Nieuwsbrief oktober 2020
#samentegencorona
Kwetsbare groepen beter beschermen én ondersteunen
#Samentegencorona
Toen medio maart het kabinet verschillende maatregelen afkondigde in de strijd tegen
corona, brak een enorm zware tijd aan voor ons allen, helemaal voor ouderen en
mensen met een kwetsbare gezondheid. Tegelijkertijd ontstonden overal in het land
initiatieven om juist hen te ondersteunen, zo ook binnen de verschillende
migrantengemeenschappen. Hiermee werd aan de ene kant de samenredzaamheid
versterkt. Aan de andere kant werd echter nog duidelijker hoe groot de kloof is tussen
mensen met hogere inkomens en vaste banen en zij die dat niet hebben.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is de gevreesde tweede coronagolf in
alle hevigheid losgebarsten. Het spreekt voor zich dat we vanuit het NOOM ons ook nu
weer bezighouden met de vragen:
o

“Wat betekent deze tweede coronagolf voor mensen met een kwetsbare
gezondheid en voor de ouderen - maar ook voor de vrijwilligers en
sleutelfiguren - met een migratieachtergrond?”, én

o

“Hoe kunnen we hen (als NOOM) in deze bijzonder moeilijke tijd
ondersteunen?”

In deze nieuwsbrief gaan we op deze vragen in. Daarnaast informeren wij u ook graag
over enkele andere activiteiten, projecten en initiatieven waaraan het NOOM een
bijdrage levert.

Sociaaleconomische (gezondheids)verschillen grote boosdoener
Steeds meer maatschappelijke organisaties en gezaghebbende organen als de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving en het Sociaal en Cultureel Planbureau - en in
hun kielzog ook politieke partijen – wijzen erop dat in het rijke Nederland bepaalde
mensen en ook bepaalde groepen, meer kans hebben om met het coronavirus te
worden besmet of hieraan te overlijden. Dat zijn mensen die vaker:
•

leven in een achterstandswijk, in een te kleine woning met (te)veel mensen,

•

langere tijd in financiële stress leven, veroorzaakt door de angst om niet meer in
het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en/of de huur te kunnen betalen,

omdat men veelal een flexibel baantje heeft waar afstand houden niet of
nauwelijks mogelijk is en ontslag niet altijd tot een uitkering leidt,
•

arbeid verrichten dat niet vanuit huis kan worden gedaan en zij aangewezen zijn
op gebruik van het openbaar vervoer,

•

(meerdere) chronische aandoeningen hebben als overgewicht, diabetes, long-,

hart- en/of vaatziekten.
Onderkend wordt dat mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond, in het
bijzonder de 50-plussers onder hen, in deze groepen oververtegenwoordigd zijn. Het is
daarom niet verwonderlijk dat het hoofd van de IC-afdeling van het Amsterdamse VU
Medisch Centrum in het radioprogramma Argos opmerkte dat meer dan de helft van de
coronapatiënten in zijn ziekenhuis (maar ook in steden als Utrecht, Den Haag,
Rotterdam en Gouda) van niet-westerse afkomst is.
Geheel in zijn polariserende stijl werd direct door Geert Wilders een link gelegd tussen
mensen met een moslimachtergrond die onvoldoende Nederlands spreken en lak
zouden hebben aan de regels en het uitstellen van operaties bij “Nederlandse”
patiënten. De vele reacties om Wilders terecht te wijzen waren zo hartverwarmend, dat
je bijna zou vergeten dat er nog steeds mensen zijn die hem - ondanks de meest
verwerpelijke uitspraken - blijven steunen. Twee reacties willen we graag met u delen.
Dit was de reactie van Forugh Karimi, voorzitter van de afdeling Transculturele
Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

In het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ (vanaf minuut 12) legt bijzonder
hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh uit waar deze hogere
cijfers aan te wijten zijn. Niet het lak hebben aan de regels; want veel, zo niet de
meeste kwetsbare migrantenouderen komen al maanden hun huis niet meer uit. Noch

de grote samenkomsten in de kerk of moskee, want de meeste migrantenkerken en
moskeeën hebben direct het aantal bezoekers drastisch beperkt of zelfs hun deuren
gesloten. En ook niet het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal blijken de
grote boosdoeners. Al zijn de al dan niet verplichte en steeds veranderende regels voor
veel laaggeletterden in Nederland nauwelijks te begrijpen en bij te houden.
Het zijn met name sociaaleconomische gezondheidsverschillen die ertoe leiden dat
relatief veel migranten(ouderen) op de IC belanden. Reden voor de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving om naar aanleiding van haar rapport
‘Gezondheidsverschillen voorbij’, de regering op te roepen om de ongelijkheid in onze
samenleving aan te pakken. Of zoals Pharos, het landelijke expertisecentrum
gezondheidsverschillen, stelt bij monde van directeur Patricia Heijdenrijk: “Gezondheid
verbetert pas echt als we ook aandacht besteden aan armoedebestrijding, een
‘gezonde’ inrichting van de openbare ruimte en het hebben van werk, sociale contacten
en een zinvolle dagbesteding”.
Tot het zover is, is het in ieders belang – van Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima – dat
we kwetsbare groepen beter beschermen, stellen vier hoogleraren in een opiniestuk in
het NRC van 13 oktober. Dit doen we door o.a. duidelijker te communiceren (zoveel
mogelijk in verschillende talen en in makkelijk te begrijpen bewoordingen), door zoveel
mogelijk initiatieven te ondersteunen om isolement van migrantenouderen tegen te
gaan en hun welbevinden te vergroten én door armoede te bestrijden. Op al deze
fronten zullen we dan ook de komende maanden onze energie (blijven) richten. Waarbij
we aansluitend op onze visie, alles in het werk zullen stellen om in onze pogingen om
het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames omlaag te krijgen, de krachten te
bundelen. Want alleen samen kunnen we het coronavirus klein krijgen. Zodat niet nog
meer slachtoffers vallen. Maar ook om te bewerkstelligen dat we sterker en verbonden
uit deze crisis komen.

Overzicht NOOM-initiatieven in de strijd tegen corona

Het snel oplopende aantal besmettingen met het
coronavirus heeft het kabinet gedwongen om met
strengere maatregelen te komen: medio oktober
was het landelijke gedeeltelijke lockdown een
feit. Hoeveel onduidelijkheid er ook was, als NOOM
hebben we direct een oproep gedaan om
mondkapjes te dragen.
o

We roepen iedereen op om alle
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen,
waaronder óók het dragen van mondkapjes..

Informatieverspreiding
De nieuwe lockdown vormde ook de aanleiding om de Corona info op de NOOMwebsite te actualiseren. Onder andere zijn hier de nieuwe maatregelen per 14 oktober in
eenvoudige taal te vinden, waarbij we ook verwijzen naar de factsheet en routekaart die
ons moeten helpen om het aantal besmettingen drastisch in te dammen. Ook
enkele aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen behorend bij de
verschillende risiconiveaus uit de routekaart vindt u op onze website.
o

We roepen eenieder op om helder en eenduidig te communiceren via alle
mogelijke kanalen, waar nodig in de eigen taal. We dragen bij aan
het verspreiden van (toegankelijke) informatie - van onszelf én van anderen
- door als doorgeefluik te fungeren. We zoeken én ontwikkelen nieuwe
manieren om informatie te verspreiden.

Oproep download de CoronaMelder
Dezelfde dag dat de CoronaMelder app voor heel
Nederland werd gelanceerd, riep het NOOM al haar
relaties, vrijwilligers en sleutelfiguren op om deze te
downloaden. We zijn ons ervan bewust dat de
meeste migrantenouderen geen (geschikte)
smartphones hebben en/of teveel drempels
ondervinden om een app te downloaden. Als echter
hun (klein)kinderen, naasten, mantelzorgers,
vrijwilligers en hulp/zorgverleners de app
downloaden, boeken we toch enorme winst in de
strijd tegen corona.
Lees de uitgebreide informatie over de app
op coronamelder.nl
Download hier de app in de App store (Apple)
Download hier de app vanaf Google play (Android)
Tegelijkertijd hebben we gecheckt of de vrijwilligers van NOOM met een Marokkaanse,
Chinese, Italiaanse, Molukse, Caribische, Spaanse, Surinaamse en Turkse achtergrond
opnieuw bereid waren, net zoals tijdens de eerste golf, mee te werken aan de KBOPCOB & NOOM Ouderen-Infolijn (030 3400600) om migrantenouderen een luisterend
oor te bieden en/of hun vragen te beantwoorden.

Aandacht voor waardevolle initiatieven van anderen …
zoals voor de webinar ‘Beeldbellen voor migrantenouderen’
Beeldbellen en zorg op afstand worden steeds belangrijker. Zeker in de huidige tijd,
waarin we elkaar door de coronacrisis niet altijd kunnen bezoeken. Hoe kun je dan
contact houden met mensen die minder digitaal vaardig zijn, zoals migrantenouderen?
Tijdens dit webinar laten vier experts zien hoe je effectief kan beeldbellen, het belang
hiervan en ervaringen uit de praktijk. Het webinar is hier terug te kijken.
o

We dragen waar mogelijk bij aan de activiteiten van anderen om
migrantenouderen, sleutelfiguren en vrijwilligers te bereiken door allen die
een beroep op het NOOM doen te helpen om met hen in contact te komen.

Manifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen. Doe verpleeghuizen
tijdens tweede coronagolf niet meer op slot’
De tweede coronagolf mag niet leiden tot een nieuwe isolatie van
verpleeghuishuisbewoners. Dat stelt een groep van zo’n 70 bestuurders in de
ouderenzorg en thuiszorg, hoogleraren en prominenten, in een manifest dat ze
via Trouw naar buiten brachten. Ook het NOOM heeft het manifest ondertekend.
De ondertekenaars vinden dat de kwaliteit van leven van bewoners het uitgangspunt
moet zijn. Het voorkomen van een besmetting met corona is daar onderdeel van, maar
niet doorslaggevend. Verpleeghuizen moeten het virus buitenhouden zonder de
bewoners te isoleren. Er moeten daarom voldoende beschermende middelen en
coronatesten zijn voor personeel en bezoekers. Bovendien moeten de verpleeghuizen
niet voor bewoners beslissen, zoals dit voorjaar gebeurde, maar samen met hen, zo luidt
de oproep.
Inmiddels is het manifest ruim 6.000 keer getekend. Ook was er veel media-aandacht en
merken we dat het manifest breed gedragen wordt. Zo noemde minister De Jonge het
manifest in de Tweede Kamer, waarbij hij stelde dat een algemene sluitingsmaatregel
niet meer passend is.
De uiteindelijke versie van het manifest is hier te vinden, waar u het nog steeds kunt
ondertekenen. Hoe groter het aantal ondertekenaars hoe krachtiger het geluid.

Het belang van vrijwilligers(netwerken)
De eerste coronagolf legde zowel de kracht als de beperkingen bloot van zowel al die
sleutelfiguren en vrijwilligers, actief in migrantengemeenschappen en zelforganisaties
(waaronder het NOOM), alsook van onze samenleving als geheel.
Zoveel mensen gingen zich (nog harder) en met enorm veel enthousiasme inzetten,
maar voelden zich beperkt door het gebrek aan allerlei middelen. Er ontstonden tal van
initiatieven, al dan niet uit nood geboren. Zo ontstonden er raam-, balkon-, tuin-, deur-,
en galerijvisites. Vrijwilligers zorgden voor het noodzakelijke sociaal contact via de
telefoon en soms ook via beeldbellen, zij regelden medicijnen, fruitmanden en zelfs

complete voedselpakketten, maar ook een bloemetje of zgn. coronapakketten met o.a.
mondmaskers, handcrème en/of handgel.
Het is de vraag hoelang men dit nu vol zal houden zonder financiële en organisatorische
steun van buitenaf. Terwijl er zoveel organisaties en instellingen zijn die de helpende
hand willen bieden. Het onopgeloste vraagstuk van vraag en aanbod die elkaar (nog)
niet of onvoldoende weten te vinden. Een vraagstuk dat het NOOM versterkt in de wens
om de samenwerking op te zoeken met algemene instanties en organisaties, om samen
uit te vinden hoe hun aanbod en werkwijze beter op de wensen en behoeften van
migrantenouderen én migrantenvrijwilligers afgestemd kan worden.
In Rotterdam doen we dit door middel van verschillende pilots, met de gemeente (pijler
Ertoe doen), de Bibliotheek (Netwerk Digitale Inclusie 55+), Wmo radar, SOL
netwerk, Samen 010, migrantenorganisaties als Dona Daria, SKIN en SPIOR en tal
van andere organisaties die onderdeel zijn van Coalitie Erbij, de Lerende Praktijk
Migranten en/of met onze Samen Ouder Worden-partners, zoals bijv. Humanitas of Tijd
voor Actie. Inmiddels hebben we ook in Den Haag en Utrecht de eerste stappen gezet
voor een meer effectieve gezamenlijke aanpak.

Onze lidmaatschap van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en
deelname aan Samen Ouder Worden maakt het mogelijk om de wensen en behoeften
van migrantenouderen zichtbaar(der) te maken; te werken aan het werven van meer
vrijwilligers met een migratieachtergrond en tegelijkertijd bij te dragen aan meer
passende ondersteuning van deze vrijwilligers, alsook te werken aan versterking van
onze organisatie.

Daarnaast nemen we deel aan het wekelijkse (online) overleg tussen de
ouderenorganisaties en het ministerie van VWS: om signalen uit de achterban door
te geven, uit de eerste hand te worden geïnformeerd over de aanpak tegen corona en bij
te dragen aan stappen in de goede richting.
Al met al heeft het afgelopen half jaar de noodzaak aangetoond van een
netwerkorganisatie als NOOM, die als spreekbuis kan fungeren van een groeiende
groep die in meerdere opzichten enorm kwetsbaar is en desalniettemin ook de kracht
heeft om aan verbetering van de eigen situatie te werken. Zonder dit netwerk zou de
enorme impact van corona op migrantenouderen minder zichtbaar zijn geweest. Het is
hartverwarmend en bemoedigend dat de netwerkleden van NOOM zich ondanks alle
beperkingen blijven inzetten om de gevolgen van de tweede golf te verzachten en aan
meer structurele oplossingen te werken.
We herhalen dan ook onze oproep om naar elkaar te blijven omzien door middel van
(beeld)bellen, huisbezoeken, praktische hulp en ondersteuning te bieden (zie onze
website voor tips en ideeën), waarbij we als organisatie nóg meer prioriteit geven aan
het ondersteunen en in contact blijven met sleutelfiguren en vrijwilligers. Zodat zij zoveel
mogelijk activiteiten en initiatieven kunnen ontwikkelen en draaiende kunnen houden.
o

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het dilemma waarin sleutelfiguren,
vrijwilligers en mantelzorgers verkeren nu het hoge aantal besmettingen
met het coronavirus zo’n grote risico vormt voor zowel ouderen en mensen
met een kwetsbare gezondheid als voor henzelf. Zolang het aantal
coronabesmettingen niet stabiliseert of een dalende lijn vertoont, adviseren
we hen om groepsactiviteiten te beperken of zelfs helemaal af te gelasten.
Tijd, middelen en energie die daardoor vrijkomen kunnen besteed worden
aan contact met en praktische hulp aan de meest kwetsbaren.

Zorgen van en voor migrantenouderen in coronatijd. Vier Sleutelfiguren van
het NOOM over de situatie van migrantenouderen tijdens de coronacrisis.
Het afgelopen half jaar trof het coronavirus ouderen onevenredig hard, evenals de
gevolgen van de maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Hoe het mensen die in verpleeghuizen verging die niet meer door hun familie en
vrienden konden worden bezocht, kreeg in de media ruime aandacht. Maar corona en de
coronamaatregelen hadden ook ernstige gevolgen voor thuiswonende
migrantenouderen. Voor hen en hun mantelzorgers brak een heel moeilijke periode aan.
NOOM wil aandacht vragen voor hun situatie. Dit doen wij door sleutelfiguren van het
NOOM aan het woord te laten die via hun (vrijwilligers)werk in contact staan met
migrantenouderen.
Over de wijze waarop de situatie van de oudere migranten veranderde en hoe de
ouderen de lockdown ervaren hebben, spraken we met vier sleutelfiguren van het

NOOM: Münevver Yalniz, werkzaam bij
Dona Daria, een kenniscentrum voor
emancipatie in Rotterdam; Rita
Raghoebarsing, coördinator van de
Rotterdamse afdeling van de Nederlandse
Hindoe Ouderenbond; Marzouka
Boulaghbage, medeoprichtster van
Stichting Al Amal, een organisatie die de
participatie van gezinnen bevordert en
werkzaam bij DOCK in Utrecht als sociaal
makelaar en Selahattin Köse die veel
voorlichtingsactiviteiten organiseert in (de
regio) Amsterdam. Ook thema’s als
eenzaamheid, toegang tot informatie, initiatieven in coronatijd en herstart van activiteiten,
het levenseinde en oude en nieuwe -soms verrassende- inzichten, komen aan de orde.
Deze NOOM-sleutelfiguren staan in nauw contact met ouderen met een
migratieachtergrond doordat zij al jarenlang ontmoetings-, voorlichtings- en/of
gespreksbijeenkomsten organiseren. Naast het feit dat zij binnen hun eigen organisatie,
wijkcentrum en of in hun gemeenten werkzaam zijn, zijn zij ook binnen NOOM actief en
leveren zij een bijdrage aan het totstandkomen en/of uitvoeren van NOOM-projecten
zoals de gespreksbijeenkomsten ‘Tijdig spreken over het levenseinde’.
Lees het uitgebreide verslag op de website van het NOOM.

REGISTREER UW KEUZE
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen die in Nederland woont en 18
jaar of ouder is, komt in het nieuwe Donorregister. Heeft u zich nog niet aangemeld,
dan heeft u nu de kans om uw keuze te registreren. Heeft u uw keuze al ingevuld, dan
hoeft u niets te doen.
Keuze maken Vanaf september 2020 tot volgend jaar april 2021, krijgen iedereen in
Nederland die nog geen keuze heeft ingevuld, een brief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met vier keuzemogelijkheden:
1. U geeft toestemming voor orgaandonatie. U kunt invullen welke organen en
weefsels u wilt doneren.
2. U geeft geen toestemming en wordt dus geen donor.
3. Uw partner of familie beslist.
4. U wilt dat iemand anders voor u beslist na uw overlijden.

Als u niet reageert op deze brief, dan krijgt u na zes weken weer een
herinneringsbrief. Doet u vervolgens niets, dan komt u automatisch in het
donorregister te staan. U krijgt dan een bevestigingsbrief waarin staat dat u geen
bezwaar heeft om uw organen en weefsels af te staan bij overlijden. Kort gezegd: u
bent donor.
Wie het lastig vindt om een keuze te maken, kan besluiten om de nabestaanden of een
nader aan te wijzen persoon, te laten beslissen. Het is echter aan te bevelen om met
hen tijdig over het donorschap en andere gevoelige onderwerpen te praten. Zodat zij,
wanneer het moment daar is, beter in staat zijn een beslissing te nemen. Verandert u
later van mening, dan is het altijd mogelijk om uw keuze te wijzigen.
Waarom is er een nieuwe donorwet? Er is in Nederland een tekort aan donoren.
Hierdoor overlijden ongeveer 150 patiënten per jaar. Naast de mensen die zich als
donor hebben geregistreerd, zijn er ook mensen die hun keuze niet hebben vastgelegd,
terwijl ze eigenlijk geen bezwaar hebben om donor te zijn. Door de nieuwe
donorregistratie is de verwachting dat er meer mensen gered kunnen worden of een
beter leven kunnen krijgen. In landen waar dit systeem al wordt toegepast, blijkt het
positief te werken en worden er meer mensen donor.
Meer informatie Iedereen die zijn/haar keuze nog niet heeft geregistreerd, kan
deze – nu al – digitaal invullen op www.donorregister.nl
Op deze site zijn ook flyers, posters, animaties en infographics in meerdere talen te
vinden. Daarnaast kan men bij de plaatselijke bibliotheek terecht voor informatie en/of
voor het formulier om handmatig de gemaakte keuze te registreren.
Voor mondelinge informatie kan men ook terecht bij: 0900 821 21 66 (zonder extra
belkosten). Op de website van de Transplantatiestichting vindt u een video met
uitleg over orgaandonatie.

NOOM-bijdrage:
kleinschalige bijeenkomsten en WhatsApp-filmpjes in eigen taal
Het ministerie van VWS heeft het NOOM benaderd met de vraag ouderen met een
migratie achtergrond voor te lichten over de nieuwe donorwet. Dat doen wij graag, want
tijdens de dialooggesprekken die we de afgelopen jaren voerden over het tijdig spreken
over het levenseinde bleek dat ouderen en mantelzorgers behoefte hadden aan
informatie over de nieuwe wet.
Gezien de huidige situatie en de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zullen we kleinschalige bijeenkomsten organiseren. Wat het NOOM ook
gaat doen om zoveel mogelijk ouderen te bereiken, is het via WhatsApp verspreiden
van korte filmpjes in de eigen taal, namelijk: Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks,
Moluks-Maleis, Chinees, Spaans, Papiamento, Surinaams-Hindostaans.

Steeds meer migranten ouderen die niet digivaardig zijn, kunnen nl. wel overweg met
het gebruik van WhatsApp. De filmpjes zijn bedoeld om ouderen te stimuleren met hun
naasten in gesprek te gaan én vervolgens hun keuze te registreren.
•

We roepen iedereen op die het filmpje via WhatsApp binnenkrijgt, dit
verder te verspreiden in het eigen netwerk zodat zoveel mogelijk mensen
worden geïnformeerd.

Training voorlichting donorregistratie oudere migranten
Op 24 september zijn in Utrecht 15
sleutelfiguren getraind om
voorlichtingsbijeenkomsten in eigen taal te
organiseren. Op deze bijeenkomst was
Carola Schrijvers, senior beleidsmedewerker
implementatie donorwet van het ministerie
van VWS aanwezig. Zij gaf aan dat het
ministerie zo veel mogelijk de verschillende
groepen migranten wil bereiken en zeker ook oudere migranten. Daarom zijn er voor
een aantal grote migrantengroepen in verschillende talen folders en animaties
ontwikkeld over de nieuwe donorwet. Ze sprak de hoop uit dat veel migranten(ouderen)
bereikt gaan worden en dat het NOOM daartoe kan bijdragen.
De meeste van die getrainde sleutelfiguren hebben gespreksbijeenkomsten ‘Tijdig
spreken over het levenseinde’ geleid. Zij kennen de gevoeligheden als het om moeilijk
bespreekbare onderwerpen gaat en zijn goed op de hoogte van de vragen die er bij
ouderen leven. In de training zijn we op deze vragen ingegaan. Eén van de vragen is
waarom ouderen - gezien hun leeftijd - nog gevraagd worden om donor te zijn: “Ben ik
niet te oud om mijn organen en weefsel aan iemand anders te geven?”. Verrassend is
dan ook te horen dat voor lever en nieren geen minimum- of maximumleeftijd is.
Oogweefsel kan tot en met het 86ste levensjaar gedoneerd worden. Verder is het zo dat
door medische ontwikkelingen leeftijdsgrenzen steeds verder worden verhoogd. En ook
met de organen van een ziek iemand kunnen in sommige gevallen anderen worden
geholpen. Een heikel punt dat naar voren kwam, is dat sommige mensen denken dat zij
vanwege hun geloof geen donor kunnen zijn. Ook dit ligt in de praktijk genuanceerd.
Veel religiën blijken daar niets op tegen te hebben, maar bij twijfel kan het bijvoorbeeld
goed zijn om met de imam, dominee, pandit of priester in gesprek te gaan. Op de
website van de Nederlandse Transplantatie Stichting is hierover en over nog veel meer
onderwerpen informatie te vinden, zoals: Wat gebeurt er als iemand kom te overlijden?
Kan iemand die ongezond leeft (bijv. veel rookt of drinkt) ook zijn longen beschikbaar
stellen? Kan de familie afscheid nemen?

Carola Schrijvers beantwoordde tijdens de training medische vragen. Ter afsluiting
sprak ze ook haar bewondering uit voor de vrijwilligers en voor de goede opkomst die
NOOM binnen korte tijd had weten te bewerkstelligen.

Verbetering inkomenspositie migrantenouderen eindelijk in zicht
Op 12 oktober zond KBO-PCOB een brief aan de Commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid t.b.v. het Nota-Overleg AOW-onderwerpen. In deze brief vroeg KBOPCOB aandacht voor drie zaken die betrekking hebben op de inkomenspositie van
(migranten)ouderen: de onderbenutting van ouderendomsregelingen, de beleidsdoorlichting
AOW en het AOW-tekort bij Surinaamse Nederlanders. Aan de commissieleden werd
gevraagd zich in te spannen voor het automatisch toekennen van de AIO, het onverkort in
stand houden van de AOW en het aanvullen van het AOW-tekort bij Surinaamse ouderen.
Het NOOM schaarde zich achter deze brief en vroeg in een aanvullende mail daarnaast
steun van de leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de
volgende oplossingsrichtingen, die naar de mening van het NOOM met spoed dienen te
worden onderzocht:
•

het niet of beperkt meetellen van inkomen en/of vermogen (zie voorbeeld IOAW-,
IOW- en IOAZ-regelingen voor oudere langdurig werklozen);

•

het afschaffen van de kostendelersnorm;
het verlengen van het maximaal toegestane verblijf in buitenland tot een half jaar
(zoals voorheen);
recht op 70% (i.p.v. 50%) AOW voor de gepensioneerde met een jongere partner
zonder inkomsten (conform de norm voor alleenstaande AOW-ers);
vergoeding van verplichte eigen risico’s en eigen bijdragen voor de laagste
inkomensgroepen.

•
•
•

Moties zijn aangenomen
Tijdens het debat op 15 oktober werden verschillende
moties ingediend, waarvan enkele door maar liefst zeven(!)
politieke partijen. Zoals kon worden verwacht gezien de
grote eensgezindheid om armoede onder
(migranten)ouderen aan te pakken, zijn de volgende moties
aangenomen:
o

de motie over het instellen van een commissie van
wijzen die nogmaals nagaat of er een juridische
grondslag gevonden kan worden,

o

de motie over een actieve rol in het informeren van alle
ouderen over de AOW en AIO-rechten,

o

de motie over het laten bestaan van een koppeling
tussen het minimumloon en de AOW-uitkering.

Meer dan een sprankje hoop in deze moeilijke tijden en een
beloning voor de jarenlange inzet van zoveel mensen en organisaties om
(migranten)ouderen bestaanszekerheid te garanderen. Minister Koolmees is nu aan zet!

Sociaal Vitaal in Kleur bouwt voort op een erkende interventie
Het jubileumnummer van het E-magazine van Movisie over 10 jaar databank erkende
sociale interventies, besteedde aandacht aan Sociaal Vitaal in Kleur. Dit project bouwt
voort op het reeds langer bestaand interventiemodel Sociaal Vitaal, waarin ouderen
aan hun veerkracht, sociale vaardigheden, conditie en levensstijl werken.
In het artikel legt NOOM-coördinator Lucía Lameiro García uit waarom hiervoor
gekozen is: “Het NOOM is maar een kleine organisatie, wij kunnen niet vanuit het niets
een heel nieuw programma opzetten. Bovendien is het logisch gebruik te maken van
kennis uit interventies die hun effectiviteit al hebben bewezen.” Daarnaast helpt het ook
de andere partij in Sociaal Vitaal in Kleur: “Door met ons samen te werken, leert het
GALM, ontwikkelaar van Sociaal Vitaal, hoe ze bepaalde groepen kan bereiken, maar
bovenal hoe de methodiek beter geschikt en aantrekkelijk te maken voor
migrantenouderen.” Lees hier het volledige artikel.
Ondertussen proberen de NOOM-vrijwilligers en sleutelfiguren in Rotterdam zo goed
en kwaad als het kan de Sociaal Vitaal-activiteiten voort te zetten. Zo werden er
gedurende de zomer veelal activiteiten buiten georganiseerd, om ouderen te stimuleren
om naar buiten te gaan en in beweging te blijven.
Vanuit het bureau zien we de belangstelling van gemeenten en organisaties toenemen
om met Sociaal Vitaal in Kleur aan de slag te gaan. Bij een volgende nieuwsbrief zullen
wij u informeren in welke plaatsen we nog meer aan de slag gaan om
migrantenouderen meer samen te laten komen, bewegen, leren en doen. De Sociaal
Vitaal in Kleur-notitieboekjes die op ouderendag bij het NOOM werden bezorgd houden
we tot die tijd nog even bij ons.

Stand van zaken Leidraad Cultuurspecifieke Zorg
In 2019 kreeg NOOM de opdracht van het ministerie van VWS om iets te ontwikkelen
waarmee structurele aandacht voor zorg aan ouderen met een migratieachtergrond
gestimuleerd kan worden: een Leidraad Cultuurspecifieke Zorg met als doel
verbetering van de kwaliteit van zorg voor ouderen met een migratieachtergrond, ook
bruikbaar bij zorgvragen van ouderen die om andere dan etnische verschillen
specifieke zorg behoeven.
NOOM-coördinator Jeanny Manusiwa maakte een overzicht van de activiteiten die tot
nu toe zijn ondernomen om tot de leidraad te komen: een kick-off meeting,
tafelgesprekken met oudere migranten, mantelzorgers en vrijwilligers, gesprekken met
zorgmedewerkers, Blended learning modules en trainingen in het afnemen van
interviews. Ook zijn er overzichten gemaakt, zoals een literatuurlijst en een overzicht
van verpleeghuizen en woonzorgcentra die een vorm van cultuurspecifieke of
cultuursensitieve zorg aanbieden.
Op 10 november van 17 uur tot 18.30 uur organiseert NOOM een online expertmeeting
waarbij onder meer een aantal producten gepresenteerd zullen worden.
Klik hier voor de stand van zaken Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

In andere media
Participatie van ouderen in Den Haag
In het kader van de eerste projectperiode Werkplaats Sociaal Domein Den Haag &
Leiden is in juli 2020 het boek “Participatie van ouderen in Den Haag –
Kennis, ervaringen en praktische handreikingen” verschenen. In het boek wordt op
verzoek van de Stedelijke Ouderen Commissie van Den Haag ingegaan op het
begrip participatie voor ouderen in Den Haag. De publicatie is een praktische en
functionele handreiking met do’s en don’ts ten aanzien van participatie van ouderen in
het algemeen en migrantenouderen in het bijzonder.
Hiervoor zijn sleutelfiguren en experts geïnterviewd, waaronder NOOM-coördinator
Lucía Lameiro García, dhr. Mathura, voorzitter van de Hindoe Ouderenbond,
Fatos Ipek Demir, oprichter Stichting OMAZ en ouderenconsulenten Kwok Hung
Lau en Serpil Battem.

Kleurrijke zorgverleners
In de kennisupdate Kleurrijke zorgverleners van Vilans wordt ingegaan op de vraag hoe
zorgverleners, managers en organisaties samenwerken aan cultuursensitieve
ouderenzorg door het benutten van ieders kennis en ervaring. Zorgverleners, met of
zonder migratieachtergrond, hebben er baat bij als de organisatie een helder beleid
heeft over diversiteit. Zij werken prettiger als ze weten hoe ze de zorg zo goed mogelijk
kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de oudere, met of zonder
migratieachtergrond. Wat hebben zij daarvoor nodig? Wat kunnen zorgverleners van
verschillende culturen van elkaar leren? Hoe benut je zo goed mogelijk ieders
expertise? Wat is nodig om passende zorg te bieden waar iedereen – bewoner én
zorgverlener – zich goed bij voelt? De kennisupdate bevat definities, besprekingen van
beleid, praktijkvoorbeelden en conclusies. Het NOOM heeft aan deze kennisupdate
bijgedragen.
Zorgen en ervaringen van Turkse en Marokkaanse
ouderen in Amsterdam
Een onderzoek op initiatief van Emcemo en HTIB dat laat
zien hoeveel er nog moet gebeuren om de positie van
Turkse en Marokkaanse ouderen (en andere
migrantenouderen) te verbeteren.
Het besef over de urgentie om armoede en
gezondheidsachterstanden aan te pakken groeit, mede
dankzij organisaties als Pharos. Landelijk en lokaal laten
structurele oplossingen echter nog te lang op zich wachten
vindt NOOM. Kostbare tijd gaat voor migrantenouderen
verloren.
Download hier het onderzoeksverslag

Barometer Culturele diversiteit
Vanaf 1 juli kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers gebruik maken van
de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer geeft inzicht in het aandeel
werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een
organisatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met het
initiatief en hoopt dat de Barometer bijdraagt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt.
Jennie Mast, adviseur bij Vilans zegt hierover: ‘Veel zorgorganisaties hebben hun
algemene visie op zorg en organiseren vastgelegd in beleidsplannen, waar ook hun
waarden in staan beschreven. Beleid of uitgangspunten specifiek rond cultuursensitief
werken ontbreken nog veelal. De barometer kan hierbij helpen, maar er is meer nodig.
Alleen een visie of streefcijfers vastleggen op papier is niet genoeg. Organisaties doen
er goed aan het gesprek te voeren over wat die waarden in de dagelijkse praktijk

betekenen. Dat vraagt inzet van zowel de zorgverlener, leidinggevenden, als
management. Cultuursensitief met elkaar omgaan geeft meer inzicht in
beweegredenen en in behoeftes van elkaar.’
Lees het hele artikel op Vilans.nl

Agenda
Toeslagen- en kwijtscheldingendag voor Rotterdamse intermediairs en
sleutelfiguren
Op maandag 23 november (van 13.00 uur tot 15.00
uur) organiseert de Bibliotheek Rotterdam een Toeslagenen kwijtscheldingendag voor intermediairs en
sleutelfiguren. Deze dag is onderdeel van de activiteiten
die verschillende organisaties in Rotterdam, waaronder het
NOOM, met elkaar ondernemen om de digitale inclusie
van 55+-ers te vergroten.
Meer dan 15% van de Rotterdammers leeft onder de
armoedegrens, een percentage dat onder
migrantenhuishoudens nog veel hoger ligt. Een
percentage dat bovendien onnodig en onacceptabel
is. Zowel gemeentelijk als landelijk zijn er
inkomensondersteunende regelingen beschikbaar. Om
verschillende reden maken helaas lang niet alle rechthebbende Rotterdammers hier
gebruik van. Bijvoorbeeld omdat ze niet (digitaal) vaardig genoeg zijn. Met het
project Digitale Inclusie Rotterdam 55+ willen verschillende organisaties hier iets aan
doen. Te beginnen met deze Toeslagen- en kwijtscheldingendag voor intermediairs en
sleutelfiguren die in aanraking komen met Rotterdammers (ouder dan 50-55 jaar) die
weinig of geen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen.
Vanwege de coronamaatregelen wordt de bijeenkomst zowel offline als
online aangeboden. Aanmelding vóór 1 november d.m.v. het sturen van een email
naar: reservering@bibliotheek.rotterdam.nl én lameiro@netwerknoom.nl
Vermeld daarbij naam, functie, organisatie (NOOM + evt. andere organisatie), mailadres
en telefoonnummer en of uw voorkeur uitgaat naar deelname op locatie bij de Centrale
Bibliotheek of op een andere locatie.

Online conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'
Op 25 november van 09.30 tot 16.45 vindt de landelijke online conferentie 'Een nieuwe
generatie ouderen langer thuis' plaats. NOOM neemt hieraan deel bij de presentatie van
Fonds NutsOhra-projecten. Daarnaast verzorgt NOOM een workshop in het onderdeel
'Meedoen' met als titel 'Co-creëren in diversiteit'.
“Wat betekent voor ouderen ‘Zo lang mogelijk thuis in een vertrouwde omgeving?’ Dat is
vaak mede afhankelijk van iemands culturele achtergrond en bij migrantenouderen vraagt

dat speciale aandacht. Mensen zijn verschillend. Dat zit vaak in ongrijpbare dingen,
dingen die je pas ziet als je de verbinding opzoekt tussen mensen en daar voor open
staat. Het is gebleken dat het heel belangrijk is om meer kennis van elkaar te hebben om
elkaar te begrijpen. Er zijn naast de verschillen immers ook veel raakvlakken. De kunst is
om verbinding te zoeken tussen herkenning van raakvlakken en erkennen van verschillen
met betrekking tot diversiteit in de breedste zin van het woord.” Zo luidt de achtergrond
van deze workshop.
In deze sessie laten we drie inspirerende praktijkvoorbeelden zien waar wordt
samengewerkt met professionals en vrijwilligers in verschillende organisaties en met de
ouderen zelf. Wat gaat er goed en wat zijn de uitdagingen?
Onder voorzitterschap van Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & Welzijn,
wisselen de volgende sprekers met elkaar van gedachten en geven zij tips: Debby
Tohata, zorgmanager Interzorg, locatie De Slingeborgh in Assen, waar vrijwilligers zich
inzetten voor Molukse ouderen in een verpleegafdeling en voor ouderen die nog thuis
wonen. Gul Dolap-Yavuz, directeur, Stichting Beytna in Amersfoort, initiator van een
ontmoetingsplek voor Turkse ouderen waar alle ouderen uit de buurt welkom zijn. Saadia
Daouairi, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Rotterdam en projectmanager van Dona
Daria Rotterdam. Sociaal Vitaal in Kleur is het NOOM programma om eenzaamheid tegen
te gaan waarin samen bewegen, samen leren en elkaar ontmoeten worden gecombineerd
in één activiteitenprogramma.
Aanmelden is nog mogelijk via https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl
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