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

Voor u ligt alweer het laatste Vlugschrift van 
2011. Dit betekent dat de eindejaarsperiode 
aangebroken is; voor veel mensen de gezel-
ligste periode van het jaar. Voor onze kinderen 
en kleinkinderen is het vooral een spannende 
periode waarin Sinterklaas met zijn zwarte 
pieten over de daken sluipt. Enkele weken 
later is het de beurt aan de Kerstman in zijn 
arreslee. We schuiven met hele familie aan de 
kersttafel en een weekje later toasten we met 
vrienden en familie op het nieuwe jaar. 

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht worden 
vaak goede voornemens gemaakt. Gezonder 
eten en drinken, meer sporten en stoppen met 
roken staan vast in de top drie. Beginnen is al 
moeilijk, maar volhouden is nog moeilijker en 
vraagt om een discipline. Leg de lat voor jezelf 
niet te hoog. Maak niet te veel voornemens 
ineens, maar probeer er een of twee te verwe-
zenlijken. Gelukkig zijn met wie je bent en wat 
je hebt, is de basis. 

Als SMKK gaan we ons ook weer opmaken 
voor het nieuwe jaar. We bruisen van de 
plannen, maar ook wij als organisatie moeten 
realistisch zijn en in ons werkplan die dingen 
opnemen die we ook echt kunnen uitvoeren. 
We kunnen dit uiteraard niet alleen als 
bestuur, maar zoeken vooral de samenwerking 
op met andere (maatschappelijke) organi-
saties en lokale zelforganisaties. We prijzen 
ons gelukkig dat we ook met regelmaat een 
beroep kunnen doen op onze vrijwilligers. In 
december hebben we nog een bijeenkomst 
met al degenen die als vrijwilliger actief zijn 
voor SMKK. We gaan het dan vooral hebben 
over hoe we nog beter van elkaars kwaliteiten 
en inzet gebruik kunnen maken.  

Ik wil graag afsluiten met u allen fijne kerst-
dagen toe te wensen. Een goede jaarwisseling 
en vooral een gezonde start in 2012. 

Bahia Fatara, voorzitter

D e c e m b e r
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De Stichting Meer Kleur en Kwaliteit zet 
zich enorm in om de instellingen in Limburg 
te helpen om kinderen die (tijdelijk) in een 
pleeggezin gaan wonen, te plaatsen in een 
gezin binnen de eigen culturele en reli-
gieuze omgeving. Zij werken hierin samen 
me de instellingen voor jeugd- en pleegzorg 
in Limburg binnen het project PRIMA PLEEG-
ZORG. Dit heeft een al tot een aantal mooie 
resultaten geleid; namelijk de plaatsing van 
een aantal kinderen in een pleeggezin binnen 
de geloofsgemeenschap. Die hebben met 

elkaar en samen met de ouders een oplossing 
bedacht waar iedereen tevreden over was.

De gemoederen zijn erg in beweging door 
een casus die verontwaardiging opriep bij 
verschillende partijen. Naar aanleiding van 
de casus zijn wij samen met Prima Pleegzorg 
druk bezig om te kijken waar methodisch, 
organisatorisch en/of beleidsmatig punten 
liggen die om verbetering vragen. Deze 
vertalen wij in concrete acties. Via ons Vlug-
schrift en website houden wij u op de hoogte. 

Kleurrijke Pleegzorg
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In samenwerking met het Juniorennet 

organiseerde SMKK op 3 november 

jl een discussieavond met als thema 

“Een avond vol kleur”. 

Juniorennet is een particulier vrouwen-
netwerk met 25 leden in Zuid-Limburg. 
De doelgroep zijn hoger opgeleide 
vrouwen die o.a. werkzaam zijn bij 
overheid, gezondheidszorg en bedrijfs-
leven.  Elke twee maanden komen 
de leden bij elkaar en organiseren 
behalve een sociaal gezellige avond 
thema-avonden met zeer wisselende 
onderwerpen. Denk daarbij aan: maat-
schappelijke verdieping, creativiteit, 
activiteit, persoonlijke ontwikkeling. 
Anders dan de jarengeleden bedachte 
naam doet vermoeden zijn de leden in 
leeftijd tussen 40-60 jaar, al is dit geen 
voorwaarde om lid te zijn. Ook vrouwen 
in andere leeftijdscategorieën kunnen 
deelnemen. 
3 november ging na een informele start 
onder het genot van een hapje het offi-
ciële gedeelte van start. Mw. Odile Ras 
opent de bijeenkomst met een inleiding. 
Het thema is “Een avond vol kleur”. De 
aanleiding is de solidariteitsgedachte 
dat vrouwen elkaar moeten en kunnen 
helpen door ons samen te verdiepen 
in de positie van allochtone vrouwen. 

SMKK zet zich in voor deze doelgroep 
en organiseert een veelheid aan activi-
teiten om aandacht te vragen voor de 
problematiek waar deze doelgroep mee 
te kampen heeft. Beide organisaties 
zijn enthousiast over het opzetten van 
een gezamenlijke bijeenkomst. 
Bahia Fatara (voorzitter SMKK) heeft 
een inleiding gehouden over de orga-
nisatie SMKK. De aanwezige vrouwen 
zijn onbekend met SMKK. Zij zijn onder 
de indruk van de activiteiten die SMKK 
uitvoert en vinden dat SMKK zeer crea-
tief omgaat met de problematiek op de 
diverse terreinen. 
Het programma bestaat vervolgens 
uit workshops waarin de vrouwen 
aan de hand van een aantal stel-
lingen met elkaar in discussie gaan. 
De stellingen gaan in op onderwerpen 
als emancipatie, integratie en de 

vraag of allochtone en autochtone 
vrouwen daarin wel zoveel van elkaar 
verschillen? Zijn autochtone vrouwen 
wel zo geëmancipeerd als ze denken? 
Hoe vinden allochtone vrouwen hun 
plaats in onze samenleving? Hoe zit 
het met vooroordelen? Kunnen wij van 
elkaars krachten leren? Is het niet beter 
te spreken van “wij vrouwen” in plaats 
van “zij allochtonen”? Hoe kijken we 
aan tegen onze multiculturele samenle-
ving? Ook het aspect werkgelegenheid 
is onder de aandacht gebracht. Wat 
zijn de ervaringen van vrouwen bij het 
vinden van een baan; ervaren alloch-
tone vrouwen dit anders dan autochtone 
vrouwen? 
De vrouwen constateren dat er vooral 
veel overeenkomsten zijn tussen alloch-
tone en autochtone vrouwen. Het is niet 
een groep die als DE allochtoon of DE 
autochtoon benoemd kan worden. 
Er is sprake van een grote diversiteit 
binnen deze groepen. Wat overeenkomt 
is het feit dat we allen VROUWEN zijn. 
Vrouwen die te maken hebben met 
vergelijkbare zaken: gezin, emanci-
patie, carrière, opleiding en de balans 
daarin. 
Het heeft de voorkeur om meer energie 
te steken in zaken waarbij we elkaar 
kunnen helpen en versterken, dan in 
zaken die ons scheiden. 

Een avond vol kleur ! 

Aanleiding
Voortijdig schoolverlaten is een van de 
speerpunten van onderwijsbeleid op 
gemeentelijk en rijksniveau. Het alge-
mene beeld hierbij is dat voortijdig 
schoolverlaten vooral onder jongens 
voorkomt, meisjes doen het steeds 
beter. Jeugdwerkeloosheid daarentegen 
komt onder laag opgeleide meisjes van 
niet-westerse afkomst relatief veel voor. 
Het opleidingsniveau van meiden van 
etnische afkomst is nog altijd lager dan 
van autochtone meiden.

Wat zijn mogelijke redenen voor het 
realiseren van een lager opleidingsni-
veau en voor het niet verzilveren van de 
opleiding in de vorm van een volwaar-
dige plek op de arbeidsmarkt? 

Met deze bijeenkomsten wil SMKK 
een bewustwordingsproces op gang 
brengen bij meisjes, ouders en 
docenten omtrent het doorbreken van 
de gevestigde denkwijze en tradities 
met betrekking tot opvattingen bij het 
kiezen van vervolgstudie en mogelijke 
beroepen voor meisjes.

Bijeenkomst met Herle College 
Op 9 december organiseert SMKK in 
samenwerking met het Herle College 
in Heerlen een bijeenkomst voor derde-
jaars leerlingen VMBO. 
We hebben 2 rolmodellen (Ouafaa 
Alaoui en Stefanie Hehalatu) bereid 
gevonden om hun verhaal te komen 
vertellen. Wat zijn hun ervaringen; 
welke knelpunten hebben zij ervaren; 

hoe hebben zij deze overwonnen; welke 
tips kunnen zij de leerlingen die nu op 
het punt staan om hun beroepskeuze te 
bepalen meegeven? Maar ook de rol van 
de ouders en docenten staat centraal. 
Uiteraard is er voldoende gelegenheid 
voor de leerlingen om vragen te stellen 
aan deze rolmodellen. Het is de bedoe-
ling om met elkaar tot een levendige 
dialoog te komen. 

Voor vragen en nadere informatie over 
de bijeenkomst van 9 december kunt u 
terecht bij:

SMKK
Trudy Habets, 06 - 29033762
Herle College
Tamara Lennertz-Jeurissen

Jong zijn in Limburg
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De stichting POVL (Provinciale 

Ondersteuning Vrijwilligerswerk 

Limburg) organiseert, in opdracht 

van de Provincie Limburg en in het 

kader van het Europees Jaar van 

het Vrijwilligerswerk, de Limburgse 

vrijwilligersawards. Na de beoordeling 

van de 160 aanmeldingen door een 

onafhankelijke jury heeft nu het 

(Limburgse) publiek haar stem laten 

gelden; wie zijn de winnaars van de 

Limburgse vrijwilligersawards? 

Tijdens een feestelijke en dynamische 
awardshow op 24 november in het 
Gouvernement te Maastricht zijn de 
winnaars bekend gemaakt. De prijzen 
van € 1.500,- voor de winnaar en  
€ 500,- voor de 2e plaats zijn uitgereikt 
door gedeputeerde Theo Krebber en 
bestuurslid Joep Kleinen van de POVL. 
De winnaars van de Limburgse Vrijwil-
ligersawards zijn: 

Categorie Passie: 
Team Downsyndroom Limburg on Tour 
uit Montfort.

Categorie Competentie:
Talentontwikkelaars Scouting Academy 
uit Sittard / Limburg. 

Categorie Verbinding:
Polen willen door voetbalsport 
integreren, Henk van Ninhuys/Vrijwilli-
gerscommissie MVC’19 uit Maasbree.

Categorie Innovatie: 
200 vrijwilligers van Kerkrade Hart-
veilig uit Kerkrade.

Winnaars Limburgse vrijwilligersawards bekend!

Naast de vrijwilligersorganisaties heeft 
het POVL-bestuur als verrassing ook 
aan individuele vrijwilligers, die het 
hoogst scoorden in iedere categorie, 
een waarderingsprijs uitgereikt. De 
volgende vier vrijwilligers ontvingen 
een prijs:

In de categorie Passie:
Els Kusters, Roll For Fun, Blitterswijck.
In de categorie Innovatie:
Jeroen van Kuijk, scouting Keent-
Moesel.

In de categorie Competentie:
Jan Fuchs, scouting Jeanne d’Arc 
Susteren.

In de categorie Verbinding:
Mevrouw Bertha Jongen, Kerkrade.

Een extra aanmoedigings- en goed 
voorbeeldprijs is uitgereikt aan vier 

17-jarige jongens uit Maasbree: Tom 
Verhaegh, Jules van Deurzen, Rene 
Thijssen en Edwin Vaessen. Zij zetten 
zich, ook in de drie jaar na de afloop 
van hun maatschappelijke stage, nog 
steeds in voor de heer Sjeng Vaessen 
om boodschappen te doen en een 
praatje te maken. 

Als afsluiting vond nog een verrassing 
plaats: iedereen in het publiek had een 
lot ontvangen bij binnenkomst. Mensen 
konden daarmee een vrijwilliger winnen 
voor zijn / haar organisatie naar wisten 
dit niet. Niet zo maar vrijwilligers, maar 
leden van Provinciale Staten die hun 
handen uit de mouwen gaan steken! 
Mevr. Leers-Poelmans, dhr. van den 
Akker en dhr. Krabbendam zijn gekop-
peld aan verraste winnaars. 

Wat ze gaan doen, kunt u binnenkort 
lezen op www.povl.nl

Het Bestuur van SMKK en de redactieleden 

wensen u een goede jaarwisseling

en een gezond 2012.
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In samenwerking met Rubicon 

Pleegzorg organiseerde SMKK 

op zaterdag 26 november een 

informatiebijeenkomst in de Donderie 

in Roermond. De aanleiding voor deze 

bijeenkomst was de behoefte om 

(potentiële) allochtone pleegouders 

en hulpverleners bij elkaar te brengen. 

Het uitwisselen van informatie en 

beantwoorden van vragen stond 

centraal. 

Bestuurslid Z. Ramdani van SMKK 
opent de bijeenkomst. Zij geeft een 
korte toelichting op het programma. Als 
organisatie ontvangen zij regelmatig 
signalen dat islamitische pleegkin-
deren bij een uithuisplaatsing in een 
niet-islamitisch gezin terecht komen. 
Islamitische pleeggezinnen zijn onvol-
doende beschikbaar. Maar uit contacten 
met de doelgroep blijkt dat islamiti-
sche ouders wel mogelijkheden willen 
bieden aan pleegkinderen, maar de 
weg daar naar toe niet weten te bewan-
delen. Bij wie kunnen zij terecht om als 
pleegouder aan de slag te gaan; welke 
criteria zijn daaraan verbonden en zo 
leven er nog veel meer vragen. 

Om op deze vragen een antwoord 
te geven heeft SMKK een brochure 
uitgebracht met de titel “Een hart met 
ruimte…” welke beschikbaar is in het 
Nederlands, Arabische en Turks. De 
brochure is op te vragen bij SMKK 
of de downloaden op www.smkk.nl.  
De bijeenkomst van vandaag is een 
volgende stap. Medewerkers van 
Rubicon Pleegzorg zijn aanwezig om 
nadere informatie te verstrekken en 
vragen te beantwoorden.  

Rubicon Jeugdzorg
Rubicon biedt hulp aan ouders en 
kinderen (van 0 - 18 jaar) op momenten 
dat het nodig is bij de opvoeding van 
kinderen. Het werkgebied van Rubicon 
is Noord- en Midden-Limburg. 
De pleegzorgwerker van Rubicon bege-
leidt ouders, kinderen en pleegouders. 
Zij bezoeken de gezinnen thuis. De 

Informatiebijeenkomst pleegzorg 
26 november 2011 

frequentie is afhankelijk van de situ-
atie waarin het gezin verkeert maar is 
minimaal 6x per jaar. In de beginfase is 
dit meestal wat vaker. In de gesprekken 
kunnen allerlei onderwerpen aan bod 
komen. Per jaar houden de pleegzorg-
werkers evaluatiegesprekken met 
andere hulpverleners waarbij telkens 
het belang en de ontwikkeling van het 
kind voorop staan.  De pleegzorgwerker 
is gebonden aan een beroepsgeheim. 
Alles wat de (pleeg)ouders en kinderen 
met hem/haar bespreken blijft ook 
tussen hen. 

Wat is pleegzorg? 
Er is een duidelijk verschil tussen pleeg-
zorg en adoptie. Het grote verschil is 
dat pleegzorg altijd TIJDELIJK is. Het 
pleegkind is niet jouw kind en de pleeg-
zorg eindigt op de 18-jarige leeftijd. 
Het contact tussen pleegkind en eigen 
ouders blijft zoveel mogelijk behouden. 
Er is sprake van een bezoekregeling, 
waarbij vastligt hoe vaak en waar het 
kind zijn ouders kan ontmoeten. 
Het tijdelijke in de pleegzorg kan vari-
eren van weekendopvang tot enkele 
weken of zelfs tot enkele jaren (totdat 
de leeftijd van 18 jaar is bereikt). 
Bij ADOPTIE is het kind van jezelf. Er is 
geen contact meer met de eigen ouders. 

Hoe word ik pleegouder?
Iedereen van 21 jaar en ouder kan 
pleegouder worden als je voldoet aan 
bepaalde voorwaarden. Een daarvan 
is dat je geen strafblad hebt. Hier-
voor overleg je een verklaring omtrent 
gedrag. Rubicon geeft een STAP cursus 
voor toekomstige pleegouders. Gedu-
rende 5 avonden volg je deze cursus 
bij Rubicon. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Het gehele voorbereidings-
traject duurt ongeveer 6 maanden. 
Dit geldt voor bestandspleegouders. 
Netwerk pleegouders volgen geen 
cursus. Hiervoor geldt een ander traject. 
Bij de voorbereiding is er ook aandacht 
voor de reeds aanwezige kinderen in 
het nieuwe pleeggezin. Hoe zien zij de 
komst van een nieuwe broer of zus. 
De samenstelling van het gezin mag 
divers zijn. Ook een alleenstaande 
ouder kan pleegouder worden. De 
veiligheid en structuur van het gezin 
zijn belangrijk. 

Een pleegkind ! 
Als om welke reden dan ook een kind 
(tijdelijk) niet thuis kan wonen, besluit 
te kinderrechter tot uithuisplaatsing. 
Rubicon is een instantie die verant-
woordelijk is voor het plaatsen in een 
pleeggezin. Zij kijken in eerste instantie 
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naar de mogelijkheden voor plaatsing in 
een netwerk gezin. Dit is een gezin in de 
directe omgeving van het kind. Het zijn 
personen die vertrouwd zijn voor het 
pleegkind (familie, vrienden). Dit lukt 
niet altijd. Dan is er de mogelijkheid tot 
plaatsing in een bestandsgezin. Dit zijn 
gezinnen in het bestand van Rubicon. 
Bij het plaatsen van een pleegkind kijkt 
jeugdzorg wel naar de gezinssamen-
stelling. Is er een goede match tussen 
het pleegkind en het nieuwe pleeg-
gezin. Pleegouders kunnen ook hun 
voorkeur hierin aangeven.  Maar boven 
alles staat de veiligheid en de ontwikke-
ling van het kind. 
Over de reden van uithuisplaatsing van 
een kind ontvangt de pleegouder infor-
matie indien dit in het belang is van het 
kind. Soms is dit nl van belang om goed 
te kunnen reageren op bepaald gedrag 
van een pleegkind. 

Op enig moment gaat het pleegkind 
terug naar de eigen ouders. Dat moment 
valt vaak zwaar voor de pleegouders. 
Na een periode van opvang is er immers 
sprake van hechting. Rubicon geeft aan 
dat er ook bij terugplaatsing voldoende 
aandacht is voor het proces. Dit gebeurt 
geleidelijk. Enkele aanwezigen geven 
aan dat een argument om tot nu toe 
nog niet als pleegouder actief te zijn, 
de terugplaatsing is. Zij verwachten dat 
het heel emotioneel zal zijn als het kind 
na een bepaalde periode uit je gezin 
verdwijnt. 

Allochtone pleeggezinnen
De ervaring leert dat er weinig allochtone 
pleeggezinnen beschikbaar zijn. Hier-
door komen islamitische kinderen vaak 
in een niet-islamitisch gezin terecht; 
met alle gevolgen van dien. Vanuit de 
zaal komt de oproep om de hand in 
eigen boezem te steken en je wel sterk 
te maken voor meer allochtone pleegge-
zinnen. Alleen op die manier kunnen we 
een helpende hand bieden. 

Contacten tussen pleegkinderen en 
eigen ouders
Rubicon stimuleert zoveel mogelijk 
het contact tussen pleegkinderen en 
hun eigen ouders. Dit gebeurt door 
een bezoekregeling. Afspraken hier-
over liggen vast. Bij een aantal zaken 
is toestemming van de ouders nodig. 
Denk hierbij aan aanschaf van bepaalde 
materialen zoals kleding, afspraken 
met huisarts, schoolkeuze, verzeke-
ringen etc. 

Ben je voornemens een pleegkind mee 
te nemen op vakantie, dan is toestem-
ming van de ouders nodig. Zeker bij 
vakanties in het buitenland is dit vaak 
een aandachtspunt. 

Vergoedingen 
Een pleegouder ontvangt een onkos-
tenvergoeding, geen salaris. Deze 
vergoeding heeft geen consequen-
ties voor een eventuele uitkering en is 
afhankelijk van de leeftijd van het kind. 
Bij het plaatsen van een pleeg-
kind maakt de pleegzorgwerker 
duidelijke afspraken met de ouders 
en pleegouders wie voor welke kosten 
verantwoordelijk is. 

Uit de praktijk
Tot slot komt een schrijnend verhaal 
uit de praktijk. Een mevrouw die naar 
Nederland is gevlucht met haar drie 
dochters en nu verblijft in een AZC. Door 
een ziekte moet zij medicijnen innemen 
waardoor zij veel slaapt. Zij kan dan 
niet voldoende voor haar kinderen 
zorgen. Haar kinderen zijn daarom niet 
altijd bij haar. Deze situatie is voor haar 
heel lastig en emotioneel om mee om 
te gaan. Zij mist hierdoor een deel van 
de opvoeding van haar kinderen. Hulp 
vanuit de allochtone gemeenschap 
mist ze ook. Of haar kinderen in een 

allochtoon gezin zijn geplaatst is haar 
niet bekend. Los van het feit dat ze 
vluchteling is en een ziekte heeft, is het 
bijzonder moeilijk om ook je kinderen 
te zien wegglippen. Er is niet met haar 
gecommuniceerd over mogelijke opties 
om de kinderen op te vangen. Keuzes 
zijn voor haar gemaakt. 

SMKK zet zich in voor de belangen 
van ZMV (zwarte-, migranten- en 
vluchtelingen) vrouwen. De groep 
vluchtelingen is tot nu toe weinig onder 
de aandacht geweest. Dit is zeker een 
belangrijk aandachtspunt. Anderzijds 
realiseert men zich ook dat het lastig is 
om deze doelgroep in beeld te krijgen. 
Dit kan alleen als we krachten (blijven) 
bundelen. Vanuit de groep in de zaal 
melden zich spontaan enkele vrijwil-
ligers om de vrouw die zo dapper was 
haar verhaal vandaag te doen, een 
helpende hand of luisterend oor te 
bieden. 

Tot slot vraagt de dagvoorzitter om 
ook aandacht te geven aan het thema 
van vandaag “pleegzorg”. Zij roept de 
aanwezigen op om binnen hun eigen 
mogelijkheden te kijken en daar waar 
er nog vragen zijn contact te leggen met 
de pleegzorgwerkers van Rubicon of 
met SMKK.
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Op 1 november 2011 is SMKK te gast in Moedercentrum EVA 

in Venray. EVA staat voor Elke Vrouw Anders. EVA is een 

ontmoetingscentrum voor alle autochtone en allochtone 

vrouwen uit de gemeente Venray. Voor vrouwen met of 

zonder kinderen en voor moeders met hun kinderen.

Het moedercentrum in Venray biedt vrouwen van diverse 
culturen en achtergronden de kans om:
•  van en met elkaar te leren
•   hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te 

ontwikkelen
•   meer vrouwen uit verschillende culturen, wijken en dorpen 

te leren kennen
•   zorgtaken, onderhouden van sociale contacten en 

persoonlijke ontwikkeling te combineren
•   actief deel te nemen aan de samenleving

Er zijn diverse activiteiten waaraan de vrouwen kunnen 
deelnemen. Denk hierbij aan lessen in Nederlandse taal, 
computerlessen, leren fietsen maar ook aan sportlessen en 
informatieve bijeenkomsten.
Vandaag is er na de lessen in Nederlandse taal een presen-
tatie van de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit. Een Stichting 
die  zich inzet voor de belangen van zwarte, migranten en 
vluchtelingenvrouwen; een doelgroep die goed aansluit bij 
de bezoekers van het moedercentrum.
De nationaliteit van de aanwezige vrouwen is zeer divers 
(Turks, Somalisch, Marokkaans, Afghaans, Thais). 

Wie is SMKK? 
Voorzitter Bahia Fatara verwelkomt de vrouwen. Vervolgens 
gaat bestuurslid Trudy Habets in op SMKK als organisatie 
(waar staan we voor, wie zijn we, en wat doen we? ). De provin-
ciale organisatie is actief in de gehele provincie Limburg voor 
alle zwarte, vluchtelingen en migrantenvrouwen. De Provincie 
Limburg maakt het financieel mogelijk voor SMKK om activi-
teiten uit te voeren. SMKK  voert de activiteiten niet alleen 
uit. Zij werkt veel samen met andere maatschappelijke orga-
nisaties, zorginstellingen, onderwijs, jeugd- en pleegzorg, 
welzijnsorganisaties. 
De bestuursleden zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de 
doelgroep van SMKK. Zij ontvangen signalen uit het veld, 
problemen die bestaan bij bepaalde groepen allochtone 
vrouwen en vertalen deze signalen in activiteiten. Regelmatig 
vindt overleg met de provincie plaats om het beleid van de 
provincie te beïnvloeden of bepaalde onderwerpen ook poli-
tiek onder de aandacht te brengen. Dit alles om te komen tot 
een volwaardige participatie van ALLE vrouwen in de Neder-
landse samenleving. 

Activiteiten SMKK 
Heel speciaal is er aandacht voor het project Identigratie, 
dat ook in Venray bij het moedercentrum van start is gegaan. 
Een groep allochtone vrouwen gaat met elkaar in gesprek 
over problemen en overeenkomsten die zij ervaren. Deze 
problemen en overeenkomsten zijn de basis voor het maken 

van een toneelstuk. De uitvoering is gepland in april 2012. 
In 2010 heeft SMKK een brochure samengesteld met als 
titel “een hart met ruimte…”. Deze brochure geeft infor-
matie over de pleegzorg. Voor veel allochtone gezinnen is 
er onduidelijkheid over de pleegzorg. Met deze brochure wil 
SMKK in een informatiebehoefte voorzien en ook allochtone 
ouders bekend maken met de mogelijkheden. Er zijn immers 
ook allochtone pleegkinderen die een tijdelijk thuis nodig 
hebben. SMKK wil graag op een later moment speciaal voor 
dit onderwerp opnieuw een informatieochtend houden voor 
de bezoekers van het moedercentrum.
In het kort passeren ook de andere activiteiten van SMKK de 
revue. De informatie over deze activiteiten is na te lezen in het 
Vlugschrift en op de website. 

Mudawanna
Tot slot komt de Mudawannah nog aan bod. Deze Marok-
kaanse en Turkse familiewetgeving is in 2004 ingrijpend 
veranderd. Dit betekent dat vrouwen en kinderen (maar ook 
mannen) andere rechten en plichten hebben bij onderwerpen 
zoals gedwongen achterlating, echtscheiding. Wijzigingen 
die vaak bij vrouwen niet bekend zijn. Nog te vaak ontvangen 
we signalen van achterlating in het land van herkomst. In 
Limburg zijn de afgelopen maanden 9 mensen getraind om als 
voorlichter aan de slag te gaan. Zij beschikken over voldoende 
kennis om informatie over de wetswijziging door te geven, 
informatiebrochures beschikbaar te stellen met belangrijke 
adressen (ook adressen van hulpverleningsinstanties in 
Marokko en Turkije). Deze voorlichters gaan zelf contacten 
leggen met hun achterban maar organisaties kunnen ook 
zelf contact leggen om een bijeenkomst te organiseren. Dit 
laatste kan via SMKK die voor Limburg de provinciale coördi-
natie verzorgt. 

Na een vragenrondje en een bedankje voor de belangstelling 
is er gelegenheid om informeel nog even na te praten. En voor 
de enthousiaste bezoekers van het moedercentrum om hun 
les in de Nederlandse taal op die ochtend af te ronden. 
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