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

Met de start van het nieuwe jaar, is voor SMKK
ook een start gemaakt met een nieuwe huisvesting. Na enkele jaren in Heerlen gehuisvest
te zijn, is nu gekozen voor een mooie kantoorruimte in Beek. We zijn verheugd een ruimte
te hebben gevonden in het pand van P2W
(People to Work) aan het Raadhuispark
(gelegen achter het gemeentehuis) waar we
beschikken over een kantoor- en vergaderruimte.
De reden voor de verhuizing is de wens van
SMKK om op een beter toegankelijke locatie
in de provincie te zitten. De bereikbaarheid
voor onze achterban op de C-Mill locatie in
Heerlen bleek niet optimaal. We hopen met
onze nieuwe locatie hierin verbetering te
hebben gebracht. Als bestuur zijn we positief
over deze “eigen” plek voor onze organisatie.
Een nieuw jaar, betekent ook weer een nieuw
werkplan. We gaan weer nieuwe uitdagingen
opzoeken met onze activiteiten in de richting
van nieuwe doelgroepen en andere locaties in
de provincie. Het project BESMA dat in Roermond als pilot is gestart, is inmiddels ook
in Weert van start gegaan. De ervaringen tot
nu toe zijn positief. De opkomst en belangstelling van de 55+ vrouwen is heel goed; de
inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers
eveneens.

De behoefte aan informatie over het familierecht (Mudawannah) neemt steeds grotere
vormen aan. Al enkele voorlichtingsbijeenkomsten zijn geweest in het eerste kwartaal,
waar we ook hebben ervaren dat het een
“beladen” onderwerp is. Met het geven
van voorlichting proberen we vooral om de
vrouwen te attenderen op hun rechten en hen
de weg te wijzen voor het geval zij met zaken
uit deze wetgeving te maken krijgen.
Voor de komende periode staan er weer veel
activiteiten in de planning. Via ons Vlugschrift
en de website houden wij u op de hoogte.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact
met ons op. De contactgegevens staan in de
colofon van deze nieuwsbrief. We wensen u
veel leesplezier en begroeten u graag op een
van onze activiteiten.

Jubileum SMKK
In 2013 viert SMKK het 15-jarig bestaan.
Een moment om terug te blikken op de
afgelopen jaren en de activiteiten die we
daarin verricht hebben. Maar uiteraard
ook voor een bescheiden feest, passend
bij de doelstelling van SMKK.

We gaan dit doen op zondag 26 mei a.s.
van 14.00 – 18.00 uur. Het programma is
op dit moment nog niet helemaal bekend.
We zijn er als bestuur druk mee bezig om
hier een mooie activiteit van te maken. Via
ons Vlugschrift en de website houden wij
u op de hoogte.
De datum en het tijdstip kunt u alvast
noteren in uw agenda.

Nieuw project Allochtone Mantelzorgers
Platform Allochtone zorgvragers

Belangrijke aandachtspunten

Het Platform Allochtone Zorgvragers
(PAZ) komt op voor de belangen van
allochtone zorgvragers in Limburg. Het
PAZ stelt zich op de eerste plaats ten
doel op te komen voor zowel de individuele als de collectieve rechten en
belangen van allochtone zorgvragers in
Limburg. Op de tweede plaats richt het
PAZ zich op instellingen en overheden
die een taak hebben in de zorgverlening, zoals de provincie, de gemeenten,
instellingen voor zorg en dienstverlening en organisaties op het gebied van
wonen, welzijn en zorg.

Voor het PAZ zijn 3 zaken belangrijk:

Allochtone zorgvragers hebben door
hun religie en achtergrond vaak andere
verwachtingen, behoeften en opvattingen ten aanzien van de zorg. Met
name ouderen hebben een taal- en
communicatie achterstand en zijn
onvoldoende op de hoogte van de zorgvoorzieningen. Familiezorg staat hoog
in het vaandel waardoor het beroep dat
zij doen op de professionele zorg minder
groot is dan de feitelijke behoefte aan
zorg.
Interculturele zorgverlening en vraagsturing zijn belangrijke methoden om
de kwaliteit van zorg aan allochtonen te
verbeteren. Platform Allochtone Zorgvragers helpt een handje mee!

1.	communicatie-/
informatievoorziening,
2. toegankelijkheid van de zorg en
3. betaalbaarheid.
Heel concreet betekent dit:
•	(op individueel niveau) het geven van
informatie en voorlichting over voorzieningen en toegankelijk maken van
voorzieningen;
• 	zorginstellingen: bevorderen “meer
kleur in de zorg” (interculturalisatie/
stimuleren van meer personeel van
allochtone afkomst);
•	aandacht voor de betaalbaarheid van
(en daarmee toegang tot) de zorg
en daaraan gekoppeld de financiële
situatie van met name oudere allochtone zorgvragers.

Samenwerking PAZ en SMKK
Deze aandachtspunten zijn ook van
belang voor SMKK. Reden om op dit
terrein de samen te werken. Eén van
de projecten die het PAZ samen mogelijk met SMKK wil uitvoeren gaat over
allochtone mantelzorgers. Dit project
zet zich in op het doorbreken van het
isolement van allochtone mantelzor-

gers en spreekt ze aan op hun eigen
kracht en ontwikkelingsmogelijkheden.
Trefwoorden zijn lotgenotencontact,
empowerment en netwerken. Het is de
bedoeling om een opleiding te starten
voor allochtone mantelzorgers. Een
opleiding die naadloos aansluit bij de
WMO en het nieuwe welzijnsbeleid. De
voorbereidingen voor de opzet van het
project en de opleiding zitten nog in de
startfase. Meer informatie hierover in
de volgende nieuwsbrief.
Bent u van allochtone afkomst, zorgt u
voor een familielid of bekend met een
chronische ziekte, handicap of hoge
leeftijd? En bent u geïnteresseerd in
het bovenstaande project. Neem dan
contact op met
PAZ
info@pazlimburg.nl of 046-4208159
SMKK
infosmkk1@gmail.com

Mudawannah
Vanaf 2010 is SMKK actief met het
project Mudawannah in samenwerking
met de landelijke Werkgroep
Mudawannah. Mudawannah gaat
over het Marokkaans wetboek inzake
personen-, familie- en erfrecht.
Deze wetgeving is van toepassing op
alle Marokkanen ongeacht hun woonof verblijfplaats. Dus ook Marokkanen
die in Nederland woonachtig zijn. Veel
Nederlandse-Marokkanen zijn zich
daar niet van bewust. Afstand doen van
de Marokkaanse nationaliteit is niet
mogelijk. Ook niet bij aanname van een
andere nationaliteit.

De behoefte aan informatie over het familierecht (Mudawannah) neemt steeds
grotere vormen aan. Al enkele voorlichtingsbijeenkomsten zijn geweest
in het eerste kwartaal, waar we ook
hebben ervaren dat het een “beladen”
onderwerp is. Het gaat immers om
zaken die vrouwen (maar ook mannen
en kinderen) heel persoonlijk aangaan.
Onderwerpen waarbij ook emoties een
grote rol spelen.
Met het geven van voorlichting proberen
we vooral om de vrouwen te attenderen
op hun rechten en hen de weg te wijzen
voor het geval zij met zaken uit deze
wetgeving te maken krijgen.

In diverse gemeenten in de provincie
Limburg hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Zo waren wij bij
vrouwengroepen in Heerlen en Maastricht te gast. De belangstelling vanuit
de vrouwen was zeer groot. Dit was af te
leiden van de vele vragen die zij stelden.
Dit is een reden voor ons om nog meer
gemeenten in te plannen.
Naast voorlichtingsbijeenkomsten voor
vrouwen hebben we ook een voorlichting
voor hulpverleners op de planning staan.
Deze gaat plaatsvinden op dinsdag 28
mei a.s. in Maastricht bij Trajekt (locatie
Edisonstraat).
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Bezoek Verpleeghuis Sefkat Boxtel
De Weerter Besma groep heeft
onlangs een bezoek gebracht aan
Verpleeghuis Sefkat (onderdeel van
de Zorggroep Elde) in Boxtel.

Sefkat?
Sefkat (betekent barmhartigheid) is
geboren uit noodzaak. Veel Turkse en
Marokkaanse ouderen zijn in de jaren
’60 en ’70 naar Nederland gekomen om
te werken, meestal zwaar lichamelijk
werk. Het was de bedoeling om dit voor
een aantal jaren te doen en dan terug te
keren naar het land van herkomst. Maar
dat is heel anders gelopen. De meesten
hebben zich hier definitief gevestigd en
voelen zich hier ook meer verbonden dan
met het land van herkomst. Hun (klein)
kinderen zijn in Nederland geboren en
opgegroeid. Deze tweede en derde
generatie is nog meer aan Nederland
verbonden en voelt zich hier thuis.

De eerste generatie komt nu op een
leeftijd dat zij onder de “doelgroep
ouderen” vallen. Voor Nederlandse
ouderen zijn hier allerlei voorzieningen
die voor de Turkse en Marokkaanse
ouderen nog niet zo bekend of vanzelfsprekend zijn. Zo ook een verpleeghuis
of ouderencentrum. Sefkat is ontstaan
vanuit een behoefte vanuit de doelgroep
voor opvang als die vanuit de thuissituatie niet meer geboden kan worden.
Denk hierbij aan 24-uurs verpleging en
verzorging. Voor de kinderen is het vaak
lastig of niet mogelijk om hun ouders
thuis te verzorgen, vanwege hun werk of
de afstand omdat ze elders in het land
wonen. Of zij kunnen niet de gewenste
verpleging bieden, die vaak heel specialistisch is. Verpleeghuis Sefkat biedt
zorg die voor de doelgroep herkenbaar
en vertrouwd is; zij houden rekening
met de herkomst van deze ouderen.

Het verpleeghuis biedt ruimte voor
20-24 bewoners vanaf 55 jaar. Elke
bewoner heeft zijn/haar eigen kamer
met persoonlijke spulletjes. De gezamenlijke ruimtes – de huiskamers - zijn
ingericht op een wijze die voor de doelgroep herkenbaar en vertrouwd is. De
maaltijden zijn halal en worden zoveel
mogelijk gezamenlijk gebruikt. Er zijn
gebedsruimtes beschikbaar voor de
bewoners en op vrijdag is de imam in
het gebouw aanwezig. De belangstelling voor het verpleeghuis is groot. De
kamers zijn nu bijna allemaal bezet en
het zal niet lang meer duren voor een
wachtlijst ontstaat.
Sefkat is een heel “open” instelling.
Familie en vrienden van de bewoners
zijn altijd welkom. Het huis draait op
enkele beroepskrachten die ondersteund worden door vrijwilligers. De
vrijwilligers zijn heel belangrijk. De
leiding en verzorgers willen de bewoners zoveel mogelijk actief laten zijn.
Door de inzet van vrijwilligers is dit ook
mogelijk. Zij begeleiden de bewoners
bij tal van activiteiten.

Voor meer informatie kijk op de website
www.sefkat.nl

Veilig op Buitenlandse reis?
Met het voorjaar in zicht, denken
we natuurlijk al weer snel aan onze
vakantieperiode. Velen brengen in
deze periode een bezoek aan hun
land van herkomst. Helaas gaan veel
mensen nog onbeschermd op reis, met
soms vervelende en ernstige medische
gevolgen. Om deze groep reizigers
goede informatie te geven, hebben 6
GGD’en de website www.ggdreisvaccinaties.nl opgezet. Deze website biedt
professionele informatie en tips over
gezondheid over de hele wereld. Informatie waarmee u goed voorbereid op
reis kunt gaan.
3

Gezond weer thuis komen!
Naast een goede voorbereiding, is het
ook belangrijk om veilig te reizen en
gezond weer thuis te komen.
Iedere reiziger is uniek. Iedere reiziger
heeft een andere bestemming of
verblijfsduur; zijn/haar gezondheid is
niet hetzelfde. Dit vraagt ook om een
advies op maat. De GGD kan u hierbij
helpen.
Behalve reistips bevat de website
ook informatie over aanbevolen en/
of verplichte vaccinaties, malaria, reisartikelen en gezondheidsadviezen per
land. Er is aandacht voor bijzondere

reizigers, zoals kinderen, ouderen,
mensen met medische aandoening,
studenten en zakelijke reizigers. U kunt
vanaf de website direct een afspraak
maken bij een GGD in de buurt. Kortom,
te veel om op te noemen!
Ook nieuwsgierig geworden? Kijk dan
op www.ggdreisvaccinaties.nl

Internationale vrouwendag
De Internationale Vrouwendag staat
elk jaar op 8 maart in het teken van
strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld,
meestal aan de hand van een specifiek
thema.
Deze dag is in de twintigste eeuw
ontstaan doordat vrouwen opkwamen
voor hun rechten, onder andere op het
gebied van arbeid en kiesrecht.
De activiteitencommissie van Punt
Welzijn organiseerde in het Keenter
Hart in Weert een Internationale Vrouwenbeurs op 9 maart. Een beurs die
in het teken staat workshops voor de
vrouw. Denk hierbij aan een nagelstyliste of visagiste, modeshow, cupcakes
versieren, yoga en buikdans. Er waren
ook enkele stands met informatie over
projecten/activiteiten. SMKK was op
deze dag aanwezig met een stand om

informatie te geven over de activiteiten van SMKK en over BESMA in het
bijzonder.
Aan het einde van de middag is de
‘’Antjes Award’’ uitgereikt aan Monique

van Driel uit Weert. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Weerter vrouw
die een bijdrage heeft geleverd aan de
verbetering van de maatschappelijke
positie van de vrouw.

SMN dient klacht in bij Europese Commissie over
kortingen op uitkeringen in Marokko
Het SMN heeft bij de Europese
Commissie een klacht ingediend over
schending van het Europees recht
door de lidstaat Nederland vanwege
de Wet Woonlandbeginsel in de
sociale zekerheid. Naar oordeel van
het SMN is deze wet in strijd met
de non-discriminatiebepalingen uit
de Euro-Mediterrane Overeenkomst
tussen de EU en Marokko.
Op 1 juli 2012 is de ‘Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’ van
kracht geworden.
De hoogte van onder andere de nabestaandenuitkering, de WGA-uitkering
en de kinderbijslag wordt aangepast
aan de kosten van het levensonderhoud
van het land waar de rechthebbende
c.q. het kind woont, het zogenaamde
woonlandbeginsel. De kosten van
levensonderhoud in Marokko zijn vastgesteld op 60% van die in Nederland.

Dit betekent dat de uitkering van een
nabestaande en een WGA-rechthebbende die in Marokko woont en de
kinderbijslag voor een kind in Marokko
met 40% is gekort.
Naar oordeel van het SMN is de Wet
Woonlandbeginsel onder andere in
strijd met de Euro-Mediterrane Overeenkomst tussen de Europese Unie
(EU) en Marokko. In deze Overeenkomst, die sinds 1996 van kracht is,
hebben de EU en Marokko politieke
afspraken gemaakt over het bevorderen
van de samenwerking op economisch,
sociaal, cultureel en financieel gebied.
De Overeenkomst bevat ook afspraken
op het gebied van de sociale zekerheid.
Een ervan is dat er geen sprake mag
zijn van discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers (en hun
gezinsleden) met een Marokkaanse
nationaliteit en de eigen onderdanen
van de lidstaten waar zij werkzaam zijn.
Volgens het SMN is er met de Wet
Woonlandbeginsel sprake van indirecte
discriminatie naar nationaliteit, omdat

Marokkanen veel meer door deze wet
worden getroffen dan Nederlanders. Dat
betekent dat Nederland in strijd handelt
met de betreffende non-discriminatiebepalingen uit de Euro-Mediterrane
Overeenkomst.
Daarom heeft het SMN bij de Europese
Commissie een klacht ingediend en de
Commissie gevraagd om op grond van
haar bevoegdheden een zogenaamde
inbreukprocedure te starten tegen de
lidstaat Nederland, vanwege het niet
nakomen van haar verplichting tot naleving van het Gemeenschapsrecht
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