
1 • NEHOB Nieuwsbrief

NEDERLANDSE HINDOE OUDEREN BOND
6e jaargang, nummer 3

december 2009

NieuwsbriefSamachar

INHOUD
● NEHOB 50-plus 

beurs: veranderingen 
AWBZ en AOW

● Vernieuwde website 
NEHOB

● Culturele erfenis  
Hindoe ouderen

● Belangrijkste Hindoe 
feestdagen 2010

● Regiobestuur Rotter-
dam

● NEHOB in 2010

● Studieweekend 
NEHOB

● Voorlichtingsdagen 
AOW en AWBZ

COLOFON
Redactie: 

Mr. drs. T. Bissessur (eindred.) 
mw. R. Baldew 

Met medewerking van: 
De AV en de regiovertegen-

woordigers

Voor vragen neemt u contact 
op met: 

NEHOB secretariaat 
06 - 10 63 02 59

NEHOB 50-PLUS  BEURS: VERANDERINGEN AWBZ  EN AOW
De Nederlandse Hindoe Ouderen-
bond  (NEHOB) heeft dit jaar weder-
om deelgenomen aan de 50 plus beurs 
te Jaarbeurs Utrecht op  19 september 
2009. Het thema van dit jaar was : de 
veranderingen in de AWBZ en AOW. 
De voorzitter van  NEHOB, de heer 
mr drs T. Bissessur wees in zijn toe-
spraak op de gevolgen van “De Kre-
diet Crisis” voor de zwakkeren in de 
Nederlandse samenleving,  de oude-
ren, de  zieken en de burgers met be-
perkingen. De Nederlandse regering 
wil 35 miljard per jaar bezuinigen. En 
dat is enorm veel geld. De NEHOB 
zal als vakbond opkomen voor de 
handhaving en verbetering van de 
positie van de Hindoe ouderen. De 
Hindoe ouderen hebben al vanwege 
hun migratie geschiedenis een relatief 
slechte gezondheidspositie in de Ne-
derlandse samenleving. Vele Hindoe 
ouderen zijn verstoken van allerlei so-
ciale en maatschappelijke activiteiten. 
De mantelzorg, dat is de zorg door fa-
milie en kinderen, is onder de Hindoe 
ouderen aan het afnemen. Jongeren 
hebben tegenwoordig weinig tijd voor 

hun ouderen. Mevrouw drs Yvonne 
Heygele  hield namens de Netwerk 
van Organisaties van Oudere Migran-
ten (NOOM)  een inleiding over de 
veranderingen in de AWBZ. Er zullen 
zeer stringente criteria worden gehan-
teerd voor het toekennen van zorg aan 
ouderen. De voorwaarden voor Bege-
leiding van ouderen zijn strenger ge-
maakt o.a.  de individuele begeleiding 
thuis en de dagopvang van ouderen 
in groepsverband, samen verblijven, 
praten en gezamenlijk eten etc. Ou-
deren met een lichte beperking zullen 
geen Begeleiding meer krijgen. De 
heer  Martijn van Dam van de Tweede 
Kamer (PvdA) hield een informatieve 
inleiding over de perikelen rond de 
AOW. 
De heer Suren Mahabali ( bestuurslid 
Nehob) had een eigen zeer geslaagde  
Nehob lied gecomponeerd.  Er was 
natuurlijk ook muziek en dans ( van 
Berry Damri en kathak dans van An-
jani Bahoeri. De meer dan 600 Hin-
doe ouderen hebben zich na het be-
zoek van de 50 plus beurs heel goed 
geamuseerd.
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CULTURELE ERFENIS HINDOE OUDEREN 

De website van Nehob (www.nehob.
nl) is dit jaar helemaal vernieuwd. 
Op de website kunt u kennisnemen 
van o.a.  beleidsplan en werkplan van 
2009 – 2012;  de actualiteiten over de 
AOW en AWBZ; de foto reportages 
van de Landelijke Contactendag Hin-
doe Ouderen te Zaandam en de  50-
plus beurs te Utrecht. Als u suggesties 
heeft dan kunt u die makkelijk kwijt 
op het contactenformulier. Breng dus 
gerust een bezoek aan onze vernieuw-
de website.

Hindoe Ouderen hebben behoefte 
om hun tradities en gebruiken vast te 
houden en deze mee te geven aan de 
jongere generatie. Het gaat dan niet 
alleen om hun eigen keuken en eet-
gewoonten, maar vooral om de  cul-
turele uitingen zoals dans, muziek, 
toneel, klederdracht en religieuze 
rituelen. Vroeger toen er geen televi-
sie was, werden jongeren door mid-
del van toneel bepaalde normen en 
waarden aangeleerd. In het kader van 
de Divali viering heeft de NEHOB 
Haaglanden op 18 oktober j.l. te Den 
Haag in de zaal van Sunrise, een cul-
turele bijeenkomst georganiseerd. Er 
werden diverse culturele voordrach-
ten gehouden o.a. klassieke dans, 
Bhaitak Ghana, Londa Ka Naach etc. 
Opmerkelijk was hierbij de presenta-
tie van de Surinaamse Creoolse groep 
over “Khoto Misie”  ( diverse soorten 
klederdrachten uit de tijd van de sla-
vernij, die in Suriname nog steeds be-
houden is). De Haagse wethouder, de 

De voorzitter van de Nehob, de heer 
Sekhar Bissessur,  wees in zijn inlei-
ding op het belang van de belevings-
wereld van de Hindoe Ouderen en hun 
behoefte aan lotgenotencontact.
De Hindoe ouderen voelen zich, zoals 
de ouderen van alle  andere culturele  
groepen, heel erg gelukkig  als zij sa-
men met hun lotgenoten een hele dag  
samen kunnen zijn.

heer Rabin Baldewsing heeft op deze 
bijeenkomst een zeer interessante in-
leiding gehouden over 
traditie en burgerschapsvorming. Vol-
gens de wethouder is Den Haag niet 
alleen vanwege de vestiging van  di-
verse internationale organisaties te 
Den Haag, maar ook vanwege de aan-
wezigheid van diverse nationaliteiten, 
een internationale stad. 

VERNIEUWDE WEBSITE NEHOB

BELANGRIJKSTE HINDOE FEESTDAGEN 2010 
De belangrijkste Hindoe feestdagen in 
2010 zijn :
- Maha Shiva Ratrie 12 februari
- Holi Phagwa 1 maart
- Nava Ratrie 16 maart t/m 24 maart
- Shri Ram Navami 24 maart
- Shri Hanuman Jayantie 30 maart

- Shri Krishna Janam Astmi  
 2 september
- Maha Nava Ratrie  
  8 oktober t/m 16 oktober
- Divali 5 november
- Shri Gita Jayantie 17 december
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REGIO BESTUUR ROTTERDAM
Op 21 oktober 2009 is in aanwezig-
heid van de voorzitter van de Nehob, 
de heer Sekhar Bissessur en de pen-
ningmeester, de heer Suren Mahabali, 
te Rotterdam een compleet nieuw re-
giobestuur geïnstalleerd. Het regiobe-
stuur bestaat uit vertegenwoordigers 
van de diverse afdelingen : Zeven-
kamp, Hoogvliet, Spijkenisse, Rotter-
dam – Zuid en Rotterdam-West.
De regiobestuursleden zijn : de heer S. 
Ramsaran, mevr. R. Dielbandhoesing-
Raghoebarsing (voorzitter),  mevr. B. 
Moella-Mohan (secretaris), de heer H. 
Rajcomar, de heer M. Sewnath (pen-
ningmeester), de heer S. Mangroe, 
mevr. E. Sobnath-Mangal,  de heer P. 
Gajadin, de heer B. Moella, de heer V. 
Lachman en de heer D. Doerga. Het 
regiobestuur is voornemens in het jaar 
2010 diverse activiteiten te ontplooien 
o.a. het intercultureel koken, interna-
tionale vrouwendag, Holiviering, le-
zingen en voorlichtingsdagen, toneel 
en muziek, divali viering.

Belangrijkste project van het regio-
bestuur Rotterdam is het organiseren 
van de jaarlijks terugkerende Lande-
lijke Contactendag Hindoe ouderen, 

welke zal worden gehouden op zon-
dag 13 juni 2010.    

NEHOB IN 2010
De Nehob zal in 2010 extra aandacht 
besteden aan de achterstandspositie 
van de Hindoe Ouderen in Nederland.  
Op dit ogenblik zijn er naar schatting 
200.000 oudere migranten in Ned-
erland. De komende jaren groeit de 
groep snel, tot ongeveer 360.000 in 
2015.  Hindoestaanse ouderen hebben 
zoals alle andere oudere migranten 
als groep een achterstandspositie ten 
opzichte van de Nederlandse ouder-

en. Zij hebben gemiddeld een slech-
tere inkomen, onder ander door hun 
onvolledige AOW. De meeste Suri-
naamse Hindoestaanse ouderen zijn 
in de jaren zeventig op ongeveer 25 
tot 30 jarige leeftijd naar Nederland 
gekomen en hebben zich sedertdien 
definitief in Nederland gevestigd. 
Zij hebben dus gemiddeld 10 tot 15 
jaren ( volledige AOW krijg je als je 
vanaf je 15e tot je 65e jaar in Neder-

land heb verbleven, dus  25-15 jaar = 
10 jaar verlies en 30 – 15 = 15 jaar 
verlies x 2 % per jaar)  tekort op hun 
AOW leeftijd, dat wil zeggen  10 x 2 
%  of 15 x 2  is gelijk aan  20 % of 
30 % minder AOW. Verder hebben 
Hindoestaanse ouderen vaak vroeger 
last van gezondheidsklachten dan de 
Nedelandse ouderen. Ook op het ge-
bied van participatie en welzijn is hun 
positie minder goed.

AGENDA NEHOB 2010

De Nehob organiseert in 2010 in diverse grote steden  voorlichtingsdagen en contactdagen. De belangrijkste landelijke 
activiteiten zijn als volgt gepland:
- 9 januari 2010  nieuwjaarsreceptie (netwerken)
- Kadervorming / studiedag vrijwilligers  8 mei 
- Landelijke contactendag  Hindoe Ouderen te Rotterdam  13 juni 
- Professionalisering voorlichtingsdagen / studiedag  30 oktober
- Jaarsluiting  18 december 
De plenaire vergaderingen ( Algemene Vergadering en Hoofdbestuur / Regiobesturen) worden gehouden op : 6 februari, 
20 maart, 1 mei, 19 juni, 4 september, 13 november, telkens in het Forum gebouw te Utrecht.
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STUDIEWEEKEND NEHOB
De Nehob heeft op 31 oktober j.l.  te 
Houten ( hotel Houten) een brain-
storming sessie gehouden.  Aan deze 
studie sessie hebben  de leden van 
de Algemene Vergadering, van de 
regio besturen en van het hoofdbe-
stuur deelgenomen Op basis van het 

beleidsplan en werkplan 2009 – 2012 
zijn diverse onderwerpen  besproken. 
Extra aandacht is besteed aan de wer-
ving van leden, de promotie activitei-
ten van de Nehob  en de afstemming  
van de activiteiten van Nehob op haar 
achterban. 

De regio bestuurders hebben zich  la-
ten informeren  over de subsidie mo-
gelijkheden bij de locale overheden. 
De studiedag  werd begeleid door de 
heer Harry Balgobind.

VOORLICHTINGSDAGEN AOW EN AWBZ  DOOR NOOM EN NEHOB
Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is voornemens om 
de bestaande partnertoeslag AOW 
in 2015 af te schaffen.  Wat is part-
nertoeslag ? U bent gehuwd en u 
ontvangt samen met uw partner een 
bijstandsuitkering, samen is dat  
€  1219,00. U wordt 65 jaar en u krijgt 
dan als man een AOW van € 686,78 
per maand. Uw vrouw werkt niet en 
zij is pas 59 jaar oud. Daarom krijgt 
u dan een partnertoeslag, welke maxi-
maal kan oplopen tot 

€ 686,78. Zodoende krijgt u dan sa-
men  toch dat bedrag van € 1219,00. 
U kunt dus normaal leven.  Nu wil de 
regering de toeslag afschaffen en uw 
vrouw moet dus gaan werken, anders 
komen jullie niet uit met een AOW 
van € 686,78.  Een ander  probleem 
is de verlenging van de AOW leeftijd 
tot 67 jaar. Ook op het gebied van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekteko-
sten wil de regering drastische bez-
uinigingsmaatregelen treffen. Over 
deze kwesties heeft Nehob met de 

ondersteuning van NOOM ( Netwerk 
van Organisaties van Oudere Mi-
granten)  diverse voorlichtingsdagen 
georganiseerd op 9 december 2009 
te Zoetermeer, op 12 december te 
Arnhem, Utrecht en Amsterdam, en 
op 7 november 2009 te Eindhoven. 
De diverse bijeenkomsten zijn druk 
bezocht. De Hindoestaanse ouderen 
vonden het een prachtig initiatief. Ve-
len waren nog niet bewust van o.a. het 
probleem van de AOW-gat.


