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JAARVERSLAG 2012
Stichting Hindustani
Stichting Hindustani meet zich een eigen identiteit aan door zich te profileren op het sociale,
maatschappelijke en culturele vlak in Den Haag. Wij besteden veel aandacht aan moeilijk
bespreekbare onderwerpen en onderwerpen die in de taboesfeer liggen binnen de allochtone en m.n.
de Hindustaanse gemeenschap.
Stichting Hindustani is er voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, cultuur of seksuele geaardheid!
Wij kennen geen winstbejag en voeren onze activiteiten uit met vrijwilligers die achter onze
doelstellingen staan.
Het bestuur
Het bestuur van Stichting Hindustani wordt gevormd door 7 personen (allen vrijwilligers) waarvan
twee leden van mannelijk komaf. 4 van de bestuursleden zijn 25 jaar en jonger.
Door een tomeloze inzet en ondersteund door vrijwilligers en helpers is het bestuur tot nu toe er
steeds in geslaagd haar doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur komt 1 keer per week bijeen
om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en is er intensieve emailverkeer tussen de
bestuursleden om zaken in goede banen te blijven leiden.
Vrijwilligers
Stichting Hindustani koestert haar vrijwilligers en helpers. 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. 56 vrijwilligers zetten zich voor 100% in
voor de idealen van onze Stichting. Onze vrijwilligers variëren in de leeftijd van 12 tot 56 jaar en
80% van deze volontairs zijn vrouwen en meisjes.
Het bestuur bespreekt regelmatig met de vrijwilligers de te organiseren activiteiten en evalueert
vervolgens de gehouden activiteit(en).
Belangrijke criteria voor de jongeren zijn enthousiasme, het ontwikkelen van talenten en de relatie
met een maatschappelijke thema.
Stichting Hindustani en toekomstige Ambities
Het bevorderen van bestuurlijke participatie van jongeren.
Het overdragen van kennis en ervaringen aan jongeren.
Het inspireren via tips, trics en succes stories.
Het houden van netwerkbijeenkomsten waarbij ambitieuze jonge mensen in contact komen met
elkaar en met anderen om over Huiselijk Geweld te praten.
Kennisontwikkeling van jongeren.
Kennis ervaringen uitwisselen en delen met jongeren.
Jongeren inspireren en motiveren.
Samenwerking binnen de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld te stimuleren.
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Jongeren en vrijwilligerswerk
jongerenparticipatie
meedoen
meedenken
meebeslissen
Stichting Hindustani en haar ambities
Eigen kracht van burgers en het zelf nemen van verantwoordelijkheid worden steeds belangrijker
voor het stimuleren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk, het dorp of de stad. Van
verbeteren van de fysieke leefomgeving, gezondheid, welzijn, cultuur tot sportparticipatie.
Hoe werkt Stichting Hindustani samen met de burgers?
Innovatie
Stichting Hindustani neemt initiatieven en organiseert projecten waarin duidelijke aspecten van
vernieuwing aanwezig zijn. Er wordt buiten de bestaande kaders gedacht. En er zijn nieuwe kansen
en mogelijkheden gecreëerd en verkend. Stichting Hindustani gaat in 2013 nieuwe doelgroepen
betrekken om samen te investeren en de jeugd en toekomst. Hieronder vallen de Multiculturele
Groep Bulgarije en Multicultureel Platform voor Vrede en Vrijheid (Poolse burgers).
Verbinding
Stichting Hindustani stimuleert ontmoeting door vrijwillige inzet. Het bij elkaar brengen van
partijen, van mensen, van groepen en van organisaties om te laten zien wat mensen voor elkaar
kunnen betekenen. Een initiatief dat gericht is op het kennis maken met de ander (als individu, als
organisatie, als groep of cultuur) waardoor nieuwe verbindingen en vooruitzichten kunnen ontstaan.
B.v. coaching, individuele ontmoeting, netwerken opzetten.
Competentie
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.
Samenwerking
Stichting Hindustani investeert in samenwerking met burgers, zelforganisaties, maatschappelijke
instellingen en proffessionele organisaties, als ze een rol spelen bij het mogelijk maken van een
vrijwilligersproject of initiatief. Dan gaat het niet om financiering, maar om facilitering,
wegbereiding of het samen ontwikkelen van het idee (co-creatie) tot de daadwerkelijke
samenwerking.
Stichting Hindustani heeft ook als doel om ontmoeting en dialoog te bevorderen en bruggen te
slaan. Onze activiteiten zijn er ook opgericht te investeren in de gemeenschappelijkheden en niet in
verschillen. Daarom werken wij op stedelijk als op stadsdeelniveau samen met (allochtone)
organisaties en (gemeentelijke) instellingen.
Wij zijn daarom bereid ervaringen en expertise te delen, met organisaties en instellingen die
eveneens als wij, geen winstbejag kennen.
Wij zoeken op een verantwoorde manier verbindingen tussen ervaring, specialisatie en actualiteit.
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Griffie (Gemeente Raad) Gemeente Den Haag en Stichting
Hindustani
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.
Samenwerking
Raadsleden van de gemeente Den Haag sluiten aan bij relevante, maatschappelijke thema's
en bijeenkomsten die deze doelgroep aanspreekt.
Bij elke conferentie een vast onderdeel voor de raadsleden om in te gaan op het thema van
de desbetreffende conferentie en indien bezoekers behoefte hebben aan een persoonlijk
gesprek, dan moet het mogelijk zijn.
Promotie via website/nieuwsbrief Stichting Hindustani
Jongeren bewust te maken van het gemeentelijke bestuur en politiek en hun rol daarin.
Informatie over het indienen van een burgerinitiatief.
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Denhaag/gemeenteraad/to/Burgerinitiatief.htm
Reverentie; mw. Tina Ehrami / Senior Raadsvoorlichter / Griffie / Gemeente Den Haag
Samenwerkingsovereenkomst Aanpak Eergerelateerd geweld tussen lokale
zelforganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Den Haag
In de samenwerkingsovereenkomst is er voor gekozen om alleen de
professionele organisaties te noemen die een eerstelijns contact hebben met de
lokale zelforganisaties.
Doel
1. Partijen, waaronder ook Stichting Hindustani, beogen met deze overeenkomst de onderlinge
samenwerking met betrekking tot het Haagse beleid van aan de goede kant van eer’ te borgen door
voor ieder van elke partij duidelijk vast te leggen wat de taakverdeling is.
2. Partijen onderschrijven de doelstelling van de Haagse aanpak van Aan de goede kant van eer’
inhoudende:
het voorkomen dan wel het (vroeg)signaleren van eergerelateerd geweld. Hiertoe wordt een
duurzame samenwerking tot stand gebracht tussen gemeente, vertegenwoordigers van
migrantengroepen en strafrecht- en zorginstanties”. Deze samenwerking komt tot uitdrukking in een
structuur met een kernteam eergerelateerd geweld en een migrantenwerkgroep eergerelateerd
geweld welke gecoördineerd worden door het beleidsoverleg huiselijk geweld
Aldus overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 23 juni 2010
Namens de Gemeente Den Haag, de heer R. Baldewsingh, Wethouder voor Volksgezondheid
Reverentie; Gemeente Den Haag, mw. Erica Vlagsma
Platform Huwelijksdwang, achterlating en Eergerelateerd geweld
De precieze omvang van huwelijksdwang in Nederland is moeilijk vast te stellen.
Gevallen van huwelijksdwang worden nog niet apart geregistreerd. Uit verschillende
cases van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt duidelijk dat huwelijksdwang
in Nederland voorkomt en ernstige gevolgen heeft voor diverse betrokkenen. Huwelijksdwang komt
voor in Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse,
Pakistaanse, Koerdische, Chinese, Molukse en Roma-gemeenschappen.
Tweede Kamer
De preventieve aanpak van huwelijksdwang is met een brief met maatregelen op 3 juli 2012 aan de
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Tweede Kamer verstuurd. Eén van de plannen die ontwikkeld is om een landelijk platform te
organiseren rondom de thema’s huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating, met een
nadruk op de preventie en ketensamenwerking.
Het idee is tot standgekomen om het platform op 4 oktober 2012 samen met Movisie vorm te
geven. Stichting Hindustani maakt deel van het Platform Huwelijksdwang, achterlating en
Eergerelateerd geweld.
Het Platform, valt onder het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Een van de
initiatieven die het ministerie in de komende drie jaren in praktijk gaat brengen, is het twee keer per
jaar organiseren van het platform.
Deelnemers platform, preventie van huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating:
- Daniëlle Kretz en Bregje Bekers, het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
- Anne-Floor Dekker, VON
- Nuray Kanik, Moviera
- Zahra Naleie, FSAN
- Fatima Sabah, Nisa for Nisa
- Alice Hendriks, Gemeente Delft
- Marianne Vorthoren, Spior
- Liesbeth van Bemmel, Federatie opvang
- Leyla Çinibulak, Movisie
- Marlies de Jager en Marja Exterkate, Pharos,
- Ellen van Leeuwen, Steunpunt huiselijk geweld regio Haanglanden
- Soerin Narain, Stichting Hindustani
- Cecile van Damme, Kompaan en de Bocht
- Mariet Molenaar, Politie Amsterdam-Amstelland

Centrum Jeugd en Gezin Den Haag Segbroek/Loosduinen (CJG)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een
informatiecentrum voor alle vragen over opvoeding en
opgroeien. Voor ouders/verzorgers, voor jongeren zelf
en voor professionals. U kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de
zwangerschap tot dat een kind volwassen is.
Dankzij de veelzijdigheid van de professionals is het prettig samenwerking met Centrum Jeugd &
Gezin Den Haag.
Raad voor de Kinderbescherming

Stichting Hindustani is een samenwerkingsverband aangegaan met De
Raad voor de Kinderbescherming. Jongeren voeren hun werkstraffen
uit bij Stichting Hindustani.
Bureau Jeugdzorg
Vrijwilligers van Stichting Hindustani begeleiden kinderen naar
Bureau Jeugdzorg.
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Stichting Jeugdformaat
Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in
de regio Haaglanden. Zij bieden professionele hulp aan kinderen,
jongeren en ouders die het op eigen kracht om welke reden dan ook
(even) niet redden. Zij hebben moeilijkheden thuis, op school of met
zichzelf. Voor aanpak van ernstige, meer complexe problemen is vaak intensieve of langdurige
hulpverlening noodzakelijk.
Kessler Stichting
De Kessler Stichting is al sinds 1912 een begrip in Den Haag. Vanaf dat
jaar worden er dak- en thuislozen opgevangen, verzorgd en begeleid. Er is
veel veranderd sinds die tijd, wat is gebleven zijn kwetsbare mensen die
het zonder steuntje in de rug en een helpende hand het niet langer alleen
redden. De helpende hand bestaat inmiddels uit begeleiding van professionele en betrokken
medewerkers die vanuit een visie en met behulp van een methodiek werken. Waar nodig zijn we
aangesloten op de dienstverlening van andere organisaties.
De Kessler Stichting biedt een breed pakket dienstverlening. Naast crisisopvang, opvang voor
jongeren, vrouwen (met kinderen), nachtopvang etc is er ook de mogelijkheid om te gaan wonen in
een van de begeleide woonvormen en preventie of thuisbegeleiding te krijgen. Op deze site vindt u
informatie. We proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Aarzelt u niet om tips en
opmerkingen te sturen. Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig
om het te kunnen zien. ons.
Zebra Welzijn
Zebra is de organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning
die opereert in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de
gemeente Den Haag. Zebra zet zich in om de zelfstandigheid van
mensen te vergroten.
Dankzij de veelzijdigheid van de professionals van Zebra Welzijn is het prettig samenwerking met
hen. Zebra Welzijn heeft een directe ingang tot de professionals die nog zijn per thema.
Omdat expertise op meerdere vlakken vereist is, is optimale inzet deskundigen verzekerd.
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.
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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.
Als professionele organisatie staan we klaar voor mensen die door allerlei omstandigheden zich
(tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden. Uitgangspunt bij de ondersteuning en begeleiding is het
hervinden van eigen kracht en mogelijkheden. Altijd met respect voor ieders eigenheid. Er wordt
gestreefd naar een zekere mate van zelfredzaamheid, naar rehabilitatie. Dat is waar LIMOR voor
staat. Deze missie wordt gerealiseerd door cliënten weer zo zelfstandig mogelijk te laten of te leren
functioneren op verschillende (leef)gebieden, hen te helpen de regie over hun leven uiteindelijk zelf
ter hand te nemen.
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.
Stichting Mantelzorg Den Haag
De Stichting MantelZorg Den Haag biedt informatie, advies,
voorlichting, praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers.
U kunt voor een persoonlijk gesprek terecht bij de consulenten mantelzorg. De consulenten zullen u
kosteloos informeren over onder andere de mogelijkheden van vervangende mantelzorg
(respijtzorg), financiële regelgeving en helpen bij de aanvraag voor bijvoorbeeld zorg in de
thuissituatie.
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.
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Intercultureel Platform Segbroek (afgekort IPS)
De stichting heeft ten doel:
a. het behartigen van de collectieve belangen van
zelforganisaties met diverse etnische en culturele
achtergronden in het stadsdeel Segbroek in het
algemeen en van participanten van de stichting in het bijzonder;
b. het bevorderen van de onderlinge samenwerking en participaties tussen die
zelforganisaties, alsmede het versterken van hun positie en functioneren;
c. het bijdragen aan de leefbaarheid van de Haagse samenleving in het algemeen en het
stadsdeel Segbroek in het bijzonder;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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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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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Jongeren en stagiaires en vrijwilligerswerk 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 is al sinds 1912 een begrip in Den Haag. Vanaf dat jaar worden er dak- en
thuislozen opgevangen, verzorgd en begeleid. Er is veel veranderd sinds die tijd, wat is gebleven
zijn kwetsbare mensen die het zonder steuntje in de rug en een helpende hand het niet langer alleen
redden. De helpende hand bestaat inmiddels uit begeleiding van professionele en betrokken
medewerkers die vanuit een visie en met behulp van een methodiek werken. Waar nodig zijn we
aangesloten op de dienstverlening van andere organisaties.
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'.
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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.
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
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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
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?
d. het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen diverse
etnische groeperingen;
e. de acceptatie van homoseksualiteit binnen de eigen etnische
groepering;
f. 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.
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Positieverbetering HoLeBi’s binnen de Hindostaanse gemeenschap 2012
Bijeenkomsten:
Conferentie Manai Ka Bolie” (= wat zullen de mensen zeggen)
Vier bijeenkomsten Seksuele Diversiteit

Aantal deelnemers
316
187

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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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 creeren 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 anttenderen 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, hebben wij bereikt, zij het dat het merendeel van de bezoekers uit de
directe omgeving van het Newtonplein kwam.
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.

Pagina 15 van 19

Stichting Hindustani: Jaarverslag 2012

Thema:
Datum:
Organisatie:
Samenwerking:
Locatie:
Aantal bezoekers:

Anti Discriminatiedag, Verbroederingsdag
Zondag 27 maart 2011
Stichting Hindustani
zie hierna
Julianakerk, Schalk Burgerstraat 217, Den Haag
rond de 1.000 wijkbewoners

27 maart 2011
Op 21 maart jl. was de internationale dag tegen racisme. Op zondag 27 maart 2011 organiseerden
De kerngroep Zebra, Stichting Atrium Julianakerk, Turkse Stichting, Stichting Mix-Match,
Stichting Hindustani, Stichting Shanti Transvaal, Stichting Faila Youth of Holland en Stichting
Kumasie samen deze activiteit.
Team en samenwerking:
Stichting Hindustani was penvoerder en belast met de financiële verantwoording van het project en
met het betrekken van organisaties in elk onderdeel van de voorbereiding, planning, uitvoering en
financiën.
Doelstelling
Met deze activiteit een discussie op gang brengen, duidend op de sociale acceptatie van mensen die
‘anders zijn’ of anders dan de ‘geldende norm’. Het bespreekbaar maken van tolerantie en
acceptatie van het ‘anders zijn’ en het leren om respect te hebben voor elkaar. Dit heeft veel impact
voor de samenleving in de toekomst.
Openheid en respect
Als we de verschillen tussen Hagenaars en Hagenezen begrijpen en weten wat we delen,
kunnen we die verschillen ook makkelijker respecteren!
Wat vind jíj dat wij delen en wat vind ík daarvan? Hoe ziet de buurt eruit waarin we meer
met elkaar delen? En hoe maken we die dan?
Met deze bijeenkomst een discussie op gang brengen, duidend op de sociale acceptatie van
mensen die ‘anders’ zijn of anders dan de ‘geldende norm’.
Doelgroep:
Alle bewoners, jong en oud, culturen en nationaliteiten van Transvaal en omgeving.
Tijdens de presentatie en discussie was het aantal rond 250, waarvan het overgrote deel vrouwen.
Wij hadden in totaal 2.000 bezoekers verwacht. Naar schatting hebben er rond de 1.000 bezoekers
het binnen en buitenprogramma gevolgd. Het buitenpodium trok veel bezoekers aan. Het publiek
wisselde bij culturele optredens op het buitenpodium. Passanten stonden toch even stil om het
programma te volgen. Van de bezoekers waren dat 50% vrouw, 30%mannen en 20% kinderen.
Met het project beoogde de organisatie het volgende te bereiken:
het bevorderen van de maatschappelijke cohesie en participatie
een investering te zijn in de versterking van het bewustzijn van de multiculturaliteit door
nadruk te leggen op de culturele diversiteit en het creëren van onderling begrip, vertrouwen
en binding
er zal naar verwachting op lange termijn sprake zijn van opbouw van positieve contacten
met de bewoners en de organisatoren
stimulering van de medeverantwoordelijkheid van wijkbewoners voor hun sociale en
fysieke leefomgeving
de verwachting is dat dit project zal bijdragen aan de kwaliteit van samenleven en
onderlinge verbondenheid van een groot aantal wijkbewoners van Transvaal.
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Publiciteit en bereik
Publiciteitsplan en publiciteitsmaterialen. Begeleidende publicatie waarin de thema’s verwoord en
verbeeld zijn, ter activering en ondersteuning van de bijeenkomsten.
De volgende middelen worden ingezet om de doelgroep te bereiken:
Met het inzetten van een persbericht kunnen wij ‘free publicity’ genereren
Advertentie in lokale wijkkranten
Adverteren op lokale radiozenders
Den Haag Centraal
Website samenwerkende partners
-

Wij sturen persoonlijke uitnodigingen, eventueel met flyers en posters naar het bestaande
relatienetwerk en benaderen ook organisaties die voor mogelijke verdere verspreiding
kunnen zorgen. Wij denken hierbij aan wijk- en buurtverenigingen, bewonersorganisaties en
zelforganisaties, etc.

-

Stichting Hindustani heeft een eigen e-mailbestand van inmiddels ruim 23.000
emailadressen. Tijdens onze activiteiten verzamelen wij emailadressen van geïnteresseerden
en kunnen wij ze dan op de hoogte houden van alle activiteiten en ander nieuws.

-

Wij gebruiken de eigen website om groepsbijeenkomsten en conferentie te promoten en
bekijken daarnaast of het in de agenda van andere websites opgenomen kunnen worden.
Verder vindt promotie plaats via Hyves, Facebook, Twitter, etc.
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Tot slot: Stichting Hindustani
Stichting Hindustani, opgericht in 2002, is ontstaan als gevolg van een ruimdenkend gedachtegoed.
In aanvang is de stichting begonnen met het organiseren van activiteiten op lokaal niveau, en dan
hoofdzakelijk in een aantal wijkgebieden van Den Haag. In de loop der jaren is het werkgebied
uitgebreid, en richten we ons op Den Haag en omstreken. Tevens is het accent meer komen te
liggen op het gebied van verantwoordelijkheid en openheid, bijvoorbeeld door op verantwoorde
manieren verbindingen te zoeken tussen ervaring, specialisatie en actualiteit. De openheid vertaalt
zich in manieren om, naast algemene items zoals burgerschap en integratie, ook onderwerpen die
vrij gevoelig en gecompliceerd liggen vanuit meerdere oogpunten te belichten en bespreekbaar te
maken. Aandacht en deskundigheid zijn hierbij onmisbaar. Daarom worden activiteiten ook zoveel
als mogelijk georganiseerd in samenwerking met gemeentelijke organisaties, deskundige partijen
en/of personen.
Stichting Hindustani is een organisatie bedoeld voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, cultuur of
geaardheid. De naam “Hindustani” staat voor “Respect voor Allen”. De doelstellingen van de
stichting dienen als raamwerk om richting en uitvoering te geven aan de activiteiten van de
stichting.
Een groot gedeelte van de onderwerpen en activiteiten hebben met kinderen te maken.
Talentontwikkeling (en het bevorderen daarvan in de ruimste zin des woords) van de jeugd is een
van de doelstellingen van de stichting. Kinderen worden ook actief benaderd en aangemoedigd om
te participeren en zodoende hun eigen kant van de zaak te belichten. Maar natuurlijk zijn er ook
andere werkgebieden welke onze aandacht verdienen en krijgen. Bijvoorbeeld integratie in de wijk,
maar ook onderwerpen als Internationale vrouwendag, discriminatie of het stemgedrag bij
verkiezingen. Wij zijn een modern denkende organisatie, met veel aandacht voor het welzijn van de
allochtone gemeenschap, maar proberen zoveel mogelijk ook autochtonen hierbij te betrekken.
Als stichting besteden wij aandacht aan aspecten zoals sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en
economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, respect voor elkaars culturen en
daardoor voor elkaar, integratie en inburgering. En aan zaken zoals onderlinge relaties, ouders en
pubers, sport en spel, huiselijk geweld, gedrag, burgerschap en nog veel meer.
“Niets moet, alles mag, mits met respect voor elkaar” is kenmerkend voor het gedachtegoed van de
vrijwilligers binnen de stichting.
Het blijkt nodig te zijn om gezamenlijk bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken, al dan niet in
actieve samenwerking met andere organisaties en/of de gemeente. Omdat de activiteiten merendeels
op projectbasis worden georganiseerd, kan er na afloop goed en effectief worden geëvalueerd.
Tevens menen wij op deze wijze transparantie zowel binnen als buiten de organisatie te bevorderen.
Onze vrijwilligers, momenteel gegroeid tot ruim 56 personen, worden naar gelang hun
belangstelling, ambitie en inzet ingezet op diverse projecten. Wij zijn er trots op gezamenlijk de
stichting te vormen. Ook hebben we de afgelopen jaren meerdere stagiaires begeleid die een
maatschappelijke studie volgden. Wij hopen dit te blijven doen.
Jongeren leren bij Stichting Hindustani de volgende concrete gedragingen:
- zelfreflectie ((interculturele) samenwerking))
- doorzettingsvermogen (project- en planmatig werken)
- initiatief nemen (organiseren)
- inlevingsvermogen (een brede blik op je omgeving hebben, nieuwsgierig zijn)
- assertiviteit (contact maken, communiceren, netwerken)
communiceren (o.a. een presentatie houden, discussiëren, vergaderen, luisteren)
- houding (o.a. lichaamshouding, open staan voor andere opvattingen)
- schrijven (o.a. taalgebruik in brieven, e-mail)
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Resultaat
Dat is voor zowel jongens als meisjes een mogelijkheid om hun vaardigheden te verbeteren.
Gecertificeerd leerbedrijf
Stichting Hindustani is ook een erkend leerbedrijf waar studenten hun stage of afstudeeropdrachten
kunnen vervullen. Wij staan geregistreerd bij de ECABO, GOC en CALIBRIS.
De waardering voor de inzet en energie van bestuur en vrijwilligers heeft zich vertaald in een aantal
mooie nominaties, verdiensten en prijzen. En natuurlijk willen we niet onvermeld laten dat
onderstaande prijzen niet alleen de stichting, maar vooral ook de verdienste van de deelnemende
bezoekers is geweest. De belangrijkste prijzen volgen hieronder. De stichting is beloond met de
Haagse Roos-prijs in 2008. Vervolgens is de Haagse Roos in mei 2009 voor een tweede keer aan de
stichting toegekend. In oktober 2009 is door de gemeente Den Haag de Haagse Burgerschapsprijs
toegekend aan stichting Hindustani. Het moge vermeld worden dat wij kien zijn op deze prijs van €
25.000,-, wetende dat er een deelnemersveld van ruim 1000 projecten uit Den Haag langs de
gemeentelijke selectiemolen zijn gehaald. De ontvangen prijzen sterken ons dat we de goede weg
volgen in het realiseren van onze doelen.
John Blankensteinprijs
Stichting Hindustani is door de COC Haaglanden, voorgedragen voor de Haagse gemeentelijke
homo emancipatieprijs 2011, de John Blankensteinprijs.
Met de jaarlijkse uitreiking van de prijs markeert de gemeente Den Haag het belang van het
bespreekbaar maken en houden van het thema homoseksualiteit. Deze Haagse homoemancipatieprijs kan een bijdrage leveren aan de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Den
Haag. De prijs is op 3 september 2011 uitgereikt aan Politie Haaglanden m.b.t. hun
emancipatiebeleid.
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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