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

Met veel plezier presenteren we weer een 
nieuwe editie van onze nieuwsbrief. We 
kunnen hierin aankondigen dat we als 
Maatschappelijke Organisatie wederom de 
erkenning van de Provincie Limburg hebben 
ontvangen voor de periode 2014 – 2016. Dit 
betekent dat we voor deze jaren ons weer 
kunnen inzetten voor de belangen van ZMW 
vrouwen. De thema’s die we gaan oppakken 

zijn verwoord in ons beleidsplan en concreter 
uitgewerkt in het werkplan 2014. De speer-
punten in dit beleidsplan zijn: onderwijs en 
werk/stage, zorg en mantelzorg, pleegzorg. 

Voor onze activiteiten werken we nauw samen 
met diverse andere maatschappelijke organi-
saties in de provincie maar ook met lokale 
organisaties.
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Zaterdag 26 oktober j.l. hebben enkele 
bestuursleden deelgenomen aan de door het 
Platform Mantelzorg Limburg georganiseerde 
bijeenkomst voor allochtone mantelzorgers. 
Een drukbezochte bijeenkomst in het Volks-
hoes in Geleen/Lindenheuvel. Het thema voor 
deze dag was “dementie”.
Het programma bestond uit diverse inlei-
dingen (Tweede Kamerlid PvdA Mw. Grace 

Tanamal), Alzheimer Centrum Limburg en 
het Landelijk Steunpunt Molukse Mantel-
zorg. Na deze lezingen bestond de mogelijk-
heid deel te nemen aan diverse workshops 
(Zeggenschap, hoe omgaan met iemand met 
dementie, mantelzorg en werk, ouderen in 
veilige handen). Inspirerende en heldere 
workshops die we als SMKK in onze eigen 
projecten zeker kunnen gebruiken. 

Allochtone Mantelzorg
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Een van de speerpunten van SMKK is 
de diversiteit in de zorg. De afgelopen 
jaren zijn hiervoor al meerdere acti-
viteiten georganiseerd, waarbij we 
telkens de samenwerking opzoeken 
met andere organisaties/instellingen. 
Een van de partners die daarbij natuur-
lijk niet mag ontbreken is het Platform 
Allochtone Zorgvragers. Dit jaar is heel 
concreet die samenwerking opgezocht 
om de allochtone mantelzorgers meer 
in beeld te krijgen en de behoeften die 
bij deze groep leven te inventariseren. 
Naast de mantelzorg komen uiteraard 
ook andere aspecten uit het brede 
werkveld van de zorg aan bod. 

Uitnodiging
Samen met PAZ heeft  SMKK de uitno-
diging aangenomen om een bezoek te 
brengen aan STEVIG (onderdeel van 

Dichterbij) in Oostrum. Deze organi-
satie ondersteunt mensen met een 
verstandelijke beperking, hun ouders 
en familie. 

Wat doet STEVIG?
STEVIG is gespecialiseerd in onderzoek, 
diagnostiek en behandeling. Mensen 
met een lichte verstandelijke beperking 
vanaf 16 jaar, die kampen met psychia-
trische stoornissen en gedragsproble-
matiek kunnen er terecht voor verschil-
lende behandelmogelijkheden. STEVIG 
is actief in de provincies Noord-Brabant 
en Limburg en in de regio Nijmegen.

De naam STEVIG is ontstaan vanuit 
kracht. Kracht van de cliënt, kracht van 
de organisatie, van de medewerkers. 
Maar ook vanuit de kracht die nodig 
is om je problemen aan te pakken. 

Kracht die de cliënt vertrouwen geeft 
bij zijn zoektocht naar een beter leven 
en minder problemen. Die kracht komt 
tot uiting in de nieuwe naam. De kracht 
zit ook in de gezamenlijkheid: samen 
aanpakken, samen werken aan een 
betere toekomst voor de cliënt.

We waren zeer onder de indruk van 
hetgeen in de Oostrumse locatie 
gebeurt. De medewerkers constateren 
dat er weinig tot geen allochtone zorg-
vragers een beroep op hun dienstverle-
ning doen. 

STEVIG wil zich graag tot deze doel-
groep richten omdat zij ervan overtuigd 
zijn dat ze ook voor deze doelgroep een 
belangrijke rol kunnen vervullen. 

Bezoek aan STEVIG 

In Brunssum in het Schutterspark was 
op 27 september een stagemarkt. 
SMKK heeft hieraan deelgenomen om 
de scholieren informatie te geven over 
SMKK en hun projecten. Wij stimuleren 
scholieren om bij SMKK stage te lopen. 

Het was een drukbezochte stagemarkt. 
De scholieren kwamen met bussen 
tegelijk aan in het park en met groepen 
tegelijk naar binnen. Ze waren erg 
nieuwsgierig, Ze hadden veel vragen 
over de organisatie en de taken die er 
gedaan konden worden. Er zijn vooral 
veel meisjes, maar ook enkele jongens 
bij onze stand geweest. De jongens 
vroegen zich af waarom de zij niet bij 
onze organisatie mochten stage lopen. 
Ik had er eigenlijk geen antwoord op. 
We hadden dat binnen ons bestuur 
eigenlijk nog nooit besproken. 

Er was veel interesse voor de projecten 
pleegzorg en Mudawannah. Een leuk 
voorval wil ik u als lezer niet onthouden. 
Een echtpaar kwam aan de stand en ze 
zeiden dat ze voor hun dochter kwamen. 
Ze waren blij ons gevonden te hebben. 

Stagemarkt (Maatschappelijke Stage)

Dit stemde ons uiteraard heel vrolijk 
waarna wij vroegen wat hun dochter dan 
wilde? Toen kwam de volgende reactie: 
“Ja, u bent toch Steeds Meer Kracht 
Kerkrade (SMKK) de voetbalvereniging? 
Onze dochter wil graag stage lopen bij 
een voetbalclub.” Helaas moest ik hen 

teleurstellen. De letters SMKK staan in 
dit geval toch voor een geheel andere 
organisatie. 
Het was een inspannende dag, maar 
absoluut interessant en waardevol.

Trudy Habets, Bestuurslid SMKK
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In samenwerking met de Landelijke Werk-
groep Mudawannah  (LWM) organiseerde 
SMKK op 10 oktober een conferentie 
voor hulpverleners. De intentie is om 
met mensen die in hun werk te maken 
hebben met volwassenen en jongeren 
met een Turkse of Marokkaanse achter-
grond van gedachten te wisselen over dit 
familierecht. Hoe herkennen we signalen 
en hoe gaan we daarmee om? Bij welke 
instantie(s) kunnen we terecht? Onder-
werpen die binnen dit familierecht de 
aandacht vragen zijn o.a.: huwelijks-
dwang, gedwongen achterlating, infor-
mele huwelijken, echtscheiding, positie 
van kinderen. 
Na de opening gaf Mw. Joke Verkuijlen 
informatie over de activiteiten van de 
Landelijke Werkgroep. De werkgroep richt 
zich op diverse vormen van geweld, waar-
onder huiselijk en eergerelateerd geweld. 
De Mudawannah is het Marokkaans fami-
lierecht. In 2004 zijn er belangrijke wijzi-
gingen in deze wet doorgevoerd. De LWM 
heeft de afgelopen jaren in diverse provin-
cies mensen getraind om voorlichting te 
kunnen geven aan hun achterban over 
de Mudawannah. Voor Limburg is daarin 
nauw samengewerkt met SMKK, die de 
provinciale coördinator is. Deze voorlich-
ters hebben de afgelopen tijd veel infor-
matiebijeenkomsten gehouden. De LWM 
heeft informatiemateriaal ontwikkeld in 
diverse talen. Hierin staan bijv adressen 
waar men terecht kan zowel in het land 
van herkomst als in Nederland. Maar ook 
wat kun je doen als je na een achterlating 
weer terug in Nederland bent. 
Achterlating is een probleem dat zowel bij 
mannen (in mindere mate) als vrouwen 
voorkomt. De LWM kent in Marokko een 
steunpunt waar vrouwen die dit overkomt 
terecht kunnen. Je ziet de laatste tijd 

ook dat steeds meer  vrouwen zich daar 
melden. 
De LWM investeert in contacten met de 
ambassades en consulaten in de landen 
zelf. De resultaten daarvan zijn al zicht-
baar doordat vrouwen die zich in die 
landen melden bij een dergelijke instantie 
sneller geholpen kunnen worden. Zij 
krijgen een contactpersoon toegewezen. 
De lijnen naar de IND zijn verstevigd; 
vrouwen en hun kinderen kunnen sneller 
beschikken over (nieuwe) identiteitsbe-
wijzen. 
Mw. Mr. Susan Rutten (seniormedewerker 
Internationaal Privaatrecht en Islamitisch 
Familierecht aan de Universiteit Maas-
tricht) gaat nader in op de wetswijzigingen 
en de toepassing van het Marokkaans 
familierecht. De wijzigingen geven vooral 
een grotere gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Deze gelijkheid komt terug in 
diverse bedragen die na de wetswijziging 
zijn afgesloten. 
Het islamitisch recht maakt onder-
scheid tussen zeggenschap en verzor-
ging van kinderen, dit in tegenstelling 
tot het Nederlands recht. Het belang van 
kinderen komt in de gewijzigde versie van 
de Mudawannah nadrukkelijker aan de 
orde. 
Aan de hand van een concrete casus 
verduidelijkt mw. Rutten wat de wijzi-
gingen in de Mudawannah voor vrouwen 
betekenen. 
Voor een toelichting op het Turkse familie-
recht is Mw. Monique Nurdogan uitgeno-
digd. Het Turks familierecht is gebaseerd 
op de Zwitserse wetgeving. 
De wijzigingen hebben met name betrek-
king op de onderdelen huwelijk en echt-
scheiding, bevoegdheden van de rechter, 
erkenning van rechterlijke uitspraken bij 
echtscheiding. 

Echter wetgeving en praktijk kunnen 
in de uitvoering nogal eens van elkaar 
verschillen.
Kinderen krijgen automatisch de Turkse 
nationaliteit als een van de ouders Turks 
is. Als de kinderen ook in Nederland 
wonen vallen zij onder het Nederlandse 
recht. De Turkse rechter acht zich altijd 
bevoegd om beslissingen te nemen over 
Turkse burgers ongeacht hun woonplaats. 
Zelfs als die woonplaats in het buitenland 
is.  Bij een echtscheiding in Nederland 
maken de ouders een ouderschapsplan. 
Turkije kent dit plan niet. Dit geldt ook 
voor instanties als Raad voor de Kinder-
bescherming. In het Turkse recht is wel 
het belang van het kind het uitgangspunt. 
Hoewel er geen leeftijd is vastgesteld 
vanaf welke kinderen zelf ook gehoord 
worden, gebeurt dat in de praktijk wel. 
Vanaf 2002 is in de wet opgenomen de 
inkomens- en vermogensdeling. In het 
geval van een echtscheiding is het aan te 
raden hier rekening mee te houden. Als er 
nl sprake is van erg hoge schulden bij een 
van de partners, is het goed om het Turkse 
rechts hierop na te slaan. Dit biedt meer 
mogelijkheden dan het Nederlandse recht 
(huwelijksgoederenregime), waardoor je 
als vrouw niet met de schulden van je (ex)
partner blijft zitten. 

Gesprek met Consulaat 
Naar aanleiding van de conferentie heeft 
de Marokkaanse consul in Nederland 
contact met SMKK opgenomen voor een 
oriënterend gesprek. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden eind oktober en heeft 
ertoe geleid dat er vanuit het consulaat 
medewerking is toegezegd bij volgende 
activiteiten. 

Verslag werkconferentie “KEN UW RECHTEN”

De vele activiteiten van SMKK kunnen 
we uitvoeren mede dankzij de enthou-
siaste inzet van onze vrijwilligers. Om 
hen daarbij te ondersteunen, kunnen zij 
gebruik maken van trainingen die het 
bestuur organiseert. 

Onlangs heeft de groep vrijwilligers een 
training gevolgd met als thema “omgaan 
met de doelgroep en met medewerkers 
van andere organisaties”.
Ook de bestuursleden volgen regelmatig 
trainingen om hen te versterken in hun 

rol. Dit gebeurt zowel gezamenlijk met 
vrijwilligers – om daarmee ook de samen-
werking te intensiveren – maar ook apart. 
In november heeft het bestuur nog een 
deskundigheidsbevordering onder leiding 
van trainer/coach Joke van Rooijen. 

Training bestuur en vrijwilligers SMKK
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Op uitnodiging van Pleegzorg 

Nederland (Onderdeel van Jeugdzorg 

Nederland) hebben SMKK en Xonar in 

oktober een presentatie verzorgd voor 

de pleegzorgaanbieders in Nederland. 

Binnen Pleegzorg Nederland komen 
met regelmaat diverse functiegroepen 
bij elkaar. In dit geval waren wij te gast 
bij de groep wervers, voorlichters en 
PR-functionarissen. Met name door 
media-aandacht over (problemen met) 
het vinden van geschikte pleegge-
zinnen voor allochtone pleegkinderen 
stond het onderwerp ‘allochtone pleeg-
zorg’ bij deze werkgroep op de agenda. 
Eigenlijk overal in Nederland, maar met 
name in de Randstedelijke gebieden, 
is het soms wel lastig om bijvoorbeeld 
pleeggezinnen te werven onder mensen 
van allochtone afkomst. Omdat wij in 
Limburg de vooruitstrevende en goed 
functionerende methodiek ‘kleur-
rijke pleegzorg’ aan het opzetten zijn, 
werden wij gevraagd om hierover te 
komen vertellen.

Na afloop van de presentatie is via het 
extranet van Pleegzorg Nederland, 
waarbij alle genoemde PR-functiona-

Presentatie kleurrijke pleegzorg

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) 
organiseert in samenwerking met 
pleegzorgmedewerkers van RUBICON-
jeugdzorg en XONAR een studie-
middag over ‘Kleurrijke Pleegzorg’.

Kitlyn Tjin A Djie (bekend van het 
boek/programma ‘Beschermjassen’) 
geeft een lezing over dit onderwerp. Het 
tweede gedeelte van de middag nemen 
enkele ervaringsdeskundigen zitting in 
een panel onder leiding van Kitlyn Tjin 
A Die.

Voor wie? 
De studiemiddag is bestemd voor hulp-
verleners in de jeugdzorg, pleegge-
zinnen en andere belangstellenden.

Voorlopige programma
12.30 uur: inloop, koffie en thee
13.00 uur: lezing Kitlyn Tjin A Djie
14.15 uur: pauze
14.30 uur:  debat met een panel aan de 

hand van stellingen
16.00 uur:  einde en tijd voor een 

afsluitend drankje

Wanneer en Waar?  
Donderdagmiddag 12 december van 
12.30 uur tot 16.30 uur in Foroxity Roer-
mond.
 
De definitieve uitnodiging waarin 
tevens staat vermeld hoe u zich kunt 
aanmelden, volgt binnenkort. Wij 
verzoeken u deze datum alvast in uw 
agenda te reserveren.

Vooraankondiging: Kleurrijke Pleegzorg

rissen zijn aangesloten, de Power-
Pointpresentatie die wij hebben 
gegeven beschikbaar gesteld. Op 
deze manier kunnen ook de mensen 
die niet aanwezig waren bekijken 
wat wij hebben gepresenteerd.
We hebben veel positieve reacties 
op onze opzet en onze presentatie 
ontvangen. 


