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Nieuwsbrief 
Samachar 

PROJECT “OUDEREN IN VEILIGE HANDEN” 
SUCCESVOL AFGEROND 

Inleiding 
In de periode februari 2013 tot mei 

2014 heeft NEHOB samen met het 

NOOM (Netwerk van Organisaties 

voor Oudere Migranten) een 

voorlichtingscampagne over het 

thema ouderenmishandeling uitge-

voerd. Deze campagne is een on-

derdeel van het Nationaal 

Actieplan “ Ouderen in Veilige 

Handen” van het 

De doelstellingen van deze voor-

lichtingscampagne waren : 

-Het doorbreken van de taboe en 

het bekend maken dat ouderenmis-

handeling voorkomt 

-Bewustwording van de oorzaken 

en gevolgen van ouderenmis-

handeling 

ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Het 

Actieplan omvatte 10 concrete 

acties om ouderenmishandeling te 

bestrijden, waaronder het organi-

seren van voorlichtingsbijeen-

komsten en het werven en 

opleiden van trainers om voor-

lichting te geven. 

-Het bespreekbaar maken van ou-

derenmishandeling binnen eigen 

doelgroep (ouderen in de eigen 

omgeving, de familie, de mantel-

zorgers en de vrijwilligers) 

-Het weten wat te doen ( meld-

plicht, politie, signaleren in eigen 

omgeving) 

INHOUD 

● Project “Ouderen in 

veilige handen” 

succesvol afgerond 

● Minder tehuizen: 
Waar moeten onze 
ouderen heen? 

● Mantelzorg: 
Ontmoedigingsbeleid 
van de regering 

COLOFON 

Redactie: 

Mr. drs. T. Bissessur (eindred.) 
Dhr. S. Mahabali 

Met medewerking van: 
De AV en de regiovertegen- 

woordigers 
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opnemen met: 
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Groepsgesprek in Regio Rotterdam over de verschillende 
vormen van ouderenmishandeling 
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Plan van aanpak en 

Uitvoering 
Onderdeel I : Introductie 

De start werd gegeven op 9 maart 

2013 met een landelijke introduc-

tiebijeenkomst, waaraan alle be-

stuursleden ( Algemeen Bestuur / 

AV leden /Regio bestuurders) van 

NEHOB en enkele sleutelfiguren 

hadden deelgenomen te Utrecht 

(Forum-gebouw). De introductie 

werd verzorgd door mw. drs. Y. 

Heygele van het NOOM. 

Aantal deelnemers : 23 personen. 

Onderdeel II: Werving en 

Training Voorlichters 

Op 27 april 2013 hebben in totaal 

11 personen deelgenomen aan de 

NEHOB Training: “Methodiek 

bespreekbaar maken van het 

onderwerp Ouderenmishandeling 

onder de Hindoestaanse ouderen, 

in het bijzonder binnen de 

Hindoestaanse gemeenschap in 

Nederland”. De training is 

verzorgd door mw. drs. Y. 

Heygele, projectleider bij NOOM. 

Onderdeel III : De 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

De Landelijke Contactendag 

Hindoe ouderen (LCH) van 2 juni 

2013 had als centrale thema : 

“Ouderen in veilige handen”. Er 

waren 1100 ouderen bij elkaar. 

Middels inleidingen en sketches is 

er gewerkt aan de “Bewustwor-

ding”: Hè, komt dat ook bij ons 

voor, en zoveel? 

(vervolg op pag. 4) 

 
Voorlichtingsbijeenkomsten over “Ouderen in veilige handen” in de regio’s Leeuwarden, Amsterdam 
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MINDER TEHUIZEN: WAAR MOETEN ONZE OUDEREN HEEN ? 

Krantenbericht : “Ouderen moeten 

voortaan langer thuis blijven wo-

nen en kunnen niet in een verzor-

gingshuis terecht. Volgens het 

kabinet Rutte zullen hierdoor 

hooguit enkele tientallen tehuizen 

de komende jaren de deuren 

moeten sluiten. Maar werkgevers-

organisatie Actiz zegt dat dit 

aantal wel eens op zou kunnen 

lopen tot 400!”. Volgens NEHOB 

bestuur kan zo’n maatregel bij 

ouderen tot zeer dreigende onmen-

selijke situaties leiden. Waar 

moeten onze ouderen heen, met 

een AOW- gat en een inkomen 

rond of zelfs lager dan het 

minimumloon, geen mogelijkheid 

tot deelname aan arbeid, en vaak 

in zeer moeilijke familie relaties? 

Het ministerie van Volksontwik-

keling, Welzijn en Sport en het 

ministerie van Veiligheid en 

Justitie pleiten voor bestrijding en 

preventie van Ouderenmishande-

ling en Vereenzaming bij ouderen. 

Doch met dergelijke ingrijpende 

bezuinigingen zal de leefsituatie 

van ouderen alleen maar 

verslechteren. 

MANTELZORG: ONTMOEDIGINGSBELEID VAN DE REGERING 

De Staatsecretaris van het minis-

terie van Sociale Zaken, mevrouw 

Jetta Klijnsma, is voornemens om 

de AOW-uitkering van ouderen in 

te korten, als zij gaan samenwonen 

met één van hun kinderen. Dat kan 

volgens haar prima omdat de 

kosten worden gedeeld. En dat is 

niet waar. Ouderen thuis verzor-

gen, kost gewoon extra meer. 

Ouderen willen hun kinderen 

financieel niet extra belasten. Het 

inwonen kost extra inspanning, 

soms van beide kanten (stress). 

Voor migranten ouderen met een 

OAW- gat is het gewoon niet te 

doen, aldus NEHOB bestuur. 

In Nederland krijgen meer dan 

400.000 mensen jaarlijks een zo 

geheten mantelzorg compliment. 

Het gaat om een beloning van 200 

euro per persoon ( eenmalig per 

jaar). Het voornemen van de 

regering is om op 1 januari 2015 

deze regeling af te schaffen. 
De Landelijke Vereniging Mantel-

zorgers (Mezzo) constateert dat 

steeds meer kinderen afhaken als 

toekomstige mantelzorgers indien 

zij na 1 januari 2015 geconfron- 

teerd worden met allerlei maat-

regelen en extra kosten. De diverse 

landelijke ouderenbonden tekenen 

protest aan. Mantelzorg is juist een 

goede manier om de zorgkosten 

voor ouderen in Nederland omlaag 

te brengen. Maar dan moet de 

regering de mantelzorgers niet 

bestraffen. NEHOB houdt een 

warm pleidooi om af te zien van 

invoering van dergelijke onnodige 

bezuinigingsmaatregelen 

Staat zij er straks helemaal 

alleen voor? 

 
NEHOB op de MILAN 2013 / Populaire entertainer Melkman wordt lid van NEHOB 
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Promotie 

In de periode mei 2013 – mei 2014 

is er ook veel gedaan aan de 

promotie van het project via de 

media en op diverse culturele 

manifestaties. 

Op het Milan Festival te Den 

Haag, een culturele manifestatie 

met duizenden bezoekers, had 

NEHOB op 19, 20 en 21 juli 2013 

een eigen stand; geïnteresseerden 

kregen van de NEHOB- 

vrijwilligers allerlei informatie, 

ook over het onderwerp 

“Ouderen-mishandeling”. Via 

Radio Vahon te Den Haag ( elke 

dinsdag een NEHOB programma 

“Live” van 18.00 uur tot 19.00 

uur) zijn diverse gasten 

ontvangen. Er is met de gasten 

(vaak Hindoestaanse ouderen) 

gesproken over het onderwerp 

Ouderenmishandeling: “Hebben 

zij ervan gehoord; hoe denken zij 

erover; wat moet er gedaan 

worden...etc. ?” De NEHOB heeft 

over het onderwerp 2x een 

informatie bulletin uitgeven: In 

juni 2013 de introductie van het 

onderwerp en in juni 2014 de 

afsluiting van het project. 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

In de periode mei 2013 t/m mei 

2014 zijn de volgende regio 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

gehouden: 

-Regio Utrecht: 17 oktober 2013 ; 

coördinatie Suren Mahabali en 

Roy Ramkisoen; ruim 45 

deelnemers 

-Regio Amsterdam: 8 nov. 2013; 

coördinatie N. Moenna ; 39 deel-

nemers 

-Regio Haaglanden 3x : 

11 dec. 2013; Zoetermeer coördi-

natie S.Algoe; ruim 75 bezoekers; 

28 nov. 2013; Den Haag 

coördinatie dhr I.Raghoebarsing 

en Mala Doerga; ruim 129 bezoe-

kers; samen met Rotterdam 

30 maart 2014; Den Haag, Sewa 

Dhaam; coördinatie S. Mahabali 

en Sekhar Bissessur; 71 personen 

Vervolg van pagina 2 

-Regio Rotterdam 2x:17 nov. 

2013; coördinatie mw Rita 

Raghoebarsing en Swami 

Ramsaran ; 135 bezoekers 

28 november 2013; coördinatie 

mw Lila Kisoor en Mala Doerga; 

Combi Haaglanden en Rotterdam; 

ruim 129 bezoekers 

-Regio Enschede: 2 oktober 2013; 

coördinatie Bisoen Biharie; onge-

veer 80 deelnemers 

-Regio Friesland: 20 oktober 

2013; coördinatie Asha Autar; 

ruim 75 deelnemers; 

In totaal: 8 bijeenkomsten, 

Waarvan 1x combi; en 649 

deelnemers. 

Enkele bevindingen en 

conclusies : 

Er is geen goede communicatie 

tussen het thuisfront (mantelzorg) 

en de zorginstellingen; ouderen 

willen zelf contact met iemand van 

een instelling 

Ook is de communicatie tussen 

kinderen onderling en overige 

familie een probleem; 

Praten over het onderwerp blijft 

toch problematisch.Je weet niet 

hoe het aan te pakken; er is een 

gebrek aan ondersteuning; 

Ouderen worden ook in de 

instellingen zelf (verzorgingshui-

zen, verpleeghuizen etc.) mishan-

deld; de familie weet dit niet; er is 

geen of onvoldoende communi-

catie; 

Ook is er geen transparantie bij het 

beheer en besteding van financiën. 

Ouderen verzwijgen uitbuiting; 

ouders worden misbruikt door de 

kinderen; voor de zoete vrede, 

houdt bijvoorbeeld moeder of 

schoonmoeder haar mond; ouderen 

zijn goed voor de oppas, verder 

niet; materiële zaken zijn vaak de 

bron van vele conflicten; 

Onbegrijpelijk, maar in veel 

Hindoestaanse gezinnen met 

inwonende ouderen wordt er niet 

aan tafel samen gegeten. 

Emotionele band uit het verleden; 

schoondochters gaan liever naar 

 

de eigen ouders dan naar die van 

de man; 

Thuiszorg is niet vertrouwd met de 

cultuur. Daardoor is er weinig 

begrip voor de situatie. Men heeft 

geen tijd om taboes en geheimen 

binnen de familie te doorbreken, te 

praten over familieruzie en men 

heeft te maken met vreemde 

hulpverleners. Het aantal zorguren 

is sterk verminderd vanwege de 

bezuinigingen. Hierdoor zijn 

signalen van mishandelingen niet 

zichtbaar; Eenmaal in de zorg-

instelling, lijkt het alsof de 

kinderen de ouders vergeten zijn; 

ze zijn druk met hun werk en het 

eigen jonge gezin; Ouderen 

hebben vaak weinig AOW 

( AOW- gat) en dus weinig geld 

voor ontspanning. Hierdoor voelen 

de ouderen zich eenzaam; 

Ouderen willen tijdens de 

bijeenkomsten graag weten hoe 

anderen het ervaren en hoe zij dat 

allemaal oplossen, en met name 

hoe anderen omgaan met familie 

ruzies; 

Over het algemeen is er nog heel 

veel te doen. Een voorlichtingsdag 

is nauwelijks een druppeltje op de 

gloeiende plaat. Er is duidelijk 

behoefte aan meer bijeenkomsten. 

Het op gang brengen van de 

bijeenkomst is vaak heel moeilijk; 

maar eenmaal los, dan wordt het 

een waterval ...............  en dan is de 

tijd weer te kort. Heel belangrijk is 

hierbij een project : “Commu-

nicatie tussen Ouderen en 

Jongeren”. 

Terugkomdag 

Op zaterdag 10 mei 2014 is de 

terugkombijeenkomst gehouden te 

Utrecht ( gebouw FORUM). Op de 

terugkomdag (13 personen; de 

trainers of voorlichters) is er 

gesproken over de stand van zaken 

van het Project “Ouderen in 

Veilige handen”, en de trainers 

hebben hun feedback gegeven. De 

bijeenkomst werd geleid door 

mw. drs. Y. Heygele. 
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