Reeds uitgevoerde activiteiten in 2009
Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

nieuwjaarsreceptie
16 januari 2009
contacten, ontmoeting en netwerken
Dienstencentrum Copernicus
Stichting Manggar Megar

De Nieuwjaarsreceptie was gezamenlijk georganiseerd door Stichting Hindustani en Stichting
Manggar Megar in het dienstencentrum aan de Daguerrestraat. Van 17.00 tot 20.00 uur was het
officiële gedeelte, daarna informeel samenzijn.
De receptie stond in het teken van ontmoeting en binding. De bijeenkomst was tevens bedoeld om
de diverse contacten te versterken en de samenwerking voor het nieuwe jaar weer te optimaliseren.
De heer Johan Chandoe (ereburger van Den Haag) hield een toespraak.
Besturen van de allochtone sportverenigingen, de leden van het Interculturele Platform Segbroek en
Sociaal Culturele Maatschappelijke Vrijwilligers Organisaties waren uitgenodigd, met o.a. als doel
om te netwerken. Verder hadden de bezoekers de mogelijkheid om af te tasten naar de
mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
Opkomst van circa 110 bezoekers, waarvan bestuursleden van vrijwillgersorganisaties, porfesionele
instellingen en leden van het Intercultureel Platform Sepbroek (IPS).
Deelname aan deze activiteit was gratis.

Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

voorlichtingsbijeenkomst over borstkanker
23 januari 2009
voorlichting
Dienstencentrum Copernicus
Stichting Mamarosa

Vooraf
Lide van der Vegt heeft deelgenomen aan activiteiten bij Stichting Hindustani om hen beter te leren
kennen en hun leefwereld te verkennen. Het is bekend dat er veel Surinaams- Hindustaanse
kankerpatiënten zijn, maar ze presenteren zich niet gemakkelijk. Er is veel sprake van schaamte en
angst voor roddel. Kanker is een groot taboe en wordt de ‘slechte ziekte’ genoemd. De gedachte
heeft postgevat dat iemand die kanker heeft ook echt ‘slecht’ is. Als er kanker in een familie is,
worden de kansen op de huwelijksmarkt voor een zoon of dochter b.v. minder. Daarom houdt men
zijn mond liever, dan er openlijk over te spreken. Lide heeft hier een diepgaand gesprek over
gevoerd met de voorzitter van de Stichting Hindustani, die werkzaam is op het stadhuis. Bij dit
gesprek, dat plaats vond op 19 december 2008, zijn meteen afspraken gemaakt over PR en is de
datum vastgesteld. Lide heeft gesteld maximaal 30 personen, liefst alleen vrouwen en geen mannen
in de buurt. Soerin stelt daarom voor dat de belangstellenden zich moeten opgeven, omdat hij bang
is dat er anders teveel komen. Hij zal zorgdragen voor de werving, de catering, de locatie.
Er is een flyer gemaakt en verspreid, o.a. via de mail – een zeer gewaardeerd communicatie-middel
onder deze groep. Ik heb nog veel vrouwen gesproken tussen 19 december en 23 januari – ze
hadden allemaal de aankondiging gezien en waren geïnteresseerd.
De dag zelf
Lide heeft een voorlichtingsopzet gemaakt – om te testen. Ze heeft nog niet zo vaak bij deze
doelgroep voorlichting gegeven. De voertaal is gewoon Nederlands. Soerin denkt dat het ook niet
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bepaald zinvol is om Hindi op de Mammarosa-website te zetten, omdat het nogal verbasterd is en
heel divers. Het is vooral spreektaal. OK, dat is goed om te horen. Lide weet dat er een aantal
aandoeningen veel voorkomen bij Hindoestanen, zoals hartproblemen en diabetes. Dus
voedingsadviezen zijn wel op zijn plaats. Die neemt ze mee. Mooie gekleurde affiches/lijsten om in
de keuken te hangen. En materiaal van de Hartstichting.
Gelukkig heb ik de auto, want ik heb veel spullen bij me. Ik reken op 30 personen. Dus 30 stuks van
alles. De Mammarosa-spullen, de laptop en de beamer. Om 18.00 uur sta ik voor de deur – het
vriest. Het is nog donker. Ik bel Soerin – hij komt eraan. Hij begrijpt niet dat er nog niemand is. Na
een kwartier kan ik naar binnen. Soerin heeft iemand met een sleutel opgepiept. Dat scheelt al – ik
kan de auto uitpakken.
Dan komt Soerin er zelf aan en helpt me om de tassen naar boven te brengen, waar ik op de 2e etage
in een schitterend lokaal de voorlichting mag geven. Hij helpt me om muren vrij te maken voor de
projectie. 16 vrouwen hebben zich opgegeven. Leuk!
Als ik klaar ben, ga ik naar beneden om te kijken wie er zijn en om een kopje koffie te nuttigen. Een
handjevol mensen zit in de ontvangstruimte Soerin lijkt wat somber. Ja, griep, andere activiteiten.
Het is maar een klein groepje, jammer. Ja, heel jammer. Maar ik ga het wel gewoon doen – als het
bevalt kan ik nog eens terugkomen. Het wordt een wat andere avond, wat meer persoonlijk, zo.
Geen punt.
We zitten gezevenen gewoon om de tafel, ik ben een van hen, en we gaan praten. Ik inventariseer
hun vragen en steek van wal. De 9 punten van KWF, wat is borstkanker; celplaten,
borstzelfonderzoek en bevolkingsonderzoek, o.a. met behulp van de site. De Chinese vrouwen zijn
super-enthousiast! Ze gaan het thuis meteen doen en achter de PC kijken wat er nog meer is in het
Chinees, zeggen ze. Leuk. Ze willen ook een keer voorlichting voor een groep Chinese vrouwen. Ik
vertel dat ik ben uitgenodigd bij de Chinese Brug door Lorraine Chiu. Die kennen ze goed.
Ik vertel veel over voeding, bewegen. We gaan door zonder pauze omdat de Chinese vrouwen weer
vroeg weg moeten. De aandacht is top, ook dankzij Sabietrie en Kamla, die mij bijvallen – ook over
het taboe wat er rust op kanker. Kamla heeft hier persoonlijk ook veel last van gehad. Het gaat nu
stukken beter omdat ze zich sterker voelt door alles wat ze nu onderneemt zoals zingen in het koor
‘Zingen voor je Leven’ in Inloophuis Haaglanden – speciaal voor kankerpatiënten. Daar is ze enorm
van opgeknapt. En verder neemt ze deel aan het programma ‘Herstel en Balans’ bij PsyQ. Daar
heeft ze heel veel aan.
Een opvallende opmerking: Het Hindoe-geloof zegt: Je hebt kanker gekregen, nu moet je het
dragen.
We hebben een paar belangrijke moeilijke woorden behandeld: Mamma, mammacarcinoom,
mammografie, mastopathie, screening, oncologie.
Na afloop
Sabietrie, Kamla en Asha helpen me met opruimen. Ondertussen hebben we het over de
teleurstellende opkomst. Ja, dat vinden ze zelf ook jammer. Ze weten niet waar het aan ligt. Asha
zal het navragen. Misschien toch het taboe, de smet? We praten nog lang na beneden in de
ontvangstruimte met koffie en heerlijke broodjes die Joyce Narain heeft klaar gemaakt. Ze kennen
me nu in elk geval en dat zal wel gaan helpen op den duur.
Voorlichter: Lide van der Vegt
Aantal vrouwen: 7. 2 Chinese vrouwen, 5 Surinaamse vrouwen, waarvan 1 gastvrouw van de
Stichting Hindustani, 1 Surinaamse lotgenoot via Mammarosa, 1 Surinaamse cursiste van de
STIOM-cursus Allochtonen en Kanker. Leeftijd: 42, 65, 50, 45, 48, 62, 59.
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Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

Landelijke Conferentie
20 februari 2009
Sporten in veranderend Nederland
Hotel Atlantic Den Haag
Multi Plus

Landelijke Conferentie: sporten in veranderend Nederland
De Nederlandse sportmarkt verandert in snel tempo ten gevolge van globalisatie-,
multiculturaliserings-, individualiserings- en commercialiseringprocessen. Dat heeft gevolgen op de
sportcultuur en -structuur. Zo blijkt uit het recentelijk promotieonderzoek van Ramsahai (2008) dat
de verkleuring van sportclubs soms ook gepaard gaat met een interne organisatiestrijd waardoor in
menige gevallen polarisatie ontstaat tussen de autochtonen (de ‘Hollanders’) en de nieuwkomers in
de clubs met het gevolg dat de Hollandse spelers hun eigen sportclubs verlaten. Dit leidt tot verlies
van traditioneel sportkapitaal. Over de oorzaken en achtergronden van het sporten in eigen
(allochtone) kring bestaan veel vooroordelen en negatieve aannamen. Uit het onderzoek van
Ramsahai blijkt dat als gevolg van de verkleuring van de samenleving, sporten in eigen kring juist
een wezenlijke bijdrage levert aan de bevordering van de integratie van de eigen leden in de
samenleving. Dit in tegenstelling tot wat in het politieke discours en door de omringende
samenleving wordt gedacht.
Vooruitkijkend blijkt dat binnen nu en tien jaar een aanzienlijk deel van de bestaande sportclubs –
met name voetbalclubs – in de middelgrote steden als Zwolle, Breda, Gorinchem, Enschede,
Tilburg, Dordrecht, Leiden, Leeuwarden en Vlissingen te maken zullen krijgen met een nog grotere
instroom van mensen uit diverse sociale en culturele achtergronden. Zonder vernieuwend inzicht en
daadkracht zullen bestuursleden van traditionele sportclubs het nog moeilijker hebben om dan de
‘traditionele’ clubs te managen.
Door de verkleuring van de samenleving maken recruiters uit verschillende sporttakken zoals
tennis, basketball, zwemmen, softbal, cricket, judo, korfbal, volleybal, hockey en handbal gebruik
om leden uit diverse sociale en culturele achtergronden te werven en “hen ook binnen de clubs te
houden”. Hiervoor heeft men specifieke kennis en aanpak nodig. Er zijn sportclubs die voortvarend
zijn geworden in het binnen halen binnen houden van de nieuwe sportconsumenten, maar er zijn
ook sportclubs die graag de nieuwe burgers binnen willen halen maar weten niet hoe.
Een ander nieuw fenomeen binnen de Nederlandse sportmarkt is de opkomst van commerciële
sportcentra, zoals fitness, wellness, E-fitness, en ook belangstelling voor sporttoerisme.
Sportaanbieders binnen dit domein hanteren moderne managementprincipes en hebben hun
dienstverlening geprofessionaliseerd. Daartegenover zijn de “managers” van de traditionele
sportclubs sterk gericht op hun eigen “goodness” als vrijwilligers, en op sportkapitaal dat niet altijd
aansluit op de behoeften van de moderne sportconsument. Daarnaast weten ze niet voldoende hoe
om te gaan met sterke sociale, demografische en culturele veranderingen binnen de eigen
sportclubs. Door het uitwisselen van ervaringen betekent dit dat men de eigen valkuilen ontdekt en
dat men door nieuwe inzichten en praktijken beter toegerust wordt in het managen van de eigen
sportclub.
Binnen de sportmarkt wordt veel geld en tijd geïnvesteerd om enerzijds de dienstverlening te
professionaliseren en anderzijds specifieke doelgroepen in beweging te krijgen.
Diverse gemeenten in Nederlanden kampen met het probleem om moeilijk bereikbare groepen in
beweging/aan het bewegen te krijgen. De gemeente Den Haag is er echter in geslaagd een nieuwe
methodiek te ontwikkelen om groepen die moeilijk bereikbaar zijn, aan het sporten te krijgen. In
den lande zijn er nog meer van dergelijke good practices.
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Door het organiseren van een landelijke conferentie wordt nu de gelegenheid geboden om van
elkaar te leren. Het wiel hoeft in die zin niet opnieuw uitgevonden worden.
1. Elkaar inspireren en informeren.
Aanzetten tot denken over welke veranderingen bij clubs nodig zijn om aan te blijven
aansluiten op de samenleving en hoe ermee om te gaan
2. Inspanningen
Hoe kan men moeilijk bereikbare groepen in beweging krijgen, zoals allochtone ouderen,
vrouwen en meisjes. Daarnaast gaat het om de bevordering van participatie van allochtone
ouders in de sportclubs.
3. Inzichten
Eigen maken van methodes en good practices om de eigen sportclub te professionaliseren.
Opkomst van circa 120 deelnemers, waarvan ambtenaren uit verschillende gemeenten, afvaardiging
van diverse sportbonden en bestuursleden van vrijwillgersorganisaties.
Deelname aan deze activiteit was € 75,-- p.p. Bestuurleden van vrijwillgersorganisaties waren
vrijgesteld.

Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

Wereld vrouwendag
7 maart 2009
Powervrouw
Juliana kerk
vrouwenvereniging AASRA

Wereld Vrouwendag
De 8 maart viering heeft in samenwerking met vrouwenvereniging AASRA plaats gevonden op 7
maart 2009 van 18.00 – 24.00 uur in de Juliana kerk aan de Schalkburgerstraat 217 in Transvaal te
Den Haag.
AASRA en st. Hind. Hadden eerst vergadert hoe men het zou organiseren. Van te voren waren er
uitnodigingen gestuurd en men was verplicht zich aan te melden wegens kleine ruimte.
Er waren 280 aanmeldingen maar op de dag zelf waren er haast 500 mensen aanwezig. Meer dan
120 mensen hebben de hele avond gestaan omdat er niet genoeg stoelen waren. AASRA heeft voor
het eerst met aanmeldingsplicht gewerkt en vandaar dus dat mensen er zonder te melden er op
afkwamen. Het was een open activiteit en een ieder kon zich aanmelden.
Er waren workshops aanwezig van: henna smeren, sieraden maken, kaarten maken en dans
optredens uit diverse culturen.
Na verwelkoming door beide organisaties volgde er een korte
toneelstuk om de discussie aan te wakkeren die door Annamaria Andriol geleid werd i.s.w.met
Annie jahangir.
Er werden 5 power vrouwen uit de zaal gehaald die plaats moesten nemen op het podium en deze
moesten over zichzelf en hun activiteiten vertellen. De discussieleidster had steeds ook vragen aan
de zaal om zo ook de zaal erbij te betrekken. Op den duur werd aan al de 5 dames gevraagd dat
indien zij wethouder waren van emancipatie wat zouden zij zeker willen veranderen:,, Meer geld
aan de regering voor zulke activiteiten zou men vragen, kinderopvang,veel meer vrouwen
topfuncties geven,gelijke betalingen van salaris, ( man vrouw ) werken aan mannen emancipatie
want als deze niet geëmancipeerd zijn dan vormen zij meestal de knelpunt voor de vrouw,, Meer
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mogelijkheden crieren, deeltijd banen voor mannen en vrouwen zidat beiden kunnen werken. Het
was een vruchtbare discussie.
Wethouder Bert van Alphen was er ook aanwezig en later op de avond kwam wethouder Rabin
Baldewsingh ook. Beide wethouders hebben de aanwezigen toegesproken en hun felicitaties en
complimenten betuigd aan de organisaties. Wethouder Bert van Alphen merkte op dat van alle
plaatsen waar hij tot nu toe geweest was er hier toch de meest mannen aanwezig waren.
Na de discussie kon men een multiculturele maaltijd nuttigen. Hierna waren er weer wat dans
optredens en volgde er lotentrekking waarbij er kleine geschenkjes verloot werden.
Later op de avond was er muziekoptreden waarbij men flink zijn benen los heeft kunnen gooien.
Het was een leerrijke en gezellige avond geworden. Sommigen vroegen om door te gaan maar de
zaal was alleen tot 24.00 uur besproken. Hun werd beloofd een andere keer terug te komen met
meer tijd. Er werd veel met elkaar gesproken, gediscussieerd en gedanst. Men heeft andere mensen
ook leren kennen hetgeen goed is voor burgerschap. De groep was multicultureel en er waren meer
vrouwen dan mannen aanwezig. 7 maart was zeker een geslaagde dag.
Deelname was gratis.

Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

ANTI-DISCRIMINATIEDAG
22 maart 2009
Iedereen Gelijk
Partycentrum Ons Huis
Stichting Kizilpilarlilar en Bureau Discriminatiezaken.

Deze activiteit is georganiseerd door Stichting Hindustani in samenwerking met Stichting
Kizilpilarlilar en met ondersteuning van Bureau Discriminatiezaken.
De voorbereidingen zijn begin januari 2009 gestart. De samenwerking met Stichting Kizilpilarpilar
is gestart begin februari 2009. Er zijn vijf bijeenkomsten geweest ter voorbereiding van het
programma, 1x met Bureau Discriminatiezaken en 4x met de voorzitter van Stichting kizilpilallilar.
Namens Stichting Hindustani namen Patricia en Soerin deel aan de werkgroep “Iedereen Gelijk”.
Doel, de vrede en saamhorigheid in Den Haag te vergroten. ‘Hart’ te hebben voor een samenleving
in Den Haag, waar plaats is voor alle rangen en standen, alle rassen en volkeren, alle religies en
culturen. Een samenleving waarin iedereen mooi is, waarin iedereen anders mag zijn en waar voor
discriminatie geen plaats is!
Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid op grond van kenmerken die in een
specifieke situatie niet relevant zijn. Discriminatie kan betrekking hebben op uitsluiting: mensen
worden uitgesloten van bijvoorbeeld een baan, een discotheek, een woning, een winkel, een
sportclub, etc. Discriminatie kan ook betrekking hebben op een uiting in woord of geschrift, zoals
een belediging of een geschreven leus. Discriminatie kan te maken hebben met stereotypering,
vooroordelen, racisme.
Publiciteit:
Diverse media (regionale radio- televisiestations en –kranten) zijn benaderd d.m.v. het verzenden
van een persbericht en de digitale flyer. Daarnaast zijn er flyers en posters rondgebracht bij diverse
ondernemers. Diverse ambtenaren en raadsleden van de gemeente waren uitgenodigd. Flyers en
posters zagen er prima uit. Er zijn tv-opnames gemaakt door Sarnami TV en Calypso TV uit
Amsterdam. De opnames zullen zowel in Nederland als ook in Suriname worden uitgezonden.
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Verbeterpunten:
- meer mensen bij de verspreiding betrekken en dit van te voren in overzicht verwerken;
- doelgroepen van tevoren onderscheiden m.b.t. de PR-activiteiten.
Speciale gasten:
de heren M. Okcuogolu en R. Ozdemir. Zij namen als panellid deel aan de discussie. Ook waren er
twee gemeenteambtenaren aanwezig. De heren G. Dogan en B. Erbas. Verder waren er diverse
organisaties aanwezig bij een deel van het programma.
Vrijwilligers:
De vrijwilligers waren voldoende en naar behoren ingedeeld. Opvallend dat er meer vrijwilligers
van St. Hindustani waren. Punt van aandacht voor een evenredige verdeling over de andere
organisaties in het vervolg.
Hoe is de samenwerking met de andere organisatie(s) verlopen?
Op enkele “schoonheidsfoutjes” na is het goed verlopen. Aandachtspunt blijft altijd een goede
onderlinge afstemming met elkaar over taken en verantwoordelijkheden. Het valt aan te raden
afspraken in een verslag vast te leggen.
Hoe is de financiën geregeld?
Er was een budget beschikbaar van € 3.500, -, gesubsidieerd door de gemeente.
Inkomsten vanuit de bar en keuken bedroeg € 70,-. Wij zijn in elk geval netjes net onder het
gesubsidieerde bedrag gebleven qua kosten.
Zijn er nog algemene opmerkingen?
- ervoor waken dat bij de voorbereiding de taakverdeling helder is en niet teveel taken bij slechts
enkele personen komt te liggen;
- afspraken bij elke commissievergadering vastleggen in notulen om misverstanden te voorkomen;
- meer aandacht besteden aan melding in eigen kring en achterban om zo meer bekendheid te
geven aan de gezamenlijke activiteiten;
- een evaluatie is erg belangrijk, zeker ook belangrijk dat kritisch wordt gekeken naar wat fout is
gegaan en voor verbetering vatbaar is. Deze mag echter niet negatief van toon zijn;
- het bedanken van deelnemers, forumleden, vrijwilligers, etc. kan beter georganiseerd worden;
- thema, forumleden en mogelijke optredens van groepen zou veel eerder vast moeten liggen om
zo meer mensen te trekken uit gefaseerde publiciteit.
Wie waren de presentatoren?
Soerin had de algehele coördinatie, Patricia nam de aan- en afkondiging van de artiesten voor haar
rekening en het discussieprogramma werd geleid door de dames Soumeya Khemiri en Delilah
Sarmovan Bureau Discriminatiezaken.
Podium faciliteiten:
Waren allen prima. PE en geluidstechnicus voldeed aan de verwachtingen. Apparatuur bleek niet
compleet te zijn, maar dit kon worden opgelost door zelf voor twee draadloze microfoons zorg te
dragen.
Verbeterpunten:
- goed afstemmen of er voldoende ruimte beschikbaar is voor plaatsing van installatieapparatuur;
- betere afstemming met DJ over muziek.
Zijn er nog algemene opmerkingen?
- ervoor waken dat bij de voorbereiding de taakverdeling helder is en niet teveel taken bij slechts
enkele personen komt te liggen;
- afspraken bij elke commissievergadering vastleggen in notulen om misverstanden te voorkomen;
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- meer aandacht besteden aan melding in eigen kring en achterban om zo meer bekendheid te
geven aan de gezamenlijke activiteiten;
- een evaluatie is erg belangrijk, zeker ook belangrijk dat kritisch wordt gekeken naar wat fout is
gegaan en voor verbetering vatbaar is. Deze mag echter niet negatief van toon zijn;
- het bedanken van deelnemers, forumleden, vrijwilligers, etc. kan beter georganiseerd worden;
- thema, forumleden en mogelijke optredens van groepen zou veel eerder vast moeten liggen om
zo meer mensen te trekken uit gefaseerde publiciteit.
Programma:
Wie waren de presentatoren?
Soerin had de algehele coördinatie, Patricia nam de aan- en afkondiging van de artiesten voor haar
rekening en het discussieprogramma werd geleid door de dames Soumeya Khemiri en Delilah
Sarmovan Bureau Discriminatiezaken.
Bevindingen Thema “Iedereen Gelijk”
THEMADISCUSSIE:
Is over het algemeen goed verlopen.
Helaas zat er geen deskundige in het panel die de vragen van en over gehandicapten kon
beantwoorden, waardoor dit onderdeel minder duidelijk uit de verf kwam. Er was bewust gekozen
voor 2 thema’s om balans te hebben en homosexualiteit niet zo prominent neer te zetten, aangezien
dit onderwerp nog in de taboesfeer ligt.
Verbeterpunten:
- thema’s kiezen die wel met elkaar onderling gelinkt zijn;
- extra aandacht voor het handhaven van de rust in de zaal tijdens de discussie.
Paneldiscussie “Iedereen gelijk”
O.l.v. de dames Soumeya Khemiri en Delilah Sarmo van Bureau Discriminatiezaken
Stelling 1
De gelijke behandelingswet is niet nodig omdat mensen voor zichzelf kunnen opkomen.
Stelling 2
Negatieve beeldvorming hebben groepen aan zich zelf te danken
Stelling 3
Discriminatie is niet te voorkomen
Panelleden
Dhr. M. Okcuogolu
Dhr. R. Ozdemir
Mw Hermine Kromoredjo
Dhr. Soeniel Jangbahadoer
Enkele reacties van een panellid en uit de zaal:
- Interessante stellingen, die al gauw enigszins overboord werden gegooid /aangepast door,
overigens zeer positieve, charmante lieftallige, quizleiders.
- Kennisquiz leverde wel herkenbare ‘situaties ‘voor het publiek op, hetgeen een positieve
bijdrage had tav de interactie. Tenminste 6 personen durfden ‘de microfoonangst ‘ te overwinnen
en hun reactie te geven.
- De hoeveelheid aan quizvragen was net-te-veel, dat moment treedt op zodra je signaleert dat het
publiek geen reacties vanuit zichzelf meer wil geven. (De kunst is dan om vanaf dat ogenblik
terug te vallen op het panel. Ik geef toe, dat vraagt veel training en ervaring om dat te signaleren,
desalniettemin is dit een ‘gratis advies ‘).
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- Een van de panelleden was wel erg gesteld op het aanprijzen en vergoeilijken van - ik citeer :
‘dat er helemaal geen rassendiscriminatie behoeft te bestaan, laat staan benoemd ‘.
Desalniettemin: een onderwerp wat goed te doen was.
- Wellicht wat meer ‘wat te doen bij vermeende discriminatie..of, hebt u wel eens de situatie
meegemaakt dat…etc. en dan niet alleen www.art1.nl verwijzing, maar wel vertellen hoe het
anti-discriminatie bureau vervolgens handelt.
- Suggestie: goede zaak, gaat zo door.
- goede bijeenkomst, petje af voor de organisatie en ook voor de catering.
- heel goed dat dit soort acties ook wordt ondersteund door bureau discriminatiezaken
- de vragen waren te ingewikkeld opgesteld. Je kunt het simpel houden door te vragen wie is het
ermee eens met deze stelling HAND OMHOOG en WIE NIET dan schat je al in hoeveel
mensen voor of tegen de stelling zijn. Zo hou je het een beetje simpeler voor verschillende
groepen
- de manier van presenteren en vragen stellen een beetje meer aanpassen aan de groep
Hoeveel bezoekers werden er verwacht en hoeveel was uiteindelijk de opkomst?
Wij hadden in totaal 265 bezoekers. Hiervan hadden zich 97 aangemeld.
Van de 265 bezoekers waren dat 50% vrouw, 30%mannen en 20% kinderen.
Toegang was gratis.
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Lopende activiteiten 2009
Activiteit:
Frequentie:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

buikdanslessen
12 woensdagen
1 april – 17 juni 2009
goed voor lichaam en geest
Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den Haag
Natalia Lopez

Buikdanslessen goed voor lichaam en geest!
Wij bieden u 12 buikdanslessen aan door Natalia in samenwerking met Stichting Hindustani.
De buikdanslessen zijn voor alle dames geschikt vanaf 16 jaar en er is geen danservaring nodig!
Buikdans is een uitstekende manier van lichaamsbeweging, verlaging van stress, vergroting van
flexibiliteit en het draagt bij aan een goede lichaamshouding.
U LEERT:Wat komt er allemaal aan de orde tijdens de lessen?
-Allereerst natuurlijk plezier in de dans en dansen zonder gêne.
-Terugvinden van je vrouwelijkheid. We doen dit middels het dansen.
-Vrije expressie en improvisatie.
-Presentatie.
-De basis technieken.
-Een choreografie die we instuderen en evt. op een feestelijke gelegengheid kunnen demonstreren
na de cursus.
Natalia: Sinds mijn 6e is dansen mijn grote passie. Ik ben toen begonnen met klassiekballet gevolgt
door,Jazz ballet en streetdance. Sinds een aantal jaren houd ik mij voornamelijk bezig met
Oriëntaalse dans. Ik heb lessen gevolgd bij verschillende docenten en vele workshops gevolgt.
Ik treed bijna elke week op op verschillende feestelijke gelegenheden. Dit doe ik met veel plezier en
haal er voldoening uit. Het lijkt me erg leuk om dit aan jullie over te brengen.
Aantal deelneemsters is 15 (wachtlijst 17 dames)
Deelname buikdanslessen voor 40euro incl. heup(munten)sjaal!

Activiteit:
Frequentie

The First Suri Indian Talent Award The Hague 2009
: 3 voorrondes en finale

Waarom een Indian Award in Den Haag
Verschillende talenten blijven nog anoniem en onzichtbaar binnen de eigen kring en daarbuiten.
Daarmee komen potenties van burgers niet optimaal tot hun recht. Met name in de Hindostaanse
kring bestaat geen platform voor deze talentvolle burgers. Dat staat de emancipatie van de
doelgroep in de weg. Dit vraagt om empowerment.
Doelstelling:
Talent ontwikkeling. Van Hindostanen stimuleren om deel te nemen aan de volgende items in 2010.
Volgend jaar is het doel om de Indian Award uit te breiden gebreid met poezie, gedichten, verhalen
schrijven, moppen vertellen, schilderen, etc.
Talent
Met betrekking tot zang en muziek lopen er genoeg hindoestanen rond met zo ontzettend veel zang
talent. En er word te weinig gedaan in Nederland, voor de hindoestaanse gemeenschap op het zang
gebied.
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De grote awards worden het meest gehouden in Engeland, India etc.
Waardoor de meeste zang talenten in Nederland het verwaarlozen.
Hindoestaanse bollywood muziek begint nu echt een hype te worden, niet alleen onder de
hindoestanen, maar ook andere culteren.
Aan de Stichting Hindustani Karaoke-Award 2009 zullen twintig zangers en zangeressen
deelnemen, die ook deelgenomen hebben aan één van de voorondes. Een vakkundige jury zal uit
de finalisten twee winnaars (1x dame en 1x heer) bekend maken. De nr 1 tm/ 3 (dames als heren)
ontvangen van ons een prijs in de vorm van een fraai karaoke-trofee. Alle deelnemers ontvangen
van ons een medaile als aandenken.
De winnaar van de First Indian Suri Talent Award The Hague 2009 ontvangt ook een wisselbeker
die hij/zij in 2010 zal verdedigen tijdens de 2e Stichting Hindustani Karaoke-Award.
Drie voorrondes:
1ste
voorronde
2e voorronde
3e voorronde
FINALE:
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
16.10 uur

Zaterdag 4 april 2009
Zaterdag 11 april 2009
Zondag 18 april 2009

Zondag 26 april 2009

20.00 – 23.00 uur
20.00 – 23.00 uur
22.00 – 05.00 uur

Programma
Inloop en ontvangst
Voorprogramma muziekgroepen
Opening en welkomswoord
Start Indian Talent Award 2009 onder
live begeleiding van SHAILENDRA
Dansschool Indian Pasion
Buikdanseres Natalia
Bollywooddans Sharona en Manisha
Prijs uitreiking Indian Talent Award
DJ Cedo
Live Band Caribean Flex , met o.a.
Zouk, Merengue, Hindostaans, Kaseko, etc.

19.30-20.00
20.00-22.00
22.00-01.00

Vrijwilligers:
Stg. Hindustani koestert haar vrijwilligers en helpers, voor al het werk die zij voor de stichting
verrichten. Door het toepassen van een vrijwilligersprotocol weten onze vrijwilligers waar zij aan
toe zijn en wat zij mogen verwachten van de Stichting. “Vrijwillig maar niet vrijblijvend” is het
motto van de stichting. Ca. 38 vrijwilligers zetten zich voor 100% in voor de idealen van onze
Stichting. Onze vrijwilligers, variëren in de leeftijd van 15 tot 50 jaar en 80% van deze volontairs
zijn vrouwen en meisjes.
Maandelijks, en indien nodig vaker, komen bestuur en vrijwilligers bijeen om voorbereidingen te
treffen of zaken af te handelen.
Door de vrijwilligers te betrekken bij de voorbereidingen van activiteiten en deelname aan
gemeenschappelijke onderwerpen, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel bevorderd. Elke activiteit
wordt samen met de vrijwilligers geëvalueerd. Op de minpunten die dan tijdens een dergelijke
evaluatie naar voren komen, worden dan correcties toegepast ter verbetering voor de volgende
activiteiten.
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Activiteit:
Thema:
Datum:
Lokatie:

·
·
·

·

Indian Ballroom Night 2009
teambuilding
1 mei 2009
chicste zaal van Den Haag "Opera"’

Met een Caribbean Curry Fusion Programma:
KARMA - LIVE from Trinidad & Tobego: De band met "The peoples choice 2008" Award
Music Release new CD Karma "KARMAGEDDON"’
4 Thema's:
- Baithak Gana met de Award winners Soertaal Sangam
- Chutney Paradise met KARMA
- Disco Dewane music van onze DJ
- Home Party music 70/80s
Dans met Triveni & Trinayam een preview van "Dansical Stage of India"’

Deze keer voor u een speciaal VIP arrangement €35,- p.p. incl. diner:
·
Een drankje van de zaak bij binnenkomst
·
Diner met service aan tafel voor uw hapjes en drankjes
·
Kies je eigen tafel bij reservering (tafel van 10 p.)
·
Bij een reservering voor 10p. één vrijkaartje en een CD van KARMA
·
Keuken de hele avond geopend

“Suri-Positivo’s AIDS Candlelight Memorial 2009”.
Datum: zondag 17 mei.
Geacht bestuur Stichting Hindustani,
De International AIDS Candlelight MEMORIAL DAY vindt haar oorsprong in 1983.
Deze dag vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van de maand mei en wordt wereldwijd alle aan
AIDS gevallen slachtoffers herdacht.
Dit jaar valt deze dag op zondag 17 mei.
Het afgelopen jaar heeft de Belangenvereniging SURI-POSITIVO’S voor het eerst op deze dag een
herdenking met groot succes georganiseerd.
Zie hier een impressie van de Christelijk dienst op 31 mei 2008.
Tijdens deze dienst heeft Mw. Sonja Smit (Surinaamse Moeder van een aan AIDS overleden zoon)
voor het eerst openlijk gesproken over het ziek- en sterfbed van haar zoon en de invloeden welke het
heeft gehad binnen haar gezin en omgeving.
Mw. Elvira Sweet, Stadsdeel voorzitter Amsterdam Zuidoost, sprak haar blijk van waardering uit
tijdens haar toespraak.
De belangenvereniging SURI-POSITIVO’S heeft tot doel deze dag jaarlijks te organiseren binnen
de Surinaamse gemeenschap, maar dan telkens weer binnen een andere religieuze doelgroep.
Het is onze intentie om dit jaar de Hindoestaanse gemeenschap te betrekken bij de organisatie van
deze herdenking.
Organisatie AIDS Candlelight MEMORIAL DAY
- belangenvereniging SURI-POSITIVO’S
- Stichting Hindustani
- Rammandir, Stichting Shanti Transvaal en ASAN
Vervolg overleg: Maandag 20 april 2009.
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Activiteit:
Frequentie:

Talentenjacht 2009
elke 3e vrijdag van de maand

Ben je tussen de 16 en de 30 jaar oud, en kan jij dansen, zingen, rappen, acteren, model zijn, kleren
ontwerpen of heb je ander talent? Dan is deze mail voor jou!
Onze maandelijkse bijeenkomsten biedt de ruimte aan bestaande en nieuwe talenten. Het is de
bedoeling om deze artiesten te stimuleren en te promoten, waardoor zij zich beter kunnen
profileren. Wij nodigen daarom jong en oud, vrouw en man, beginnende DJ’s, Koor en andere
artiesten uit om deel te nemen aan deze talentenjacht bijeenkomsten.
Stichting Hindustani organiseert ook projecten voor jongeren en is initiator van de First Suri Indian
Talent Award The Hague 2009. Tijdens dit unieke evenement geven wij talenten de kans om hun
act te vertonen op een laagdrempelig podium.
Stichting Hindustani nodigt u uit voor de maandelijkse
Talentenjacht bijeenkomsten
1ste bijeenkomst: vrijdag 22 mei 2009
Programma:
18.30 uur
19.00 – 21.00 uur

21.00 – 01.00 uur

Inloop
- gratis hapjes
- DJ Jack
- Londewa ke naadj door Basantie
- gedichtenvoordracht
- vertel uw verhaal
- moppentappers (Sarnami en Nederlands)
- Bollywood dansoptredens
- DJ CEDO met o.a. Zouk, Merengue, Salsa,
Hindostaans, Kaseko, Nederlandse nummers. etc.

Aandachtpunten:
- drinken op eigen kosten aan de bar halen
- uw wensenlijst en suggesties t.a.v. de komende activiteiten
- Stg. Hindustani talentenjacht
- 2e bijeenkomst vrijdag 12 juni a.s.
- 3e bijeenkomst vrijdag 17 juli a.s.
- 4e bijeenkomst vrijdag 21 augustus a.s.
Datum: Vrijdag 22 mei 2009
Tijd:
18.30 tot 01.00 uur
Plaats: ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den Haag
Entree: 2,50 aan de poort (vol is vol) (Talenten hebben gratis toegang)
Voor informatie en reserveringen: stichtinghindustani@gmail.com mobiel 06-28479849
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Activiteit:
Frequentie:
Samenwerkingspartner:

Bekend maakt Bemind
1 keer per maand
Stichting Het Klokhuis

Het project: “bekend maakt bemind”
Doel van het project is de onderlinge betrokkenheid, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van
wijkbewoners uit de stadsdelen Segbroek en Archipel/Willemspark te vergroten door het
doorbreken van sociale uitsluiting en het bevorderen van dialoog en ontmoeting.
Doel hiervan is het wegnemen van vooroordelen over en weer door onbekendheid met andere
culturen. Deze interculturele activiteiten kunnen als bindmiddel fungeren tussen diverse groepen
bewoners van de wijk Archipelbuurt voor wie mogelijk een sociaal- en maatschappelijk isolement
op de loer ligt.
Het project “bekend maakt bemind’’ wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het samenleven
door westerse en niet westerse (Hindustaanse) bewoners met elkaar in contact te brengen door
middel van laagdrempelige sociale activiteiten. Naast de doelgroep is iedereen welkom, en kunnen
westerse 50+ ouderen hun allochtone leeftijdsgenoten uit de Hindustaanse gemeenschap in een
sfeervolle omgeving ontmoeten en chillen.
Doelgroep:
Westerse 50+ ouderen en 50+ ouderen uit de allochtone Hindustaanse gemeenschap.
Het gaat hierbij om toenadering tussen de doelgroep 50+ ouderen uit alle culturele achtergronden en
uitingen.
Aanpak:
1x per maandag zullen er thematische discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten worden
georganiseerd .
De westerse 50+ ouderen en hun Hindustaanse leeftijdsgenoten brengen hun eigen karakterstieke
kenmerken naar voren. Dit kunnen levensgewoonten zijn, verloop van het dagelijks leven, hoogteen dieptepunten van het bestaan, folkskaraktertrekken, vrijetijdsbestediing, feestkledij etc.
Looptijd project:
De doorlooptijd van het project is januari 2009 – december 2009
Voor dit project wordt een periode van een jaar uitgetrokken, om te bereiken dat er duurzame
relaties ontstaan tussen de deelnemers aan het project
En dat dit als voorbeeld kan dienen:
- voor andere burgers om ook deel te nemen aan een dergelijk project in de toekomst.
- dat burgers zelf ook dergelijke initiatieven ondernemen om bruggen te slaan naar elkaar binnen,
alsook buiten hun wijk.
Aantal activiteiten:
Er zullen 10 activiteiten worden georganiseert, waaronder een busreis naar Wijchen waar er een
bezoek zal worden gebracht aan een Mandir (Hindustaanse Tempel) en een Kerk.
Wij willen bevorderen dat culturen en religies o.a. Hindoes, Moslims en Christenen, niet gelovigen
en andere levensbeschouwingen veel meer kennis opdoen van elkaars religieuze en culturele
achtergronden en uitingen. Dat betekent vaak ook letterlijk in elkaars keuken kijken. Daarom willen
wij als organisatie samen met de deelnemers een bezoek brengen aan een Mandir en Kerk.
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Activiteit:
Datum:
Thema:
Lokatie:
Samenwerking:

Europese verkiezingen
31 maart 2009
Participatie en Solidariteit
Partycentrum Ons Huis
Stichting Kizilpilarlilar en Stichting Stedenband Den Haag - Warschau

Stichting Hindustani, Stichting Kizilpinarlilar en Stichting Stedenband Den Haag-Warschau nodigt
u uit om samen onze participatiedag te vieren
Thema: Participatie en Solidariteit
Participatie betekent dat iemand actief meedoet in de maatschappij waar hij woont. Dat kan door te
werken, ook dat is participatie. Door onderwijs te volgen, door vrijwilligerswerk te doen. Maar ook
door samen activiteiten te organiseren. Participatie slaat dus niet alleen op werken, maar is veel
breder dan dat. Het komt er op neer dat iemand 'meedoet' in de maatschappij waarin hij leeft.
Solidariteit hebben we nodig om de samenleving bij elkaar en leefbaar te houden. Als de
solidariteit verdwijnt, verdwijnen ook de menselijke waardigheid en de gelijkwaardigheid van
mensen steeds verder achter de horizon. Dan krijgen we hier net zulke scherpe tegenstellingen als in
Amerika. Vertaald naar de politiek betekent solidariteit het bij elkaar brengen van mensen. Zorgen
dat iedereen naar vermogen kan bijdragen door het beste in zichzelf naar boven te brengen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Programma:
14.00 uur
14.00 – 15.00
15.00 – 15.10
15.15 – 17.00

17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.45 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 01.00
01.00 uur

zondag 31 mei 2009
15.00 – 01.00 uur
partycentrum Ons Huis, Beatrijsstraat 120, Den haag
te bereiken met OV: tram 9

inloop en ontvangst met een hapje en drankje
luistermuziek
officiële opening door organisatie
- Koerdische volksdans
- Hindostaanse klassieke dansoptredens
- Poolse folklore
- zang en muziek door “Dilek Muzik Grubu”
multiculturele maaltijd
paneldiscussie “Wat betekent het Europese parlement voor ons”
afsluiten officiële gedeelte
Poolse muziekformatie Angels (3 dames)
MuziekFormatie Tripple M
samen opruimen

Voor informatie en aanmelding:
Stichting Hindustani
Stichting Kizilpinarlilar
StStedenband Den Haag – Warschau
Soerin Narain
Yadinreizen,
mw. Claudia Cenkale
06- 28479849
06-53176047
stichtinghindustani@gmail.com
info@kizilpar.com info.sdw@inter.nl.net
www.stichtinghindustani.nl
www.kizilpar.com www.stedenbanddenhaag-warschau.com
Toegang tot 17.00 uur gratis na 17.00 uur € 5,-- aan de poort
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Activiteit:
Frequentie:

“Hoe ga je om met je ouders” 2009
10x trainingen en 1x conferentie

Inleiding:
Kinderen die in de pubertijd komen, maken heel veel veranderingen door. Doordat hun lichaam
verandert, gaan ze zich anders voelen en anders over dingen denken. Er vinden verschuivingen
plaats in wat belangrijk is voor het kind.
Waren de ouders de belangrijkste personen voor het kind, in de pubertijd gaat de adolescent afstand
nemen van de ouders en gaan leeftijdsgenoten en vooral vrienden een steeds belangrijkere rol
spelen in het leven van de jongere.
In eigen ogen zich redelijk volwassen voelend, wordt van pubers ook verwacht dat zij zich min of
meer volwassen gedragen. Maar krijgen zij de kans om zich tot volle wasdom te ontwikkelen?
Schort het hen niet aan aandacht en vertrouwen van hun ouders?
Leren kinderen heden ten dage nog wel hoe zij hun gevoelens op een juiste manier kunnen uiten en
kunnen ouders dit zelf? Waar durven zowel ouders als kinderen beter tot elkaar te komen? Moet er
altijd iets ontoelaatbaars gebeuren voordat wij elkaar op ons gedrag aanspreken? Ouders hebben
soms geen oog voor de signalen die hun kinderen afgeven.
Probleemstelling:
Opvoeden tussen verschillende culturen wordt door veel ouders vaak als een zware opgave ervaren.
Wijkt de opvoedingsstijl welke in de betreffende cultuur gehanteerd wordt af van de opvoedingsstijl
in Nederland, dan escaleren de problemen. Een aantal jongeren voelt zich noch in de eigen
traditionele cultuur noch in de Nederlandse cultuur thuis. Sommigen voelen zich meer thuis in de
straatcultuur, welke de nodige problemen met zich kan meebrengen.
De huidige samenleving vraagt veel van pubers. Hoe gaat met de pubers van deze tijd, hoe staan zij
in de wereld en hoe staan ze tegenover hun ouders?
Doelstelling:
Stichting Meander heeft in 2007 en 2008 “train de trainers programma’s” aangeboden aan ouders.
Deze ouders hebben Meander geadviseerd om jongeren ook een “train de trainersprogramma” aan
te bieden, waarin de jongeren hun belevenissen met hun ouders kunnen weergeven. Hun eigen kijk
op de opvoeding kan onder de loep worden genomen. Ook kan er worden ingegaan op hoe zij
tegenover hun ouders staan. Tips en handvatten worden meegegeven over hoe zij met hun ouders
moeten omgaan, teneinde conflicten en stress te vermijden. De training dient vanuit de
belevingswereld van de pubers verzorgd te worden.
Aantal deelnemers:
- (6a) maximaal 16 (train de trainer)
- (6b) 80 deelnemers
Doelgroep en bereik:
Jongeren uit diverse doelgroepen, in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar
aantal bijeenkomsten en planning:
De training aan de 16 jongeren bestaat uit 4 bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten voor de training en een
bijeenkomst voor een uitgebreide evaluatie (train de trainer).
De jongeren dienen na de training zelf ook een drietal bijeenkomsten te organiseren voor
leeftijdsgenoten. Dit doen zij in koppels van twee. Aantal bijeenkomsten is acht sessies van drie
bijeenkomsten. Per sessie verwachten wij 10 jongeren te trainen.
Per sessie worden er 10 deelnemers verwacht.
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Opzet van het programma:
In de opbouw van het programma zal centraal staan de belevingswereld van jongeren. Hoe kun je
deze aansluiten op de wereld van ouders, zodat er beter omgegaan wordt met conflicten en stress.
Planning van het project:
Het project loopt van januari tot en met december 2009
januari - april
- brainstormsessie t.b.v. input programma
- fincanciën
mei
Start van de trainingen.
juli - oktober
In deze periode gaan de jongeren de voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
november
- conferentie
- planning maken
- draaiboek maken en bijwerken
- bespreken programma op inhoud en vorm
december
Evaluatie
Conferentie en locatie:
Conferentie voor een groot publiek te houden omstreeks eind november 2009.
Samenwerkingspartner is Stichting Meander, en hebben wij de volgende taakverdeling:
- werven deelnemers
Hindustani
- coördinatie bijeenkomsten
Hindustani
- coachen jongeren
Hindustani
- coachen jongeren bij de voorlichtingsbijeenkomsten
Hindustani/Meander
- mede-organiseren conferentie
Hindustani/Meander
- expertise en verzorging training
Meander
- evaluatie
Hindustani/Meander
Evaluatie, verslag en aanbevelingen:
- groepsevaluatie deelnemers: november 2009
- organisatie: december 2009
- na afloop van het traject zal een evaluatie verslag gemaakt worden, met conclusies en
aanbevelingen.

16

Samen Kerststukken maken 20 december 2009
Activiteit: Samen kerstukken maken
Thema:
Bevorderen van saamhorigheid

Datum: Zaterdag 23 december 2006
Lokatie: Dienstencentrum Copernicus

Op zaterdag 23 december 2006, was een programma georganiseerd waarbij vrouwen (moeders en
dochters) samen kerststukken maakten.
Doel van deze bijeenkomst was om ontmoeting en contacten te stimuleren en met elkaar in
gesprek te raken.
De kerststukken die gemaakt werden door de deelnemers werden vervolgens voorzien van een
nummer.
Net als in 2005 werd aan het eind van de avond de deelnemers een nummer trekken en de daarbij
behorende kerststuk meenemen naar huis.
Aan deze activiteit namen 64 vrouwen deel. Hiervan waren dat er 34 moeders en 30 meiden.
Voor deze activiteit werd er geen bijdrage gevraagd aan de deelnemers, immers samen met elkaar
dingen doen met de kerst was de motto. Het was wederom een geslaagde activiteit en zeker voor
herhaling vatbaar in 2007.
Aantal bezoekers was 64.
Bijdrage € 2,00 per deelnemer
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Activiteiten in voorbereiding
Overmatig alcoholgebruik:
Doel van het project is de eigenwaarde en zelfredzaamheid van Hindustaanse bewoners uit Den
Haag te vergroten door het bespreekbaar maken van en te debatteren over een taboe-onderwerp als
“overmatig alcoholgebruik” en de gevolgen ervan.
1a. Aanleiding:
Overmatig alcoholgebruik heeft alleen nadelige effecten. In de eerste plaats heeft overmatig
alcoholgebruik een direct schadelijk effect op de eigen gezondheid. Het verhoogt het risico op
hart‐ en vaatziekten, op beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen en op verschillende
vormen van kanker (mond, keel, slokdarm, borst, darm en lever). Verder heeft alcoholgebruik
invloed op de vruchtbaarheid en bij zwangere vrouwen op de pre en postnatale ontwikkeling van
het kind. En alcoholgebruik leidt gemakkelijker tot ongevallen in en om huis of in het verkeer.
In de tweede plaats zien we dat overmatig alcoholgebruik ook indirect tot schade leidt in de
relationele sfeer met familie, vrienden of anderen bij toevallige ontmoetingen. Dit uit zich, in de
privésfeer of op straat, in overlast via verbaal en non‐verbaal geweld. Denk aan huiselijk geweld,
vernielingen in de openbare ruimte of agressie in het verkeer.
1b. Inleiding:
De laatste tijd is er in het nieuws veel aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren, met name voor
alle excessen. Ouders maken zich over het algemeen genomen minder snel bezorgd over
alcoholgebruik dan over het gebruik van hasj of wiet. Dit komt waarschijnlijk doordat
alcoholgebruik veel meer geaccepteerd is in de Nederlandse samenleving en doordat de meeste
ouders zelf regelmatig alcohol drinken. Het uitproberen van alcohol wordt als een onderdeel van de
puberteit gezien en ouders vertrouwen erop dat hun eigen kind wel controle heeft over het gebruik.
Daarnaast speelt gebrekkige kennis over de schadelijke gevolgen van alcohol op niet volgroeide
jongeren een rol. Bij jongeren onder de 16 jaar heeft alcohol een heftiger effect op de hersenen, dan
bij oudere jongeren. Het kan tot een directe hersenbeschadiging leiden, maar ook tot een
belemmering van de groei van de hersenen, waardoor gedrags- en schoolproblemen kunnen
ontstaan.
2. Samenwerkingsparners:
Het project wordt in samenwerking met Stichting Meander en financiële ondersteuning van
gemeente Den Haag uitgevoerd.
3. Probleemstelling:
Hindostanen houden graag vast aan het beeld van succes: hard werken, studeren, trouwen en
kinderen. Problemen worden opgekropt of met veel alcohol weggespoeld. Praten over problemen
alcoholproblematiek onder Hindostanen wordt bestempeld als een oud, maar belangrijk probleem,
vooral door de daaruit voortvloeiende agressie jegens gezinsleden.
Alcoholgebruik is voor een aantal Hindostanen veelal een kwestie van gewoonte, maar ook
werkloosheid, statusverlies, relatieproblemen e.d. spelen vaak een rol. Werkloosheid, verslaving en
normvervaging gaan in een vicieuze cirkel rond. Het probleem is bekend en geeft reden tot zorg;
huisartsen zijn wel alert, maar ze staan nogal machteloos.
Het huidige kabinet richt zich op de preventie van schadelijk en overmatig alcoholgebruik van
oudere jongeren en op ‘probleemdrinken’. Zij verwacht het meeste effect van een evenwichtig en
samenhangend pakket van beleidsinstrumenten. Dat betekent niet alleen voorlichting, preventie en
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zelfregulering, maar ook meer dwingende maatregelen als wetgeving, accijnsheffing en daarnaast
goede zorg- en hulpverlening.
Een eerste aanzet dat gedaan zal worden is het bespreekbaar maken van alcoholgebruik en de
gevolgen daarvan.
5. Doelgroep:
De doelgroep ter bespreking van het onderwerp alcoholgebruik bestaat uit 2 delen:
a.
maximaal 15 personen (gewone burgers) die onder begeleiding van een gespreksleider het
probleem van alcoholgebruik en de gevolgen daarvan met elkaar bespreekt.
b.
Aan de slotconferentie zullen 300 mensen deelgenomen, zowel de gewone burgers als ook
professionals.

Thema: Absoluut gezag is iets van de oude stempel
Geen gezag: Jong volwassen Hindoestanen zitten tussen de manier van gezag uitoefenen van hun
ouders en hun eigen aanpak met hun eigen kinderen in. Een jonge moeder zegt het verschijnsel te
herkennen dat vader veel dingen oplegde, hierbij valt te denken aan trouwen of scholing. In de
familie kent zij ook gezinnen waar bijvoorbeeld helemaal geen discussie mogelijk was. Dit kon
resulteren in het weglopen van huis of zichzelf wat aandoen.
Een jonge vader vond zijn ouders in sommige gevallen streng. Zo mochten zij als kinderen uit, maar
niet tot in de ochtenduren. Deed je dat toch, dan volgde een preek of spraken de ouders zelfs niet
meer met de kinderen of zelf in hongerstaking gingen. Maar een goed gesprek erover was niet
mogelijk. Langzamerhand accepteerde zijn ouders hen als volwassen individuen.
Het stel denkt, in de tijd dat hun eigen dochter een puber is, minder inbreng in beslissingen van hun
dochter te hebben. Ze willen haar graag vrij laten in haar denken, maar weten niet hoe de situatie
over 15 jaar zal zijn. Volgens hen accepteren veel ouders tegenwoordig dat hun kinderen
meebeslissen. Het is vooral de oude stempel die hier moeite mee heeft, maar gaandeweg groeit ook
bij hen die acceptatie.
Streng, maar fijn
Vier Hindoestaanse jonge dames tussen de 16 en 19 jaar zeggen allemaal braaf naar hun ouders te
luisteren. Als zij iets willen wat de ouders niet zien zitten laten zij dit gaan. Ze zijn dan ook blij met
de ‘strenge opvoeding’, omdat hun ouders alleen het beste voor hen willen. Vroeger wilden ze wel
meer als ze naar leeftijdsgenoten keken, zoals uitgaan met vrienden en vriendinnen, maar achteraf
zijn zij blij dat zij toe niet mochten. Ook al mogen zij dit nog steeds niet, het stoort hen niet.
De 19 jarige van het stel zegt niet te weten of zij zichzelf in de hand zou houden als haar ouders
soepel zouden zijn. Als de vader iets verbiedt, accepteert zij dit ook van hem zonder hier verder in
discussie over te gaan. Haar ouders luisteren echter ook wel naar haar. Zo mag zij bijvoorbeeld wel
met vriendinnen of zusjes de stad in, mits zij zich ook netjes aan de afgesproken tijden houdt. Als er
wederzijdse afspraken worden gemaakt is het allemaal niet zo’n probleem.
De keuze voor een toekomstige partner laat zij ook zonder moeite over aan haar ouders. Wel wil zij
de uiteindelijke beslissing hierover zelf maken. Het feit dat zij nooit een vriend heeft gehad, vindt
zij niet erg. Haar volgzaamheid wordt ook erg gewaardeerd door haar omgeving, ook al kijken zij
verwonderd naar haar uithoudingsvermogen.
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Pas na het huwelijk, mogen kinderen zelf beslissen
Een Hindoestaanse man met drie volwassen, thuiswonende kinderen vindt dat hij het in huis voor
het zeggen moet hebben. Als hij iets beslist gebeurt dit ook. Zo dienen de kinderen bijvoorbeeld
door de weeks voor tien uur thuis te zijn.
Zijn zoon (23) werkt samen met hem op de zaak. Hij is volgens vader erg nonchalant, dus heeft een
strengere aanpak nodig. Zijn twee dochters zijn meegaander en accepteren het gezag van vader.
Volgens de man luisteren de kinderen goed naar hem omdat hij vanaf het begin streng is geweest en
pas toen zij ouder werden losser werd.
Wel zegt hij bereid te zijn met zijn kinderen te onderhandelen en zijn standpunt duidelijk te maken.
Hij vertelt zijn kinderen dan ook duidelijk dat hij zich zorgen maakt als zij te laat thuis zijn of
wegblijven. Zelf zegt hij zijn zoon niet altijd onder controle te hebben. Hij kan echter niet te streng
zijn, want anders kan de jongen dreigen met het verhuizen naar bijvoorbeeld zijn vriendin. Pas als
zijn kinderen getrouwd zijn, zegt hij, laat hij zijn gezag varen.
We praten, maar onderhandelen gebeurt niet!
Een Hindoestaanse vrouw vindt dat zij de baas over haar 13 jarige zoon blijft, zolang de jongen
onder haar dak woont. De zoon weet dat zijn moeder hem strenger opvoedt dan sommige
leeftijdsgenoten, maar vindt dat hij zo wel goed terecht komt. Zelf vindt hij dat hij een braaf kind is,
wat zijn moeder enthousiast beaamt.
De moeder zegt dat je als ouder met je kind mee moet kunnen praten, maar dat je hem ook uitleg
moet geven over wat goed en wat fout is. 90% van de keren is haar zoon het eens met de
gedachtegang van zijn moeder. Is hij dit niet, dan stuurt zij hem naar zijn kamer, zodat hij na kan
denken. Zielig vindt ze dit niet, hij krijgt namelijk alles op tijd volgens haar.
Alle beslissingen neemt ze niet voor hem, hij mag namelijk over alles met haar praten zegt ze. Zo
ook over de door haar zoon zeer gewilde scooter. Deze mag hij best in de toekomst, maar hij zal het
zelf moeten financieren. Haar zoon ziet liever de helft van de kostprijs betaald door zijn moeder.
Zijn moeder houdt echter voet bij stuk en zegt dat hij er echt zelf voor zal moeten verdienen.

Activiteiten nog in bespreking:
- Kinderboekenweek
- Conferentie kindermishandeling
- Dag van de Haagse Ontmoeting

Indra Varma
Aisah Manradj
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