
Vlugschrift
Informatiebulletin van de stichting meer kleur en kwaliteit

Van de redactie

Colofon

Samenstelling en 
Redactie:

Marjo Daniëls
Bestuur SMKK

Informatie nodig? 
Wilt u op een of 
meerdere artikelen 
reageren, dan kunt u 
contact opnemen met 
SMKK:

T  06 24577287
E  infosmkk1@gmail.com 
I www.smkk.nl 

Postadres: Postbus 99, 
6400 AB HEERLEN

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

Dit is alweer het laatste Vlugschrift van 2012. 
We gaan ons weer opmaken voor de jaar-
wisseling met goede voornemens voor het 
nieuwe jaar. Als SMKK hebben we onze goede 
voornemens vertaald in een mooi werkplan 
voor 2013. Verder in dit Vlugschrift leest u hier 
meer over. 

Ons werkplan 2012 hebben we kunnen uit-
voeren met dank aan de vele vrijwilligers 
waarop we telkens een beroep mogen doen. 

We wensen u allen een goede jaarwisseling en 
hopen u begin 2013 weer te mogen begroeten 
bij onze activiteiten.

D e c e m b e r
2 0 1 2

Enkele jaren geleden startte de provincie 
Limburg het programma Prima Pleegzorg. 
Het doel was iedereen die betrokken is bij 
de Limburgse pleegzorg bij elkaar te brengen 
om samen de jeugdzorg van binnenuit te 
vernieuwen. Bijvoorbeeld hoe kunnen we 
ouders en de kinderen die met pleegge-
zinnen te maken hebben, meer betrekken 
bij pleegzorg. Met dit programma is inte-
grale pleegzorg bereikt: pleegzorg die zich 
profileert met een gezicht, waarin iedereen 
participeert die belangrijk is voor het kind. 
SMKK heeft vanaf het begin in dit programma 
geparticipeerd met name in de werkgroep 
Kleurrijke pleegzorg. Het programma is op 
19 november afgesloten met een conferentie 
in de Oranjerie in Roermond. Hier waren 
alle betrokkenen vertegenwoordigd. Na 
een plenaire  bijeenkomst met informatie 

van projectleider Riet Portengen, gingen de 
groepen in workshops verder. SMKK verzorgde 
met Rubicon en Xonar de workshop “kleur-
rijke pleegzorg: een kleurrijke ontmoeting 
…”. We hebben hier een korte schets gegeven 
van hetgeen de afgelopen jaren is gedaan en 
de resultaten die we daarmee bereikt hebben.  
Een film met een Turks pleeggezin gaf een  
concreet voorbeeld van een goede opvang  
van een pleegkind. Aan de hand van 3 stel-
lingen gingen de deelnemers daarna met 
elkaar in discussie. 

Tijdens een gezamenlijke afsluiting presen-
teerde Riet Portengen haar eindrapportage. 
Voor SMKK eindigt hiermee niet de belang-
stelling en inzet voor de kleurrijke pleegzorg. 
Contacten met Rubicon en Xonar zijn al gelegd 
voor een vervolg. 

Prima Pleegzorg



2

De afgelopen jaren heeft SMKK 

meerdere activiteiten uitgevoerd op 

het terrein van welzijn en zorg met 

name bestemd voor de doelgroep 

oudere migrantenvrouwen. De 

signalen die daaruit naar voren 

kwamen, waren schrijnend. Reden om 

het project op een andere wijze op te 

zetten en met de doelgroep zelf aan de 

slag te gaan in plaats van OVER hen te 

praten.

Met het inzetten van sleutelfiguren 
– die het vertrouwen hebben van de 
lokale gemeenschap - zijn contacten 
gelegd met de doelgroep. Er is een 
inventarisatie opgezet van de wensen 
en behoeften, die later zijn vertaald in 
activiteiten en informatiebijeenkom-
sten. 
De opzet is steeds geweest om vanuit 
SMKK het traject een bepaalde periode 
te begeleiden en het daarna in te bedden 
in een lokale organisatie. In Roermond 
is dat Wel.Kom (’t Paradies). Na Roer-
mond volgen andere gemeenten in de 
provincie. In Weert is het project dit jaar 
van start gegaan met een enthousiaste 
groep vrijwilligers. 

In de beginfase waren de vrouwen 
enigszins terughoudend. Tegenwoordig 
is het zo dat zij de bijeenkomsten – die 
tweewekelijks op hetzelfde tijdstip 
plaatsvinden – niet meer willen missen. 

Ze spreken elkaar er zelfs op aan als 
iemand een keertje niet aanwezig is. 
Het belang van het project is nog meer 
onderstreept door het ook daadwerke-
lijk een naam te geven. Een naam door 
de doelgroep  zelf bedacht: BESMA 
(=glimlach). 

Afsluiting in Roermond
Zondag 9 december was het zover dat 
SMKK het project in Roermond heeft 
“losgelaten”. Dit betekent niet het 
einde maar een nieuwe start binnen 
Wel.Kom. Wethouder Wim Kemp was 
aanwezig om formeel de BESMA vlag 
over te dragen aan zijn collega uit 
Weert, wethouder Harry Coolen. 
Eerst gaven de  vrijwilligers van Roer-
mond een korte presentatie over de 

Feestelijke afsluiting BESMA Roermond

activiteiten die zij tot nu toe hebben 
opgezet. De foto’s in deze presentatie 
gaven een goed beeld van het enthou-
siasme van de doelgroep. Zij hebben 
grote stappen voorwaarts gezet. 
In Weert gaat BESMA nu concrete 
vormen krijgen. Wethouder Harry 
Coolen heeft zijn waardering voor het 
project uitgesproken en wil – waar 
mogelijk – de activiteiten in Weert 
bezoeken. Hij heeft met veel enthousi-
asme de BESMA vlag overgenomen van 
Wethouder Wim Kemp. 

Aan het eind van de bijeenkomst zijn 
de vrijwilligers en de BESMA vrouwen 
van Roermond in de bloemetjes gezet. 
Toneelgroep EL BESMA sloot de middag 
af met een ingrijpend verhaal.

Informatiebijeenkomst Pleegzorg bij Alcander

Na een informatieve bijeenkomst 
over de tweede kamerverkiezingen in 
september, kwam vanuit de vrouwen-
groep de vraag om informatie over de 
kleurrijke pleegzorg. Dit is ook een 
activiteit van SMKK waarin nauwe 
samenwerking is met de 2 Limburgse 
instellingen voor jeugd- en pleegzorg: 
Rubicon in Noord- en Midden-Limburg 
en Xonar in Zuid-Limburg. Voor deze 
bijeenkomst was Xonar dan ook 
aanwezig.

Het is fijn om voor een enthousiaste en 
nieuwsgierige groep vrouwen iets te 
kunnen betekenen.

De medewerkers van Xonar Angela en 
Bea benadrukken allereerst het verschil 
tussen adoptie en pleegzorg. Belangrijk 
is dat pleegzorg TIJDELIJK is. Dit geldt 
niet voor adoptie. Bij pleegzorg blijven 
de ouders betrokken.  Pleegzorg geldt 
voor kinderen  van 0 – 18 jaar en voor 
een periode zo lang als nodig is. Het 

streven is dat uiteindelijk de kinderen 
teruggaan naar de eigen ouders. 
De media geven vaak negatieve beelden 
over de jeugd- en pleegzorg. Beelden 
van uithuisplaatsing van kinderen en 
soms zelf situaties met fatale afloop. 
Gelukkig zijn dit uitzonderingen en gaat 
het heel vaak gewoon goed. Kinderen 
die om welke reden dan ook niet huis 
kunnen wonen, krijgen een nieuwe plek 
in een veilige omgeving. Het contact 
met de eigen ouders is bijna altijd nog 
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De basisverzekering is vanaf 2006 
wettelijk verplicht voor iedereen vanaf 
18 jaar die in Nederland woont of 
werkt en moet afgesloten worden bij 
een zorgverzekeraar in Nederland. Het 
basispakket dekt de standaardzorg 
van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis 
of apotheek. De overheid bepaalt jaar-
lijks hetgeen vergoed wordt vanuit dit 
basispakket. Per verzekeraar kunnen 
de voorwaarden voor vergoedingen 
verschillen.

Tot 1 januari is het mogelijk om het 
huidige contract met de ziektekosten-
verzekeraar stop te zetten en over te 
stappen naar een andere ziektekosten-
verzekeraar. Men sluit dan weer een 
“contract” af voor de periode van1 jaar. 

Basispakket
Het basispakket bevat de volgende 
vergoedingen:
•   Algemene geneeskundige  zorg 

(zoals huisartsenzorg)
•   Medische specialistische zorg en 

ziekenhuiszorg
•  Tandheelkundige zorg t/m 18 jaar
•  Geneesmiddelen en hulpmiddelen

Naast het basispakket kan men kiezen 
voor aanvullende verzekeringen om 
daarmee de kosten te dekken voor 
zaken die niet in basispakket vallen. 
Denk dan bijvoorbeeld aan fysiothe-
rapie, tandartszorg voor volwassenen, 
brillen en hoorapparaten etc. Per verze-
keraar kan de inhoud en omvang van de 
aanvulling verschillen. Bij het maken 

van een keuze voor de aanvulling is het 
van belang te kijken welke zaken voor 
jou als persoon van belang zijn om voor 
vergoeding in aanmerking te komen. 

Wijzigingen
Per 1 januari 2013 zijn er een aantal 
wijzigingen in het basispakket. Tijdens 
een informatie-bijeenkomst voor de 
BESMA groep in Weert heeft CZ deze 
wijzigingen voor ons op een rij gezet.
Eigen risico
Het eigen risico is verhoogd van 220 
naar 350 euro. Het eigen risico bete-
kent dat u en de zorgverzekeraar allebei 
een deel van de rekening van de zorg-
aanbieder betalen. De zorgverzekeraar 
houdt het bedrag van het eigen risico 
dus niet zelf. 

Informatiebijeenkomst CZ 

aanwezig en er is ook afstemming over 
allerlei zaken tussen pleegouders en de 
biologische ouders. 

Natuurlijk zijn er situaties waarin direct 
ingrijpen noodzakelijk is. De veilig-
heid van een kind komt dan in gevaar. 
De Raad voor de Kinderbescherming 
besluit dan tot uithuisplaatsing. 

Het idee dat je maar beter niet naar 
Bureau Jeugdzorg kunt stappen omdat 
dan je kind wordt afgepakt, is  gelukkig 
niet waar. Bureau Jeugdzorg kan op 
velerlei gebied hulp geven bij het 
opvoeden van je kind. Zij verzorgen een 
aantal wettelijke taken voor vrijwillige 
en gedwongen hulpverlening (jeugd-
hulpverlening, jeugdreclassering en 
jeugdbescherming). 

Als je pleegouder wilt worden, hoe 
gaat dat in zijn werk?
 In principe kan iedereen vanaf 21 jaar 
pleegouder worden. Er zijn enkele 
voorwaarden zoals: 
•   je mag geen strafblad hebben
•   stabiele leefsituatie
•  een veilige omgeving voor het kind.

Je meldt je aan bij de instellingen voor 
pleegzorg zoals Xonar. Dan ontvang 
je een uitnodiging voor een algemene 
informatieavond met een groep van 
mensen die de wens hebben om als 

pleegouder aan de slag te gaan. Als je 
dan nog steeds interesse hebt, volgt 
de zgn. STAP cursus. Dit betekent 5 
avonden met andere aanstaande pleeg-
ouders om dieper op een aantal zaken in 
te gaan. In de periode zijn er ook enkele 
huisbezoeken van pleegzorgwerkers. 
Op dit gesprekken gaan zij meer in op 
de specifieke thuissituatie.

Het is mogelijk voorkeuren kenbaar 
te maken van bijv. jongen/meisje, 
leeftijd en de soort van opvang. Denk 
hierbij bijv. aan alleen in weekenden 
opvangen, tijdens vakanties of voor 
langere periode. Het maximale aantal 
pleegkinderen voor 1 gezin is 3. 

Als je deze training doorlopen hebt, 
kom je op een wachtlijst. De pleeg-
zorgwerker bekijkt dan welk kind het 
beste past bij welk gezin. Bij een match 
volgt vervolgens eerst een oriënterend 
gesprek waarbij pleegkind en pleegou-
ders kennis maken met elkaar. De eigen 
ouders maken ook kennis met de pleeg-
ouders. Na de eerste kennismaking 
volgen langere periodes van bezoeken 
totdat het moment aanbreekt van daad-
werkelijke pleegzorg. 

Verantwoordelijkheid van 
pleegouders 
De verantwoordelijkheid voor pleeg-
kinderen ligt in de meeste gevallen 

bij de eigen ouders in combinatie met 
Bureau Jeugdzorg. Pleegouders hebben 
geen formele zeggenschap. Bij formele 
beslissing is de goedkeuring van Bureau 
Jeugdzorg en/of de ouders nodig. Het 
gaat dan om medische behandelingen, 
schoolkeuze, aanvragen paspoort, 
vakanties.

Financiële aspecten
Officieel erkende pleeggezinnen 
ontvangen een vergoeding voor de 
verzorging van een pleegkind. Deze 
vergoeding is niet belastbaar en is niet 
van invloed op een eventuele uitkering 
van de pleegouders. De vergoeding 
is bestemd voor zaken zoals eten, 
kleding, sporten/vrijetijdbesteding. De 
hoogte is afhankelijk van de leeftijd van 
het pleegkind. 

Afscheid nemen van een pleegkind
Omdat pleegzorg van tijdelijke aard 
is, komt er een moment waarop het 
pleegkind teruggaat naar de eigen 
ouders. Voor pleegouders is dat een 
heel moeilijk moment. Er is immers 
sprake van een hechting. Pleegzorgwer-
kers proberen ook altijd daarop goed 
voor te bereiden en tijdig aan te geven 
wanneer dat moment komt. Het terug-
gaan gebeurt ook geleidelijk.
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Bij een laag inkomen kan men aanspraak 
maken op zorgtoeslag. Het is mogelijk 
dit bedrag in maandelijkse  termijnen 
te betalen na een verzoek in te dienen 
bij de zorgverzekeraar. Niet meer in het 
basispakket vallen:
•   Loophulp middelen zoals rollator
•   Hoortoestellen (nieuwe regeling 25% 

eigen bijdrage)
•   Stoppen-met-roken-programma 

terug in het basispakket
•   Dieetadvisering (3 uur terug in 

basispakket)
•   Programma omgaan met depressieve 

klachten

Niet alle kosten vallen onder het eigen 
risico. U betaalt geen eigen risico voor:
•  de huisarts
•  verloskundige zorg en kraamzorg
•   nationale bevolkingsonderzoeken, 

zoals het borstkankeronderzoek
•   de griepprik (als u behoort tot 1 van 

de risicogroepen)
•   zorg die uw aanvullende verzekering 

vergoedt. 

Zorgtoeslag
Het is mogelijk om een tegemoetkoming 
te ontvangen voor de zorgverzekering. 
Dit heet een zorgtoeslag. 

Als voorwaarde geldt het inkomen van u 
en/of uw partner. Het aanvragen van de 
zorgtoeslag kan bij de belastingdienst 
(www.toeslagen.nl of de belastingtele-
foon 0800 - 0543 (gratis). 

De vaststelling en uitkering van de 
hoogte van de zorgtoeslag gebeurt door 
de Belastingdienst. 

Het lijkt nog ver weg de vakantiepe-
riode. Maar om straks goed voorbereid 
en veilig op weg te gaan, willen we 
onze lezers de informatie van de GGD 
niet onthouden. SMKK heeft onlangs 
een oriënterend gesprek gehad met 
medewerkers van de  GGD Limburg 
Noord (team infectieziektebestrijding 
en reizigerspoli). Zij hebben in een 
kort overzicht enkele aandachtspunten 
benoemd die van belang zijn voor het 
bezoek naar het land van herkomst. 

Bij een bezoek aan familie of vrienden 
in het land van herkomst wordt niet 
snel gedacht aan mogelijke gezond-
heidsrisico’s. Toch blijkt dat juist tijdens 
deze familiereizen de kans infectie-
ziekten op te lopen het grootst is. 
Oorzaken hiervoor kunnen zijn dat er 
vaak gereisd wordt naar gebieden waar 
infectieziekten vaker voorkomen en 
de gemiddelde verblijfsduur langer is. 
Koorts, malaria, darminfecties, buik-
tyfus, hepatitis A/B (geelzucht) en 
tuberculose komen hier meer voor dan 
in Nederland. En dat terwijl de meeste 
migranten die hun land van herkomst 
bezoeken, reizen zonder reisadvies, 
vaccinaties of malaria-tabletten.

Vaak wordt gedacht dat migranten 
die zijn opgegroeid in een ontwikke-
lingsland, profiteren van natuurlijk 
verworven bescherming (immuniteit). 
Dit is echter lang niet altijd het geval. 

Zo loopt de bescherming tegen malaria 
van personen - geboren en opgegroeid 
in landen waar malaria voorkomt - terug 
zodra zij het gebied verlaten. In Neder-
land geboren kinderen van immigranten 
uit bijvoorbeeld tropisch Afrika, bezitten 
geen enkele immuniteit tegen malaria. 

Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
kraanwater. Het kraanwater in het land 
van herkomst is meestal van minder 
goede kwaliteit dan het kraanwater in 
Nederland. Personen die geboren en 
opgegroeid zijn in landen waar drink-
water van minder goede kwaliteit is, zijn 
gewend geraakt aan bacteriën die in 
het drinkwater voorkomen. Men wordt 
er niet meer zo snel ziek van. Echter, 
iemand die voor langere tijd in Neder-
land woont, en op familiebezoek gaat, 
kan erg ziek worden na het drinken van 
water. Het lichaam is niet meer gewend 
aan deze bacteriën en dit veroorzaakt 
klachten zoals braken, diarree en koorts 
met gevaar voor uitdroging. Zeker bij 
kinderen en bij ouderen is dit een extra 
risico. 
Soms hebben migranten in het land van 
herkomst de ziekte Hepatitis A (geel-
zucht) gehad. Dit kan voorkomen bij een 
bepaalde generatie en is afhankelijk 
van de leeftijd, het land van herkomst, 
hoe lang men in het land gewoond heeft 
én de woonomstandigheden. Iemand 
die de ziekte Hepatitis A gehad heeft, is 
hiervoor levenslang beschermd. 

Vergoeding kosten reisadvies
Bovenstaande algemene adviezen 
zijn belangrijk als men op familiebe-
zoek gaat. Een reisadvies bij de GGD 
is echter altijd persoonsgebonden. Het 
reisadvies is afhankelijk van het land 
waar men naar toe reist, de reisduur, de 
gezondheid van de reiziger en medicatie-
gebruik. Veel ziektekostenverzekeraars 
vergoeden via het aanvullende pakket 
geheel of gedeeltelijk het  reisadvies, 
vaccinaties en malaria-tabletten. Infor-
meer bij de ziektekostenverzekeraar 
naar de vergoedingen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over reizen naar 
het buitenland en/of een afspraak 
maken bij de reizigerspoli, dan kunt u 
contact op nemen met de GGD. Tele-
foonnummer: 088-1191200 (keuze 
2). De reizigerspoli is bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
12.30 uur. Tevens kunt u terecht op onze 
website: www.ggdlimburgnoord.nl 

SMKK en GGD blijven met elkaar in 
overleg om in 2013 themabijeenkom-
sten te beleggen om de achterban meer 
informatie te verstrekken.

Veilig op reis naar het land van herkomst 



5

Werkplan 2013
Voor 2013 heeft SMKK wederom een 
ambitieus werkplan opgesteld. Enkele 
bestaande activiteiten lopen door 
in het nieuwe jaar maar krijgen dan 
andere accenten of de uitvoering is in 
een andere gemeente/regio voorzien.  
Zo kennen we onze “tournee” met 
bezoeken aan organisaties of instel-
lingen in de provincie om informatie 
te verstrekken over de activiteiten van 
SMKK en om ons netwerk te vergroten 
c.q. in stand te houden. Hierin zoeken 
we vooral aansluiting bij bestaande 
activiteiten. 

De kleurrijke pleegzorg blijft een 
belangrijk punt van aandacht. Na het 
project Prima Pleegzorg gaat SMKK met 
de organisaties Rubicon en Xonar een 
verdere samenwerking  aan.  SMKK kent 
inmiddels – zij het nog een beperkte – 
pool van islamitische pleegouders. Deze 
pool willen we verder gaan uitbouwen. 
Het project BESMA is in december 
2012 in Roermond overgedragen aan 
de lokale organisaties maar de start in 

Weert was toen al in gang gezet. In 2013 
gaat dit project in Weert concretere 
vormen krijgen. Bij de afsluiting in Roer-
mond was de Weerter wethouder Harry 
Coolen al enthousiast over het initiatief. 
Hierna volgen nog andere gemeenten in 
de provincie. 
Ook Jong zijn in Limburg – waarbij we 
ons richten op jongeren in de provincie 
– krijgt een vervolg in 2013. De school- 
en beroepskeuze blijft nog steeds een  
aandachtspunt. De rol van de ouders en 
de school moeten we hier ook zeker bij 
betrekken. 
Ander aspect is de stageplekken voor 
jongeren. SMKK krijgt zelf als organi-
satie steeds meer verzoeken voor een 
stageplaats. Helaas kunnen we niet 
alle verzoeken toekennen, maar we 
proberen wel te bemiddelen naar andere 
organisaties binnen ons netwerk.  We 
willen met de jongeren en de onderwijs-
instellingen kijken naar de knelpunten 
die men ervaart bij het vinden van een 
stageplek. 
SMKK is het provinciale coördinatiepunt 
voor de landelijke werkgroep Muda-
wannah. Met het geven van voorlichting 
over deze Marokkaanse en Turkse fami-

liewetgeving willen we de doelgroep 
bekend maken met de specifieke 
onderdelen van deze wet (bijvoor-
beeld bij achterlating en gedwongen 
huwelijken).  Deze voorlichting is ook 
bestemd  voor andere nationaliteiten 
zeker waar er sprake is van een verdrag 
tussen deze landen van herkomst en 
Nederland.  
Sedert medio 2012 is SMKK aange-
schoven bij het overleg van 4VO 
(vrouwenorganisaties ZijAktief, KVG, 
FAM en LKV). In november is SMKK 
definitief toegetreden tot dit overleg 
waarmee het nu dus 5 VO is. 
SMKK zoekt vooral samenwerking 
met andere (maatschappelijke ) orga-
nisaties om haar activiteiten vorm te 
geven. Het bestuur bestaat louter uit 
vrijwilligers die worden ondersteund 
door een professionele kracht.  Voor 
de uitvoering op lokaal niveau kan zij 
gebruik maken van vrijwilligsters in 
die gemeenten. Deze vrijwilligsters zijn 
voor SMKK dan ook heel waardevol. We 
zijn nog altijd op zoek naar uitbreiding 
van ons bestuur en onze pool van vrij-
willigers. Belangstelling ? Neem dan 
contact op met onze voorzitter, Bahia 

SMKK onderhoudt al geruime tijd goede 
contacten met Rubicon en Xonar (jeugd- 
en pleegzorg). Steeds meer organiseren 
we gezamenlijk bijeenkomsten voor de 
doelgroep allochtonen om hen bekend 
te maken met de pleegzorg in Neder-
land. 

Een van de belemmeringen voor alloch-
tone ouders om als pleegouder aan de 
slag te gaan is het feit dat je te maken 
krijgt met administratieve zaken en dat 
je een cursus moet volgen (de zgn STAP 
cursus). 

Namens SMKK hebben daarom Trudy 
Habets en Marjo Daniëls  de STAP cursus 
bij Rubicon gevolgd. Ons doel was om te 
kijken wat houdt deze cursus nu in en of 
deze goed te volgen is voor migranten 
mensen. Wij vonden het een fantasti-
sche cursus die hier en daar aanpassing 
behoeft voor de migranten. De cursus 
bestaat uit 4 avondbijeenkomsten met 
een groep van 12 personen. Aan de 

STAP CURSUS bij Rubicon

hand van opdrachten werd de aandacht 
gevestigd op een aantal zaken zoals:
•   Goed nadenken als je overweegt een 

pleegkind te nemen.
•   Bewust worden wat het betekent een 

pleegkind te nemen.
•   Willen en kunnen wij een kind 

opvoeden en bescherming geven?
•   Welke emoties/gevoelens spelen 

er bij ouders/pleegouders/
pleegkinderen?

 
Vanuit het kind gezien:
•   Kan het kind voelen dat het een 

warme plek is bij jou thuis?
•  Is er liefde, mag het zichzelf zijn?
•   Mag het contact onderhouden met 

zijn/haar eigen netwerk bijvoorbeeld 
de eigen ouders?

•  Is er openheid en vertrouwen ?
 
Het is goed als je als pleegouder 
nieuwsgierig bent naar wie jij als  pleeg-
kind in huis hebt gekregen. Het kind zal 
dat zeker ook zijn. Een eyeopener was 

ook Laat Invullingen Achterwege (LIA). 
Dus als je een signaal krijgt, je zelf 
invult wat de betekenis daarvan zou 
kunnen zijn. Het is beter om te vragen 
wat de ander met zijn signaal/opmer-
king bedoelt. 

Tijdens de laatste bijeenkomst was de 
opzet geheel anders. Het was een soort 
“markt” waarbij personen die al ervaring 
hebben als pleegouder, pleegkinderen 
en medewerkers van jeugdzorg en 
pleegzorg aanwezig waren. Je kon langs 
alle tafels gaan om  je vragen te stellen. 
Dat was zeker een interessante avond, 
waar je verhalen hoorde uit eigen erva-
ringen. 

We zijn erg blij met de ontvangst binnen 
de cursusgroep, temeer daar onze 
insteek toch een andere was dan die 
van de overige deelnemers. Door het 
volgen van deze cursus en de evaluatie 
die we met de cursusleiding hebben 
gehouden, hopen wij een bijdrage te 
hebben geleverd om de cursus ook 
meer toegankelijk te maken voor onze 
doelgroep. De behoefte aan allochtone 
pleegouders is immers groot. 
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Even voorstellen...

Hallo Lezers,
Langs deze weg wil ik me graag even 
voorstellen.
Mijn naam is Hanane Zarhbouch, ik ben 
18 jaar en woonachtig in Heerlen. Ik doe 
een juridische opleiding bij Leeuwen-
borgh waarvoor ik in het tweede jaar 
een stageplek moest zoeken. Nadat ik 
contact had opgenomen met mevrouw 
Fatara en mevrouw Habets, werd ik 
uitgenodigd voor een kennismakings-
gesprek. Na dit gesprek kon ik beginnen 
bij SMKK!

Mijn eerste indruk van SMKK is dat hier 
veel gedreven, sterke en ambitieuze 
vrouwen werkzaam zijn. Er wordt met 
passie gewerkt aan projecten waarmee 
zij veranderingen proberen aan te 
brengen op vele vlakken. Deze vrouwen 
houden van hun vak en laten dat ook vol 
trots zien!

Ik ga me vooral bezighouden met het 
project Mudawannah. Veel Marok-
kaanse vrouwen die woonachtig zijn in 

Nederland zijn zich er niet van bewust 
dat het Marokkaans recht ook op hun 
van toepassing is. De bepalingen van 
de Mudawannah gelden ook voor de 
Marokkaanse vrouwen hier in Neder-
land. Marokko hanteert namelijk het 
nationaliteitsbeginsel. Het beginsel 
houdt in dat de Marokkaanse wet op 
alle Marokkanen van toepassing is, ook 
voor degenen die naar het buitenland 
zijn geëmigreerd en daar de nationali-
teit van dat land hebben aangenomen. 
Dit project is bij mij erg in de smaak 
gevallen. Vooral omdat het aansluit op 
mijn studie. Zo doe ik meer ervaring op 
en haal ik voldoening uit het feit dat ik 
mensen voorlichting geef over het recht.

Buiten het project Mudawannah zijn wij 
op dit moment ook intensief bezig met 
het project ‘’Pleegzorg’’. Uit contacten 
met bureaus voor Jeugdzorg en Pleeg-
zorginstellingen blijkt een grote 
behoefte aan Islamitische pleegou-
ders. Nog te vaak komen Islamitische 
pleegkinderen terecht in een niet Isla-

mitisch gezin. Door conferenties, 
bijeenkomsten en activiteiten proberen 
wij islamitische pleegouders te werven.
Een hoogtepunt tot nu toe vind ik het 
project ‘’Besma’’. Een mooie naam voor 
een mooi project. ‘’Besma’’ betekent 
letterlijk glimlach. Waarom? Omdat 
ik het een mooi initiatief vind om 
aandacht te besteden aan allochtone 
vrouwen (55+) die in een isolement 
verkeren door middel van activiteiten. 
Zo helpen wij deze vrouwen niet alleen 
uit een isolement, maar bevorder je ook 
de participatie. 

Deze ervaringen maken mijn stage extra 
interessant omdat ik veel mensen leer 
kennen, en zo mijn netwerk vergroot.
Kortom, ik ervaar mijn stageplek als 
leerzaam, interessant en vooral heel 
erg leuk!

Hanane Zarhbouch
Stagiaire SMKK

Het Bestuur van SMKK en de redactieleden 

wensen u een goede jaarwisseling

en een gezond 2013.


