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Informatiebulletin van de stichting meer kleur en kwaliteit

Van de Redactie

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:

Begin dit jaar hebben we u geïnformeerd over
ons project “Weerbaarheid tegen radicalisering” dat we samen met het PPM uitvoeren.
Na de geslaagde kick off in februari is het
project in de gemeenten Sittard/Geleen en
Maastricht voortgezet. Een van de doelen was
om de verbinding te leggen tussen onderwijs
en de moskee. Hiervoor zijn contacten gelegd
met middelbare scholen in de betreffende
gemeenten.

heeft de gemeente een symposium georganiseerd met alle gesprekspartners om input te
verzamelen voor het definitieve projectplan.
De doelstelling van deze landelijke pilot en de
uitwerking die Maastricht daarin wil geven,
sluiten heel goed aan bij het provinciale
project “weerbaarheid tegen radicalisering”.
SMKK en PPM participeren in het project van
de gemeente Maastricht.

De docenten van het Da Capo College in
Sittard waren te gast in de Moskee El Mohsinine. Eenzelfde bijeenkomst staat op 21 juni
op de agenda voor de medewerkers van het
St. Maartenscollege in Maastricht.

Training dialoogleiders

De gemeente Maastricht neemt deel aan de
landelijke pilot van het Ministerie van SZW.
SMKK is bij dit project betrokken. Op 2 juni

T 06 24577287
E infosmkk1@gmail.com
I www.smkk.nl

Een training die mede door SMKK is geïnitieerd is die voor dialoogleiders. Afgelopen
jaar zijn in samenwerking met de Landelijke
Werkgroep Mudawannah 11 vrouwen opgeleid. Onlangs is de training weer van start
gegaan als opfrisser voor de oude groep;
maar we verheugen ons op de deelname van
6 nieuwe deelnemers.

Ramadan
Namens SMKK wensen
we iedereen een hele
goede Ramadan toe!

Postadres:
Raadhuispark 2
6191 AG Beek

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

Agenda
21 juni 	Maastricht	informatiebijeenkomst voor medewerkers
St. Maartenscollege Maastricht
6 juli

Roermond

Meer Vrouwen in de Politiek

Meer vrouwen in de politiek
SMKK organiseert in samenwerking
met FAM!, ZijActief Limburg,
KVG Limburg en LKV Limburg
bijeenkomsten voor vrouwen die
politiek actief willen worden.
Afgelopen jaar vonden er al
bijeenkomsten plaats in Valkenburg,
Weert. Op 6 april waren we te gast in
de Witte Hoeve in Venray.

Dagvoorzitter Carla Brugman – al jaren
zelf actief als politica - leidde ons
door het programma van deze bijeenkomst. Diverse sprekers vertelden uit
eigen ervaring hoe zij tot de keuze zijn
gekomen om politiek actief te zijn/
worden, hoe zij de balans vinden tussen
de politieke activiteiten en de privé situatie. Vooral hun enthousiasme was een
enorme stimulans voor de deelnemers
aan deze conferentie.
Het tweede gedeelte bestond uit een
workshop debatteren onder leiding van
Ilona Eichhorn. Zij is verbonden aan
Debat.nl. Deze workshop is door de
bezoekers als zeer positief ervaren.

Hoe verder?
Met deze bijeenkomsten stop het
natuurlijk niet. De organiserende
instanties gaan verder met het opzetten
van een zogenaamde kweekvijver voor
politiek-geïnteresseerde vrouwen. Wij

gaan op zoek naar vrouwen die al maatschappelijk actief zijn. Het traject voor
de kweekvijver start in het najaar.
Via het Vlugschrift en onze website
houden we u op de hoogte.
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Project Weerbaarheid tegen radicalisering
Met de kick off van ons project weerbaarheid tegen radicalisering is in februari
2016 in Maastricht het startschot gegeven. Hierbij waren veel hulpverleners,
politici en vooral pers aanwezig. Het doel van het project is om vooral jongeren
weerbaar te maken tegen radicalisering door met hen in gesprek te gaan en
informatie te verstrekken. Het project richt zich niet op de jongeren alleen maar
ook op hun omgeving. Denk daarbij aan de ouders, het onderwijs en de moskee.

SMKK en PPM hebben contacten gelegd
met onderwijsinstellingen in Sittard en
Maastricht. In Sittard heeft dit geleid
tot een bijeenkomst met docenten van
het Da Capo College die te gast waren in
moskee El-Mohsinine. We zijn verheugd
dat ook hier Cherif Al Maliki aanwezig
was om een inleiding te verzorg. Dhr.
Al Maliki is expert op het gebied van
de-radicalisering en polarisatie. Hij
heeft een dynamisch betoog gehouden.
Er kwamen veel vragen vanuit het
docententeam en praktijksituaties zijn
aan de orde gesteld.
Dhr. Al Maliki is ingegaan op de islam
en de diversiteit daarbinnen. Hij ging
uiteraard ook in op de gevaren die voor
(moslim) jongeren op de loer liggen.
Deze groep is zoekende naar hun identiteit en stuit daarbij op onbegrip van
oudere generaties, hun omgeving,
andere gemeenschappen. Deze groep

is makkelijk te beïnvloeden. Maar hoe
kun je als ouder of docent signalen
herkennen? Dhr. Al Maliki geeft enkele
voorbeelden: te snelle verandering van
gedrag, isolatie van ouders / vrienden,
gebruik van bepaalde terminologieën.
In de bijeenkomst geeft Cherif Al Maliki
tips mee aan de docenten hoe het
gesprek met de jongeren aan te gaan.
Want dat is belangrijk. Geef de jongeren
het gevoel dat ook zij er toe doen. Onze
jongeren zijn de toekomstige burgers
van dit land.
In Maastricht en Sittard zijn er ook
bijeenkomsten met de ouders geweest.
Het mag duidelijk zijn dat vooral de
ouders kampen met veel onduidelijkheid en angst. Elke ouder wil het
beste voor zijn/haar kind. Onveiligheid
en gevaar passen daar niet in. Na de
Ramadan volgen er nog meer bijeen-

komsten om ouders te informeren en
hen te attenderen op de hulplijn. In juni
bezoeken we de medewerkers van het
St. Maartenscollege in Maastricht.

Sleutelfiguren
SMKK en PPM hebben samenwerking
gezocht met SMN (Stichting Marokkanen in Nederland). Deze organisatie heeft een hulplijn radicalisering
opgezet. Hier kunnen ouders terecht
met vragen. De hulplijn is bereikbaar
via 06 81 89 35 29 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00
uur) of via www.hulpradicalisering.nl
Naast deze hulplijn verzorgt SMN ook
trainingen om mensen op te leiden tot
sleutelfiguren. SMKK en PPM vinden
dit een belangrijk initiatief dat ook in
Limburg vorm moet krijgen. Daarom zijn
er uit de provincie personen benaderd
om aan deze training deel te nemen. De
groep heeft inmiddels de training afgerond en beschikt over veel informatie
om ouders en/of jongeren te begeleiden, dan wel door te verwijzen naar
de juiste instanties.
Wilt u in contact komen met een van de
sleutelfiguren? Neem dan contact op
met SMKK, 06-24 577 287.

Stay Vital Weert – Jongeren actief voor jongeren!
In alle westerse landen, zo ook in Nederland, is het gemiddelde voedingspatroon
matig tot slecht: 70% eet onvoldoende fruit en groenten, 87% behaalt de nieuwe
Europese richtlijn gezond bewegen niet en overgewicht en diabetes worden al
pandemieën genoemd door de Europese commissie.
Als de ontwikkelingen op het gebied van
onze gezondheid, gemeten vanaf 1980,
doorgetrokken worden, dan hebben we
in Nederland in 2060 90% overgewicht.
Een toekomst die wij onze kinderen niet
toewensen.
Wie is probleem eigenaar, wie neemt
initiatief? Dat doet o.a. de overheid,
maar zij kunnen alleen stimuleren en
ondersteunen. Het initiatief zal mede
of misschien wel grotendeels vanuit de
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markt moeten komen; vanuit de zogenaamde 5 ringen (onderwijs, bedrijven,
sportsector, zorg- en welzijn en overheid) en natuurlijk vanuit de burger zelf.
Dan moet men wel over juiste wetenschappelijk onderbouwde informatie
beschikken.

Stay Vital – Jongeren actief
voor jongeren!
Stay Vital is een idee vanuit Life Style
Vitae leefstijlclub, Punt Welzijn, KPJ en
SMKK in samenwerking met een aantal
jongeren. De achterliggende gedachte
is om in de regio Weert een community
van jongeren te bouwen die, op het
gebied van gezond bewegen en gezond
eten, sportieve activiteiten organiseren

voor en door jongeren zelf. De doelgroep is jongeren van het voortgezet
onderwijs.

Voor en door jongeren!!
Jongeren zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan Stay Vital bijeenkomsten
waarin informatie wordt verstrekt over
gezond bewegen en vitale voeding,
maar waarin ook brainstorm sessies

plaatsvinden over welke activiteiten
opgezet kunnen worden. Ideeën voor
deze activiteiten komen voornamelijk
vanuit de jongeren zelf.

Challenge
De eerste challenge die daadwerkelijk
vorm heeft gekregen is het WK Bouncing Voetbal op 2 middelbare scholen
in Weert. Zaalvoetbal op zich kan al

heel intensief zijn, laat staan dat je als
speler in een bouncing bal zit. Dat kost
behoorlijk wat extra energie. Het startschot voor de eerste sportieve uitdaging is gegeven op maandag 23 mei.
De tweede sportieve happening bij de
Philips Scholengemeenschap was op
13 juni. De winnende teams ontvangen
een leuke sportieve prijs!

Akkoord Sociaal Zekerheidsverdrag Marokko/Nederland
Nederland en Marokko hebben een akkoord bereikt over het doorbetalen
van uitkeringen aan mensen in Marokko. Die uitkeringen worden dan wel
verlaagd. De ministers Asscher van Sociale Zaken en Koenders van Buitenlandse
Zaken hebben de Tweede Kamer laten weten dat Nederland het verdrag niet zal
opzeggen.
In september vorig jaar lagen er al
afspraken over een verlaging van
de uitkeringen, maar op het laatste
moment kwam er een kink in de kabel.
Er is nu een aangepaste overeenkomst
gesloten. Doordat het akkoord nu pas is
bereikt, gaan de nieuwe regels vanaf 1
oktober 2016 in en niet vanaf 1 januari
2016, zoals aanvankelijk de bedoeling
was.
In de overeenkomst staat nu ook dat
kinderbijslaggerechtigden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten hetzelfde
behandeld worden als mensen die
recht hebben op ANW, een uitkering

voor nabestaanden. Deze uitkeringen
zullen stapsgewijs worden afgebouwd. Bestaande uitkeringen blijven
buiten schot. Ook zijn er afspraken
gemaakt over vermogensonderzoeken
in Marokko vanwege in Nederland
verstrekte uitkeringen op grond van de
Participatiewet.

Westelijke Sahara
Het huidige sociale zekerheidsverdrag
stamt uit 1972. Daarin staat dat uitkeringen aan Marokkaanse Nederlanders
worden doorbetaald als ze zijn teruggekeerd naar Marokko. Maar omdat het
leven in Marokko gemiddeld goedkoper

is, wilde Nederland dat de uitkeringen
naar Marokko omlaag zouden gaan.
Nederland en Marokko bereikten daar
dus aanvankelijk een akkoord over,
maar dat ging niet door omdat Marokko
op het laatste moment nog een aanvullende eis had: de regeling zou voortaan
ook moeten gelden voor Marokkanen
die leven in de Westelijke Sahara,
een gebied dat wordt geclaimd door
Marokko. Maar omdat de internationale
gemeenschap die claim niet erkent,
ging Nederland daar niet in mee.
Vervolgens leek het hele akkoord daardoor van de baan. Nadat Nederland de
eerste keer aankondigde het verdrag
op te zeggen, weigerde Rabat illegale
Marokkanen die vanuit Nederland
werden teruggestuurd toe te laten.
Nu is er dus alsnog overeenstemming.
De Westelijke Sahara is niet toegevoegd aan het dekkingsgebied.
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