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Informatiebulletin van de stichting meer kleur en kwaliteit

Van de redactie

Colofon

Als u deze Nieuwsbrief in de bus krijgt, zijn de
schitterende voorstellingen van ons project
Identigratie al weer voorbij. Eind april mochten
we in Venray en in Roermond genieten van
bijzondere prestaties van de acteurs daarbij
uiteraard ondersteund door regisseur Tamara
Jongerden.
Zie elders in dit blad meer informatie en foto’s
van Identigratie.

Verhuizing kantoor
Per 1 juni is SMKK verhuisd naar een andere
locatie in Heerlen. De ondersteuning van
SMKK is overgenomen door MC Advisory (in
de ons bekende persoon van Marjo Daniëls).
Dit bureau is gevestigd op het C-Mill terrein
in Heerlen, Jan Campertstraat 5. Ook SMKK
heeft nu op dit terrein een mooie ruime
kantoorruimte.

Samenstelling en
Redactie:
Marjo Daniëls
(MC Advisory)
Bestuur SMKK
Informatie nodig?
Wilt u op een of
meerdere artikelen
reageren, dan kunt u
contact opnemen met
SMKK:
T 06 24577287
E smkk@mc-advisory.nl
I www.smkk.nl

Postadres: Postbus 99,
6400 AB HEERLEN

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

Wij gaan nu – net als velen van u – even genieten van de
zomervakantie. Een vakantie die deels in het teken zal
staan van de Ramadan. We wensen iedereen een
gezegende vastenmaand toe en verwelkomen u daarna
graag weer bij een van onze activiteiten.

Bent u het bestuurslid dat wij zoeken?
De provinciale Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) – gehuisvest in Heerlen
- is op zoek naar enthousiaste vrouwen om haar bestuur te versterken. Een van
de speerpunten in ons beleid is diversiteit. Dit geldt zowel voor de aard van
onze activiteiten, de doelgroep en de samenwerkingspartners. Maar absoluut
ook voor de samenstelling van ons bestuur. Andere speerpunten zijn uiteraard
leefbaarheid en veiligheid.
SMKK heeft als doelstelling dat zwarte,
migranten- en vluchtelingenvrouwen
(zmv) volwaardig participeren in de
Nederlandse samenleving. Dit houdt in:
meedoen, meedenken, meebeslissen
en meebepalen. Door elkaars waarden
en normen te respecteren en te accepteren, ontstaat een verrijking van de
vrouw zelf én van de Nederlandse
samenleving.
Wij zoeken versterking van ons bestuur
met vrouwen van diverse nationaliteiten die zich willen inzetten om de

bestuurlijke activiteiten van de stichting Meer Kleur en Kwaliteit mede
te ondersteunen. De omvang van de
inzet kan variëren en is bespreekbaar.
Vrouwen in de regio Venlo/Venray en
Maastricht/Heuvelland genieten de
voorkeur. Kom eens vrijblijvend kennis
met ons maken!
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar
vrouwen die als vrijwilliger in onze werkgroepen een bijdrage willen leveren
bij de uitvoering van activiteiten. Het
gaat hier met name om projecten op

lokaal niveau. Het tijdsbestek is steeds
verschillend, waardoor er ook vele
mogelijkheden zijn.
We nodigen u graag uit om samen met
en voor vrouwen uit uw directe omgeving samen te werken in een activiteit.
Met uw kennis en vaardigheden kunt u
een positieve bijdrage leveren aan de
participatie van zmv vrouwen. Wellicht
is het voor uzelf ook een mooie gelegenheid om (werk)ervaring op te doen.
Wij geven u graag deze ruimte.

Heeft u belangstelling
of wenst u nadere informatie?
Neem dan contact op
met onze voorzitter:
Bahia Fatara
06 – 24577287
infosmkk1@gmail.com
smkk@mc-advisory.nl
Of kijk op www.smkk.nl

Daar praat je niet over …
Na de succesvolle toneelvoorstelling “ZOEK” in april vorig jaar is ook in Venray
en Roermond de aanmelding gestart voor eenzelfde project als in Maastricht. We
waren enthousiast over de groep vrouwen die zich hebben aangemeld. Met veel
enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan onder leiding van regisseur Tamara
van Jongerden. Ook het doel was gelijk: vrouwen uit verschillende culturen en
afkomst, met verschillende status en leeftijd samen iets laten creëren.

De inhoud van het toneelstuk gaat over
het leven van de vrouwen zelf. Over
hun verdriet en gemis naar hun familie
en vaderland, de verschillen maar ook
de gelijkenissen met de Nederlandse
vrouw. Altijd zorgen en druk in de weer
zijn voor de ander. De vrouwen gingen
SAMEN op zoek naar de eigen identiteit.
Vanaf januari 2012 zijn er wekelijkse
repetities geweest. Een relatief korte
periode om tot deze geweldige prestatie te komen. Zoals we mochten
aanschouwen tijdens de uitvoeringen
op 21/22 (Venray) en 28/29 april (Roermond) is het verhaal van de vrouwen
zelf hier heel duidelijk naar voren
gekomen; problemen van alle dag waar
zij mee te maken hebben. Dat dit met
de nodige emoties gepaard ging, moge
duidelijk zijn.
Een bedankje aan de actrices voor
hun inzet is hier zeker op zijn plaats.
Maar ook de drijvende kracht achter
het toneelstuk: onze regisseur Tamara
van Jongerden. Zij heeft de vrouwen
fantastisch weten te stimuleren en uit
te dagen.
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Pleegouders gezocht!
Een van de projecten van SMKK is de pleegzorg. Al enige tijd is de pleegzorg een

Interesse?

belangrijk aandachtspunt voor ons. We constateren dat er bij veel allochtone

Heeft u een hart met ruimte en wilt u
zich inzetten voor de opvang van een of
meerdere pleegkinderen, meldt u zich
dan bij SMKK.
Dit kan bij onze bestuursleden:
Bahia Fatara: 06 24577287
Zoulikha Ramdani: 06 26553979
of per email: smkk@mc-advisory.nl /
infosmkk1@gmail.com.

gezinnen onduidelijkheid bestaat over het begrip pleegzorg en de verwarring
met adoptie. Onduidelijkheid en vooroordelen over de dienstverlening van pleegen jeugdzorg, maar zeker ook een taboe of gevoel van schaamte, bestaan nog
steeds. De bereidheid om de zorg van een pleegkind op zich te nemen is groot.

Anderzijds zitten de pleegzorginstellingen verlegen om een aanbod van
allochtone pleegouders. Het lukt hen
onvoldoende om een bestand van
allochtone pleegouders op te bouwen,
waardoor moslim pleegkinderen vaak
noodgedwongen in een niet moslim
gezin terecht komen.
Met informatiebijeenkomsten probeert
SMKK de zorgaanbieders en de doelgroep dichter bij elkaar brengen. Dit
alles om vooroordelen weg te nemen. In
de afgelopen jaren zijn er vele voorlichtingsbijeenkomsten geweest in locaties
door de gehele provincie. Hierbij is
vooral samenwerking gezocht met de
organisaties Rubicon en Xonar, die in
Limburg op het terrein van jeugd- en
pleegzorg actief zijn. Maar ook met de
centra voor Jeugd en Gezin en lokale
(zelf )organisaties en moskeeën. Voor
SMKK is het belangrijk een brug te
slaan tussen potentiële allochtone
pleegouders en pleegzorgorganisaties.
SMKK heeft een brochure “een hart met
ruimte” samengesteld in het Nederlands, Arabisch en Turks. Deze brochure
is gratis beschikbaar voor belangstellenden of te downloaden via www.
smkk.nl.
Vanaf 2009 participeren we in het
provinciale project Prima Pleegzorg,
een project waarmee al vele mooie
resultaten zijn bereikt zoals het daadwerkelijk plaatsen van kinderen in een
pleeggezin binnen de eigen geloofsgemeenschap. Er zijn contacten gelegd
tussen potentiële pleegouders en de
pleegzorginstellingen. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn ouders in de
gelegenheid gesteld hun vragen aan de
hulpverleners voor te leggen om mogelijke twijfel weg te nemen. Anderzijds
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Opzetten pool van netwerk
pleegouders
Voor 2012 heeft SMKK zich tot doel
gesteld te komen tot een pool van
(potentiële)
pleegouders.
Enkele
belangstellenden hebben zich hiervoor ook al gemeld. Maar we streven
naar uitbreiding hiervan. De bedoeling
is een pool van netwerk pleegouders
op te zetten die kinderen uit de eigen
geloofsgemeenschap willen en kunnen
opvangen. De periode van opvang kan
verschillen: van enkele weken tot jaren
maar het is ook mogelijk alleen opvang
te bieden in weekenden of vakanties.
We willen er nadrukkelijk op wijzen dat
het niet gaat om adoptie. Een pleegkind heeft eigen ouders waarmee
ook, voor zover mogelijk, het contact
blijft bestaan. SMKK vervult een
verbindingsrol tussen pleeggezin en
pleegzorginstelling.

We nemen u dan op in onze pool. Uw
gegevens zijn uitsluitend bekend bij
SMKK en worden niet gebruikt naar
derden. SMKK onderhoudt goede
contacten met de pleegzorginstellingen
en als er vraag is voor plaatsing van een
allochtoon pleegkind, brengt SMKK het
contact tussen pleegzorginstelling en
pleegouders tot stand.
Op het moment dat er sprake is van
een daadwerkelijke plaatsing, volgt er
uiteraard eerst een screening van het
pleeggezin. Deze screening is vooral
bedoeld om de veiligheid van het pleegkind te waarborgen. Na plaatsing blijft
er ook regelmatig contact met de begeleiders van de pleegzorg.
We organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de pleegzorg en met ervaren
pleegouders. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u met uw vragen terecht en
ervaringen uitwisselen met andere
pleegouders.
Heeft u nog vragen? Neem dan ook
contact met ons op.

KOيانR البUYUCU
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: التحرير و التأليف
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Wat een lieve mensen
“Wat een lieve mensen”, zeggen een paar dames van A2 (De Zorggroep / locatie
Camillus in Roermond) na afloop. “Ik hoop dat ze vaker komen” voegt mevrouw
Hartog daar aan toe, “want je kunt zo goed met hun praten”. En de heer Mustafa
is blij dat hij weer eens een hele middag Arabisch heeft kunnen spreken.
Het initiatief van de ontmoeting kwam
van Hala Elsalam, vrijwilligster bij SMKK.
Haar dochter Miral had een maatschappelijke stage gedaan op A2 en had thuis
enthousiast verteld over Camillus. Hala
is een van de leidsters van de groep
El Basma. Vertaald betekent dat: de
glimlach. Vijftien dames van El Basma

waren op een zonnige meidag bereid
om kennis te komen maken. Eerst werd
de gasten iets verteld over de geschiedenis van Camillus en de reden waarom
bewoners hier leven. Daarna werd er
onder leiding van Linsy, ab-ster van A2,
een wandeling gemaakt door het park.
De dames die geen rolstoel hoefden
te duwen, plukten bloemen voor de
bewoners. “Jullie hebben zo’n mooie
kleren” merkte een van de dames op.
Om daaraan toe te voegen “zijn die niet
te warm?”
“Ik was een beetje bezorgd of het wel
zou klikken”, zegt geestelijk verzorger
Gerard Sars. “Soms is de taal een
barrière want niet iedereen spreekt
vloeiend Nederlands en onze bewoners antwoorden vaak in het dialect en
hebben soms gehoorproblemen”. Maar
de meeste dames spraken prima Neder-

lands en richtten zich goed naar de
bewoners. En waar dat niet lukte had de
handen- en voetentaal ook voordelen:
er werd veel gelachen.
In het restaurant werd de middag afgesloten met koffie en thee. Volgende
keer komen daar eigengebakken
Limburgse wafels bij en Marokkaanse
koek en Turkse cake. Al met al dus een
zeer geslaagde middag die zeker voor
herhaling vatbaar is.

‘Luister ‘s naar me’
Dit is het thema voor de Week van de Opvoeding 2012, die plaatsvindt van 1 t/m 7 oktober .
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling. De week zorgt voor positieve aandacht voor opvoeden.
Naar elkaar luisteren is daarbij heel belangrijk. Juist daarom past het thema heel goed bij de Week van de Opvoeding.
Elkaar begrijpen. Je gehoord voelen. Je gezien voelen. Dat komt in het thema ‘Luister ’s naar me’ allemaal samen!
SMKK, Rubicon en het Centrum voor Jeugd en
Gezin hebben de handen in elkaar geslagen
om in deze week aandacht te schenken aan
dit thema door gezamenlijk een activiteit te
organiseren. Kijk alvast eens op de website:
http://www.weekvandeopvoeding.nl/wvo.net

Informatiestand tijdens jaarmarkt Roermond
Het thema opvoeden is ook de insteek voor het inrichten van de stand tijdens de jaarmarkt in Roermond op 25 en 26 juli
a.s. Ook hiervoor hebben Rubicon, Centrum voor Jeugd en Gezin en SMKK de handen in elkaar geslagen. Gedurende deze
dagen zullen deze organisaties aanwezig zijn in Roermond om aandacht te vragen voor jeugdzorg, pleegzorg en opvoeding.
De markt is op beide dagen te bezoeken van 11.00 tot 21.00 uur. Breng gerust een bezoek aan onze stand. Via onze website
houden wij u op de hoogte van de locatie.
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