J

u

n

i

2 0 1 5

t
f
i
r
h
c
s
Vlug
Informatiebulletin van de stichting meer kleur en kwaliteit

Van de redactie
In het werkplan 2015 heeft SMKK naast doorlopende projecten ook een iets andere weg
ingeslagen. En is er sterker gekeken naar
samenwerkingsmogelijkheden met collega
maatschappelijke organisaties. Dit heeft o.a.
geleid tot een project samen met KPJ Limburg
met als titel “Limburg Ontmoet”.
Colofon

Samenstelling en
Redactie:
Bestuur SMKK
Marjo Daniels
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:
Raadhuispark 2
6191 AG Beek

Het doel is om bewoners in een wijk bij elkaar
te brengen en verantwoordelijkheid te nemen
voor de plek die zij zelf creëren. Bijvoorbeeld
in de vorm van een “social sofa” of mozaïek

bankje. In de wijk Boshoven van de gemeente
Weert zijn contacten gelegd met diverse
verenigingen, scholen en instellingen. Het is
vooral de bedoeling dat jongeren zelf aan de
slag gaan. Zij maken het ontwerp en gaan zelf
mozaïeken.
Eind mei is de eerste bijeenkomst met de
jongeren van Scouting Hubovra geweest. Zij
waren zeer enthousiast en hadden al direct
heel veel ideeën over hoe het allemaal moest
gaan lopen.

Ramadan
We zitten inmiddels al in de maand juni.
De maand waarin de Ramadan van start gaat.
Namens SMKK wensen we iedereen
een hele goede Ramadan toe!

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

Agenda SMKK:
11 juni
22 september

13.00 uur Conferentie Pleegzorg (Oranjerie Roermond)
13.00 uur	Symposium “Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht’,
een recht voor iedereen!”

WIJ ZOEKEN:
vrijwillige (ouderen) adviseurs
voor de opleiding om voorlichting te geven aan mantelzorgers en cliënten
Hoe kunnen mantelzorgers de regie
over hun eigen leven (be)houden is de
vraag die in het gehele traject centraal
staat.
De opleiding is gericht op (allochtone)
mantelzorgers die zich willen ontwikkelen om lotgenotengroepen op te
zetten. We richten ons op het naar
boven brengen van de eigen kracht van
de deelnemers en het versterken van
deze kracht. Vanuit deze eigen kracht
en ervaringsdeskundigheid kunnen de
mantelzorgers een enorme bijdrage
leveren aan lotgenoten.
Voor de werving van de deelnemers is
een profielschets opgesteld.

Profielschets kandidaten:
•	Nederlands kunnen schrijven, lezen
en spreken;
• Onderzoekend en leergierig zijn;
•	Kunnen reflecteren op het eigen
handelen en op zichzelf als persoon;
•	Willen en kunnen vertellen over je
ervaringen en daarin verdieping
aanbrengen;
•	Open kunnen luisteren, dat wil
zeggen zonder oordeel of eigen
mening over hoe het moet;
•	Bestaande gewoonten in denken
en doen signaleren en ter discussie
willen/durven stellen;
•	Bereid zijn om samen te willen
werken met andere (interne en
externe) trainers, begeleiders en
ervaringsdeskundige vrijwilligers;
•	Oog hebben voor organisatie- en
groepsprocessen. Men moet in staat
zijn, zonder van de visie van het
project af te wijken, te werken met
de deelnemende organisaties.

Welke beschikbaarheid is nodig?
De opleiding start in september
2015. Het opleidingstraject loopt tot
december 2016. Beschikbaar voor de
opleiding gedurende het gehele traject
(cursusdata worden in overleg tijdens
de kick off voorgesteld en vastgesteld)

Deelname en Aanmelden?

Contact

•	Aanmelden kan door een mail te
sturen naar: Stefanie Hehalatu
stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl
•	Aanmelden kan t/m 1 september
2015
•	De intakegesprekken vinden plaats
op woensdag 9 september om
09.30 uur bij het Huis voor de Zorg
in Sittard
•	De Kickoff bijeenkomst voor de
vrijwilligers zal plaatsvinden op
woensdag 16 september om
09.30 uur
•	Bij definitieve deelname zal er
een vrijwilligerscontract getekend
worden.
•	Reiskosten kunnen worden
gedeclareerd binnen het project.

Voor meer informatie of vragen kan
contact worden opgenomen met:
Stefanie Hehalatu:
stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl
06- 34576990
Marjo Daniels (SMKK):
daniels.marjo@gmail.com
06 52860361
Trudy Habets (PAZ):
g.m.habets45@gmail.com
06 29033762

Certificaat
De deelnemers die het opleidingstraject hebben doorlopen ontvangen een
certificaat.
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Meer vrouwen in de politiek
De samenwerkende
vrouwenorganisaties (SMKK,
Limburgse Katholieke Vrouwen,
KVG Limburg, ZijActief en
FAM!) organiseren enkele
netwerkbijeenkomsten over thema’s
die vrouwen aanspreken en waarover
in de politiek veelvuldig gesproken
wordt. Politiek is helaas nog voor
velen (ook voor vrouwen) iets dat
ver van hen af staat. Maar met name
vrouwen hebben in de dagelijkse
praktijk te maken met allerlei zaken
die zich in en rondom het gezin
afspelen. Het gaat dan niet alleen
om de opvoeding van kinderen,
maar vaak ook de zorg van andere
familieleden. Zorgtaken die vrouwen
combineren met hun betaalde werk of
vrijwilligerswerk.

Op 15 april vond in Weert een netwerkbijeenkomst plaats met politica´s en
belangstellenden. Thema’s die centraal
stonden waren ‘economische zelfstandigheid in relatie tot mantelzorg’ en
‘vrouw en veiligheid’.
De politica’s gingen aan tafel in gesprek
met vrouwen om hun mening en ervaringen te horen ten aanzien van deze
thema’s. De overheid neemt steeds
meer afstand en de burger moet meer

zaken zelf (gaan) regelen. We moeten
elkaar daarbij helpen. Een tweede
bijeenkomst is op 20 mei geweest in
Valkenburg.
Op 25 september vindt in Foroxity Filmarena in Roermond de politieke manifestatie ‘Ladies First, politica’s in balans
met het (politieke hand)werk en gezin’
over urgentie en kansen plaats.
Meer informatie vindt u binnenkort op
onze website.

BESMA vrijwilligers gevraagd
SMKK kent inmiddels op 3 plekken
in de provincie een BESMA groep.
Een groep waar vrouwen van 55 jaar
en ouder terecht kunnen voor allerlei
activiteiten en voorlichting. Vooral
migrantenvrouwen van deze leeftijd
verkeren vaak in een isolement en
blijven verscholen van noodzakelijke
hulp en ondersteuning.
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Door te participeren in de BESMA
groep kunnen zij hun sociale netwerk
een impuls geven. Elke 2 weken zijn
er mooie en interessante bijeenkomsten waaraan de vrouwen kunnen deelnemen.
De groepen bestaan in Roermond,
Weert en Heerlen. De start voor Venlo is
volop in voorbereiding. De begeleiding
van de groepen gebeurt naast SMKK
vooral door vrijwilligers uit de eigen
omgeving van de vrouwen. Dit zijn dan
jongere vrouwen die als sleutelfiguren
(of vertrouwenspersoon) actief zijn
binnen de gemeenschap. Vrouwen die

ook enkele uurtjes per week de tijd
hebben en zich in willen zetten voor de
doelgroep.
Met name voor Roermond is het
wenselijk om het vrijwilligersteam
uit te breiden. Ben jij woonachtig in
Roermond of directe omgeving en
wil je iets betekenen voor de 55+
vrouwen ? Neem dan eens vrijblijvend
contact op met ons (06 26553979 of
infosmkk1@gmail.com)

Even voorstellen...
Graag wil ik mij als stagiaire van
SMKK aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Fatima el Bouyousfi, ben

opleiding. Deze kans kon ik natuurlijk
niet laten liggen!

ik sinds maart stage bij SMKK.

Verder houd ik mij bezig met de verschillende projecten die SMKK heeft. Ik heb
bewust niet voor één project gekozen
omdat ik van variëteit houd. Zo ben ik
een dagje met de dames van Besma
bij een voorlichtingsbijeenkomst of
gezellig samen Tagine eten en zo ben ik
bij een conferentie over eer-gerelateerd
geweld.

Ik doe deze stage in het kader van
een onderzoekstage. Zoals jullie in
het vorige Vlugschrift hebben kunnen
lezen, werkt SMKK samen met PPM
(Provinciaal Platform Minderheden) en
de LIR (Limburgse Islamitische Raad)
om radicalisering onder moslimjongeren eerder te signaleren. Naast dat
dit onderwerp zeer actueel en interessant is, sluit het ook goed aan bij mijn

Het project Kleurrijke Pleegzorg dat
door SMKK in samenwerking met
Rubicon en Xonar is opgezet vind ik
een mooi initiatief. Via Pleegzorg weten
wij dat er een tekort aan islamitische
pleeggezinnen is en moslimkinderen bij
niet moslim gezinnen worden geplaatst.
Wij willen dit voorkomen door onze
achterban te benaderen en zo meer
Islamitische pleegouders te registreren.

27 jaar en woonachtig te Geleen.
Ik ben studente aan de hogeschool
Zuyd Maastricht en doe de opleiding
Oriëntaalse Talen en Communicatie.
Momenteel ben ik vierdejaars en loop

Het is mooi om te zien dat de vrouwen
na afloop van de bijeenkomsten zich
realiseren dat er daadwerkelijk vraag
is naar Islamitische pleeggezinnen en
zij er bij betrokken worden. Velen van
hen geven aan dat zij helemaal niet
weten dat pleegzorg ook bij islamitische gezinnen voorkomt. Het feit dat
vele mensen dit niet weten, geeft alleen
maar aan dat dit project noodzakelijk is.
De projecten waar SMKK zich mee
bezig houdt zijn zeer gevarieerd maar
hebben allemaal een ding gemeen; bij
alle projecten zijn sterke en ambitieuze
vrouwen betrokken. Tot nu toe heb ik
mogen ervaren hoe deze ambitieuze
vrouwen zich inzetten voor de maatschappij en ik kan nog veel van hen
leren. Kortom, SMKK is de ideale stageplaats voor mij als OTC studente.
Fatima el Bouyousfi
Stagiaire SMKK
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