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Ouderen van:
Surinaamse
Turkse
Marokkaanse
Zuid-europese
Chinese
Molukse
Caribische herkomst
Voor campagne: ook vluchtelingenouderen!

Eerste reacties voor aanvang
campagne bij NOOM

–NOOM-aanpak
–Reacties en resultaten
–Mogelijkheden samenwerking?

Ouderenmishandeling?
Dat komt bij ons niet voor!
Daar praten we niet over!

Maatschappelijke positie
• Relatief slechte financiële positie
(o.a. AOWgat)
• Eerder gezondheidsklachten
• Achterstand op het gebied van welzijn en
participatie
• Afhankelijkheid van kinderen / derden
• Risicofactoren voor ouderenmishandeling

NOOM-aanpak
• Trapsgewijze aanpak (landelijke
bijeenkomst voor draagvlak; training
eigen mensen; gespreksbijeenkomsten)
• Nadruk op gesprek
• Basisinformatie aangepast per groep
• Eigen invulling en communicatie laten
kiezen
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Waar denkt u aan bij
ouderenmishandeling?

Waar denkt u aan bij
ouderenmishandeling?
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Verschillende vormen
有多種不同的形式
• Lichamelijk (slaan, vastbinden)
肉體上的(毆打, 捆縛)
• Psychisch (dreigen, schelden, dwingen)精神上的(
威脅,辱罵,強迫)
• Verwaarlozing忽視
• Financiële uitbuiting苛索金錢
• Seksueel misbruik性虐待
Vaak meerdere vormen tegelijk
經常是多種形式同時發生
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Wat zegt de Koran?
َّضى َر ُّب َك أَالَّ َت ْع ُبدُو ْا إِالَّ إِ َّياهُ َو ِبا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسانا ً إِ َّما َي ْبلُ َغن
َ َو َق
ف َوالَ َت ْن َھ ْر ُھ َما
ٍّ ُ عِن َد َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُھ َما أَ ْو ِكالَ ُھ َما َفالَ َت ُقل َّل ُھ َما أ
ْ { َو23} ً َو ُقل َّل ُھ َما َق ْوالً َك ِريما
َِض َل ُھ َما َج َنا َح ال ُّذل ِّ مِن
ْ اخف
َ
ِي
ن
ا
ي
ب
ر
ا
م
ك
ا
24} ًصغِيرا
َ
َ َّ َ َ الر ْح َم ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َح ْم ُھ َم
َّ }
Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en
betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge
leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot
hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En wees teer voor hen in
erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden
toen ik jong was." (Koran 17:23-24 )

Gedicht van een vader
Uit het Arabisch vertaald
Aan diegenen aan wie ik mijn leven
heb gegeven,
Mijn zoon, mijn dochter
Op een dag zal je zien dat ik al oud
ben en
niet logisch in mijn spraak en daad.
Dan verzoek ik jou wat tijd aan mij te
geven,
En wat geduld aan mij te schenken,
Zodat je mij kunt begrijpen.

Resultaten NOOM

Reacties

Landelijke bijeenkomsten:
Gespreksleiders/sters:

220 personen
110 personen

Bereikt via
gespreksbijeenkomsten:

3.542 personen

Gezamenlijke themadag:

75 personen

Het lijkt wel of dit het moment is waarop de
ouderen hebben zitten wachten
Het brandt de ouderen op de lippen
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Reacties
Naar aanleiding van uitleg verschillende
verschijningsvormen:

Reacties

Oh, is dat ook mishandeling?

Herkenning
• Veel voorbeelden uit eigen omgeving
• Na afloop persoonlijke vragen en
opmerkingen

Mag dat dan niet?

Erkenning

Reacties

•Wat gaan we
eraan doen?

Reacties
Meldpunt:
• Naam MELDpunt schrikt af
• Als ik bel verstaan ze me dan?
• Veel vragen over waarborg anonimiteit
• Slechte ervaring met / beeldvorming
over SHG’s: in Nederland pakken ze je
kinderen zomaar af.

Reacties
Gesprek over:
• Wat kun je zelf doen (als
slachtoffer)?
• Wat kun je doen als familielid of
vriend(in)?
• Wat kun je doen als zelforganisatie?

Aandachtspunten in contacten
• Kennis van positie van oudere migranten
in vergelijking met Nederlandse ouderen
• Erkenning van hun bijzondere positie
• Geen voorlichting over de hoofden heen,
maar aansluiting bij hun belevingswereld
• Voorbereiden in samenwerking met
sleutelfiguren
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