Voorlichtingsbijeenkomst over ouderenmishandeling

Zondag 20 februari 2011
Aanleiding
Ouderenmishandeling komt vaker voor dan denkbaar is
en in verschillende vormen. Toch is ouderenmishandeling
een onderwerp waar niet over gesproken wordt. Het is
een taboe-onderwerp binnen verschillende culturen.

Georganiseerd door
Stichting Hindustani (penvoerder)
i.s.m.
ASAN
Steunpunt Huiselijk Geweld
Stichting Precura
Florence Jonker Frans
Aantal deelnemers
150

Doel
Stichting Hindustani heeft met het organiseren van de voorlichtingsbijeenkomst dit taboe
bespreekbaar gemaakt. Deelnemers zijn voorgelicht hoe signalen te herkennen én hoe zij
professionele hulpverlening sneller op gang kunnen krijgen.

Impressie
In het verzorgingshuis Florence/Jonker Frans op het Newtonplein in Den Haag verzamelden ruim 150
bejaarden, familieleden en belangstellenden. De sfeer was gezellig. De luistermuziek van
muziekformatie Chanel nodigde velen uit om mee te zingen of te neuriën op de melodieën van
mooie Indiase liedjes. De ouderen genoten zichtbaar volop.
Wethouder Baldewsingh steekt de Hindustaanse gemeenschap een hart onder de riem:
ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij andere migranten is dit een taboe. Slachtoffers
moeten nooit accepteren dat ze mishandeld worden. Maar ook getuigen kunnen iets doen. Niets
doen is geen optie.
De aanwezigen krijgen presentaties en voorlichting.
Deskundige panelleden beantwoorden vragen uit de zaal.

Signalen ouderenmishandeling
•
•
•
•
•
•

Pannelleden
Indra Kienno
(ASAN pandita)
Ine burgers
(Steunpunt Huiselijk geweld)
Vanessa Bank
(Maatschappelijk werkster)
Carla Gobardhan
(Stichting Precura)

Oudere of verzorger geeft onduidelijke of dubbele
verklaringen voor verwondingen aan het lichaam.
De bejaarde ziet er bang en depressief uit.
De oudere ziet er onverzorgd uit en doet niets in
huis.
Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.
De oudere krijgt geen kans om alleen met de hulpverlener te praten.
De bejaarde wil geen hulp of samenwerking met professionele hulp- en dienstverleners.

De genoemde signalen zijn niet altijd tekenen van mishandeling, toch is het goed om bij deze
signalen alert te zijn. Het is duidelijk dat de oudere dan wél aandacht, liefde, steun en betrokkenheid
van zijn dierbaren nodig heeft!

Naam project

Dag en datum
Aanleiding
Beschrijf in 2-3 zinnen wat het probleem is.

Georganiseerd door
Stichting Hindustani (penvoerder)
i.s.m.
…
…
…
Aantal deelnemers
…

Doel
Beschrijf kort waarom stichting Hindustani een bijeenkomst heeft georganiseerd en wat hiermee
bereikt moest worden.

Impressie
Alinea 1: Geef hier aan waar de bijeenkomst was en wat de samenstelling van de aanwezigen was.
Hoe was de sfeer?
Alinea 2: Geef hier aan wat de speciale boodschap op de avond is van een belangrijke spreker.
Alinea 3: Geef hier kort aan wat het programma was.

Geef dit kopje iets passend bij de inhoud
Wat is er besproken, zijn er aanbevelingen gedaan?

Pannelleden
Naam lid
(organisatie)
Naam lid
(organisatie)
Naam lid
(organisatie))
Naam lid
(organisatie)

