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1.

SAMENVATTING

Stichting BangsaDunia en haar partners - de startgroep OuderenRaad/Dewan, stichting Sociale
Wijkteams Arnhem - doen met dit projectvoorstel een beroep op het FNO-programma Meedoen ten
behoeve van de Indisch en Molukse ouderen in Arnhem voor wie meedoen niet meer vanzelfsprekend is.
Het doel is om met name de 1e generatie Indisch en Molukse ouderen vanaf 65 jaar het mogelijk te
maken om zo lang mogelijk vitaal, zelfstandig en tevreden te laten leven, mobieler in de buurt te
laten zijn en voldoende sociale contacten te laten hebben om van betekenis te zijn en mee te
doen in de samenleving. Kortom, senang oud worden aan de Rijn. En natuurlijk ook voor de 2e, 3e
en volgende generaties.
Vanwege de afbouw van het verzorgingshuis-en dagbestedingsaanbod van Rumah Kita in Wageningen,
is in 2015 een breed burgerinitiatief ontstaan in Arnhem dat nu zijn vorm heeft gekregen in de stichting
BangsaDunia, senang oud worden aan de Rijn (verder te noemen BangsaDunia). Arnhem telt 1.750 1e
generatie Indisch en Molukse ouderen, waarvan er 1.000 in Arnhem-Zuid wonen. In de vier wijken van
Arnhem-Zuid wonen hiervan 450 migrantenouderen alleenstaand, waarvan er 275 mensen ouder zijn
dan 65 jaar (bron: gemeente Arnhem 2015). Dit burgerinitiatief is van start gegaan met (financiële)
steun van de gemeente Arnhem die daarmee ook erkent dat er iets extra’s moet gebeuren voor deze
groep.
De hoofdstrategie van BangsaDunia om haar doelstelling te bereiken is het realiseren van een
herkenbaar en vertrouwde cultuurspecifieke gemeenschap/community in het dagelijks leven van de 1e
generatie Indisch en Molukse ouderen. Een community van niet alleen 1e, maar ook 2e en 3e generatie
mensen en allen die affiniteit hebben met de Indisch en Molukse cultuur. Voor deze groep ouderen is
het belangrijk dat iedere vorm van hulp en zorg aansluit op de communicatie die hen aanspreekt en op
hun wensen, mogelijkheden en gewoonten. We streven ernaar die hulp en zorg vanuit de 2 e en 3e
generatie te bieden.
Dit projectplan ‘Kwartiermaken’ is – nu de startfase van het burgerinitiatief achter de rug is en
BangsaDunia een begrip onder de doelgroep aan het worden is - specifiek gericht op de volgende
stappen in de ontwikkeling van een dergelijke gemeenschap, namelijk:
a) Het creëren van een drempelverlagend netwerk van gelijkgestemde organisaties in Arnhem, te
beginnen in de vier wijken in Arnhem-Zuid. Dit opdat alle partijen samen optrekken met open ogen-oren
en gezamenlijk de handen ineen slaan om zelfstandige levende en in het bijzonder . sociaal geïsoleerde
Indisch en Molukse ouderen ‘achter de voordeur’ van de nodige hulp en zorg te kunnen voorzien;
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b) Het samen met de groep BangsaDunia vrijwilligers (die individuele sociale steun bieden aan ouderen)
ontwikkelen van een cultuurspecifieke bejegening waarbij een balans wordt gezocht tussen enerzijds
respect voor persoonlijke trots en behoud van wederkerigheid, en anderzijds acceptatie van hulp met
behoud van persoonlijke onafhankelijkheid en eigen waarde/zelfrespect. Deze ‘on the job’ training
tijdens onze dienstverlening, naast het opzetten van een scholingsprogramma voor vrijwilligers van de
BD Vrienden, moet ervoor zorgen dat de sociale ondersteuningskwaliteit wordt geborgd die
cultuurspecifiek is én met name drempelverlagend en activerend gaat werken in de praktijk;
c) Het uitbreiden van het aanbod van dagactiviteiten voor de verschillende deelgroepen (in leeftijd en
interessegebied). Wensen liggen er onder meer op het gebied van ‘samen naaien-kleden-showen’,
koffie-middagen, dag-uitjes, samen koken-samen eten, samen zingen en muziek maken, etc.
d) Het opzetten van een onafhankelijke OuderenRaad/Dewan samen met een startgroep, die een open
relatie dient te gaan onderhouden met de verschillende ‘eigen’ Indisch en Molukse groepen in Arnhem,
die verder als klankbord voor het bestuur van BangsaDunia gaat fungeren, alsmede specifiek
gesprekspartner is bij de uitvoering en bijsturing van dit projectvoorstel ‘Kwartiermaken’.
e) Nadrukkelijk zal aandacht worden besteed aan het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering van
dit projectvoorstel tijdens de drie BangsaDunia Bersama ’s die jaarlijks worden georganiseerd (mix van
info, cultuur, muziek, dans en eten).
Deze stapsgewijze, indirecte aanpak van community-opbouw is ingegeven door de ervaring dat mensen
in de Indisch en Molukse cultuur niet makkelijk hulp vragen of erkennen dat ze hulp nodig hebben, en
zelfs aangeboden hulp weigeren te accepteren als dat hen in een structurele afhankelijke/mindere
positie brengt ten opzichte van de ander. Hen uitnodigen en in de gelegenheid brengen om juist ook van
betekenis te zijn voor anderen, bijvoorbeeld jongere migrantengeneraties, is in onze visie een
belangrijke hefboom om zelf actief te worden en op eigen initiatief te gaan meedoen.
Het projectplan betreft in hoofdzaak de inzet van een parttime kwartiermaker om een stevige basis te
leggen voor de BangsaDunia vrijwilligersgemeenschap door het opzetten van de OuderenRaad/DEWAN,
de basisscholing van vrijwilligers, de dagactiviteiten en communicatiestructuur in samenwerking met
onze samenwerkingspartners. En daarmee voor de kernfuncties van onze vrijwilligersgemeenschap.
De investeringskosten bedragen in totaal € 61.000,-. Aan het Fonds Nuts Ohra vragen wij een bijdragen
van € 41.000,-. De Dullertsstichting uit Arnhem heeft reeds € 7.500,- ter beschikking gesteld voor dit
plan, en de Konferentie van Nederlandse religieuzen c.q. haar commissie Projecten In Nederland (KnrPIN) € 12.500, -.
Dit projectplan van stichting BangsaDunia wordt mede-ingediend en ondersteund door de startgroep
OuderenRaad/Dewan (zie bijlage samenwerkingsovereenkomst) en ondersteund door de stichting
Sociale Wijkteams Arnhem (zie bijlage intentieverklaring). Deze laatste partner is weliswaar juridisch een
eigen entiteit, maar niet in de positie - gelet op haar gemeentelijk WMO-uitvoeringstaak – een
samenwerkingsovereenkomst met stichting BangsaDunia aan te gaan.
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