel de posters met teksten die je tot 
nadenken aanzetten! Een hele bijzon-
dere ervaring om deze workshop te 
volgen. Er zijn hele mooie teksten uitge-
komen die in de slotfase zeker nog 
terug zullen komen. 

Resultaten
In het uitvoeringsplan zijn resultaten 
benoemd per CoP. Voor Kleurrijke 
Pleegzorg waren dat: 
-   meer afstemming binnen de instel-

lingen op etnische en culturele 
achtergrond van allochtone kinderen 

-   kinderen mogelijkheid bieden om in 
een pleeggezin te komen met gelijke 
culturele achtergronden

-   meer bekendheid geven aan kleurrijke 
pleegzorg 

-   samenstellen van een informatie-
pakket. 

We zijn verheugd dat we tot goede 
afspraken binnen de werkgroepen zijn 
gekomen. De informatiebrochure is 
verschenen en we kunnen als SMKK 
gebruik maken van een pool van (poten-
tiële) pleegouders. De bereidheid bij de 
allochtone doelgroep is zeker aanwezig. 
De verzoeken om informatie komen nog 
steeds binnen. Omdat er voordat men 
als pleegouder aan de slag kan, een 
traject doorlopen moet worden, volgen 
twee leden van SMKK de STAP cursus om 
te kijken of we deze kunnen afstemmen 
op de doelgroep. Mogelijk verlagen we 
hiermee de drempel voor de aanmelding. 

Afronding project 
Prima Pleegzorg verkeert nu in de afron-
dende fase. De komende weken wordt 
druk gewerkt aan de slotmanifestatie 
op 19 november. Maar daarmee eindigt 
natuurlijk niet de aandacht voor de 
kleurrijke pleegzorg. 
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In de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen heeft SMKK in 

diverse gemeenten in de provincie 

voorlichtingsbijeenkomsten 

gehouden. Zo waren wij te gast in 

Roermond (Moedercentrum Maximina 

en moskee), Weert (moskee), 

Heerlen (Vrouwengroep Trajekt). 

Doel van deze bijeenkomsten was 

om migrantenvrouwen te stimuleren 

om hun stem uit te brengen op 12 

september. Want ook hun stem telt! 

SMKK heeft samenwerking opgezocht 
met lokale organisaties en activiteiten. 
Dit heeft er toe geleid dat er steeds een 
goede opkomst was. De vrouwen waren 
heel gemotiveerd en nieuwsgierig naar 
informatie over de verkiezingen. Aan de 
hand van een presentatie is nader inge-
gaan op het Nederlandse kiesstelsel, 
voor vele vrouwen nog een onbekend 

Informatie over Tweede Kamerverkiezingen

terrein. In Roermond is nog een extra 
bijeenkomst belegd om de vrouwen 
wegwijs te maken met de stemwijzer. 
Waar mogelijk waren ook lokale raads-
leden aanwezig om heel concreet op 
vragen in te gaan. 

Naast het thema verkiezingen zijn de 
bijeenkomsten ook een aanzet geweest 
om te komen tot verdere samenwerking 
en informatieverstrekking over andere 
projecten van SMKK. Vervolgafspraken 
zijn inmiddels gemaakt.

BESMA? 
Letterlijk vertaald betekent dit “glim-
lach”. Een glimlach van en naar (met 
name) oudere allochtone vrouwen, die 
weer met plezier kunnen participeren in 
de samenleving. 
Na het succesvolle project BESMA in 
Roermond, gaat ook in Weert dit project 
van start. 

Nadat de Stichting Meer Kleur en Kwali-
teit regelmatig signalen kreeg vanuit 
haar achterban over de problemen en 
isolement binnen de doelgroep alloch-
tone ouderen (55+), is het project 
“participatie allochtone ouderen in 
Roermond” van de grond gekomen. We 
zijn met de ouderen zelf aan de slag 
gegaan, juist om MET hen en niet OVER 
hen te praten. Ons doel is om de parti-
cipatie van deze groep te stimuleren. 

Maar ook om hulpverleners te wijzen op 
de mogelijkheden van deze groep. 
Het project is opgezet en uitgevoerd met 
vrijwilligers uit de “eigen achterban” 
van de doelgroep. Voor de vrouwen 
was dit een punt van herkenning en 
vertrouwen, waardoor het zetten van de 
eerste stap makkelijker werd. 

Nu ook in Weert
Ook in Weert gaat SMKK dit project 
uitvoeren. Op donderdag 27 september 
is in het Keenter Hart het startschot 
gegeven. De belangstelling voor deel-
name was groot. Vele 55+ vrouwen 
maar ook jongere vrouwen die als vrij-
williger aan de slag willen gaan, waren 
deze middag aanwezig. SMKK heeft 
algemene informatie verstrekt. De deel-
nemers en enkele vrijwilligers van de 
BESMA groep Roermond waren naar 

Weert gekomen om met veel trots hun 
ervaringen te delen. Zij konden ook de 
vele vragen van de Weerter vrouwen 
beantwoorden. 

Het is nu zaak om het project ook 
daadwerkelijk van de grond te tillen. 
Maar gezien de grote belangstelling 
bij de startbijeenkomst zijn we positief 
gestemd. 

Heeft u nog belangstelling om te partici-
peren in het project BESMA Weert neem 
dan contact met ons op (z.ramdani@
hotmail.com of 06  26553979 ). 

Start project BESMA in Weert


