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• Op 26 februari 2019 kwamen ruim 60 mensen samen in Hengelo om zich te 
buigen over de vraag of  er behoefte is aan specifieke zorgmogelijkheden voor 
migrantenouderen in Twente. De bijeenkomst werd georganiseerd door IMEAN 
consultancy, een kennisplatform op het gebied van cultuur sensitieve zorg.  

• Het doel van de bijeenkomst was om te bepalen of  er wel een specifieke noodzaak 
is voor migranten ouderenzorg. In de regio zijn immers al diverse aanbieders van 
ouderenzorg en in hoeverre moet er dan nog een uitzondering gemaakt worden 
voor migranten ouderen? Welke specifieke zorg hebben zij dan nodig? En stel dat 
er binnen de Twentse regio cultuur sensitieve zorg aangeboden zou worden, op 
welke manier draagt dat dan bij aan de Twentse samenleving?  

• Initiatiefneemster en directeur van IMEAN, Sevilay Dalli, nodigde vier 
gastsprekers uit om vanuit hun eigen expertise gebied het publiek te inspireren en 
de discussie op gang te brengen. De tweede helft van de avond werd aan de hand 
van enkele discussie vragen de behoefte aan zorg voor migrantenouderen in kaart 
gebracht. De avond werd afgesloten met een commitment van alle aanwezigen 
om het initiatief  van Sevilay Dalli te ondersteunen en de samenwerking met 
IMEAN te bestendigen met als hoogste doelstelling: het realiseren van een 
woonvorm in 2020 in Twente voor migrantenouderen waarin ook zij een 
gelukkige oude dag mogen ervaren.  

• Dit verslag beoogt draagvlak te creëren bij de Provincie Overijssel, Gemeenten 
in Twente, het Zorgkantoor en Zorgverzekeraars bij het realiseren van een 
woonzorgcentrum op korte termijn. In dit verslag blikken we terug op een 
succesvolle avond in woord en beeld. Uit de discussie en aanbevelingen van 
de deelnemers blijkt dat er een grote noodzaak is om een woonzorglocatie te 
realiseren voor migranten ouderen. De onderbouwing van deze conclusie is terug 
te lezen in dit verslag. 
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IMEAN Consultancy
IMEAN is een kennisplatform op het gebied van cultuur sensitieve zorg. De 
organisatie beschikt over een uitgebreid expertise netwerk zowel in de reguliere 
ouderenzorg als rondom cultuur sensitieve zorg. Initiatiefneemster Sevilay Dalli is 
ruim 25 jaar werkzaam in de ouderenzorg in Twente. Zo was zij eerder manager 
van Livio-locatie Het Saalmerink in Haaksbergen en zette ze Devio op in Enschede. 
Devio biedt cultuur sensitieve dagbesteding aan in Enschede. Hoewel er 8000 
migranten ouderen wonen in Twente en in 2030 verwacht men dat dit zal toenemen 
van 16% tot 26%, blijkt er geen woonzorgvorm voor hen te zijn. 
 

Er wonen in de 3 grootste 
steden, Enschede, Hengelo en 
Almelo in totaal ongeveer 82.000 
migranten. Waarvan ongeveer 
8000 migrantenouderen. We 
spreken over de leeftijdsgroep 
70+ als we het hebben over de 
eerste generatie ouderen. We 
rekenen tot de tweede generatie, 
de kinderen die in Nederland zijn 
geboren en er is een groep die in 
het land van herkomst is geboren 
en op jonge leeftijd naar Nederland 
zijn gekomen. Deze laatste groep 
bereikt over 10 jaar de leeftijd van 
60+ en de verwachting is dat ook zij 
behoefte aan zorg zullen hebben. 

Aantal migranten
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Sevilay Dalli
Als dochter van de eerste generatie gastarbeider heeft Sevilay zelf  van dichtbij 
meegemaakt wat het betekende toen haar vader ging dementeren. Ondanks dat 
zij zelf  al 25 jaar als professional in de zorg werkzaam was, zag zij hoe ingewikkeld 
het was om voor haar vader de zorg te krijgen die hij nodig had. Zij ondervond dat 
er naast de taal, cultuur, voeding, gewoonten en religie, er nog veel meer bij kwam 
kijken. Dat laatste is een direct gevolg van de migratie en de impact die dat heeft op 
latere leeftijd.

Deelnemers
De meer dan 60 aanwezigen waren afkomstig uit diverse organisaties niet alleen 
vanuit Twente maar ook van buiten de regio, die met migrantenouderen te maken 
hebben. Zo waren er migrantenouderen zelf, waaronder de eerste gastarbeider 
in Twente, mantelzorgers, zelfstandig ondernemers actief  in de zorg, sportclubs, 
zorgprofessionals, zorgaanbieders, gemeentelijke politiek, POH, welzijn en andere 
belangstellenden.

Programma
Het eerste deel van het programma bestond uit vier gastsprekers die hun 
expertise deelden rondom cultuur, behoeften van migrantenouderen en bestaande 
cultuur-sensitieve woonzorgcentra. Tijdens de pauze kon er onder het genot 
van heerlijke hapjes genetwerkt worden. Het tweede deel van de avond bestond 
uit rondetafelgesprekken waarin aan de hand van thema’s een specifieke 
onderzoeksvragen besproken werden. De aanwezigen werden (random) verdeeld in  
3 groepen, over 3 tafels waar de vragen klaarlagen voor discussie. 

1. Zie jij het belang in om cultuur-sensitieve zorg & woonvormen te realiseren 
 op lokaal niveau?
2. Hoe zorgen we ervoor dat er in 2020 een woonvorm is voor 
 migrantenouderen?
3. Moeten we dit op lokaal of op Twents niveau oppakken?
4. Welke rol/bijdrage kun jij of je organisatie leveren?
5. Welke handvaten & tools hebben we nodig?
6. Welke stakeholders hebben we nodig?

Antwoorden op deze vragen werden verzameld op papier. De resultaten werden 
aan het eind van de avond samengebracht door de dagvoorzitter. De avond 
werd afgesloten door het plaatsen van een handtekening waarin deelnemers hun 
commitment gaven aan dit project. Aanwezigen gaven aan dat er visitekaartjes zijn 
uitgedeeld, er werden afspraken gemaakt om elkaar op te zoeken en dat er zeker 
behoefte is om hier een vervolg aan te geven. 
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Waarom juist nu aandacht voor migranten ouderenzorg?
Ongeveer 50 jaar geleden arriveerden de eerste Marokkaanse en Turkse migranten 
in Nederland. Ze kwamen om geld te verdienen, maar bleven om een nieuw leven op 
te bouwen. De één met meer succes dan de ander. Hoe dan ook verdienen ze onze 
aandacht, zodat ze hun oude dag in waardigheid kunnen doorbrengen1, aldus Prof. 
Dr. Tineke Fokkema, Hoogleraar aan de Erasmus School of  Social and Behavioural 
Sciences. Prof. Fokkema doet veel onderzoek naar eenzaamheid bij oudere migranten2.  

In de periode 1965-1974 kwamen ongeveer 40 duizend Marokkaanse en 73 duizend 
Turkse migranten, veelal op eigen initiatief, naar Nederland. Hoewel vrijwel allen van 
plan waren om na enkele jaren van hard werken met het verdiende geld huiswaarts 
te keren, zijn de meesten gebleven. Het besluit om niet terug te keren, had mede 
te maken met de ongunstige sociaaleconomische situatie in het geboorteland en 
een restrictiever migratiebeleid in West-Europa. Een groot deel van de blijvers 
liet vervolgens hun vrouw en eventuele kinderen overkomen in het kader van 

1. Fokkema, T. (2019), Migranten van het eerste uur krijgen eindelijk juiste aandacht. 
 Sociale Vraagstukken, 9 maart 2019. 

2.  Baykara-Krumme, H. & Fokkema, T. (2018),The impact of migration on intergenerational solidarity types. 
 Journal of Ethnic and Migration Studies. 
 Fokkema, T. & Conkova, N. (2018), Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch 

profiel. Gerõn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving20 (2): 15-19.

De heer Türker Atabek, eerste Turkse gastarbeider die 
in 1962 naar Nederland is gekomen voor een studie. Hij 
heeft voor Textiel en metaalbedrijven als tolk gewerkt en 
hij heeft gastarbeiders naar Twente gehaald. Hij heeft 
veel betekend voor de Turkse inwoners van Almelo op 
het gebied van sociale vraagstukken en als tolk.

De heer Mehmet Dag, in de jaren ’70 naar Nederland gekomen 
als gastarbeider. Hij heeft in het bestuur gezeten van Turkse 
arbeidersvereniging, is politiek actief geweest en heeft gewerkt in de 
textiel. Vanaf dag één heeft hij van alles bewaard zoals loonstrookjes, 
briefwisseling tussen zijn vrouw en hem en briefjes van Gulden.  
De heer Dag schildert en er is een boek over hem geschreven als 
analfabeet gastarbeider die zich heeft ingezet in Almelo.
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gezinshereniging en gezinsvorming, zichtbaar in de sterke toename van het aandeel 
Marokkaanse en Turkse vrouwelijke migranten vanaf  de jaren 1970. Sinds kort is er 
in Nederland – en in de ons omringende landen - een kentering zichtbaar en neemt 
de wetenschappelijke aandacht voor Marokkaanse en Turkse migranten ouderen 
toe. Dat heeft deels te maken met de macht van het getal. De groep Marokkaanse 
en Turkse 65-plussers is tussen 2000 en 2018 bijna verzesvoudigd. Waren er in 
2000 8 duizend 65-plussers afkomstig uit Marokko en Turkije, thans wonen er ruim 
47 duizend Marokkaanse en Turkse oudere migranten in Nederland (CBS, 2018). 
Volgens de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt hun 
aantal toe tot 144 duizend in 2040 (CBS, 2017b)3. 

Onderzoek naar de eenzaamheid onder migrantenouderen geeft aan dat zij kampen 
met gezondheidsproblemen op zowel fysiek als mentaal vlak4. Migrantenouderen 
hebben de taal niet of  nauwelijks geleerd, werkten 10 tot 12 uur per dag en 
verrichtten veelal fysiek zwaar werk. Fysieke klachten hebben te maken met hoge 
bloeddruk, hartklachten, hoge cholesterol, diabetes, overgewicht en psychosomatische 
klachten. Wanneer we hun fysieke gesteldheid vergelijken met doorsnee Nederlandse 
leeftijdsgenoten dan zien we dat de migrantenouderen het significant slechter doen. 

De oudere migranten zijn in de jaren ’60 naar Nederland gekomen als gastarbeiders. 
Net als de Nederlanders die in de jaren ’50 emigreerden in de hoop op een betere 
toekomst. De gastarbeiders in Nederland hadden één droom: geld verdienen en 
terugkeren naar land van herkomst voor een beter bestaan. Sommigen keerden 
terug naar het vaderland, de meesten niet. Deze ouderen zijn hier gebleven. Hun 
kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en vormen de tweede en derde generatie. 
Opgemerkt dient te worden dat de tweede generatie zelf  nog maar 10 jaar verwijderd 
is van de pensioengerechtigde leeftijd. Met andere woorden, het probleem van 
cultuur sensitieve zorg wordt niet minder, maar zal een prominente plek innemen in 
onze samenleving gedurende de komende 20-30 jaar.

Ervaringen met migratie en ouderenzorg elders in de wereld
Het fenomeen cultuur sensitieve ouderenzorg kreeg voor het eerst aandacht toen de 
350.000 Nederlanders in de jaren ‘50 emigreerden naar Canada, Nieuw-Zeeland en 
Australië met pensioen gingen en zorgbehoeftig werden. Het bleek dat het vermogen 
om zich uit te drukken in het Engels, een aangeleerde tweede taal, naar mate men 

3 Fokkema, T. & Conkova, N. (2018),‘Wij zijn er én blijven hier ...’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van 
oudere migranten in Nederland. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 49 (6): 219-222. Tilburg, T.G. van & Fokkema, T. 
(2018), Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring. Tijdschrift 
voor Gerontologie en Geriatrie 49 (6): 263-273. 

4 Fokkema, T. & Conkova, N. (2018),‘Wij zijn er én blijven hier ...’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van 
oudere migranten in Nederland. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 49 (6): 219-222. Tilburg, T.G. van & Fokkema, T. 
(2018), Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring. Tijdschrift 
voor Gerontologie en Geriatrie 49 (6): 263-273. 
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ouder werd verdween. Bij dementerende ouderen was dit nog sterker aanwezig. Ook 
blijkt dat in het proces van ouder worden, de herinneringen aan de jeugd steeds 
belangrijker wordt. Daartoe werd in Australië het Julianadorp opgericht speciaal 
voor de Nederlandse ouderen. Ook in Nieuw-Zeeland en Canada zijn gelijksoortige 
zorgcentra waar Nederlandssprekende verpleegkundigen en maatschappelijk werkers 
aanwezig zijn. De KRO maakte in 2015 een reportage over dit fenomeen (Kruispunt, 
Denkend aan Holland 2015). 

Ook in het Bulletin over Bevolking en Samenleving (jaargang 26 Nov./Dec. 2013) 
wordt in gegaan op de specifieke behoeften van oudere migranten. “Veel van 
de naoorlogse migranten zijn al op hoge leef- tijd en hebben verzorging nodig”, 
aldus Suzan van der Pas van de VUmc en Jacques Poot in het artikel Generaties 
Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland. “Sommigen zijn door dementie de 
Engelse taal niet meer machtig. Voor hen zijn in Australië̈ recentelijk stagiaires uit 
Nederland aangetrokken om te helpen in de zorgsector waar weinig medewerkers 
Nederlands spreken. Vraagstukken van zorg en cultureel erfgoed worden gedeeld 
door vele migrantengroepen in immigratielanden als Nieuw-Zeeland en Australië̈. 
Immigranten van het eerste uur vergen niet alleen specifieke zorg maar zij vormen 
ook de levende herinnering van een transitiefase van een land. Het feit dat de 
Nederlandse ambassades in Canberra en Wellington met experts een discussie voeren 
over de toekomst van de Nederlandse gemeenschap in deze landen geeft aan dat niet 
licht wordt gedacht over het belang van immigranten als dragers van cultuur”5.  

Kortom, cultuur sensitieve zorg is geen specifiek Turks probleem, of  Marokkaans 
probleem in Nederland, het is een migranten probleem dat zich over de hele wereld 
voordoet, ook bij eerste generatie Nederlandse emigranten in Australië, Nieuw-
Zeeland en Canada. 

Het kabinet en de huidige situatie voor migrantenouderen in Twente
Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor de 
ouderenzorg. Gezien de enorme vergrijzing die ons te wachten staat is dit ook hard 
nodig. De angst is dat de oudere migrant dreigt te worden vergeten. 

In Twente wonen ongeveer 8000 ouderen met een migratieachtergrond. De komende 
jaren zal dit aantal sterk toenemen. Mede doordat professionele hulp te laat wordt 
ingeschakeld, zien we dat er op meerder gebieden problemen ontstaan.

Op dit moment zijn er Twente nog geen woonzorgvormen voor mensen met een 
migratieachtergrond. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Haag, Rotterdam, 

5  Bron: Generaties Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland in DEMOS, Bulletin over Bevolking en Samenleving,  
Jaargang 29 Nov./Dec. 2013 Suzan van der Pas, VUmc, e-mail: s.vanderpas@vumc.nl Jacques Poot, NIDEA,  
e-mail: j.poot@waikato.ac.nz 
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Breda en Boxtel waar woonzorgvormen voor migrantenouderen een succes zijn. 
Hoewel er in Twente zijn er in het verleden diverse plannen, projecten en initiatieven 
geweest zijn om woonvormen voor migrantenouderen in het leven te roepen zijn 
deze niet of  nauwelijks van de grond gekomen.

De vraag is waarom lukt het wel in andere delen van het land en niet in Twente? 
Wat hebben we in Twente nodig? Hoe kunnen we dit in Twente samen realiseren? 
Moet er een gespecialiseerde zorgaanbieder zijn die deze vraagstukken oppakt 
met de lokale overheid en zorgaanbieders samen? Is er wel of  geen vraag vanuit 
migrantenouderen? Zijn er hiervoor financiële middelen? 
Deze vragen werden voorgelegd aan de 60 deelnemers.

Terugblik avond
De avond werd geopend door de 
dagvoorzitter Liselot Reversma,  
directeur St. Alifa Welzijn. 
 
Aansluitend werd het woord 
gegeven aan gastheer Harry Rupert, 
bestuursvoorzitter Welbions. De heer 
Rupert heeft kort verteld over de 
projecten van Welbions waaronder de 
rugzakwoningen en een wooninitiatief  
van een aantal ouders van het complex 
Korhoenders in Hengelo. Welbions 
denkt graag mee met nieuwe initiatieven, 
ideeën en plannen. 
 
Na de opening was het woord aan de 
vier sprekers van de avond, die elk vanuit 
hun eigen expertise en ervaring ingingen 
op het thema.
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Chris Soels 
Chris Soels was 20 jaar werkzaam 
als directeur in de IT-wereld. Naast 
een achtergrond in fysiotherapeut en 
acupunctuur is hij analytisch psycholoog, 
ingenieur en consultant op het gebied 
van intercultureel management- en 
communicatie (Hofstede).  Chris ging 
in op het fenomeen cultuur in het 
algemeen. Cultuur, zegt hij is niet alleen 
beschaving maar ook een trefwoord voor 

alle patronen van denken, voelen en handelen. Een collectief  verschijnsel dat gedeeld 
wordt door mensen die leven in eenzelfde sociale omgeving. Daarmee is cultuur 
aangeleerd en niet aangeboren. Cultuur wordt overgedragen via de sociale omgeving 
en niet via je genen. Het is een combinatie van identiteit, waarden & normen en 
instituties. Alles wat lijkt op onze cultuur ervaren we als normaal en goed. Alles wat 
verschilt van onze eigen cultuur vinden we abnormaal of  fout. Vanuit het model 
van Prof. Hofstede liet Chris zien wat de culturele verschillen zijn tussen Nederland, 
Turkije en Vlaanderen. 

 

Het blijkt dat deze cultuurverschillen zeer wezenlijk zijn. Zij komen (ook) tot 
uitdrukking in de verwachtingen en behoeften die men heeft ten aanzien van zorg.
Chris besluit zijn verhaal met 3 stellingen.
1. Wanneer zaken emotioneel worden dan speelt cultuur een rol 
2. Inzicht in culturele verschillen helpt om te begrijpen hoe de ander zich gedraagt. 

Daarmee wordt het gedrag van de ander niet meer als vreemd ervaren.
3. Mensen zouden zich moeten openstellen voor elkaar en ophouden met oordelen 

op basis van hun eigen normen en waarden.  
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Simon Saliba en Ruben v.d. Kaap (Aartsbisdom)
Simon Saliba en Ruben van der Kaap zijn geestelijke verzorgers in opleiding, actief  
vanuit het Syrisch Orthodox Aartsbisdom van Nederland Morephrem Monastery 
te Glane.  Zij zijn actief  voor jongeren, voor de gemeenschap in het algemeen, 
waaronder ook ouderen en voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De Suryoye 
gemeenschap in Nederland omvat 25.000 migranten waarvan 20.000 in 
Twente wonen en 12.000 in Enschede. 

Simon en Ruben gingen in op het verleden van de Suryoye ouderen. De Suryoye 
gemeenschap komt uit Mesopotamië, een gebied verspreid over het huidige Turkije, 
Syrië en Irak. Anders dan in de Turkse of  Nederlandse gemeenschap wordt de 
geschiedenis van het volk actief  overgedragen in taal en de cultuur. Om deze 
gemeenschap te kunnen begrijpen is het daarom belangrijk om iets te weten over de 
herkomst, de geschiedenis en wat de Suryoye hebben meegemaakt en welke trauma’s 
zij hieraan overgehouden hebben. Ruben en Simon geven ook aan dat de kerk een 
verbindende rol heeft tussen de verschillende stammen binnen de gemeenschap. 
“Wanneer je iets wilt ondernemen of  initiatief  wilt ontplooien dan kun je niet om 
de diplomatie van de kerk heen”, aldus Simon. Beiden bevestigden de inzichten van 
de vorige spreker en benadrukten hoe belangrijk het is, om de Suryoye ouderen te 
begrijpen en in te spelen op hun specifieke zorgbehoeften. 
 
 
Said Bourich (Woonzorg- en servicecentrum MOB)

Said Bourich is ervaringsdeskundige 
op het gebied van woonvormen voor 
migrantenouderen in Rotterdam-
Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en 
Amsterdam-Amstelland. Samen met 
zijn partner en directeur Ismail Meral 
hebben ze een succesvolle formule 
gevonden waarover hij geanimeerd 
vertelt. Het begon allemaal met een 
woonvorm voor Chinese ouderen. 

Een hechte gemeenschap die wij vooral kennen van de restaurants. Het ‘cultuur-
sensitieve’ woon-zorgcentrum De Boomgaard is speciaal gericht op deze Chinese 
doelgroep. Opvallend in zijn betoog is dat Said spreekt over doelgroepen binnen de 
ouderenzorg waarin de verschillende behoeften van ouderen voortkomend vanuit 
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cultuur, centraal staat. Op dit moment bouwt MOB aan Woonzorg Beyt Essalam 
(Huis van Vrede) voor de Islamitische ouderen, specifiek voor de Marokkaanse en 
Turkse ouderen. Op dit moment wordt in hetzelfde gebouw, in twee verschillende 
vleugels, zorg geboden aan Marokkaanse ouderen en aan Turkse ouderen. Het is 
de bedoeling dat cultuur-sensitieve woonzorg in de toekomst ook aangeboden kan 
worden aan andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld de Antilliaanse gemeenschap.  

Opbrengsten rondetafelgesprekken:

Thema’s zijn:
1. Zie jij het belang in on cultuur sensitieve zorg & woonvormen te realiseren op 

lokaal niveau?
2. Hoe zorgen we ervoor dat er in 2020 een woonvorm is voor migrantenouderen?
3. Moeten we dit op lokaal of  op Twents niveau oppakken?
4. Welke rol/bijdrage kun jij of  je organisatie leveren?
5. Welke handvaten & tools hebben we nodig?
6. Welke stakeholders hebben we nodig? 

Lokaal niveau is fundamenteel

2. Hoe zorgen we ervoor dat er in 2020 een woonvorm is voor migrantenouderen?
• De juiste partners om tafel: woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, gemeenschap (open staan)
• Risico nemen, doen, voorwaarden, netwerk, begrijpen en verstaan
• Vraag verhelderen, onderzoeken naar behoeften (doelgroep) en met zorgpartijen in gesprek gaan
• Clusteren gemeenschap
• Input vanuit de cultuur/kennis podium
• Taal, herkenning, welzijn perspectief, resultaten inzichtelijk, kostenbesparing doordat het goed 

werkt
• Geloof en kerkgemeenschap
• Tools (Handvatten); werf personeel, stagiaires en leidt hen ‘in company’ op. Werf ook onder 

‘nieuwe Nederlanders’ zoals statushouders.

1. Zie jij het belang in om cultuur sensitieve zorg & 
woonvormen te realiseren op lokaal niveau? 

Ja, want:
• We zien het belang uit eigen ervaring
• Het is belangrijk om cultuur-sensitieve zorg 

&woonvormen te realiseren.
• Het is de wens van de ouderen
• Iedereen heeft recht op een gelukkige laatste 

levensfase
• Lokaal niveau, voordeel ouderen in hun eigen 

woonwijk laten wonen.
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3.  Moeten we dit op lokaal of op Twents niveau oppakken?
• De meningen verschillen hierover mede omdat er 

onduidelijkheid is over wat bedoeld wordt met Twents 
niveau. 

• op lokaal niveau, afhankelijk van de vraag van de doelgroep 
• op Twents niveau als het gaat om draagkracht en verbinding

4.  Welke rol/bijdrage kun jij of je organisatie leveren
• Raad kan faciliteren daar waar nodig,
• ICT kennis delen/coaching Turkse Tukkers
• Intercultureel desk: meedenken, adviseren en meedoen
• Risico’s durven nemen, beleid hoog/laag en andersom, 

voorwaarden en er voor openstaan
• Medewerking verlenen, meedenken en meewerken
• Welbions, meewerken naar mogelijkheden zoeken om het te 

realiseren
• Samenwerken
• Passie
• 11 ontmoetingsgroepen, info delen Wijkracht
• Alifa, verbinding/ontmoeten
• Communicatie, open zijn

5.  Welke handvaten & tools hebben we nodig?
• Initiatiefnemer (S)
• Investeerders
• Etnische platforms
• Deskundigen/ specialisten
• Zorgverzekeraar
• Gemeente voor evt. huisvesting
• Zorginstellingen
• De mensen zelf en organisaties

De terugkoppelingen, nabespreken en de noodzaak van inzien!
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Commitment
Het merendeel van de aanwezigen hebben zich 
gecommiteerd om dit initiatief  te steunen en vervolg 
te geven aan de samenwerking. 

Namen & Organisaties:
Helma Koenders, Azora Ravza Terborg
Liselot Reversma, Stichting Alifa
Meryem Sümer, Wijkracht Hengelo en
Kerkbestuur Mor Keryakos Enschede
Hennie Maartens, Gemeente    
Enschede/Oldenzaal
Halit Tüle, Stichting Turkse Ouderen Hengelo
Muafffak Gülcay
Rein Sohilat, Labyrintonderzoek Utrecht
Dr. J.S. (Jan) Jukema, Lector Verpleegkunde/Professor of 
Nursing Saxion

Namen & Organisaties:
Erik Vuurboom, Zorgaccent
Ali Gesmiroglu
Türker Atabek, Soswa
Mehmet Dag
Ruben van der Kaap, Syrisch Orthodoxe Kerk
Simon Saliba, Syrisch Orthodoxe Kerk
Mustafa Kocabiyik, Burger Almelo
Elvis Huwaë, Kennisplatform Integratie en Burgerschap 
Enschede
Gail Heslinga, Gails company
Chris Soels, expert cultuur sensitieve zorg
Erdogan Kandemir, Turkse Tukkers aan Zet
Mehmet Göksu, Goorse Moskee / Turkse Tukkers aan Zet
Nuray Bossink-Tuna, Elele Turkse Vrouwen Vereniging
Zohra Hammami, Wijkracht / Burger Belangen Hengelo
Jaap Hofstra, de Posten Enschede
Said Bourich, MOB Rotterdam Bv
Ismail Meral, MOB Rotterdam Bv
Dianne Noordink, Carrintreggeland
Corina Bosma, Carintreggeland
Dianne Scheppink, Wijkracht
Antoinet de Boer, Welbions
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Conclusie
De wil en bereidheid is er, de aanwezigen zien de noodzaak in en willen met z’n 
allen de schouders eronder zetten. Rein Sohilait is actief  betrokken bij woongroep 
initiatieven van migrantenouderen zowel in Utrecht als in Wageningen en nodigt ons 
uit om te komen kijken. Tevens zijn we uitgenodigd door Ismail Meral van MOB uit 
Rotterdam en Helma Koenders van Azora uit Terborg.
Dit biedt een kans om elders te kijken hoe zij woonvormen voor migrantenouderen 
hebben gerealiseerd en te leren van hun ervaringen. De uitnodiging wordt van harte 
aangenomen. 

Werkgroepen oprichten op lokaal niveau, die elkaar op Twents niveau kunnen 
opzoeken om kennis te delen! Wat gebeurt er elders, wat kan hier o.a. gebouw, 
financieel, personeel, scholing e.d.

Op lokaal niveau mogelijkheden onderzoeken om woonvormen te realiseren voor 
migrantenouderen. 
Welke bestaande woonvormen zijn er? Wat is beschikbaar? Wat is ervoor nodig? Kan 
het omgebouwd worden? Moet er nieuwbouw komen? 

Plan van aanpak maken waarin opgenomen visie voor cultuur-sensitieve woonzorg, 
businesscase, locatie, opleiden van personeel, inrichting, etc. Gecommitteerden 
worden ingezet op zijn of  haar kennisgebied waardoor elkaars expertise maximaal 
benut wordt bijvoorbeeld op het gebied van scholing, vastgoed, facilitair etc. 

Volgende stap
Eerste concrete vervolg stap is ingaan op de uitnodigingen met een groep die 
commitment hebben getekend om de woon-zorgcomplexen te bezoeken, daarna 
bijeenkomen en ideeën uitwerken, plan van aanpak maken. Dit kost tijd en middelen 
waarvoor we financiële ondersteuning zoeken.

Tegelijkertijd wordt er begonnen met dagbesteding voor dementerende ouderen. Hoe 
mooi is het als zij daarna kunnen verhuizen naar een woonzorgcentrum dat voldoet 
aan hun wensen en leefwereld

Aan de deelnemers
Nogmaals mijn oprechte dank voor jullie waardevolle inzichten. Foto’s van de avond 
kunnen bij mij opgevraagd worden. Bewust heb ik jullie persoonlijke gegevens  
(telefoonnummer, email) niet vermeld, mocht je contact met één van de aanwezigen 
willen opnemen, dan kunt je mij hiervoor benaderen.
Wordt vervolgd…………………………………………………
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Enkele reacties over de avond:

“Een fantastisch georganiseerde bijeenkomst. Het was een eer om te 
mogen spreken en ben ervan overtuigd dat jouw doorzettingsvermogen 
zeer vruchtbaar zal zijn voor de nabije toekomst. Een nabije toekomst 
waarin ambitieuze dromen werkelijkheid mogen worden” (S. Saliba)

“Het was goed georganiseerd en we hebben zinvolle contacten opgedaan” 
(D. Scheppink)

“Interessant qua thema, nieuwsgierig en geïnspireerd voor het vervolg 
hiervan. Sevilay super dat je dit hebt georganiseerd”(D. Scheppink)

“Interessante bijeenkomst, succes voor de toekomst” (A. de Boer)

“Wat een inspiratievolle, positief  vooruitblikkende, verbindende, 
samenwerkende avond gehad” (K. Adali)

“Was heel inspirerend en leerzaam! Dank voor de uitnodiging. Het was 
een eer om erbij te mogen zijn” (E. Kandemir)

“Boeiende bijeenkomst over cultuur sensitieve zorg bij Welbions 
georganiseerd door Sevilay Luiken. Mooie resultaten zijn mogelijk, 
maar komen niet vanzelf. Goed luisteren, open communicatie en 
doorzettingsvermogen zijn nodig voor succesvolle projecten. Opvallend 
was de opmerking dat niet de eerste generatie migranten onze aandacht 
heeft, maar juist die generaties daarna. Aan de slag Sevilay bedankt!” (R. 
van Dongen)

“Top S.D. wat een inspiratie” (L. Hengevelde)

“Wat een professionele bijeenkomst. Sevilay is een professional met 
een missie. Zij weet mensen te enthousiasmeren en te betrekken. 
Migrantenouderen hebben eigen ruimte nodig om liefdevol oud te mogen 
worden.” (G. Heslinga)
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