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Van de redactie
Het einde van 2014 is alweer in zicht. Een jaar waarin we
veel activiteiten voor de vrouwen in Limburg hebben kunnen
realiseren. Trots zijn we op onze vrijwilligers die het mede
mogelijk maken dat wij deze activiteiten kunnen uitvoeren.
Maar ook trots op de nieuwe Besma groep die dit jaar in
Heerlen van start is gegaan.
Colofon
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Redactie:
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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

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

Voor 2015 zijn onze plannen beschreven in het werkplan.
De thema’s pleegzorg, mantelzorg, aandacht voor de
jongeren komen daarin weer terug. We hopen veel
vrouwen en meiden op onze bijeenkomsten in 2015 te
mogen begroeten.

We wensen u allen een goede jaarwisseling en een heel gezond 2015.

Film kleurrijke pleegzorg
Salaheddine, als ambassadeur van de kleurrijke pleegzorg, heeft in oktober de tweede
film gemaakt in opdracht van SMKK, Rubicon
en Xonar. Voor deze film heeft hij een islamitische pleegmoeder thuis bezocht en een

gesprek met haar gevoerd. We bedanken de
moeder die haar huis voor ons openstelde en
ons heel gastvrij heeft ontvangen. De film is
verschenen op YouTube en ook te zien op de
website van SMKK.

Acht vrijwilligers ontvangen certificaat
KBO Limburg leidt allochtone vrouwen op
In onze samenleving zijn veel
veranderingen op komst rondom zorg,
jeugdzorg en participatie. Voor veel
mensen is het ingewikkeld om alle
veranderingen te begrijpen.
De Stichting Meer Kleur en Kwaliteit
(SMKK) wilde daarom vrijwilligers
opleiden om oudere allochtone
vrouwen te ondersteunen bij
bijvoorbeeld het keukentafelgesprek.
KBO Limburg was graag bereid daarbij
te helpen met de cursus Vrijwillige
Ouderen Adviseur. Onlangs kregen de
eerste acht vrijwilligers hun certificaat
uit handen van KBO voorzitter Peter
Spronck.
De geslaagde vrijwilligers met in het midden cursusleider Leo Thomas van KBO Limburg.
(foto Pim Ermers)

Een onderdeel van SMKK is het project
Besma. Besma betekent glimlach. Het
project richt zich op allochtone vrouwen
van 55 jaar en ouder. Besma wil hen uit
hun isolement halen en stimuleren zelf
activiteiten te ondernemen en zo een
glimlach op hun gezicht toveren. SMKK
ondersteunt Besma in de organisatie
van activiteiten voor allochtone oudere
dames én hun vrijwilligers. Om de groep
vrijwilligers van Besma de weg te wijzen
in de wereld van zorg wonen en welzijn
en met name in de wijzigingen rondom

de Wmo, hebben zij de KBO-cursus
Vrijwillige Ouderenadvisering gevolgd.
Deze cursus stelt hen in staat vrouwen
te ondersteunen die aan willen kloppen
bij het WMO-loket van de gemeente.
Het voeren van een keukentafelgesprek
is voor deze vrouwen een hele opgave.
De vrijwilligers die nu zijn opgeleid,
komen uit hun eigen kring en spreken
letterlijk en figuurlijk dezelfde taal.
Dankzij de VOA-cursus zijn ze nu goed
toegerust om samen met de ouderen
deze gesprekken te voeren.

Cursusleider Leo Thomas is zeer te
spreken over het verloop van de cursus.
“Een enthousiaste groep dames, afkomstig uit Marokko en Egypte, en volledig
geïntegreerd in onze samenleving. Ze
hebben zich heel serieus ingeleefd in
het Nederlandse zorgbestel. Via rollenspellen hebben ze zich communicatieen interviewtechnieken eigen gemaakt.
Ze waren ook steeds bereid elkaar te
helpen, dat vond ik mooi om te zien.
Ze werken en denken vanuit hun eigen
cultuur en religie, maar zijn zich er ook
zeer van bewust dat ze zich aan moeten
passen aan onze samenleving en dat
doen ze ook. Aan het begin van elke
bijeenkomst werd er een kleine tekst
uit de Koran voorgelezen met daarbij
de vertaling en een uitleg hoe die tekst
betrekking had op het lesonderdeel
van die dag. Dat was heel leerzaam en
indrukwekkend. Deze dames hebben
misschien nog weinig praktijkervaring
als VOA maar des te meer levenservaring. Ik weet zeker dat ze voor oudere
allochtonen van grote betekenis zullen
zijn. Bij de afsluiting van de cursus
werden we getrakteerd op Marokkaanse eten, erg lekker!”
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Mantelzorg: Ik zorg voor een ander /
De zorg voor elkaar
Begin 2014 hebben PAZ, PML en
SMKK de handen in elkaar geslagen
om bij hun achterban informatie te
geven over mantelzorg. Uit onderzoek
blijkt dat ca. 200.000 mensen in
Nederland mantelzorger zijn. Dit
zijn dan degenen die 24 uur per dag
zorgtaken hebben. Ruim 3 miljoen
mensen zorgen op de een of andere
manier voor elkaar. Mantelzorg neemt
een belangrijke plaats in binnen het
geheel van zorg en welzijn; en zal
vanaf 1 januari nog meer toenemen.
Maar uit onderzoek blijkt ook dat veel
mantelzorgers overbelast zijn. Vooral
onder allochtone mantelzorgers is deze
overbelasting groot. Zij nemen zorgtaken op zich vanuit hun culturele en
religieuze achtergrond. Er is een grote
onbekendheid met de mogelijkheden
voor ondersteuning in Nederland.
Bovendien leven deze mantelzorgers
en degenen waar zij voor zorgen vaak
in een isolement. Lokale welzijnsorganisaties en steunpunten mantelzorgers bereiken deze groep onvoldoende
waardoor er ook weinig bekend is van
hun behoeften aan ondersteuning. Hun
dromen en ambities zijn niet bekend.
SMKK, PML en PAZ hebben de afgelopen maanden in diverse gemeenten
in Limburg voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor hun achterban. We
waren te gast in Maastricht, Heerlen,
Roermond, Weert, Venlo, Peel en Maas,
Sittard/Geleen, Reuver.
Tijdens de bijeenkomsten hebben
we ruim 150 vrouwen bereikt. Vanaf
augustus is ook PPM bij dit project
aangesloten en zijn er nog enkele
bijeenkomsten voor mannen georganiseerd.
Tijdens al deze activiteiten is vooral
toegelicht wat mantelzorg is. Wanneer
je mantelzorger bent en op wie je kunt
terugvallen als je hulp nodig hebt.
Opvallend was dat bijna alle aanwezige
vrouwen op de een of andere manier
voor een ander zorgen. Zij doen dat
vanuit een vanzelfsprekendheid.
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Thema’s die besproken zijn: keukentafelgesprekken, WMO, dementie/
alzheimer, verantwoordelijkheid en
zeggenschap, jeugdzorg. Er was filmmateriaal beschikbaar om een duidelijk
beeld neer te zetten van de mantelzorg.
Op 26 oktober en 2 november organiseerden we conferenties in Roermond en Heerlen. Hierbij waren ook
het Alzheimer Centrum Limburg uitgenodigd om voorlichting te geven. Een
mantelzorger heeft uit eigen ervaring
verteld voor wie zij zorgt en wat dit met
haar doet. Hoe past zij dit in in haar
eigen leven (met werk en gezin).
Het tweede gedeelte van de conferentie
bestond uit workshops: Vergroten
eigen zeggenschap, WMO (keukentafelgesprekken), Omgaan met dementie.
Met een ontspannende yoga sessie zijn
de conferenties afgesloten.
Enkele aspecten die in de voorlichtingen naar voren kwamen:
- Onbekendheid met het begrip mantelzorg en de steunpunten mantelzorg
- Behoefte aan ondersteuning
- Meer “kleur” in de hulpverlening met
kennis en begrip voor andere culturen
- Taboe om overbelasting bespreekbaar te maken (bij eigen gemeenschap maar ook bijv bij werkgever)

De activiteiten van SMKK, PML, PAZ
op het terrein van de mantelzorg
gaan in 2015 door. Hetgeen we tot nu
toe hebben gedaan was een verkenningsfase om informatie/voorlichting
te geven maar ook om de wensen en
behoeften van de allochtone mantelzorgers te achterhalen. Met deze input
gaan we in 2015 een training opzetten
voor mantelzorgers. Het doel van deze
training is om mantelzorgers op te
leiden tot groepswerkers die in staat
zijn lotgenotengroepen op te zetten en
te begeleiden. De werving voor deelnemers start in januari 2015.

Kans(rijke) sectoren op de arbeidsmarkt?
De non-participatie en werkeloosheid
onder allochtonen is hoger dan onder
autochtonen, terwijl werkgevers in
bepaalde sectoren aangeven moeilijk
geschikt personeel te vinden. Mis
match dus!
Schooluitval is bij allochtone leerlingen/studenten ook hoger dan bij
de autochtonen. De redenen hiervan
zijn o.a. verkeerde studiekeuzes, het
niet vinden van een stageplaats om de
studie af te maken en minder betrokkenheid van ouders bij de onderwijsinstellingen.
Ook schort het bij allochtonen te vaak
aan motivatie en inzicht in wat het nut
is van vrijwilligerswerk; aan informatie
over hoe men zich in de maatschappij
op een plezierige manier nuttig kan
maken. Tevens bestaat er ook koudwatervrees om de eerste stap te zetten.
Bij het participeren op de arbeidsmarkt
c.q. het vinden van een geschikte stageplaats speelt ook een rol dat onder
allochtonen onjuiste beeldvorming
bestaat van de sectoren waarin werkgevers op zoek zijn naar geschikt personeel.
Daarnaast speelt ook nog een rol dat
allochtonen vanwege negatieve beeldvorming minder kans maken op een
baan of stageplaats.

Conferentie
SMKK, PPM, Noemidia, Turkse moskee
en Wachm organiseerden op 27
november jl. een bijeenkomst voor
jongeren en hun ouders waarbij de
volgende vragen centraal staan:
• M
 aak jij de juiste keuze(s) om straks
een goede kans op een betaalde baan
te maken?
• Heb jij moeite met het vinden van een
stageplaats?
• Hoe is de beeldvorming van werkgevers t.o.v. de allochtone medewerker?
• Welke sectoren zijn het meest kansrijk voor het vinden van een baan?

In College Den Hulster waren we te
gast. Gastheer dhr. Peter Rongen
(directielid) opende de bijeenkomst. 4
sprekers gingen vervolgens nader in het
op thema.
Mw. Toussain van Fontys,
Dhr. J. Hoeben van de politie,
Dhr. P. van Loon van de ADV Limburg,
Mw. R. Hermans van Werkplein Venlo
Zij gingen allen in op de hierboven
genoemde vragen. Maken jongeren
inderdaad de juiste keuzes? Oriënteren
zij zich op de juiste wijze om een goede
studierichting te volgen voor het beroep
dat zij uiteindelijk willen bereiken? Allen
zijn zij het erover eens dat het afronden
van een studie heel belangrijk is. Kijk
goed in welke sectoren straks vacatures
beschikbaar zijn. De kans op het vinden
van een baan is dan aanzienlijk groter.
De coaches van het werkplein zien ook
veel jongeren die – als zij voldoende
gemotiveerd zijn – wel degelijk op de
arbeidsmarkt terecht komen. Het werkplein verzorgt trainingen en workshops
voor jongeren (18 – 26 jaar) om hen op
weg te helpen maar ook om ze te stimuleren en motiveren.
Dhr. Van Loon van de ADV liet aan de
hand van cijfers de meldingen bij de ADV
zien. Het aantal meldingen neemt toe.
Uit onderzoek blijkt dat participatie van
diverse groepen in onze samenleving

achterblijft. Dit geldt o.a. voor vrouwen,
ouderen, allochtonen, mensen met een
beperking.
De ADV registreert meldingen en signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in
de provincie Limburg. Zij verzorgen
voorlichtingsbijeenkomsten en geven
adviezen aan organisaties, bedrijven
en het onderwijs. Er zijn brochures
beschikbaar (ook digitaal) voor werkgevers met tips om discriminatie te (h)
erkennen.
De politie in Nederland – zo meldde J.
Hoeben – wil een afspiegeling zijn van
de maatschappij. Dit vertaalt zij ook
in het werven van nieuwe collega’s.
Op dit moment ligt er een stop op de
aanname van nieuw personeel omdat
bij een wervingsactie het aantal reacties vele malen het aantal vacatures
overtrof. Wel bestaat de mogelijkheid
om als vrijwilliger bij de politie aan de
slag te gaan. Op termijn zal deze vrijwillige functie kunnen leiden tot een vaste
baan. De politie is vooral op zoek naar
jongeren die willen instromen. Binnen
nu en enkele jaren zal een groot deel
van het huidige personeelsbestand
afvloeien ivm het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Om de vrijwilligers een goede basis te
bieden is een contract afgesloten met het
ROC voor de opleiding van vrijwilligers.
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Aan deze opleiding is een stage gekoppeld. Qua opleidingseisen geldt dat je
minimaal 17 jaar moet zijn, van onbesproken gedrag bent en een vooropleiding hebt op minimaal vmbo niveau.
Op de website www.kombijdepolitie.nl
zijn diverse testen beschikbaar om te
zien of je geschikt bent voor de functie.
Een jonge student die als rolmodel
aanwezig was, deelde met ons zijn ervaringen. Hij heeft gekozen voor zekerheid. In welke sectoren heb ik kans om
aan het werk te kunnen. Die vraagt had
hij zich gesteld. Met dat als uitgangspunt heeft hij zijn doelen opgesteld.
Onderschat jezelf niet! Je kunt meer dan
je denkt, als je er maar voor de volle
100% voor gaat.
De 4 sprekers namen deel in het panel
om vragen van de jongeren te beantwoorden.

de opdracht meekreeg niet teveel
allochtonen jongeren aan te nemen
omdat bedrijven wilden voorkomen dat
er teveel kliekjesvorming zou ontstaan.

Allochtone jongeren moeten meer prestatie leveren om zich te bewijzen dan
autochtone jongeren. Een jongere gaf
een voorbeeld uit eigen ervaring. Hij
had een stageverslag geschreven en
kreeg daarbij de opmerking dat het wel
een keurig rapport was voor iemand
met zijn achtergrond. Of een jongere
die altijd heeft geleerd om goed te presteren om en goed voorbeeld te zijn voor
zijn omgeving.
Ander voorbeeld is dat tijdens een
stage bij een uitzendbureau de student

Waarom lukt het jongeren niet om een
stageplek of baan te vinden?
We hoorden veel signalen van jongeren
die positief in het leven staan. Die
zich goed willen inzetten om hun doel
te bereiken. Dat is ook hun tip naar
jongeren voor wie het niet lijkt te
lukken. Negatieve gedachten leveren
niets op. Vanwege je achtergrond moet
je wellicht een extra inspanning leveren,
maar wat dan nog? Zoek mensen om
je heen die je steunen; je staat er niet
alleen voor.

Wat kunnen scholen en bedrijven beter
doen?
Voor beiden geldt – zo gaven de
jongeren aan – meer verdiepen in de
cultuur van de jongeren. Hierdoor
krijgen we meer begrip voor elkaar en
verdwijnen de vooroordelen. Scholen
zouden meer aandacht moeten hebben
voor de rol van de ouders.
Het hebben of krijgen van een baan is
geen recht. Je kunt het niet afdwingen.
Veel mensen zitten momenteel thuis
zonder baan. Wil je wel aan de slag; zorg
dan dat je je onderscheidt van anderen.
Onderstaande tips helpen je op weg.

Tips :
• Stel een duidelijk doel
• Zorg dat je een goede indruk achter
laat
• Let op je taalgebruik
• Stel een goede CV op
• Maak een goede studiekeuze en
rond je opleiding af
• Denk positief en ga voor je doel
• Denk in kansen en plaats jezelf niet
in de slachtoffer rol
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Wat is moeder zijn?
Moeder zijn is alles
Zij is degene die je draagt, 9 maanden lang
En daarna de bevalling,
En daarna borstvoeding,
En daarna het proces van begeleiden en opvoeden
Tot je zelfstandig bent.
Zij is degene die zich opoffert tijdens de opvoeding
Zij wil het beste en geluk voor haar kinderen.
Moeder is alles in het leven
Zij is je troost, bij rouwen
Zij is je hoop, bij wanhoop
Zij is je kracht, bij zwakte
Als de moeder liefde geeft, geeft ze alles
En dat uit het diepste van haar hart.
Vader houdt ook van jou
Met zijn kracht.

Moeder is de wierook,
Die hoe meer hij brandt,
Hoe beter hij ruikt
Zij is de kaars die brandt
Om het leven licht en warmte te geven
Moeder zijn is een wereld vol wonderen
Zij houdt je vast terwijl ze zelf ziek was
Zij troost je terwijl ze zelf verdrietig is
Als je ziek bent, blijft zij naast je bed zitten
Zij is er voor iedereen en troost iedereen
Zelfs onbekenden.
Dus alstublieft, wees heel erg lief voor je moeder
En gehoorzaam je moeder.

(voorgedragen door Aziza bij de
jaaafsluiting van Besma op 11 december)

Besma
Besma: een glimlach
Het is gratis en het kost helemaal geen moeite
Het is een gebaar waar jij en ik van bloeien.
Besma: een glimlach
Het kent geen grenzen, en ook geen identiteit
Het is een gebaar vanuit de stichting
Meer Kleur en Kwaliteit

Besma: een glimlach voor jou , voor jou, voor jou
Oh Besma, ik blijf je trouw
Wie, oh, wie ja is die vrouw
Die vrouw die Besma nodig heeft
Die vrouw dit altijd voor het goede streeft.
Wie, oh wie, ja die vrouw
Die vrouw die altijd voor iedereen klaar stond
Die vrouw, ja die maar niet werd beloond.

Besma: een glimlach
Het is ook goed en gezond, voor jong en oud
Het is een gebaar, zo kostbaar als goud.

Wie, oh wie, ja die vrouw
Die vrouw, die moeder, die zus,
die dochter, die tante, die oma
Die vrouw, die heeft voor ons, voor jou en voor mij,
voor ons allen altijd een Besma

Besma: een glimlach
Het is Besma van Stichting Meer Kleur en Kwaliteit
Het is een gebaar waar Besma, ervoor gaat en strijdt.

Oh Besma, ik ben een vrouw
Oh Besma, ik ben je trouw
Oh Besma, ik hou van jou!

(geschreven door Khadija Ldrissi bij de jaarafsluiting van Besma)
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