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Samenwerking
Stichting Hindustani investeert in samenwerking met burgers, zelforganisaties, maatschappelijke
instellingen en professionele organisaties.
Deskundigen en professionele organisaties
De projecten en bijeenkomsten van Stichting Hindustani zijn maatschappelijk relevant en zijn
verankerd in de lokale gemeenschap en heeft grote raakvlakken met het werkveld van de
jeugdhulpverleningland.
Stichting Hindustani signaleert dat in haar werkzaamheden professionele aandacht en
deskundigheid onmisbaar is. Daarom worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met
gemeentelijke organisaties en deskundige partijen uit regio Haaglanden.
Zelforganisaties
Stichting Hindustani heeft goede contacten en samenwerkingsverbanden met zelforganisaties van
Turkse, Marokkaanse, Afrikaanse, Bulgaarse en Poolse bevolkingsgroepen in Den Haag.
Doel hiervan is het bevorderen van integratie, leefbaarheid, educatie, gezondheid, emancipatie en
kunst en cultuurgerichte activiteiten en in dat kader gezamenlijke activiteiten te realiseren.
Praktijkervaring voor stagiaires en werkloze jongeren
Stichting Hindustani stimuleert activiteiten waardoor individuen leren ontdekken wat hun
kwaliteiten/talenten zijn. Deze activiteiten zijn gericht op geven van voldoende mogelijkheden en
ondersteuning van vrijwilligers.
Vrijwilligers van, en jongeren die stage doen bij Stichting Hindustani worden ingezet bij activiteiten
van professionele organisaties. Dit betekent dat zowel beleid als uitvoering gericht zijn op het
benutten van alle mogelijkheden om competenties te ontwikkelen, om te mogen en kunnen leren.
Door gerichte programma's, deskundigheidsbevordering, leerwerkplek, inzicht in leertraject, etc.
Hoofddoelstelling van de samenwerking met professionele organisaties is het vergroten van de
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt, het leren hoe het in de praktijk aan toe gaat door met
cliënten in contact te komen, en van de algemene bewustwording.
In ieder netwerk van jongeren zitten er echter ook slachtoffers van kindermishandeling. Met de
verkregen kennis en vaardigheden zijn deze jongeren eerder in staat om kindermishandeling te
herkennen en de nodige acties te ondernemen. Dit is van belang, omdat uit de huidige praktijk
gebleken is dat slechts een beperkt deel van de meldingen van kindermishandeling van
professionals komt.
Deze bewustwording moet echter wel toe leiden dat kindermishandeling eerder gesignaleerd wordt
en er acties uit voortkomen, waaronder het melden bij de betreffende steunpunten.
In aansluiting op de workshops “We Can” in 2012, heeft Stichting Hindustani de steunpunten
benaderd met het voorstel om de getrainde jongeren in te zetten bij de voorlichtingsbijeenkomsten
die deze organiseren ten behoeve van professionals. De ervaringen van de jongeren kunnen hierbij
als input dienen wanneer het gaat om de aandacht voor de niet-westerse wij-cultuur in relatie tot
kindermishandeling. Het project “We Can” krijgt een vervolg in 2013.
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Vrijwilligerswerk stagiaires en werkloze jongeren 2012
Griffie (Gemeente Raad) Gemeente Den Haag en Stichting Hindustani
De gemeenteraad wil de betrokkenheid van jongeren c.q. jong volwassenen binnen de gemeente
vergroten. Jongeren hebben namelijk invloed op het beleid binnen de gemeente. Zo bestaat er
stemrecht. De opkomst onder jongeren is erg laag. Door niet te stemmen, maak je ook een keus:
namelijk dat je eens bent met wat er voor jou wordt gekozen!
Doel
Hagenaars op de hoogte brengen van de middelen die de gemeenteraad aanreikt om invloed uit te
oefenen op de Haagse politiek. Veel burgers weten niet hoe en dat dit kan. De doelgroep is
jongeren/jong volwassenen.
1ste bijeenkomst
Op donderdag 19 januari is in opdracht van de raad een bijeenkomst georganiseerd met als doel om
ideeën te verzamelen ten behoeve van effectieve raadscommunicatie met jonge Hagenaars.
Aan deze bijeenkomst hebben zes jongeren van Stichting Hindustani deelgenomen.
Tijdens de brainstormsessie van 19 januari zijn er veel nieuwe ideeën aangedragen door de
jongeren, tips en aanvullingen op het huidige communicatiebeleid van de raad.
Door daadwerkelijk in gesprek te gaan met de doelgroep zal er persoonlijker contact ontstaan tussen
de doelgroep met de lokale politiek. Hierdoor kan overigens de ‘tone of voice’ beter worden
afgestemd op de doelgroep en het soort jongere op het evenement.
2e bijeenkomst
Op dinsdag 25 september is er een gesprek geweest in de Commissieperskamer van het stadhuis,
Spui 70. Dit gesprek bood zowel de raad als jullie de gelegenheid om onderwerpen te agenderen die
voor jonge Hagenaars van belang zijn.
Aan deze bijeenkomst hebben vier jongeren van Stichting Hindustani deelgenomen.
De raad zal aansluiting zoeken bij bestaande jongerenevenementen om daar de interactie te zoeken
met Haagse jongeren over lokale politiek. De raad zal waar mogelijk voorafgaand aan het
evenement in gesprek gaan met Haagse jongeren en studenten(verenigingen) en hen betrekken bij
het organiseren van activiteiten of evenementen voor de raad. Ook zullen wij in de communicatie
meer gebruik maken van het netwerk van de diverse studenten- en studieverenigingen en
onderwijsinstellingen.
Referentie: Tina Ehrami, Senior raadsvoorlichter, Telefoon 070-353 3219, Tina.ehrami@denhaag.nl
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Centrum Jeugd en Gezin Den Haag - Segbroek/Loosduinen (CJG)
Stichting Hindustani heeft een bijdrage geleverd tijdens de Week van de Opvoeding. Jongeren en
stagiaires van Stichting Hindustani hebben geholpen bij diverse organisatorische werkzaamheden
op het CJG zelf en in de wijk. Ondersteund bij de praktische voorbereiding en uitvoering van Week
van de Opvoeding (1 t/m 7 oktober) en bij de netwerkbijeenkomst Kindermishandeling voor
scholen 30 oktober en 1 november 2012.
Twaalf vrijwilligers en stagiaires hebben een bijdrage geleverd: Büsra Alabacak, Elena
Amanatidou, Maryse Bokkem van, Intizaar Entedar Al-Husseinawy, Anuska Mohangoo,
Kiran Raghosing, Gidi Statius, Andjenie Narain, Farah Afzal, Felicia Sadloe, Azjdar Alijev,
Soerin Narain, Bryan Oeditram en Rohita Sewkaransing.
Netwerkmiddag CJG Segbroek. Kennismaken met het CJG rondom kindermishandeling
CJG- Segbroek dinsdag 30 oktober van 12:30 -17:00 uur
Zo’n 12 scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en een grote groep professionals uit de
jeugdhulpverlening kwamen op deze middag bijeen om uit te wisselen over de noodzaak van de
nieuwe meldcode en de dilemma’s die men in de praktijk tegen kan komen rondom het
bespreekbaar maken en melden van kindermishandeling, in de brede zin van het woord.
CJG- Loosduinen donderdag 1 november 12:30 -17:00 uur
Het maximum aantal van zo’n 47 deelnemers waren aanwezig tijdens deze middag in het CJG aan
Hanenburglaan 339 te Loosduinen. Hiervan zijn 15 mensen werkzaam op een school (docenten,
intern begeleiders, coördinatoren, etc.), een aantal zijn gasten/sprekers (schoolwijkagent,
deskundige) en anderen zijn werkzaam bij het CJG voor één van de aangesloten organisaties:
jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werker, bureau jeugdzorg, gezinscoach, etc.
Sketch
Na de pauze worden de aanwezigen verrast door een toneelstuk met sketches van vrijwilligers van
de stichting Hindustani. Een heftige ruzie tussen een traditionele vader en zijn angstige dochter en
gehoorzame vrouw worden indrukwekkend neergezet.
De moraal van het verhaal is dat voor specifieke doelgroepen zoals sommige
Hindustaanse ouders maar ook uit andere culturen, het zinvol kan zijn iemand uit de
eigen gemeenschap te laten bemiddelen, iemand die respect afdwingt. Leeftijd en
eergevoel zijn belangrijke waarden om rekening mee te houden. Maar via een
vertrouwenspersoon uit het netwerk kan gezichtsverlies overbrugd worden.
Stichting Hindustani maakt taboe- onderwerpen bespreekbaar.
Met veel dank aan:
De jongeren en vrijwilligers van stichting Hindustani voor hun hulp en het
uitvoeren van de sketch.
De organisatoren:
Petra Scheffers, Jeugdverpleegkundige GGD
Bianca Das, coördinator CJG Segbroek
Lidia van Albada – Medewerker Wijkcontacten en Netwerken Segbroek,
Lidia.vanalbada@voorwelzijn.nl
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Raad voor de Kinderbescherming

Stichting Hindustani is een samenwerkingsverband aangegaan met De Raad voor de
Kinderbescherming. Jongeren voeren hun werkstraffen uit bij Stichting Hindustani. Doel van deze
samenwerking is dat wij jongeren kunnen motiveren en stimuleren om na hun werkstraf te blijven
“hangen” bij Stichting Hindustani als vrijwilliger en hierdoor positieve impulsen tot zich nemen.
In 2012 hebben 2 meisjes van 16 en 17 jaar hun werkstraffen uitgevoerd bij Stichting Hindustani.
Reverentie; mw. Jeanette Lankhuijzen.
Bureau Jeugdzorg
Vrijwilligers van Stichting Hindustani begeleiden jongeren. 1 meisje van 16 jaar en 1 jongen van 14
jaar hebben wij geprobeerd te helpen. Het meisje is een tijdje inwonend geweest bij een vrijwilliger
van de Stichting. Hierna is zij terug gegaan naar haar moeder en woont nog steeds bij haar moeder.
De jongen van 14 jaar is uit huis geplaatst. Familieruzie was de oorzaak. De oma van de jongen
(moeder van moeder) en de moeder van de jongen hebben grote ruzie. De jongen woonde eerst bij
haar oma. De moeder stelde dat niet meer op prijs en het is geëscaleerd, zodanig dat de jongen uit
huis is geplaatst.
Vrijwilligers van Stichting Hindustani hebben bemiddeld bij het conflict. De moeder blijft bij haar
standpunt. Ze wil geen contact met haar moeder en de moeder legt alle schuld bij jeugdzorg.
Reverentie; mw. Judith Vieveen, ambulant hulpverlener
Stichting Jeugdformaat
Beste stichting Hindustani,
Ik bied begeleiding aan een Hindoestaans meisje van bijna 18 jaar op een middelbare school in
Zoetermeer. In haar gezin vindt heel veel huiselijk geweld plaats, gericht op moeder en dat maakt
zij al heel haar leven mee. Ze geeft steeds aan dat haar moeder geen hulp wil. Zij zelf wil wel graag
hulp. Hoe kan ze haar eigen grenzen aangeven en toch haar moeder op een bepaalde manier
ondersteunen. Ook heeft ze veel last van de manier waarop haar ouders met haar omgaan en het
verschil bijvoorbeeld in omgang met haar broer.
Ik ben opzoek naar hulp voor haar die door een hulpverlener geboden wordt die veel verstand heeft
van de hindoestaanse cultuur. Ze is overigens niet suïcidaal.
Wij hebben geprobeerd contact te krijgen met het meisje. Zij wil geen contact met Stichting
Hindustani (Hindostanen) omdat zij bang is dat haar moeder erachter kan komen en hierdoor nog
meer elende wordt veroorzaakt.
Referentie: Hiske Zuijderwijk, School Maatschappelijk Werk Haaglanden, t. 06-29004162
e. h.zuijderwijk@jeugdformaat.nl
Kessler Stichting
De Kessler Stichting, organisatie voor maatschappelijke opvang, is een van de partners bij de
uitvoering van het Haagse Plan van Aanpak “Den Haag Onder Dak”. Focus in Den Haag Onder
Dak ligt bij herstel (zo zelfstandig mogelijk wonen) en preventie (voorkomen van dakloosheid).
Wanneer professionele ondersteuning niet meer nodig is, stromen cliënten uit en gaan zij, vaak
stapsgewijs, weer zelfstandig wonen. Vanuit het traject bij de Kessler Stichting worden cliënten
gestimuleerd in een ander ritme te komen en te wennen aan een regelmatig bestaan. Het weer
wennen aan de verantwoordelijkheden, verplichtingen en verwachtingen is noodzakelijk voor de
cliënten, alvorens zij de draad van gewoon leven en werken weer op kunnen pakken. Hierbij wordt
bedoeld het meer stimuleren tot deelname aan (sociale) activeringstrajecten. Toch valt een deel van
de cliënten terug in oud gedrag, nadat zij zelfstandig zijn gaan wonen en de relatie met de Kessler
Stichting steeds meer afneemt en uiteindelijk beëindigd wordt.
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Het is van belang dat cliënten participeren in de samenleving. Het gevoel hebben ertoe te doen en
deel uit te maken van een gemeenschap vergroot het zelfvertrouwen van ieder mens. Het is
belangrijk om hieraan te blijven werken en behaalde resultaten te blijven behouden, ook als cliënten
vertrekken bij de Kessler Stichting. Juist hier kunnen de stagiaires en werkloze jongeren van
Stichting Hindustani een grote en belangrijke rol vervullen. Nazorg = preventie: wanneer voldoende
aandacht wordt besteed aan de nazorg, is dat een manier om preventie te bewerkstelligen.
Doel





Voorkomen dat ex-cliënten van de Kessler Stichting terugvallen: nazorg is preventie;
Het bieden van brede maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het opbouwen van een
(sterker) sociaal netwerk voor de groep ex- clienten;
Het ontwikkelen van een effectief preventief aanbod en nazorg voor de doelgroep;
Toeleiding naar zinvolle vrijetijdsbesteding/dagbesteding.

Stichting Hindustani werkt samen met welzijnsorganisatie Zebra. Ex-clienten van de Kessler
Stichting kunnen nadat de begeleiding is gestopt tijdelijk gebruik maken van het steunpunt van de
Kessler Stichting: Rentree. Via dat steunpunt wordt contact gelegd met een 'maatje'.
Het maatje gaat wekelijks met de ex-client op stap. Samen proberen ze aansluiting te zoeken bij
bestaande voorzieningen en netwerken. Het maatje kan net even dat steuntje in de rug zijn dat
mensen nodig hebben. Vijf jongeren van Stichting Hindustani doen mee met het project.
Het samenwerkingsverband krijgt een vervolg in 2013.
Referentie: mw. Serpil Ateş (Algemeen Maatschappelijk Werk)
Just Care
Eén op de vier Nederlanders krijgt tegenwoordig te maken met een vorm van psychische en
psychiatrische klachten zoals bijvoorbeeld: depressie, manisch depressieve stoornis,
dwangstoornis, paniekstoornis en fobieën, eetstoornis, borderline.
Bij Just Care kunnen cliënten terecht voor behandeling van psychische en psychiatrische klachten
en (woon)begeleiding. Daarnaast worden activiteiten ontplooit op het gebied van preventieve
hulpverlening.
Twee jongeren hebben via Stichting Hindustani gedurende een half jaar stage gelopen en
werkervaring opgedaan. Het samenwerkingsverband krijgt een vervolg in 2013.
Reverentie; mw. Ashni Tika (ambulante begeleiding)
Stichting LIMOR Den Haag
LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) helpt mensen
die door allerlei omstandigheden buiten de maatschappij zijn komen te staan, weer een eigen plek in
de samenleving te krijgen.
De mogelijkheid om stagiaires van st Hindustani stage- praktijkuren bij LIMOR te laten volgen is
gerealiseerd. Tussen Stichting Hindustani en LIMOR is afgesproken dat stagiaires gaan helpen bij
dagbesteding of door het organiseren van een groepsactiviteit op een woonvoorziening of in de
wijk, waardoor cliënten meer naar buiten komen.
Gezien de doelgroep kan dit echter een redelijk zware stage betreffen waar een stagiaire wel tegen
bestand moet zijn. Alles hangt of staat daarom met de motivatie en weerbaarheid van de stagiaires
en het aantal praktijkuren dat ze moeten vervullen.
Voor stage bij LIMOR komen voorlopig 2 stageplaatsen beschikbaar in 2013.
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Stagiaires van Stichting Hindustani solliciteren voor het praktijkgedeelte bij LIMOR. Hiermee doen
de stagiaires praktijkervaring op door het schrijven van een sollicitatiebrief en het daadwerkelijk
een sollicitatiegesprek aangaan. Als de kandidaten geschikt bevonden worden kunnen ze starten met
hun stage bij LIMOR gedurende een half jaar.
Het samenwerkingsverband krijgt een vervolg. In 2013 zullen er vier stagiaires ingezet worden.
Reverentie; mw. Margot Zylicz (hoofd woonvoorziening)
Kompassie
Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken
van keuzes of het aanpakken van voor u lastige situaties op het gebied van behandeling, sociale
contacten, wonen, leren en werken. De ervaringsdeskundigen helpen graag en geduldig hun
collega’s met GGZ ervaringen op de goede weg. Je kunt bij ons met je verhaal terecht.
Stagiaires van Stichting Hindustani doen praktijkervaring op bij Stichting Kompassie. Elke maand
loopt een stagiaire mee bij Kompassie en werkt hierdoor aan haar/zijn competenties 1.1.
Via ons roulatiesysteem komen stagiaires aan bod om stage te doen bij Kompassie.
In 2012 hebben vier stagiaires van Stichting Hindustani stage gedaan bij Kompassie.
Het project krijgt een vervolg in 2013.
Referentie: mw. Hatice Duran, Tel 070 427 32 40, Mail h.dogan@kompassie.nl
Stichting Mantelzorg Den Haag
Festival “Over grenzen”
Op zaterdag 10 november 2012 is door de beide SA’s en Stichting Mantelzorg/CIPO een
gezamenlijk stedelijk evenement gegeven. Deze bijeenkomsten worden jaarlijks georganiseerd en
zijn gericht op ontmoeting, het actief voeren van een dialoog en het delen van informatie. Mensen
uit Den Haag, met o.a. een culturele achtergrond en mantelzorgen, komen tijdens deze
bijeenkomsten in contact met een grote groep aanbieders die cultuursensitieve zorg en respijtzorg
bieden. Dit festival brengt burgers, belangenorganisaties en aanbieders bij elkaar.
Het doel van het project;
1. Het festival organiseren op de landelijke dag van de mantelzorg (10 november) als blijk van
waardering aan de mantelzorgers. Het jaarlijks terugkerend mantelzorgfestival in Den Haag
is gericht op ontmoeting, ontspanning en educatie.
2. Profileren en verder ontwikkelen van cultuursensitieve zorg door het bij elkaar brengen van
(migranten) zorg-/welzijnorganisaties, belangenbehartigers en Haagse burgers.
3. De jaarlijkse prijsuitreiking van de cultuursensitieve medewerker, informatiebron en
faciliteit.
Stichting Hindustani leverde een bijdrage tijdens het festival “Over Grenzen”. Jongeren en
stagiaires van Stichting Hindustani hebben geholpen bij diverse organisatorische werkzaamheden.
Ondersteund bij de praktische voorbereiding en uitvoering.
12 vrijwilligers en stagiaires van Stichting Hindustani hebben zich ingezet om de bezoekers van dit
festival rond te leiden, welkom te heten en de bezoekers te begeleiden naar de diverse workshops.
Van de sketch ouderenmishandeling werd daar door Stichting Hindustani een voorstelling gegeven.
Met deze sketch lieten wij zien hoe eenzaam ouderen kunnen zijn.
Vier stagiaires van Stichting Hindustani zouden in het theater een presentatie over aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling geven, wat niet doorging vanwege het gebrek aan ruimte voor de
workshop. Reverentie: mw. M. Haring 06-10817364
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Stichting Rainbow
Stichting Rainbow en Stichting Hindustani werken reeds enkele jaren
samen om het bereik te vergroten van de doelgroep die anders seksueel
geaard is, m.n. binnen de Haagse gemeenschap.
Zowel Stichting Hindustani als Stichting Rainbow zijn zich ervan bewust
dat dit een lange weg betreft om die mensen te bereiken voor wie deze
ontmoetingen bedoeld zijn binnen de Haagse gemeenschap. Om de
doelgroep te bereiken is naast publiciteit via de bekende weg, essentieel de
“mond op mond reclame” binnen de etnische gemeenschappen.
Wat hopen wij met deze samenwerking te bereiken?
a. het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen diverse
etnische groeperingen;
b. de acceptatie van homoseksualiteit binnen de eigen etnische
groepering;
c. en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In 2013 zijn 4 gezamenlijke bijeenkomsten gerealiseerd in het Syndicaat en DC Copernicus.
Aanpak

kindermishandeling “We Can”

Voor deze gezinnen geldt veelal dat ze niet makkelijk naar de reguliere instellingen gaan. Vaak
leven er wel vragen bij de jongeren, maar men is niet gewend om met deze vragen naar buiten te
treden. De volgende stap is deskundigheidsbevordering van jongeren.
Plan van aanpak
aan deskundigheidsbevordering wordt onder meer vorm gegeven door diverse gerichte
trainingen en voorlichtingsactiviteiten voor jongeren
deskundiger maken van jongeren in het signaleren van psychosociale problemen bij anderen
jongeren
inbreng van specifieke deskundigheid over en coaching in het communiceren met jongeren
bemiddelen tussen kinderen en ouders
begeleiding, ondersteuning en nazorg gedurende het project door professionals.
Deskundigheidsbevordering bij jongeren
In het kader van een goede sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is het van groot belang
dat jongeren kennis hebben om de signalen te (h)erkennen en om te gaan met sociale problematiek
van kinderen. Naast de ondersteuning van de jongeren willen wij hun ook deskundiger maken op
het gebied psychosociale problemen bij kinderen. Met behulp van trainingen en
voorlichtingsbijeenkomsten willen wij bereiken dat de jongeren in hun omgang met andere jongeren
beter in staat zijn signalen bij kinderen op te vangen, die wijzen op gedrags- ontwikkelings- of
(leer)problemen in de thuissituatie.
Stichting Hindustani richt zich op moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen. Doorgangs betreft het
gezinnen in een achterstandspositie. Ze hebben te maken met risicofactoren als armoede,
werkeloosheid, discriminatie, sociaal isolement en/of onveilig opvoedingsklimaat en gezinnen die
te maken hebben met echtscheiding, sociaal isolement van de ouders, overlijden van ouders,
emotionele en hygiënische verwaarlozing van kinderen door ouders.
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Doel deskundigheidsbevordering jongeren
door in maatschappelijke contacten en in de opvoeding duidelijk te maken dat geweld geen
acceptabel middel is om problemen op te lossen of frustraties af te reageren
meldingsbereidheid omhoog te krijgen. Dat doen wij door jongeren op te leiden, zodat zij in
staat zijn tekenen van mogelijke kindermishandeling herkennen en erkennen
bij een vermoeden van kindermishandeling de betrokken instanties in schakelen
zoveel mogelijk voorkómen van kindermishandeling
zo snel mogelijk signaleren en onderzoeken van vermoedens
het voorkomen dat huiselijk geweld overgaat van generatie op generatie.
GGZ- ambassadrices in de wijk
Locatie: Buurthuis Octopus Delftselaan 12, Den Haag
Data:
Maandag 21 mei: 17.00 uur – 21.00 uur
Maandag 04 juni: 17.00 uur – 21.00 uur
Maandag 18 juni: 17.00 uur – 21.00 uur
Psychische gezondheid
De gezondheidstoestand van inwoners van een aantal Haagse wijken vraagt de nodige aandacht.
Met name Hindostanen hebben veel last van psychische klachten. Zij weten niet altijd de weg te
vinden naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Bovendien sluit het zorgaanbod niet altijd aan
bij de wensen en verwachtingen van clienten.
Depressie bij jongeren
Bij jongeren is een depressie minder eenvoudig vast te stellen en kan het samengaan met
gedragsproblemen en gedragsveranderingen, zoals prikkelbaarheid, onrustig zijn, zich terugtrekken
en risicovol gedrag.
Bij ouderen wordt een depressie vaak niet herkend, omdat de klachten aan de leeftijd worden
toegeschreven. Daarnaast spelen bij ouderen vaak lichamelijke klachten, motorische vertragingen
en vergeetachtigheid ook een rol.
Beschermende factoren tegen psychische en depressieve klachten zijn onder meer:
een beschermend opvoedklimaat, een stimulerende school- en werkomgeving, weerbaarheid, een
goed sociaal netwerk (in de buurt), voldoende emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden en
competenties en een gezonde leefstijl.
Een goede psychische gezondheid maakt weerbaarder tegen problemen en helpt om geestelijk en
emotioneel in evenwicht te blijven en minder kwetsbaar te zijn voor het ontwikkelen van
psychische en lichamelijke klachten. Bij een optimale psychische gezondheid kunnen mensen
succesvol functioneren wat resulteert in productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen
en de mogelijkheid tot aanpassen en omgaan met tegenslagen.
Cursus
Door een cursus te volgen, worden jongeren opgeleid tot GGZ ambassadrices.
Deze GGZ- ambassadrices hebben toegang tot de gemeenschap en kennen de
culturele codes. Daardoor weten zij vaak wat er leeft bij de gemeenschap en welke
hindernissen mensen uit de gemeenschap ondervinden om bij een GGZ instelling
aan te kloppen. De GGZ ambassadrices vangen signalen op en leiden potentiele
deelnemers naar voorlichtingen en trainingen van Parnassia Context. De
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ambassadrices kunnen ook de informatie over psychosociale en gezondheidsthema’s binnen de
eigen gemeenschap bespreken .
Een GGZ-ambassadrice is geen hulpverlener maar vormt een met schakel Parnassia Context.
Inhoud cursus
Verschillende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus zoals veel voorkomende ziekten en
diverse voorzieningen. Maar ook worden vaardigheden getraind zoals het aangaan van gesprekken
met potentiele clienten, hoe signalen te herkennen en hoe je de cliënt kan stimuleren om contact op
te nemen met Parnassia.
Onderwerpen tijdens de cursus:
- Geheimhouding t.a.v personen en problemen, omgaan met vertrouwelijke informatie
- Interculturele communicatie, gespreksvoering, motiveren
- Sociale kaart
- Info over stress en depressie
Vrijwillige inzet
- Jongeren die betrokken zijn bij de eigen gemeenschap hebben voldoening om daadwerkelijk
bij te kunnen dragen aan de psychische gezondheid van de leden van de eigen gemeenschap.
- Door de cursus te volgen vergroten jongeren hun kennis over het geestelijk welzijn en het
zorgaanbod in de GGZ.
- Jongeren vergroten hun netwerk en kunnen een bijdrage leveren aan een beter bereik van het
professioneel aanbod onder de doelgroep.
Doelgroep
De cursus was bestemd voor Hindostaanse jongeren, die zich vrijwillig willen inzetten om een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de psychische gezondheidstoestand van de Haagse
Hindostaanse inwoners.
15 stagiaires en werkloze jongeren, waarvan 12 van Hindostaanse afkomst volgden de cursus.
Training door
Context, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep
Trainer: Inge Kuiper, preventiefunctionaris
Afsluiting training
Met dank aan de trainer voor haar goede en duidelijke uitleg. De jongeren hebben de training als
zeer leerzaam ervaren.
Samenwerkende partijen
Deze cursus is gegeven op iniatief van Expertcentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling in
samenwerking met Stichting Hindustani en vrouwenvereniging AASRA.
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Kindgerichte werving pleeggezinnen
Aanleiding
Vanuit bureau jeugdzorg Haaglanden is veel vraag naar pleegouders en dan voornamelijk
Hindustaanse pleegouders. Het gaat in dit geval om moeilijker plaatsbare kinderen en is het voor
bureau jeugdzorg lastig om als ‘buitenstaanders’ binnen te komen in een cultuur die toch wel
gesloten is en buitenstaanders vaak wantrouwen en wordt het gezien als een schande om niet er toe
in staat te zijn om je eigen kinderen te kunnen opvoeden. Bureau jeugdzorg vind het belangrijk om
kinderen in een gezin van eigen cultuur te plaatsen door dat er dingen herkenbaar zijn voor het kind,
de gewoontes en het geloof.
Door een voorlichting te komen geven bij Stichting Hindustani hoopt bureau jeugdzorg de ingang
wat gemakkelijker te maken en dat de deelnemers weer verder kunnen rondkijken binnen hun
netwerk en dit onderwerp onder de aandacht kunnen brengen.
De voorlichting vond plaats op maandagavond 17 december 2012 in buurthuis Octopus. De
vakkracht die deze informatie verschafte was Paul Donkers van Jeugdformaat afdeling pleegzorg.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit voornamelijk 20 Hindustaanse stagiaires en vrijwilligers van Stichting
Hindustani. Zei vallen in de leeftijd van 13 tot 60 jaar oud.
De deelnemers gaven aan dat zij dit zeer interessant vonden en sommige mensen zijn diep geraakt
door een aantal ontroerende verhalen. Ook gaven een aantal deelnemers aan dat zei veel hebben
geleerd hiervan en binnen hun eigen netwerk zullen kijken voor mogelijke pleegouders.
De conclusie is dat het doel van de voorlichting is behaald.
Promotie kindgericht werving pleeggezinnen in 2013
In 2013 gaat Stichting Hindustani starten met het voeren van publiciteitscampagnes om te helpen bij
het werven van pleegouders. Verder gaan stagiaires en werkloze jongeren van Stichting Hindustani
helpen bij het werven van pleeggezinnen door mee te doen aan de promotie hier van.
Voor 2013 volgt er een verdere samenwerking met Laura Juliënne, Kindgerichte werving
pleeggezinnen, Stichting Jeugdformaat.
Ontdek de pleegouder in jezelf
Neem contact op met het servicecentrum pleegzorg van Jeugdformaat via 070 850 12 34 of
pleegzorg@jeugdformaat.nl. U vindt meer informatie over pleegzorg op www.jeugdformaat.nl.
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Multiculturele Jongerendag
Zondag 7 oktober
Adres: Daguerrestraat 16 (Dcc Copernicus)
Multiculturele Jongerendag
In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat iedereen ondanks de
onderlinge verschillen toch op een goede manier met elkaar omgaat.
Jongeren Debat
Hoe verloopt de integratie van Polen in Den Haag? Hoe ervaren de Polen dit zelf? Wat is de visieen mening van verschillende organisaties in Den Haag die dagelijks met Polen te maken hebben?
Wat is integreren nu eigenlijk en waarom zijn daar vaak negatieve associaties mee?
Op deze, en nog veel meer vragen, werd naar antwoord gezocht tijdens het debat. Integratie wordt
belicht als een morele keuze die juist voordeel oplevert, niet alleen voor de maatschappij, maar
vooral voor het individu.
Jongerenprogramma
Creatief doen (schilder-/tekenwedstrijd)
Open Podium (Poolse&Hindustaanse&Bulgaarse jongeren)
Prijsuitreiking voor het beste creatieve werk
1.1 Doelgroep en bezoekers
De jongerendag is bezocht door 84 bezoekers, waarvan 70% jongeren. Van de bezoekers waren
50% van Hindostaanse- 30% van Poolse- en 20% van Bulgaarse komaf.
Organisatie
Deze activiteit is MPVV i.s.m. stichting Hindustani en Multiculterele Groep
Bulgarije.

Haagse jongeren - Next Generation
Datum: Zondag 16 december 2012
Locatie: Poolse Centrum / Samen Sterk
Adres: Zieken 103, 2515 SB Den Haag
Doel
Hoe verloopt de participatie van jongeren in Den Haag? Hoe ervaren de jongeren dit zelf? Wat is de
visie- en mening van jongeren uit verschillende etnische groepen in Den Haag? Wat is participeren
nu eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden? Op deze, en nog veel meer vragen, wordt naar antwoord
gezocht tijdens het debat. Door het debat zal de discussie over participatie weer gaan ‘leven’.
Het is een debat waarbij de volgende drie punten centraal stonden:
•
Hoe snel moet men kunnen ingrijpen als jongeren de aansluiting met de maatschappij
dreigen te verliezen?
•
Hoe zorgen we dat jongeren meedenken - en meedoen in de maatschappij?
•
Hoe kunnen we de positieve kanten van de jongeren laten ontdekken en waarderen?
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Programma
- Inloop met muziek van Trio Jaap Berkhout en zang van Joa (Jazz groep)
- Opening van debat door Claudia Cenkala (directeur MPVV & Poolse Centrum)
- Debat geleid door Joan Biekman (Haagse Jongerenambassadeur Cultuur & Talent)
- ZiRe (Hip Hop Groep)
- Mel Khamssi (Stand up comedian)
- Aarti (Bollywood Indiase dansgroep)
- SWEETHARD (muzikale voorstelling)
- DJ Richy Stylez
Doelgroep en bezoekers
Deze bijeenkomst is bezocht door 50 bezoekers, waarvan 80% jongeren. Van de bezoekers waren
40% van Hindostaanse- 50% van Poolse- en 10% van Surinaamse komaf.
Organisatie:
Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid (MPVV) i.s.m. Stichting Samen Sterk en
Stichting Hindustani
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Thema:

Datum:
Locatie:
Aantal deelnemers:

“Mannen onderweg naar Morgen”
Zondag 1 juni – 31 december 2012
buurthuis Octopus, Delftselaan 12 Den Haag
25 Hindostaanse mannen

Communicatie in de Hindostaanse gemeenschap
De traditionele Hindostaanse cultuur is geen onderhandelingscultuur.
Ouders praten niet of nauwelijks met hun kinderen maar geven
opdrachten en commanderen. Op het weerwoord van kinderen wordt
door ouders veelal hard opgetreden. Over wat een kind zou willen wordt in principe niet gesproken,
en over gevoelens al helemaal niet. De ouders kunnen hun eigen gevoelens vaak al moeilijk onder
woorden brengen, laat staan dat zij (kunnen) reageren op de gevoelens van hun kinderen. Dus als er
echt met een kind gepraat moet worden, zullen ouders al snel een pandit of imam inschakelen in de
hoop dat deze met een bezwerende formule de problemen laat verdwijnen. Voor kinderen biedt
deze interventie geen enkele soelaas. Hun emoties en problemen worden niet serieus genomen,
maar bezworen.
‘Ik zou blij zijn als mijn vader me een keer een aai over mijn bol gaf en me zou vragen hoe het op
school gaat’, aldus de jongen. Hij had geprobeerd er met zijn ouders over te praten maar kreeg de
reactie ‘Ik werk toch hard voor jullie?’.
Vaders en moeders
In de veranderende maatschappelijke verhoudingen hebben mannen (meer) moeite met
communiceren.
Binnen het Hindostaanse gezin staat de vader onomstreden bovenaan in de hiërarchie. Zowel
echtgenote als kinderen hebben hem te gehoorzamen. Hindostaanse vaders zijn ook vaak geneigd
zich op te stellen als de baas in huis en iemand waar je ontzag voor moet hebben en soms ook bang
voor moet zijn. Als het om de opvoeding binnenshuis gaat speelt de vader echter een secundaire rol.
Moeders zijn de spil van het gezin, en staan centraal in de opvoeding. Vaders 'vermoeien' zich
liever niet met allerlei moeilijke vragen rond de opvoeding en spreken zich daar ook niet graag over
uit. Zo dragen zij ook geen verantwoordelijkheid wanneer zaken fout lopen.
Het zal duidelijk zijn dat de onderlinge verhouding tussen vaders en moeders en hun rolverdeling in
de opvoeding samenhangt met de mate van emancipatie van beide ouders. Ouders die uit een gezin
komen waarin traditionele man- vrouwopvattingen minder relevant waren of die zichzelf nadien
geëmancipeerd hebben, zullen deze emancipatie meenemen in de opvoeding van hun kinderen.
Jongens/meisjes
Zowel jongens als meisjes worden in het algemeen met strakke regels en veel verboden opgevoed.
Niettemin worden jongens minder strak gehouden dan meisjes, zij genieten meer vrijheid.
Naarmate zij opgroeien, krijgen jongens een belangrijke familietaak toebedeeld: hun zusters
‘beschermen’ en de familie eer hoog houden. Daarmee worden zij tot partner van vader
gepromoveerd. Net als vader krijgen zoons de rol van bewaker van de familie.
Daar staat wel tegenover dat ouders vooral hun zoons een ongekende prestatiedruk opleggen. En
ook zij worden geacht ongeschonden door het leven te gaan, en zich dus netjes aan alle regels en
codes te houden. Niet alleen een bewaker dus, maar ook een eerzaam en succesvol burger.
De opvoeding van meisjes wordt grotendeels bepaald door het gegeven dat de maagdelijkheid van
dochters de achilleshiel is van de vader. De eer van de familie schrijft dwingend voor dat een meisje
ongeschonden trouwt. Zodra de meisjes de middelbare school verlaten, veranderen vader, broer EN
moeder dan ook in fanatieke beschermers van haar maagdelijkheid. Welke rol de moeders daarbij
binnenskamers spelen en hoe de moeder/dochter relatie hierin ingrijpt, is niet geheel duidelijk. In
ieder geval betekent het voor de meisjes dat zij vanaf dat moment nauwelijks een eigen leven meer
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(kunnen) leiden. Thuis worden zij kort gehouden. Contacten met de buitenwereld worden streng
gereguleerd en gecontroleerd. Alleen uitgaan? Een mannelijke vriendenkring opbouwen? De
vrijheden van de westerse cultuur consumeren? Uitgesloten! Wat zullen de mensen wel niet
denken….
Tegelijkertijd worden ook meisjes geacht te studeren, het liefst rechten of medicijnen, en daar ook
in uit te blinken. Maar als het tijd is om te trouwen zullen ouders niet alleen de selectie van de
partner op zich wensen te nemen maar ook zonder meer verwachten dat een eventuele studie of
baan wordt opgegeven en de opvoeding van de kinderen fulltime ter hand wordt genomen.
Voor de opvoeding in collectieve schaamteculturen is kenmerkend dat deze primair in
familieverbanden plaatsvindt en dat de relatie van kinderen met hun ouders, en met name de vader,
doorgaans formeel van karakter is en gericht op gehoorzaamheid. Het systeem van opvoeding is in
vergelijking met de tegenwoordige westerse opvoeding autoritair en gebaseerd op een directe
uitoefening van controle / macht. De doelstelling van de opvoeding is ook een andere: waar de
opvoeding binnen de westerse samenleving tot zelfstandigheid moet leiden, is de opvoeding binnen
collectieve culturen vooral bedoeld om gehoorzaamheid, respect en behulpzaamheid ten opzichte
van volwassenen te leren. Anders dan de westerse opvoeding, is deze opvoeding niet gericht op het
ontwikkelen van autonomie, maar juist op het ontwikkelen van conformiteit.
Een cruciaal aspect van deze wijze van opvoeden is dat deze is gebaseerd op het etaleren van
dwingend gedrag door de ouders. Dit dwingend gedrag komt er op neer dat ouders kinderen bij
ongewenst of irriterend gedrag primair verbaal, fysiek of mentaal straffen (verwijten, uitschelden,
kleineren, berispen, negeren, slaan) en dat deze bestraffende reacties heel snel en heel vaak worden
gegeven. Wat vrijwel ontbreekt bij dwingend gedrag zijn reacties gericht op het aan de hand van
uitleg en begrip verbaal stimuleren van ander gedrag bij het kind of op het belonen en prijzen van
het kind bij gewenst gedrag.
Dit aspect heeft tal van vergaande consequenties voor de identiteitsontwikkeling van kinderen, hun
communicatieve en assertieve vaardigheden en hun gedrag als adolescent.
Ook Hindostaanse ouders houden er in het algemeen een autoritaire opvoedingsstijl op na en
hechten in de opvoeding vooral veel waarde aan het leren hanteren van regels. De belangrijkste
opvoedingsdoelen die zij voor ogen hebben, zijn op het rechte pad blijven en eerlijkheid, gevolgd
door verantwoordelijkheid dragen. Belonen van kinderen komt zelden voor – en als het voorkomt,
dan met speelgoed en niet met een ‘goed zo’ schouderklopje – straffen des te meer.
Kinderen en jongeren worden bovendien vaak met lichamelijk geweld geconfronteerd, wat binnen
de eigen cultuur in hoge mate wordt geaccepteerd. Fysieke straffen zijn voor de ouders geoorloofde
opvoedingsinstrumenten.
De Ambitie
Initiatieven ontwikkelen die mannenemancipatie expliciet als doelstelling hebben. Het doel van het
project is de vermindering van het sociaal isolement en de toename van het zelfrespect van
Hindostaanse mannen. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan het realiseren van doorstroom naar
vrijwilligerswerk, dan wel naar een vervolgcursus of ander vervolgtraject.
een project gericht op 25 deelnemers van Hindostaanse komaf
deelnemers krijgen een warm onthaald en krijgen het gevoel dat hun inspanning en
betrokkenheid zeer gewaardeerd wordt.
netwerken, ontmoetingen creëren, vormt nieuwe kansen
de deelnemers moeten makkelijk kennis kunnen maken met verschillende politici,
experts en ambtenaren.
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Positieverbetering HoLeBi’s binnen de Hindostaanse gemeenschap 2012
Bijeenkomsten: Aantal deelnemers
Conferentie Manai Ka Bolie”
(= wat zullen de mensen zeggen) 316 bezoekers
Vier bijeenkomsten Seksuele Diversiteit 187 bezoekers
Thema: “Zonder discussie geen bewustwording”
De laatste jaren duikt het onderwerp homoseksualiteit in de
multiculturele Nederlandse samenleving steeds meer vanuit
een problematiserend perspectief op in de media, in
discussies en boeken. Aanleiding daarvoor zijn
bijvoorbeeld onderzoeksresultaten of geweldsincidenten waar jongeren uit etnische minderheden als
dader aangewezen worden. Vaak wordt een directe link gelegd tussen de toename van intolerantie
ten aanzien van homoseksualiteit en het multicultureler worden van de Nederlandse samenleving.
Allochtone holebi’s lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychosociale problematiek
die samenhangen met het dagelijks functioneren, zoals angst, eenzaamheid of problemen binnen het
gezin.
Hindostaanse cultuur
In de Hindostaanse cultuur speelt de machocultuur mee en rust er nog altijd een groot taboe op
homoseksualiteit. Net als in de Arabische cultuur heerst in deze cultuur de opvatting dat je alleen
homoseksueel bent als je als man de passieve (vrouwelijke) rol in homoseks op je neemt. Neem je
de passieve rol op je, dan wordt je niet meer als man beschouwd. Het Hindostaanse deel van de
Surinamers hecht vaak een grote waarde aan het huwelijk, waardoor bij homoseksuelen de druk om
te trouwen erg hoog is.
Doel theaterstuk
- In de voorstelling wordt ingespeeld op de acceptatie van homoseksualiteit binnen de
Hindostaanse gemeenschap en welke dilemma’s daaruit voort kunnen komen
- Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat
willen’
- Weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen te bevorderen
- Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven te stimuleren
- Algemene aanvaarding en gelijke rechten voor homoseksuelen.
Toneelstuk en Sketches
Het toneelstuk en sketches zijn bijzonder goed ontvangen door het publiek. Het blijkt telkens weer
dat een toneeluitvoering de mensen meer aanspreekt en meer aanleiding geeft tot discussie, omdat
het in een uitvoering tot leven komt. De discussie ging vooral over de acceptatie. Men had daar
verschillende meningen over. Maar in het algemeen stond men er wel open voor. Men vond het
belangrijk dat in ieder geval over dit onderwerp gepraat wordt. Dit is een eerste stap in de goede
richting.
Na de voorstelling en/of de sketch, werd er een discussie met de zaal aangegaan.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde;
Is dit het taboe, de verstoting, en/of het sociale isolement?
Een volgende stap is na te gaan of het publiek de problematiek herkennen.
Wat komt men wel of juist niet tegen?
Waar zitten de knelpunten?
Wat zijn de huidige mogelijke oplossingen?
Waar kan men wel/niet terecht met zijn/haar verhaal?
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Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan
Presentatie door Dr. Anita Nanhoe
‘Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan. Een onderzoek naar
succesbevorderende factoren in de onderwijscarrière van Marokkaanse,
Hindostaanse en autochtone academici uit lagere sociaal- economische milieus’.
Aanleiding
In maart 2012 verschijnt het onderzoek ‘Mijn ouders migreerden om erop vooruit
te gaan. Een onderzoek naar succesbevorderende factoren in de onderwijscarrière
van Marokkaanse, Hindostaanse en autochtone academici uit lagere sociaaleconomische milieus’. In dit onderzoek zijn 55 rolmodellen aan het woord over
hun leven en hun onderwijsloopbaan. Zij gaan in op de factoren in hun leven, opvoeding en
onderwijs-loopbaan die succesbevorderend of juist belemmerend zijn geweest in hun opwaartse
onderwijsmobiliteit. Het onderzoek levert belangrijke informatie op met betrekking tot de positie
van allochtonen in de samenleving en het vereiste beleid (zowel van de overheid als van andere
organisaties) ten behoeve van de emancipatie, integratie en onderwijsachterstanden van allochtonen
en kansarme autochtonen in de Nederlandse samenleving.
Wij (Stichting Hindustani, De Duizendpoot en Forum) achten de onderzoeksbevindingen van groot
belang voor de doelgroepen die wij bedienen. Met name aangezien de bevindingen gestoeld zijn op
het perspectief van onze doelgroepen. Daarom willen wij de nieuw ontstane kennis delen met de
bredere samenleving, voornamelijk met diegenen die de conclusies en aanbevelingen kunnen
vertalen naar de praktijk.
Derhalve organiseerden Stichting Hindustani in samenwerking met De Duizendpoot en Forum in
het kader van dit onderzoek een conferentie met als titel: 'Mijn ouders migreerden om erop vooruit
te gaan: 55 rolmodellen aan het woord.’
De conferentie werd op 19 april gehouden in de openbare Bibliotheek Den Haag, Spui 68,
Den Haag.
Stichting Hindustani was penvoerder van het project.
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Festival ‘IPS in de Kijker’ op 19 mei 2012 in Segbroek
Doelstelling
Het festival is er op gericht een bijdrage te leveren aan
het aanpakken van de onder ‘probleemanalyse’
vastgestelde problematiek, het creëren van draagvlak,
wederzijds begrip onderling en verrijking van kansen/
mogelijkheden door cultuuruitwisseling. Dit is enigszins
gelukt. Deels door het gevarieerde programma dat de
bezoekers liet zien wat culturele diversiteit te bieden
heeft. Deels door de bezoekers hier tijdens het
programma op te attenderen en deels door het uitreiken
van een gratis informatief boekje met verhalen uit diverse culturen en (contact)informatie van de
diverse organisaties gekoppeld aan het IPS.
Doelgroep
De doelgroep van dit festival, de bewoners van het stadsdeel Segbroek en de wijk RegentesseValkenbos in het bijzonder.
Er was een aanzienlijke doorloop van bezoekers. Het festival begon rustig met enkele tientallen
bezoekers en later in de middag werd het druk bezocht door enkele honderden bezoekers. Een
schatting van een totale doorloop van tenminste 1000 bezoekers is gerechtvaardigd.
Van diverse zijde (bewoners Jonker Frans, wijkbewoners, bezoekers, jongeren, etc.) werd
enthousiast gereageerd op het festival. Sfeervol, gevarieerd programma, gezellig, etc. De vraag
klonk ook: Komt dit terug? Wordt dit festival weer georganiseerd? Een prachtig compliment, dat
meteen ook aangeeft dat het festival doel trof.
Resultaten
Het IPS heeft als effectief platform al vele jaren haar zichtbare bijdrage gegeven aan de verbetering
van de samenleving in Segbroek door zeer diverse organisaties bijeen te brengen en onderlinge
samenwerking te bevorderen. Het festival heeft, ondanks de handicaps in de aanloop naar de
realisatie, zeker weer bijgedragen aan de verbetering van de samenleving in de directe omgeving.
Opnieuw werden bewoners van het stadsdeel met hun zeer diverse culturele achtergrond op een
actieve wijze met elkaar in contact gebracht en tot participatie geprikkeld. Zo ook diverse
organisaties die deze diverse groepen.
Samenwerking
De onderlinge samenwerking was wederom goed. Een aanzienlijk aantal organisaties, gekoppeld
via het IPS, heeft samengewerkt om de dag vorm te geven, ofwel door optredens ofwel door
organisatorische ondersteuning.
Stichting Hindustani participeert in het Intercultureel Platform Segbroek (IPS) met als doel om
ontmoeting en dialoog te bevorderen en bruggen te slaan.
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Thema:
Datum:
Locatie:
Aantal bezoekers:

Anti Discriminatiedag, Verbroederingsfestival “Bekend maakt Bemind”
Zondag 1 juli 2012
Julianakerk, Schalk Burgerstraat 217, Den Haag
rond de 800 wijkbewoners

Verbroederingsfestival: “Bekend maakt Bemind”
In vervolg op het succes van het ‘Antidiscriminatie Festival Transvaal’ in 2011, werd het initiatief
genomen om op 1 juli 2012 in samenwerking met diverse zelforganisaties, vrijwilligers en
buurtbewoners uit Transvaal dit Verbroederingsfestival te organiseren.
Onze achterliggende gedachte voor het opzetten van dit festival was, dat we een opstap wilden
bieden voor de bewoners uit de wijk om elkaar beter te leren kennen en te komen tot nader
inhoudelijke samenwerking tussen de wijkbewoners en de organisaties die actief zijn in Transvaal
voor nu en voor de toekomst.
Van onze samenleving kunnen wij een prachtig leefwereld maken, waarin iedereen zich ‘thuis’
voelt en waar iedereen aan wil bouwen. Dat lijkt een illusie, iets onhaalbaars, maar dat is het niet.
Het is niet gemakkelijk, maar absoluut mogelijk. De organisatie bewees dat alleen al door haar
eigen succesvolle samenwerking.
Doelstelling
Doel van het festival was om op een interactieve manier binding te creëren tussen de buurtbewoners
met verschillende achtergronden en culturen.
Het thema diversiteit was een belangrijk gegeven hierin. Onder de noemer ‘Sport verbroedert’ werd
er gezocht naar overeenkomsten die buurtbewoners hadden en hebben. Daarbij werd ruimte voor
verschil niet uit het oog verloren.
Binnen de sport kent men veel diversiteit, regels, plichten en natuurlijk ook prijzen. Het festival
maakte hiervan een vertaling naar de buurtbewoners in de wijk.
Wat zijn de leefregels, hoe investeren we gezamenlijk in de wijk
en wat valt er met elkaar te winnen?
Doelgroep:
Alle bewoners, jong en oud, culturen en nationaliteiten van
Transvaal en omgeving.
Tijdens de presentatie en discussie was het aantal rond 800,
waarvan het overgrote deel vrouwen.
Penvoerder
Stichting Hindustani is penvoerder van het project geweest. Deze activiteit organiseerden wij in
samenwerking met Stichting Atrium Julianakerk en verschillende wijkorganisaties, jongeren en
buurtbewoners.
Organisatie
Stichting Hindustani, Stichting Zebra, Stichting Atrium Julianakerk, Stichting Amman,
Vrouwenvereniging Aasra, Bulgaarse Stichting Centrum, Bureau Discriminatiezaken, Stichting
Multicultureel Platform voor Vrede en Vrijheid, Sport Empowerment Foundation,Bewoners
Organisatie Transvaal, BIZ, Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Nederland

Pagina 18 van 22

Stichting Hindustani: Jaarverslag 2012

Vredesloop op 21 maart 2012
In samenwerking met vrijwilligers en belanghebbenden is er een
vredesloop op woensdag 21 maart 2012 in Den Haag.
Middels een vredesloop vroegen wij aandacht voor zaken zoals: bewustwording van jezelf m.b.t. seksuele geaardheid, geloof, afkomst,
medeleven tonen aan sociaal zwakkeren, het streven naar gelijkheid,
gelijkberechtiging en gelijke rechten.
De vredesloop werd gehouden op woensdag 21 maart.
Omstreeks 13:00 uur gingen we verzamelen bij de Vredespaleis. Om
13:30 uur werd er een speech gehouden door Mitra Ramabaran (
Gemeenteraadslid CDA Den Haag) Tijdens de speech vertelde Mitra
dat wij ons willen medeleven tonen aan sociaal zwakkeren en sociaal
gevoeligen, en dat wij streven naar gelijkwaardigheid, gelijke
behandeling en gelijke rechten. En dat het vandaag een bijzondere dag
is omdat het vandaag de internationale dag is tegen racisme en discriminatie. Iedereen kreeg een
ballon en een polsbandje.
Om 14:00 uur startte het vredesloop. Het begon vanuit de Vredespaleis richting Noordwal naar
Noordeinde en van Noordeinde naar de Tweede kamer. Het vredesloop was een mooie uitdaging
geweest voor mij. Tijdens de vredesloop werd er muziek gedraaid en er werd gezegd dat iedereen
word gelijk behandeld ongeacht afkomst, geslacht en leeftijd. En dat wij streven naar vrede en
gelijke behandeling.
Daarna hebben we stilgestaan voor onze overleden dierbaren door Zinloos Geweld. En mochten we
vervolgens onze ballonen loslaten.
Stichting Hindustani participeerde en presenteerde zich door middel van een groep deelnemers.
Twee bestuursleden en 12 jongeren van Stichting Hindustani hebben meegelopen.
Contact gegevens:
Anita Chedi Shiwally
Tel: 06 44 31 22 18 of mail: lbgtprojects@gmail.com
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Eenzaamheidsbestrijding: “India in Emma’s Hof”
De maatschappij is geen onveranderbaar gegeven. Op verschillende leefgebieden
zijn, vaak bescheiden, veranderingen gewenst om ons leven prettiger en socialer te
maken. Samenlevingsopbouw vormt het beleid en de uitvoering die bijdragen aan
een beter leefbare maatschappij. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Samenlevingsopbouw versterkt de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers bij
de invulling van hun woon- en leefomgeving. Verschillende partijen, variërend van opbouwwerker
tot wijkagent en van corporatiemedewerker tot gemeenteambtenaar, werken samen en richten zich
met name op:






het versterken van de zelfwerkzaamheid en het eigen initiatief;
het ondersteunen van initiatieven van actieve burgers;
het bevorderen van medeverantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen leefsituatie;
het verbeteren van betrekkingen tussen mensen en groepen;
het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen en instellingen.

In de kern gaat het om:
Je thuis te voelen: het hebben van een mentale binding aan doelgroep, buurt of stad.
Initiatieven nemen van zorg voor buren tot pleiten voor of realiseren van nieuwe voorziening.
Deelnemen aan (vrijwillige) arbeid, verenigingsleven of politiek.
India in Emma’s Hof
Op 2 juni 2012 is het immigratiefeest ‘India in Emma’s Hof ‘ gevierd. Westerse en niet westerse
(Hindustaanse) bewoners uit Segbroek hebben elkaar die dag ontmoet: samen eten, samen luisteren
naar muziek, samen zingen, luisteren naar een inleiding over de historie van de Hindustanen.
Deze dag stond in het teken van het opbouwen van een sociaal netwerk. Mensen moeten elkaar
laagdrempelig stimuleren om face to face in gesprek te gaan.
139 jaar Hindustaanse immigratie
Op 5 juni 1873 kwam het schip Lalla Rookh aan de kust van Suriname en zetten de eerste
contractarbeiders uit India voet aan de Surinaamse kust. Deze belangrijke gebeurtenis van 135 jaar
geleden was het begin van de migratie van Hindustaanse contractarbeiders naar Suriname. Ruim
vijfendertig jaar geleden begon een tweede migratie, nu van Suriname naar Nederland. De BritsIndische immigrant van toen is inmiddels een burger van Europa geworden.
Doelgroep en bezoekers
Deze activiteit is bezocht door ongeveer 400 wijkbewoners, waarvan ongeveer 80% ouderen. Van
de 400 bezoekers waren 60% vrouwen, 30% mannen en 10% kinderen en jongeren.
Samenwerkende partijen
Deze activiteit is in samenwerking met Stichting Awaaz en Stichting Stadstuin Emma’s Hof
uitgevoerd.
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Activiteit:

Conferentie “ouderenmishandeling & verwaarlozing”
Op een dag bereiken wij allen ook het stadium van toenemende kwetsbaarheid. In
wat voor samenleving willen wij dan leven?

Waar:
Wanneer:

buurthuis Octopus, Delftselaan 12, 2512 RE Den Haag
Zondag 30 september 2012

Aanleiding
Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust.
Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld en komt in iedere bevolkingsgroep voor.
Soms is de pleger een familie- of gezinslid, de zogeheten mantelzorger, en in andere situaties is het
een beroepskracht. Mishandeling door mantelzorgers is meestal het gevolg van overbelasting van de
mantelzorger. We noemen dit ontspoorde zorg.
Doelstelling
De preventie van ouderenmishandeling moet worden verbeterd. Ouderen die in een situatie van
ouderenmishandeling terecht (dreigen te) komen, moeten weten wat ze (preventief) kunnen doen en
bij wie ze terecht kunnen.
- voorkomen verwaarlozing van kwetsbare ouderen
- voorlichting over vormen van ouderenmishandeling
- voorlichting tandheelkundige zorg bij ouderen & jongeren
- wat kunnen we aan eenzaamheid doen?
Gespreksleiders
Aanwezigen:
Professionals:

mw. Yvonne Panday, bestuurslid van Bewoners Organisatie Transvaal
Wethouder Rabin Baldewsingh van de gemeente Den Haag
Mw. Eveline Jong de Gemeente Den Haag GGD
Mw. Anita Kootwijk Gemeente Den Haag GGD
Mw. Ellen Boszhard Gemeente Den Haag GGZ
Mw. Karin Klein
Mantelzorg Den Haag
Wijkagent
Politie Haaglanden

Aantal deelnemers verwacht:
172
Aantal deelnemers daadwerkelijk aanwezig: 157
Doelgroep samenstelling
allochto(o)n(en)
90%
autochto(o)n(en)
10%
man(nen)
69
vrouw(en)
88
Bij deze bijeenkomst waren 33 jongeren vertegenwoordigd.
Gemiddelde leeftijd was 40-50 jaar
Duurzaamheid:
De samenwerking tussen de organisaties liep voorspoedig en de deelnemers waren enthousiast.
De verschillende kwaliteiten tussen de organisaties werden aantoonbaar.
Daar kunnen we in de toekomst verder aan werken.
Toelichting:
Een prettige sfeer waarin vertrouwen was, waardoor er onderling veel en openhartig werd verteld en
ervaringen gedeeld.
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Donatie SpicyLemon 2012
Stichting Hindustani heeft de race voor een donatie van Spicylemon in 2012 gewonnen.
Om in aanmerking te komen voor de donatie had stichting Hindustani stemmen nodig. Door elke
dag voor stichting Hindustani te stemmen, hebben wij deze donatie gewonnen.
Voor 2012 staan weer een aantal sociaal maatschappelijk relevante onderwerpen in de planning
zoals kindermishandeling, mantelzorg, loverboys, tienermoeders, zelfdodingen en isolement
alleenstaanden.
Stichting Hindustani werkt samen met de jongeren aan een betere toekomst voor jong én oud!
Stemmen kon alsvolgt, 6x per dag, elke dag tot 1 februari 2012!
http://www.spicylemonvoortalent.nl/GoedeDoelCustomer.aspx?CustomerID=123
Voor meer indrukken van onze activiteiten en prestaties kunt u onze website bezoeken
www.stichtinghindustani.nl.
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