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

We mogen weer terugkijken op een hele 
drukke periode met veel interessante acti-
viteiten. Speciaal noemen we dan de confe-
rentie medio april waarbij naast de Marok-
kaanse consul ook een rechter en 2 theologen 
uit Marokko hun deelname hebben toege-
zegd. De overgrote belangstelling voor deze 
bijeenkomst was geweldig.

De start van een nieuw BESMA project in 
Heerlen is ook zeker het vermelden waard. 
Meer over dit project leest u verder in dit Vlug-
schrift.

Over enkele dagen begint de Ramadan. Wij 
wensen u een gezegende Ramadan en een 
mooi afsluitend Suikerfeest. 

Het is alweer even geleden dat ik de Ridder-
orde (Koninklijke onderscheiding) van Oranje 
Nassau mocht ontvangen. Dat was op 8 maart 
2014 tijdens de Internationale Vrouwendag in 
Weert. Ik was er helemaal door verrast en er 
zijn momenten dat ik het nog niet helemaal 
geloof. Het is een hele eer.

Op de eerste plaats wil ik Jan mijn man en de 
kinderen allemaal bedanken. Voor hun steun, 
support, in allerlei vormen die ik krijg om mijn 
werk te kunnen doen. Anders kan ik niet zo 
bezig zijn. Mijn dank aan hen.

Ik wil de mensen bedanken die zich in hebben 
gezet om voor mij dit lintje aan te vragen. 
Jullie zijn geweldig en ieder van jullie heeft 
het zeker ook verdiend. Bedankt.

Dan wil ik iedereen die aanwezig was op het 
feest bedanken voor hun belangstelling. Dit 
vond ik fantastisch. Allemaal gezwegen en 
niets aan mij vertellen, het was hartverwar-
mend: dank jullie wel.

Dan iedereen die mij een kaart, mail, sms’je, 
cadeautjes heeft gestuurd of gegeven. Het 
heeft me allemaal ontzettend ontroerd. Het 
doet goed dat zoveel mensen je zo’n warm 
hart toedragen. 

Deze dag zal ik nooit meer vergeten, omdat 
er zoveel met mij gevoelsmatig gebeurde van 
vreugde, geluk, blijheid en ook verdriet. Ik 
kan het jullie niet uitleggen. Het was een heel 
bijzondere dag voor mij!
 
HARTELIJK DANK ALLEMAAL !!!!

Trudy Habets

J u n i
2 0 1 4

Hallo lieve mensen,
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In het kader van de gemeenteraads-
verkiezingen in Nederland heeft SMKK 
in samenwerking met het Provinciaal 
Platform Minderheden 16 voorlichtings-
bijeenkomsten in de provincie georga-
niseerd. Tijdens deze bijeenkomsten 
is informatie verstrekt over de taken 
en bevoegdheden van gemeenteraden. 
Taken en bevoegdheden die van belang 
zijn voor elke burger; en die ook elke 
burger raken. 

Naast deze informatie is ook aandacht 
besteed aan het  stemrecht. Een recht 
dat helemaal niet zo vanzelfsprekend 
is. SMKK onderschrijft het belang van 
het stemrecht en wil graag een bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de 
kennis van haar achterban over de poli-
tiek. Met als uiteindelijke doel: het 
stimuleren van vrouwen om van hun 
kiesrecht gebruik te maken. 

Verkiezingen gemeenteraad

Voor de organisatie van de bijeenkom-
sten is contact gezocht met lokale orga-
nisaties en/of moskeeën. Zij hebben 
aan onze oproep graag gehoor gegeven 
en hun medewerking toegezegd.

Project van het Platform Mantelzorg Limburg, Platform 

Allochtone Zorgvragers (PAZ) en Stichting Meer Kleur en 

Kwaliteit (SMKK). 

In de periode mei/juni hebben SMKK, PAZ en PML diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in de provincie (Weert, 
Roermond, Maastricht, Geleen, Heerlen)  om aandacht te 
vragen voor het thema Mantelzorg. De lokale steunpunten 
mantelzorg hebben hieraan ook hun medewerking verleend. 
Na de zomervakantie volgen nog bijeenkomsten in Venlo, 
Venray, Peel en Maas. 

Het doel van de bijeenkomsten is om de niet-Nederlandse 
mantelzorgers in Limburg te bereiken en in de provincie een 
netwerk op te zetten waarin naast hulpverleners vooral ook  
allochtone zorgvragers en mantelzorgers vertegenwoordigd 
zijn. Maar ook om de positie van deze groep mantelzorgers 
te versterken.

Uit onderzoek blijkt dat de allochtone mantelzorgers meer 
dan gemiddeld te maken hebben met overbelasting. Zij zijn 
niet voldoende bekend met de vormen van professionele zorg 
en ondersteuning. Met dit project willen wij de behoeften van 
deze mantelzorgers in kaart brengen. 

Voor de voorlichtingsbijeenkomsten gaan we naar de doel-
groepen toe. Zij krijgen informatie, we leggen contacten, 
brengen zorgbehoefte en zorgvraag in kaart. De belang-
stelling voor de bijeenkomsten is tot nu toe heel goed. We 
ontvangen veel positieve reacties en vooral de vraag om nog 
eens terug te komen voor een groter publiek. Er is bij de doel-
groep veel behoefte aan informatie, (h)erkenning, bewust-
wording, schaamte en ondersteuning. 

Het levert ons veel input op, die we willen gebruiken voor de 
conferenties die in het najaar plaatsvinden. 

Project Niet Nederlandse Mantelzorgers 
“zorgen voor elkaar”
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Onder het motto ‘45 jaar migratie van de 
Marokkanen in Nederland’ organiseerde 
de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 
in samenwerking met het Consulaat-
Generaal van het Koninkrijk Marokko 2 
seminars. De inhoud van deze seminars 
was de relatie tussen diverse culturen 
in de Nederlandse samenleving. De 
rol van de vrouw in het gezin en bij het 
opvoeden van de kinderen. 
De 2 bijeenkomsten vonden plaats  in 
Heerlen op 11 april en in Roermond op 
12 april. 

Bijzonder was de aanwezigheid van 
gasten uit Marokko, t.w. 
-   Drs Rachida Ahfoud  
  (president van de rechtbank van 

Casablanca en voorzitter van de 
Marokkaanse Vereniging voor de 
rechters)

-   Drs Idris Khalifa
  (lid van de wetenschappelijke 

Raad in Tetouan en decaan van de 
Faculteit Godgeleerdheid)

-  Drs. Karima Bouaamri
  (lid van de Wetenschappelijke Raad 

en docent aan de Universiteit in 
Rabat).

Thema
De conferentie is mede mogelijk 
gemaakt door de samenwerking met 
het Marokkaanse consulaat in Neder-
land in de persoon van Dhr. Mohammed 
Bentaja Consul Generaal van het 
Koninkrijk Marokko. Hij nam met de 
hiervoor genoemde personen plaats in 
het panel om de vragen van de immense 
groep bezoekers te beantwoorden. 
Hoe kun je je als familie/gezin hand-
haven in deze samenleving waar je te 
maken hebt met vooroordelen? Hoe 
vertaal je dit in de opvoeding van jouw 
kinderen? Op welke wijze past dit in 
de opvoeding en religie die je zelf hebt 
meegekregen? Je ziet nl dat genera-
ties worstelen met de verschillen in 
opvoeding zeker als daarbij ook nog de 
verschillen van herkomst een rol spelen. 

Allereerst gaven de panelleden hun 
visie op het thema voor de bijeenkomst. 
Het familierecht in Marokko (Muda-
wannah) geeft weer op welke wijze 

Verslag conferentie Mudawannah 
11 en 12 april 2014 

om te gaan met zaken zoals voogdij, 
alimentatie en verantwoordelijkheden 
van elk van de echtgenoten. Volgens het 
Marokkaans familierecht is je familie 
vooral van belang voor de bescherming 
van het gezin. Aspecten die met name 
een rol spelen zijn “respect, waardering 
en bewustwording”. De panelleden zijn 
van mening dat je trots moet zijn op je 
afkomst maar daarbij niet het respect 
voor de ander met wie je samenleeft 
uit het oog mag verliezen. Burgers in 
Nederland hebben het  vooral heel goed 
in vergelijking met andere delen in de 
wereld. Ben je daarvan bewust!

We zien de afgelopen maanden steeds 
meer uitingen van geweld door Marok-
kaanse jongeren. Uit naam van de Jihad 
vertonen zij extremistisch gedrag. De 
rechter benadrukt dat het nimmer is 
toegestaan geweld te vertonen. Geweld 
en corruptie zijn strafbaar zowel in 
Nederland als in Marokko. 
De beide theologen gingen nader in op 
de rol van de vrouw binnen het gezin. 
Deze rol is van groot belang en staat 
gelijk aan de rol van de man. Samen 
zijn zij verantwoordelijk voor een 
goede opvoeding van hun kinderen. 
Voor beiden staat de weg open om te 
studeren en/of te werken, maar hun 
verantwoordelijkheid in het gezin blijft  
bestaan. Toon vooral respect voor 
de familiebanden en voor de diverse 
culturen die in Nederland bestaan. 

Vragen van bezoekers
Na de inleidingen was er ruimte voor 
de bezoekers om vragen te stellen aan 
de panelleden. Deze waren vooral van 
persoonlijke en emotionele aard. Het 
was onmogelijk om alle bezoekers de 
kans te  geven om vragen te stellen. De 
opkomst was dermate groot, dat hier-
voor niet voldoende tijd beschikbaar 
was. De panelleden waren bereid om in 
aanvulling op de twee geplande bijeen-
komsten de moskeeën in Heerlen, 
Roermond en Weert te bezoeken. De 
Marokkaanse gemeenschap kreeg in 
een kleinere setting de kans om de 
panelleden te ontmoeten en vragen te 
stellen. In deze bijeenkomsten was het 
mogelijk heel gericht op de vragen in te 
gaan. Daar waar dat niet direct mogelijk 
was, zijn afspraken gemaakt voor een 
vervolggesprek. 

Dit bezoek heeft een behoorlijke indruk 
achtergelaten bij de gemeenschappen 
in deze steden. Maar ook bij de lokale 
overheid. In Roermond was wethouder 
Mw. M. Smitsmans aanwezig in de 
Oranjerie en in Heerlen burgemeester 
Dhr. P. Depla. Deze laatste heeft een 
kort woordje tot de aanwezigen en de 
Marokkaanse gasten gericht. 
De provincie was vertegenwoordigd in 
de persoon van Mw. Jose Ie die namens 
de evaluatiecommissie Maatschappe-
lijke Organisaties de bijeenkomst van 
SMKK heeft bezocht. 
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Na de BESMA projecten in Roermond 
en Weert, is afgelopen maand ook in 
Heerlen het startschot gegeven. De 
afgelopen periode is veel tijd en energie 
gestoken in het benaderen  van vrijwil-
ligers die als sleutelfiguren contacten 
gingen leggen met de doelgroep. Vanuit 
SMKK zijn voorbereidende gesprekken 
gevoerd met lokale organisaties en 
welzijnsinstelling Alcander. Al deze 

Start BESMA Heerlen

De activiteiten die SMKK jaarlijks 

organiseert vragen veel tijd en 

energie. En dan kan natuurlijk niet 

alleen met de zittende bestuursleden. 

We doen hiervoor al geruime tijd 

beroep op een pool van vrijwilligers 

verspreid over de gehele provincie. 

Het is goed om te zien dat deze 

groep vrouwen zich zo enthousiast 

inzet ten behoeve van de doelgroep 

migrantenvrouwen. 

Deze vrijwilligers vormen de brug 
tussen SMKK als organisatie en de 
doelgroep. SMKK hecht veel waarde 

Training Vrijwillig Ouderen Adviseur

aan de inzet van deze vrijwilligers. 
Regelmatig verzorgen wij trainingen 
voor onze groep vrijwilligers. Hierbij 
komen thema’s aan bod die de vrijwil-
ligers zelf aandragen. Thema’s die hen 
helpen om hun taak beter uit te kunnen 
voeren en die voor hun eigen ontwikke-
ling van belang zijn. 

Een van deze trainingen – speciaal voor 
de vrijwilligers van ons Besma Project 
– is onlangs van start gegaan. Uit de 
contacten die SMKK heeft opgebouwd 
met de KBO (Katholieke  Bond van 
Ouderen) is deze cursus naar voren 
gekomen als samenwerkingsvorm. De 
KBO kent deze cursus voor haar eigen 
vrijwilligers en is  bereid deze nu aan te 
bieden aan de vrijwilligers van Besma. 

Een groep van 10 dames is eind mei 
gestart. Zij volgen wekelijks de cursus 
verzorgd door een docent van de KBO. 
Medio juni ronden we deze cursus af 
en kunnen de dames het geleerde in de 
praktijk gaan toepassen. 
Na de zomervakantie volgt er nog een 
terugkomdag. 

De reacties van de deelnemers zijn zeer 
positief. Zij kijken uit naar de wekelijkse 
bijeenkomst en zien ook de voordelen 
ervan in de omgang met de ouderen in 
de BESMA groepen. 

Als SMKK waarderen we deze geste 
van de KBO die het mogelijk maakt 
voor onze vrijwilligers om zich verder te 
ontwikkelen. 

contacten hebben geleid tot een groep 
van 10 vrijwilligers. Allemaal enthousi-
aste vrouwen die de schouders onder 
dit nieuwe project willen gaan zetten. 
Deze vrijwilligers hebben hun netwerk 
benaderd en vrouwen geïnformeerd 
over het BESMA project in Heerlen. 
Een project gericht op vrouwen van 55 
jaar en ouder. Net als in Roermond en 
Weert is de intentie van dit project om 

te voorkomen dat deze groep vrouwen 
in een isolement geraakt en daardoor  
verscholen blijft van de voor hen nood-
zakelijke hulpverlening. 

Woensdag 21 mei was een grote groep 
van 55+ vrouwen aanwezig. De vrijwilli-
gers hebben hen geïnformeerd over het 
project. Zij hebben een inventarisatie 
gedaan van wensen en behoeften. Met 
deze informatie gaan zij de komende 
weken aan de slag om een activiteiten-
kalender voor de groep op te stellen. 
We vinden het belangrijk om die input 
van de vrouwen zelf te krijgen omdat 
daarmee de opkomst bij de activiteiten 
en de slagingskans van het project 
groter is.

Voor meer informatie over het BESMA 
project in Heerlen is verkrijgbaar via 
infosmkk1@gmail.com of rechtstreeks 
bij ons bestuurslid Mitra Ehsanifard 
06-10849250. 


