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VoorwoordInhoud

In	de	afgelopen	jaren	is	de	multiculturele	samenleving	vaak	negatief	in	het	nieuws	gekomen.	De	nadruk	werd	gelegd	 

op	de	negatieve	aspecten	als	overlast	en	onverdraagzaamheid.	Dat	er	ook	positieve	dingen	plaatsvinden,	is	op	de	 

achtergrond	komen	te	staan.

In	de	gemeente	Moordrecht	is	in	2007	een	project	gestart	in	de	Molukse	wijk	waar	heel	Moordrecht	trots	op	kan	zijn;	 

Het	ouderenhuis	“Rumah	Orang	Tua	Tua”.

Het	ouderenhuis	is	een	dagopvang	voor	de	Molukse	ouderen	in	de	eigen	omgeving.

In	dit	project	komen	verschillenden	onderdelen	van	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	samen.	Het	ouderenhuis	

draagt	bij	aan	de	sociale	samenhang	van	de	wijk.	Ouderen	ontmoeten	elkaar	en	komen	weer	onder	de	mensen.	Er	wordt	

ondersteuning	geboden	aan	mantelzorgers	en	vrijwilligers	en	men	kan	er	terecht	voor	informatie	en	advies.	In	het	 

ouderenhuis	wordt	waargemaakt	waar	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	voor	staat:	Meedoen!	

Ik	ben	trots	dat	dit	project	in	Moordrecht	is	gerealiseerd!	De	ervaringen	die	zijn	opgedaan	met	het	opzetten	van	het 

ouderenhuis	zijn	in	deze	handleiding	opgenomen	zodat	de	kennis	breder	beschikbaar	komt	dan	alleen	Moordrecht.	 

Ik	bedank	iedereen	die	heeft	bijgedragen	aan	het	realiseren	van	het	ouderenhuis	“Rumah	Orang	Tua	Tua”.

Gea	Gravesteijn,

Wethouder	maatschappelijke	ondersteuning
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Op	17	maart	2007	is	in	Moordrecht	het	ouderenhuis	Rumah	Orang	Tua	Tua	geopend.	Het	ouderenhuis	staat	in	 

de	Molukse	wijk,	in	Moordrecht	bekend	als	de	Ambonwijk.	

In	het	ouderenhuis	worden	Molukse	ouderen	van	de	eerste	generatie	opgevangen	door	vrijwillige	Molukse	ouderen

adviseurs	gedurende	twee	dagen	in	de	week.

 

In	de	methodiek/handleiding	wordt	een	beschrijving	van	het	project	gegeven.	Hoewel	deze	methodiek	is	uitgezet	bij	 

de	Molukse	groep,	is	zij	uiteraard	geschikt	voor	andere	allochtone	groepen.	Het	doel	van	deze	publicatie	is	dan	ook	om	

beleidsmakers,	welzijnswerkers,	steunpunten,	mantelzorg/	informele	zorg,	aanbieders	van	welzijn,	zorg	en	wonen,	 

maar	ook	intermediairs	en	sleutelfiguren	handvatten	aan	te	reiken	bij	het	opzetten	van	een	dergelijk	project.	

In	deze	publicatie	wordt	ingegaan	op	de	Molukse	ouderen	in	Moordrecht,	de	verschillende	projecten	die	aanvankelijk	

alleen	voor	de	ouderen	en	later	ook	voor	de	mantelzorgers	zijn	ingezet,	de	opzet	en	start	van	het	Rumah	Orang	Tua	Tua.	

De	Molukse	Ouderen	Adviseurs	vertellen	over	hun	motivatie	en	hun	manier	van	werken.	Ook	is	er	aandacht	voor	de	 

resultaten	en	effecten	van	het	project.	Dat	het	Rumah	Orang	Tua	Tua	goed	past	bij	de	verschillende	prestatievelden	 

van	de	WMO,	is	te	lezen	in	hoofdstuk	6.	Het	project	mag	dan	wel	afgelopen	zijn,	het	Rumah	Orang	Tua	Tua	gaat	door.	 

De	plannen	en	ambities	staan	tevens	in	deze	publicatie.	In	het	laatste	deel	van	deze	handleiding	leest	u	een		korte	

samenvatting	van	de	stappen	die	genomen	worden	om	een	project	als	het	Rumah	Orang	Tua	Tua	te	realiseren.	

Inleiding
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bewustwording.	Vervolgens	zijn	er	ontspannings	en	ontmoetingsbijeenkomsten	georganiseerd	zoals	zwemmen	en	een	

‘meer	bewegen	activiteit’	voor	ouderen	(mbvo).	De	mbvo	is	tot	nu	toe	zeer	succesvol	en	geniet	grote	belangstelling.	

De	zorgorganisatie	Vierstroomzorgring,	de	gemeente	en	de	Molukkenraad	startten	in	1992	de	multiculturele	dagver

zorging	Tiga	Dalan	Kuntji	(Symbolische	betekenis:	3	organisaties,	die	elk	een	eigen	sleutel	hebben	maar	met	elkaar	samen	 

werken).	De	dagverzorging	bestaat	nog	steeds,	zij	het	dat	de	instelling	Zorgpartners	er	nu	de	verantwoordelijkheid	voor	

draagt.	De	dagverzorging	is	gehuisvest	in	een	aanleunwoning,	die	aangepast	is	voor	de	opvang	van	en	de	zorg	voor	de	

ouderen.	Hoewel	de	dagverzorging	een	multicultureel	karakter	heeft,	zijn	het	toch	meer	de	Molukkers	of	Nederlanders	

die	een	band	hebben	met	Indonesië	die	gebruik	maken	van	deze	voorziening.

1. Algemeen

Schets	van	de	eerste	generatie	Molukse	ouderen	in	Moordrecht
De	eerste	generatie	Molukkers	is	in	1951	in	Nederland	gekomen.	Het	ging	vooral	om	militairen	uit	het	Koninklijk	

NederlandsIndisch	Leger	(KNIL).	Samen	met	hun	gezinnen	kwamen	zij	min	of	meer	gedwongen	naar	Nederland	vanwege	

de	politieke	ontwikkelingen.	

Aanvankelijk	zijn	de	gezinnen	in	kampen	ondergebracht,	later	verhuisden	zij	naar	woonwijken.	De	gemeente	Moordrecht,	

heeft	net	als	een	aantal	andere	gemeenten	in	de	provincie	ZuidHolland	Molukkers	opgenomen.	De	meeste	mensen	

kwamen	uit	het	voormalige	kamp	Vugt,	waar	zij	10	jaar	hadden	gewoond.	Op	een	bevolking	van	zesduizend	autochtone	

Moordrechtenaren,	vormden	de	140	gezinnen	een	relatief	grote	groep.	Deze	Molukse	wijk,	in	de	volksmond	de	Ambon

wijk,	hoewel	niet	alle	Molukkers	van	Ambon	afkomstig	zijn,	bestaat	nog	steeds	in	Moordrecht.	Overigens	gaat	het	bij	

het	gebruik	van	het	woord	wijk	om	een	aantal	straten,	maar	de	term	Molukse	wijk	is	dusdanig	ingeburgerd	dat	het	nog	

steeds	gebruikt	wordt.	

De	meeste	eerste	generatie	Molukkers	zijn	in	deze	wijken	blijven	wonen.	Ze	wonen	er	graag	omdat	zij	veel	emotionele	

herinneringen	aan	hun	woning	hebben.	In	de	Molukse	cultuur	heeft	het	ouderlijke	huis	een	speciale	betekenis	voor	

zowel	ouders	als	kinderen.	Het	ouderlijke	huis	is	het	centrum	van	geborgenheid.	Volgens	de	Molukse	traditie	hoort	het	

huis	na	het	overlijden	van	de	ouders	door	één	van	de	kinderen	bewoond	te	worden	als	blijk	van	verbondenheid	met	de	

ouders.	

Molukse	ouderen	willen	in	hun	eigen	huis	in	de	wijk	blijven	wonen	en	er	sterven.	Verhuizen	naar	een	verzorgings	of	

verpleeghuis	verloopt	daarom	niet	altijd	zonder	problemen.	De	wijk	geeft	hen	een	stuk	geborgenheid	waar	ze	in	de	loop	

der	jaren	gewend	aan	zijn	geraakt.	

De	eerste	generatie	Molukse	ouderen	in	Moordrecht	bestond	uit	280	personen.	Deze	groep	wordt	steeds	kleiner	en	in	 

september	2008	wonen	er	nog	54	personen	van	deze	generatie.	Het	gaat	vooral	om	hoogbejaarden	die	niet	mobiel	meer	

zijn.	De	groep	die	na	de	eerste	generatie	volgt,	de	tussengeneratie,	bestaat	uit	ongeveer	300	personen.	Deze	generatie	

Molukkers	bestaat	uit	personen	die	samen	met	hun	ouders	of	in	verband	met	gezinshereniging	immigreerden	en	op	een	

leeftijd	boven	6	jaar	het	Nederlands	onderwijs	instroomden	(J.	Veenman,	2002).	Duidelijk	is	dat	aandacht	voor	de	ouder	

wordende	Molukse	Moordrechtenaar	noodzakelijk	is.	Ook	voor	de	tussengeneratie	geldt	dat	niet	alle	vormen	van	zorg	 

of	aangeboden	hulp	een	vanzelfsprekende	zaak	is.	De	thuiszorg	is	bekend	en	er	wordt	een	beroep	gedaan	in	de	vorm	van	

huishoudelijke	hulp,	maar	andere	vormen	van	zorg	zijn	nog	onbekend	of	onvoldoende	geaccepteerd.	

Voorzieningen	voor	Molukse	ouderen	
In	Moordrecht	is	men	in	het	begin	van	de	jaren	negentig,	met	ondersteuning	van	onder	andere	de	provincie	ZuidHolland	

gestart	met	voorlichtingsactiviteiten	voor	Molukse	ouderen.	Veel	ouderen	van	toen	wisten	niet	hoe	de	zorg	in	Nederland	

geregeld	was.	De	dienstverlening	en	producten	speciaal	voor	ouderen	waren	onbekend.	Bovendien	was	de	situatie	 

nieuw.	Het	is	een	generatie	die	geen	voorbeeld	heeft	over	hoe	ouder	te	worden	in	Nederland.	De	meeste	mensen	gingen,	 

gezien	hun	culturele	achtergrond,	er	vanuit	dat	zij	vanzelfsprekend	verzorgd	zouden	worden	door	hun	kinderen.	Met 

het	voorlichtingsproject	werd	informatie	verstrekt	over	dienstverlening	en	zorg	in	Nederland	en	werd	er	gewerkt	aan	
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zieningen	en	diensten	van	zorg	(specifiek	verzorging	en	verpleging)	en	in	welke	mate	zij	daar	gebruik	van	maken.

In	de	regio	MiddenHolland	streefde	men	in	dezelfde	periode	ernaar	de	regio	levensbestendig	te	maken.	Elke	gemeente	

zou	ten	minste	één	woonzorgzone	moeten	realiseren.	

In	dat	kader	was	het	voor	de	gemeente	Moordrecht	interessant	en	nuttig	om	informatie	over	de	Molukse	doelgroep	te	

verkrijgen,	zodat	men	gericht	beleid	kon	ontwikkelen	en	uitvoeren.	

Uit	het	onderzoek	bleek	dat	er	slechts	in	beperkte	mate	kennis	bestond	over	de	algemene	voorzieningen,	ook	bij	de	

tweede	generatie.	En	ook	zorgaanbieders	constateerden	dat	zeer	weinig	Molukse	ouderen	gebruik	maakten	van	het	

aanbod.	Zo	waren	er	nauwelijks	nieuwe	aanmeldingen	voor	de	dagverzorging	waardoor	de	groep	steeds	kleiner	werd.	 

Bij	veel	ouderen	is	daarom	wellicht	het	beeld	ontstaan	dat	de	dagverzorging	alleen	voor	“zware	gevallen”	is.	

Na	het	voorlichtingstraject	in	het	begin	van	de	jaren	90	heeft	het	zorgstelsel	vele	veranderingen	ondergaan.	De	ver 

anderingen	zijn	voor	de	gemiddelde	burger	nauwelijks	bij	te	houden,	laat	staan	voor	ouderen	die	de	Nederlandse	taal	

minder	goed	beheersen.	Het	is	goed	om	het	volgende	bij	de	uitvoering	van	projecten	voor	ouderen	in	acht	te	nemen:

•	 	Voorlichting	regelmatig	laten	plaatsvinden.	Vooral	voor	ouderen	die	de	Nederlandse	taal	minder	goed	beheersen	is	

herhaling		zeker	bij	veranderingen	in	het	zorgstelsel		noodzakelijk.	Allochtone	ouderen	geven	zelf	aan	dat	herhaling	

wenselijk	is,	zeker	voor	hen	die	meer	auditief	ingesteld	zijn.	

•	 Voorlichting	liefst	in	eigen	taal	of	tweetalig.	In	eigen	taal	geldt	vooral	voor	de	eerste	generatie.

•	 	Ga	er	niet	vanuit	dat	kinderen	alles	weten	en	het	ook	aan	de	ouderen	doorgeven.	Kinderen	vinden	het	soms	lastig	om	

iets	ter	sprake	te	brengen.	Bij	de	oudere	zou	het	over	kunnen	komen	alsof	je	als	kind	niets	meer	wil	doen	voor	de	

ouderen.

•	 	Bij	de	voorlichting	ook	de	kinderen	betrekken.	Het	is	soms	wenselijk	om	de	kinderen	eerst	te	benaderen	als	het	om	de	

zorg	voor	de	eerste	generatie	gaat.	Binnen	de	Molukse	cultuur	horen	de	(klein)kinderen	erbij.	Let	er	wel	op	dat	het	bij	

taboeonderwerpen	niet	vanzelfsprekend	is	om	kinderen/mantelzorgers	erbij	te	halen.	

Blijf	constant	de	behoeften	peilen.	Een	eenmalige	activiteit	of	project	voldoet	niet.	De	doelgroep	vergrijst	en	daardoor	

veranderen	ook	de	vraag	en	behoeften.	Bijvoorbeeld	informatie	over	diensten	van	het	WMO	loket	tot	en	met	informatie	

over	ziektebeelden	als	dementie.

De	gemeenschap	aan	zet
Om	mantelzorgers	te	ontlasten	maar	ook	om	de	ouderen	te	informeren	over	diensten	en	voorzieningen	bleek	het	

noodzakelijk	dat	er	meer	nodig	was	dan	weer	een	voorlichtingsproject	op	te	zetten.	Moordrecht	beschikt	niet	over	een	

plaatselijke	ouderen	of	welzijnsinstelling,	waardoor	er	na	afloop	van	een	project	geen	continuïteit	gewaarborgd	was. 

Dit	bleek	een	duidelijk	gemis	temeer	er	een	duidelijke	behoefte	bestond	aan	een	aanspreekpunt	voor	ouderen	en	

mantelzorgers.	De	gedachte	die	toen	ontstond	was	om	leden	van	de	eigen	gemeenschap	in	te	zetten.	Duidelijk	was	

geworden	dat	het	organiseren	van	slechts	voorlichtingsbijeenkomsten	niet	meer	voldeed.

Op	initiatief	van	stichting	Meander	en	de	gemeente	Moordrecht	is	in	2004	gestart	met	een	project	seniorenvoorlichting.	

Hierin	heeft	duidelijk	een	andere	aanpak	plaats	gevonden	dan	tot	nu	toe	gehanteerd	werd.	Eveneens	was	het	de	

initiatiefnemers	duidelijk	dat	mantelzorgers	zich	het	lot	van	hun	ouderen	aantrokken	en	iets	wilden	betekenen.	

Gesterkt	door	deze	uitspraken	en	uitgaande	van	de	gehechtheid	van	familierelaties	binnen	de	Molukse	cultuur	was	het	

voor	de	initiatiefnemers	de	moeite	waard	om	een	methodiek	te	hanteren	waarbij	mensen	uit	de	eigen	gemeenschap	

ingezet	worden	om	de	Molukse	ouderen	te	bereiken	en	voor	te	lichten	over	de	verschillende	diensten,	producten	en	

regelingen.	Maar	ook	om	signalen	op	te	vangen	en	die	bij	de	desbetreffende	instellingen	onder	de	aandacht	te	brengen.	

Kortom	er	is	uitgegaan	van	de	kracht	van	de	eigen	gemeenschap.	

Tien	seniorenvoorlichters	hebben	de	eerste	generatie	thuis	bezocht	en	hebben	hen	en	de	mantelzorgers	voorgelicht.	 

Een uitspraak die kenmerkend is, is de volgende:

Wij kunnen ons alleen prettig voelen, als het goed gaat met onze ouderen. 

Signalen	uit	de	wijk	“zo	goed	gaat	het	toch	niet”	
Met	de	totstandkoming	van	de	dagverzorging	en	mbvo	is	een	belangrijke	stap	gezet.	Daarnaast	werd	lokaal	het	initiatief	

genomen	om	studiekringen	te	houden.	Op	provinciaal	niveau	werden	door	de	toenmalige	steunfunctie	organisatie	

Netwerk	Molukkers	Noord	en	ZuidHolland	voorlichtingsbijeenkomsten	georganiseerd	over	“Ouder	worden	in	Nederland”.	

Daarna	bleef	het	een	tijd	stil	vanuit	de	provincie.	Er	waren	voorzieningen	en	ouderen	konden	daar	gebruik	van	maken.	

Ondertussen	kwam	er	steeds	meer	aandacht	voor	mantelzorgers,	ook	voor	mantelzorgers	met	een	andere	afkomst.	 

Het	werd	duidelijk	dat	ook	deze	groep	aandacht	behoeft.	In	Moordrecht	is	er	in	2001	een	voorlichtingscursus	voor	

Molukse	mantelzorgers	verzorgd.	Op	deze	bijeenkomsten	kwamen	veel	emoties	naar	boven.	Het	bleek	dat	men	het	zelf	

goed	wilde	doen	voor	de	ouderen.	Men	maakte	zich	meer	druk	over	de	ouderen	dan	over	zichzelf.	Opmerkelijk	was	dat	

velen	het	gevoel	hadden	dat	men	er	alléén	voor	stond.	Het	kwam	bij	deze	mantelzorgers	niet	op	dat	ook	anderen	zich	in	

dezelfde	positie	zouden	kunnen	bevinden.	De	cursus	vormde	zo	tevens	een	vorm	van	lotgenotencontact.	

Het	steunpunt	mantelzorg	had	een	Molukse	beroepskracht	in	dienst	en	mede	daardoor	werd	het	probleem	voor	 

mantelzorgers	bespreekbaar.	In	navolging	van	de	cursus	zijn	er	mantelzorgbijeenkomsten	georganiseerd	voor	Molukse	

mantelzorgers.	Nadat	de	financiering	stopte,	kwamen	de	mantelzorgers	niet	meer	bij	elkaar.

Vanwege	de	voortschrijdende	vergrijzing	onder	de	Molukse	ouderen	ontstaat	er	een	generatie	hoogbejaarden.	Opvallend	

is	dat	in	het	verzorgingshuis	in	Moordrecht,	aanpalend	aan	de	wijk,	tot	voor	kort	geen	enkele	Molukse	oudere	woonde.	

Wel	kwam	een	aantal	ouderen	op	een	verpleegafdeling	in	Gouda	terecht.	Zij	werden	echter	door	de	mantelzorgers	

teruggehaald	omdat	deze	ouderen	dreigden	te	vereenzamen.	Door	de	geringe	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	kon	

men	niet	goed	communiceren	met	personeel	en	bewoners.	Voor	mantelzorgers	was	dit	problematisch.	Aanvankelijk	

dachten	zij	dat	er	sprake	zou	zijn	van	een	verlichting	van	de	mantelzorg	taken,	maar	het	verblijf	van	de	oudere	in	een	

verpleeghuis	betekende	dat	allerminst,	omdat	zij	tot	diep	in	de	nacht	in	het	verpleeghuis	verbleven.	 

Dit	signaal	dat	deze	ouderen	in	een	isolement	verkeerden	en	de	kinderen	zich	genoodzaakt	voelden	hun	ouders	naar	huis	

te	halen	bereikte	de	gemeente	en	andere	organisaties.	

Er	komt	beweging
De	gemeente	Moordrecht	liet	in	2003	een	onderzoek	uitvoeren	naar	de	situatie	van	de	Molukse	ouderen.	 

De	gemeente	wilde	onder	meer	weten	of	Molukse	ouderen	en	mantelzorgers	bekend	zijn	met	het	aanbod	van	voor 

Een deelnemer van de cursus mantelzorg merkte op: 

“Het is toch erg dat wij in één straat wonen, elkaars buren zijn en niet weten wat er zich afspeelt”. 

Een citaat van een mantelzorger: 

Mijn moeder werd elke ochtend beleefd gevraagd of ze koffie lustte. “Nee”, was het steevaste antwoord. Men kwam er niet op om te vragen 

of ze iets anders lustte. Onze ouderen zijn ook niet assertief om dat dan ook aan te geven. Ze willen vooral niet lastig gevonden worden. 

2. Projecten voor Molukse ouderen en mantelzorgers



De	start	
De	eenzaamheid	van	Molukse	ouderen	en	overbelasting	van	mantelzorgers	waren	signalen	voor	de	seniorenvoorlichters	

dat	er	nog	meer	moest	gebeuren	dan	alleen	voorlichting	en	adviezen	geven.	Zij	waren	door	de	contacten	met	de	ouderen	

gemotiveerd	om	zich	in	te	zetten	voor	een	voorziening	in	de	wijk.	Maar	er	speelde	nog	meer.	De	multiculturele	dagver

zorging	Tiga	Djalan	Kuntji	dreigde	te	gaan	sluiten	omdat	er	geen	nieuwe	aanmeldingen	waren.	Wat	overbleef	was	een	

groep	deelnemers	die	veel	zorg	nodig	had.	De	instroom	stagneerde	wellicht,	omdat	er	een	bepaald	beeld	ontstond	over	

de	dagverzorging.	“Goed	voor	anderen,	maar	niet	voor	mij,”	zo	was	de	algemene	houding	van	de	ouderen	die	mantelzorg	

ontvingen	al	dan	niet	aangevuld	met	hulp	van	de	thuiszorg.	

De	wens	dat	er	opvangvoorzieningen	in	de	wijk	moeten	worden	gesitueerd	en	de	dreigende	sluiting	van	de	dagverzorging,	

effende	het	pad	om	een	subsidieaanvraag	in	te	dienen	bij	de	provincie	voor	het	opzetten	van	de	Rumah	Orang	Tua	Tua.

Uitgangspunten	bij	het	project	
Ouderen	van	de	eerste	generatie	migranten	zijn	pioniers.	Zij	hebben	geen	voorbeeld	van,	‘hoe	oud	te	worden’	in	Nederland.	

Zij	hebben	vaak	traditionele	opvattingen	over	hoe	zorg	verleend	dient	te	worden	aan	ouderen	en	de	rol	die	kinderen	

daarin	dienen	te	spelen.	Veel	ouderen	beheersen	de	Nederlandse	taal	niet	goed.	Onderzoek	heeft	uitgewezen	dat	ouderen	

de	laatst	aangeleerde	taal	als	eerste	vergeten.	Voorbeelden	van	Nederlandse	ouderen	in	Australië	die	niet	meer	in	het	

Engels	kunnen	converseren,	leveren	hiervan	het	bewijs.	De	eerste	generatie	Molukse	ouderen	spreekt	onderling	Maleis.	

Daarom	is	er	voor	gekozen	om	Molukse	vrijwilligers	in	te	zetten.	Zij	kennen	de	culturele	codes	en	beheersen	zowel	de	

Nederlandse	taal	als	het	Maleis.	

Vrijwilligers	uit	de	eigen	gemeenschap	die	als	intermediair	worden	ingezet,	zijn	kwetsbaar.	Het	is	daarom	goed	om	

afspraken	te	maken	over	geheimhoudingsplicht	en	hoe	om	te	gaan	met	gevoelige	zaken.	Het	is	voorts	belangrijk	dat	

vrijwilligers	in	hun	houding	neutraal	zijn:	zij	geven	geen	waardeoordeel	over	voorzieningen	voor	ouderen,	noch	over	de	

leefstijl	van	een	ander.	

De	Rumah	Orang	Tua	Tua	is…
De	Rumah	Orang	Tua	Tua	is	een	aangepaste	woning	in	de	Molukse	wijk	die	voor	een	aantal	jaren	onttrokken	is	aan	de	

woonvoorraad	om	als	plek	te	dienen	voor	opvang	en	ontmoeting	tussen	Molukse	ouderen.	De	benedenruimte	is	bedoeld	

voor	de	opvang	van	de	ouderen.	Er	is	een	voor	en	ruime	achtertuin.	De	bovenste	verdieping	wordt	door	de	vrijwillige	

moa’s	(Molukse	ouderenadviseurs)	gebruikt	als	computer	annex	kantoorruimte.	

Doelstelling		
De	doelstelling	van	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	is:	in	een	prettige	sfeer	de	Molukse	ouderen	zo	lang	mogelijk	actief	en	

zelfstandig	houden.	Tevens	het	ontlasten	van	de	Molukse	mantelzorgers	van	de	traditioneel	familiegebonden	zorg	zonder	

dat	daarbij	ingeleverd	wordt	op	de	kwaliteit	en	kwantiteit	van	de	zorg.

Rumah Orang Tua Tua
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2. Projecten voor Molukse ouderen en mantelzorgers

Deze	seniorenvoorlichters	constateerden	dat	er	een	groep	ouderen	aan	het	vereenzamen	is.	Dit	speelde	voornamelijk	bij	

degenen	die	geen	directe	familie	meer	hadden	in	de	wijk	en	voor	alleenstaande	ouderen.	

Fasering project seniorenvoorlichting (Masa Depan):

1.	 opstellen	profiel	voorlichters

2.	werving	van	potentiële	kandidaten	langs	verschillende	kanalen

3.	 groepsvorming

4.	 scholing	over	wonen,	zorg	en	welzijn	en	de	wmo*

5.	 training	gericht	op	het	afleggen	van	huisbezoeken*	

6.	 afleggen	van	huisbezoeken

7.	 intervisiebijeenkomsten	gedurende	het	traject

8.	 vervolgtraining

9.	werken	aan	een	voorziening	(Rumah	Orang	Tua	Tua)

*	De	scholing	en	training	zijn	beschreven	in	een	methodiek.	In	2007	en	2008	is	dit	landelijk	uitgezet	onder	 

de	Molukse	doelgroep.

In gesprek met de Molukse gemeenschap 
bij het opzetten van het project seniorenvoorlichting

Gemeente Moordrecht, stichting Meander en Vierstroomzorgring zijn op verschillende manieren het gesprek met de 

Molukse gemeenschap aangegaan. Voor de werving van de seniorenvoorlichters zijn alle Molukse inwoners van 50 jaar en 

ouder uitgenodigd om over de zorg voor ouderen en over de familiezorg (mantelzorg) te praten. Ook de kerken zijn steeds 

uitgenodigd als er bijeenkomsten belegd werden. Naast schriftelijke uitnodigingen, zijn sleutelfiguren benaderd om hen 

persoonlijk te informeren of draagvlak te creëren. 

De bijeenkomsten leidden niet direct tot deelnemers voor de 

seniorenvoorlichting. Wel kreeg men inzicht in de problematiek en 

de beleving van de mantelzorgers. Zo verwoordde een deelnemer 

het dilemma waarmee menig mantelzorger wordt geconfronteerd: 

“Er mogen dan wel voorzieningen voor de ouderen zijn, maar het 

is niet zo gemakkelijk om je oudere in een verzorgingshuis onder 

te brengen waar niemand haar of hem verstaat. Er zijn dan wel 

landelijke zorgcentra voor o.a. Molukse ouderen met een Moluks 

cultuur en verzorgenden, maar de beslissing om je ouder(s) 

kilometers verder te plaatsen, los van de Rumah Tua, is toch niet 

zo eenvoudig te nemen. Het zou betekenen dat je je moeder of 

vader minder vaak ziet”. 

Ook is er een bijeenkomst belegd voor zorgorganisaties, de 

gemeenschap, ondersteuningsinstellingen en de gemeente. Hier is van gedachte gewisseld over hoe de zorgorganisaties en 

andere instellingen de zorg voor Molukse ouderen konden verbeteren. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk uitgesproken 

dat men de basis in de wijk ziet van waaruit de benodigde zorg wordt georganiseerd. Een andere aanbeveling was het 

vergroten van de toegankelijkheid van (residentiële) ouderen instellingen door aan te sluiten bij de zorgvragen en de 

cultuur van de Molukse gemeenschap. 
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Financiering
Voor	de	realisatie	van	het	project	is	subsidie	aangevraagd	bij	de	provincie.	In	2006	besloot	de	provincie	ZuidHolland	gelden	

aan	de	regio’s	te	verstrekken	om	urgente	maatschappelijke	opgaven	integraal	op	te	pakken.	De	provincie	sprak	met	de	

verbanden	van	samenwerkende	gemeenten	een	Regionale	Agenda	Samenleving	af.		Voor	Moordrecht	was	dit	het	Inter

gemeentelijk	Samenwerkingsverband	MiddenHolland	(ISMH).	Deze	Regionale	Agenda’s	bevatten	afspraken	over	maat

schappelijke	vraagstukken	en	te	behalen	prestaties.	De	provincie	zette	ook	een	aantal	provinciale	ondersteuningsuren	

in.	De	gemeente	Moordrecht	heeft	het	project	voor	3	jaar	gefinancierd	gekregen.	Elk	half	jaar	is	er	een	verantwoording	

geweest	naar	de	ISMH.	Met	ingang	van	31	december	2008	is	de	financiering	van	de	provincie	gestopt.	Per	1	januari	2009	

financiert	de	gemeente	Moordrecht	voor	de	komende	vijf	jaar,	2009		2013,	het	ouderenhuis	(zie	hoofdstuk	7	Toekomst	

van	de	Rumah	Orang	Tua	Tua).	

Partners	bij	het	project
Bij	de	realisatie	van	het	project	waren	de	volgende	partners	betrokken:	

•	 	Het	platform	ouderen	en	gehandicapten.	Het	platform	is	een	belangenorganisatie	die	instaat	voor	het	welzijn	van	 

ouderen	en	gehandicapten	in	Moordrecht.	Het	platform	heeft	het	initiatief	genomen	om	de	projectaanvraag	te	schrijven;	

•	 	De	gemeente	Moordrecht.	De	gemeente	is	de	formele	subsidieaanvrager	geweest,	en	heeft	de	regie	gevoerd	over	 

het	project;	

•	 	Vierstroomzorgring,	een	professionele	zorgorganisatie	voor	thuiszorg	en	maatschappelijke	dienstverlening.	 

Het	Bureau	Informele	zorg,	gelieerd	aan	de	Vierstroomzorgring,	heeft	de	moa’s	ondersteund	bij	de	operationalisatie	

van	het	huis	en	heeft	later	zorg	gedragen	voor	de	vrijwilligersverzekering;

•	 	Stichting	Meander,	een	regionaal	centrum	voor	maatschappelijke	ontwikkeling.	Meander	heeft	de	moa’s	ondersteund	

bij	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	en	bij	het	maken	van	werkplannen,	activiteitenplannen	enz;	

•	 Het	regionaal	Zorgberaad	MH	heeft	als	adviseur	gefungeerd;

•	 De	Molukse	ouderen	adviseurs	zijn	de	uitvoerders	van	het	project.	

Tips 
•	 Zoek	belangrijke	partners	bij	het	op	te	zetten	project

•	 Zorg	dat	er	een	goede	taakverdeling	komt

•	 Een	samenwerkingsovereenkomst	tussen	alle	partners	is	aan	te	bevelen

•	 Regel	ook	hoe	het	moet	als	een	partner	afhaakt	of	dreigt	af	te	haken

•	 Blijf	degenen	die	het	(vrijwilligers)	werk	uitvoeren	betrekken	.

Activiteiten	vóór	de	opening	van	het	huis:	
De	voorbereidingstijd	en	de	daadwerkelijke	opening	van	het	huis	nemen	een	behoorlijke	tijd	in	beslag.	Het	is	daarom	

handig	om	bij	het	aanvragen	van	de	subsidie	en	de	werkelijke	uitvoering	van	het	project	hiermee	rekening	te	houden.	 

De	totale	voorbereidingstijd	voor	de	daadwerkelijke	opening	van	het	ouderenhuis	heeft	ongeveer	acht	à	negen	maanden	

in	beslag	genomen.	

De	volgende	activiteiten	kunnen	onderscheiden	worden:

•	 Formeren	van	een	stuurgroep

•	 	Overleg	tussen	de	verschillende	partners	over	het	project,	maar	ook	overleg	tussen	de	moa’s	zelf	en	de	

ondersteuningsinstelling(en).	

•	 Vastleggen	van	verantwoordelijkheden	en	afspraken	tussen	partners	over	organisatie	en	coördinatie

•	 Afspraken	maken	tussen	partijen	over	coördinatie	van	het	operationele	proces

•	 Vastleggen	van	huisvestingsafspraken

•	 Ondertekening	van	een	intentieverklaring

•	 Ondertekening	van	een	samenwerkingsovereenkomst	tussen	partijen

•	 Opstellen	van	een	beleids	en	werkplan

•	 Informeren	van	de	Molukse	gemeenschap	over	het	aanstaande	ouderenhuis

•	 Voorlichting	aan	Molukse	ouderen	over	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	en	werving	via	huisaanhuisbezoek

3. Realisatie van de Rumah orang Tua Tua

•	 Inventarisatie	van	indicatiestelling	per	potentiële	deelnemer

•	 Inrichting	van	de	opvangwoning	in	de	Molukse	wijk	

•	 Voorbereiding	van	de	officiële	opening	

•	 Start	opvang	van	de	eerste	ouderen	in	het	Rumah	Orang	Tua	Tua.	De	opening	geschiedde	enkele	weken	hierna.	

Dit	proces	heeft	ongeveer	negen	maanden	geduurd	voordat	het	ouderenhuis	operationeel	werd.	

Het voortraject van de Rumah Orang Tua Tua levert de volgende leerpunten op:

•	 Ga	na	welke	organisaties/	netwerken/	kerkgemeenschappen	er	zijn	en	leg	hier	contact	mee;

•	 	Organiseer	(voorlichtings)bijeenkomsten	en	luister	naar	de	behoeften.	Ondertussen	draagvlak	creëren	voor	het	 

project.	Het	project	zal	aangepast	moeten	worden	als	de	behoeften	van	de	gemeenschap	anders	blijken;	

•	 	Vrijwilligers	een	scholing	en	training	bieden	om	hun	kennis	te	updaten	en	vaardigheden	te	ontwikkelen.	Voor	de	

eerste	generatie	is	het	belangrijk	dat	het	gaat	om	vrijwilligers	uit	de	eigen	gemeenschap;

•	 	Ondersteuning	van	vrijwilligers	is	cruciaal.	Afhankelijk	van	de	infrastructuur	van	de	gemeente	kan	de	onder 

steuning	geschieden	door	het	welzijnswerk	cq.	ouderenwerk,	een	regionale	ondersteuningsinstelling	of	een	steun 

punt	mantelzorg;

•	 Intervisie	en	deskundigheidsbevordering	dienen	continu		te	gebeuren;

•	 	Publiciteit	geven	aan	het	project:	in	de	wijk	door	folders	huis	aan	huis	te	verspreiden,	via	een	lokale	nieuwsbrief,	de	

huisarts,	het	maatschappelijk	werk	en	uiteraard	de	kerken	en	andere	organisaties;	

•	 	Het	is	zeer	belangrijk	dat	de	vrijwilligers	als	een	groep	te	werk	gaan	bij	tegenslagen	of	conflicten.	Daarbij	is	af

stemming	van	afspraken	en	de	wijze	van	communiceren	binnen	de	groep	en	naar	de	Molukse	gemeenschap	van	groot	

belang.	De	initiatiefnemers	moeten	een	groot	vertrouwen	uitstralen	als	het	gaat	om	het	uitdragen	van	hun	initiatief;

•	 	Betrek	de	ambtenaar	van	de	gemeente,	de	verantwoordelijke	wethouder	in	het	voortraject	en	gemeenteraadsleden	bij	

de	voortgang	van	het	project.

3. Realisatie van de Rumah orang Tua Tua



4. Dagelijkse praktijk
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Van	seniorenvoorlichters	naar	vrijwillige	Molukse	ouderenadviseurs	(moa’s)
Het	ouderenhuis	wordt	gerund	door	vrijwillige	Molukse	ouderenadviseurs.	Voorheen	waren	zij	bekend	als	de	senioren

voorlichters.	Omdat	zij	toch	ook	andere	taken	erbij	kregen,	werd	het	nodig	gevonden	een	andere	term	te	hanteren.	

Gekozen	is	voor	vrijwillige	Molukse	ouderenadviseurs,	kortweg	Moa’s.	

De	moa’s	zijn	allen	mantelzorger	(geweest)	en	dat	was	tevens	de	motivatie	om	zich	in	te	zetten	voor	het	project.	

Tijdens	de	seniorenvoorlichting	hebben	de	moa’s	door	scholing	en	training	kennis	en	vaardigheden	opgedaan.	Zij	hebben	

actuele	kennis	en	inzicht	verkregen	over	zorgvragen	en	hebben	door	het	volgen	van	een	training	vaardigheden	ontwikkeld	

en/of	vergroot	om	gesprekken	aan	te	gaan	met	ouderen	en	als	intermediair	te	fungeren	tussen	ouderen	en	instellingen.

Tijdens	de	werkzaamheden	zijn	er	intervisiebijeenkomsten	georganiseerd.	Zo	bleven	de	moa’s	verzekerd	van	ondersteu

ning	bij	hun	werkzaamheden.	Een	bijkomend	effect	van	deze	bijeenkomsten	is	ook	dat	er	een	groepsbinding	tot	stand	

komt.	De	moa’s	inspireren	elkaar,	vullen	elkaar	aan	en	bieden	ruimte	aan	elkaar	om	ook	te	groeien	in	de	werkzaamheden.	

Doordat	de	werkzaamheden	van	de	moa’s	vooral	overdag	moeten	plaatsvinden	en	het	voor	menigeen	niet	te	combineren	

is	met	hun	betaalde	baan,	zijn	een	aantal	mensen	noodzakelijkerwijs	gestopt	met	de	werkzaamheden.	Uiteindelijk	bleef	

er	een	groep	van	vijf	moa’s	over.	Andere	vrijwilligers	meldden	zich	aan	en	er	is	een	taakverdeling	ontstaan	tussen	de	

moa’s	en	de	vrijwilligers.	De	vrijwilligers	verzorgen	vooral	hand	en	spandiensten	bij	activiteiten.	Maar	soms	is	er	ook	

een	vrijwilliger	verantwoordelijk	voor	een	klus	als	bijvoorbeeld	het	onderhouden	van	de	tuin.	Deze	vrijwilligers	hebben	

uiteraard	de	mogelijkheid	om	ook	vrijwillige	ouderenadviseur	te	worden,	maar	vooralsnog	kiezen	ze	voor	de	huidige	

werkzaamheden.	Het	totale	aantal	vrijwilligers,	inclusief	moa’s	bedraagt	dertien.	

In gesprek met de moa’s 

De vrijwillige ouderenadviseurs Lies Bakkenes, Ria Lekatompessy, Joke Sapuletej, Evie Loupatty en Trees Matitahatiwen  

hebben gemeen dat ze het fijn vinden om zich voor de ouderen uit de gemeenschap in te zetten. “Het geeft voldoening” is 

een veelgehoorde uitspraak. Lies merkt aan de ouderen dat ze het erg waarderen dat je je als vrijwilliger inzet. “Ze vinden 

het bijzonder dat we dit doen en beschouwen ons als hun kinderen. Als ze een van ons niet zien, vragen ze gelijk wat er  

aan de hand is en ook bijvoorbeeld of we gegeten hebben”.

Hoe bekend is men met vrijwilligerswerk en hoe kijkt men in de Molukse cultuur er tegenaan? 

Joke vindt het normaal dat je je inzet voor anderen. “In de Molukse cultuur praten we niet over je als vrijwilliger inzetten. 

Je doet het gewoon als er om hulp wordt gevraagd, totdat je een keer nee moet zeggen”. “In Moordrecht zie je ook  

Molukkers met een collectebus lopen” vult Ria aan, “dus er wordt wel positief naar gekeken alleen wordt er gewoon niet  

Evie Loupatty: 

“Ik heb 15 jaar lang mijn vader thuis verzorgd. Het heeft mij een goed gevoel en voldoening gegeven. Ik wil bereiken dat 

Molukse ouderen en hun familie weten wat er allemaal mogelijk is. Doordat ik bij een gemeente werk, weet ik welke voorzieningen er zijn. 

Ik merk dat veel van onze ouderen deze niet kennen. Ik wil hen hierin wegwijs maken”.

Ria Lekatompessy:

Ik zie oudere mensen vereenzamen, zeker als zij geen partner meer hebben. Jarenlang heb ik mijn moeder verzorgd. Ik heb 

daardoor zoveel dingen geleerd over ziektebeelden en het helpen van mensen die minder valide zijn. Ik wil mijn ervaringen delen 

en misschien kan ik ook andere ouderen uit onze wijk daarmee helpen. 

Trees Matitahatiwen:

Het is belangrijk voor oudere mensen om onder de mensen te zijn. De kans bestaat dat ze eenzaam in hun huis achterblijven. 

Nu ik dit werk doe, zie ik ook hoe belangrijk het is voor de ouderen om onder elkaar te zijn.  Ik denk dat het voor ouderen fijn is 

om te weten dat ze geen vergeten groep zijn in de samenleving. 

over het vrijwilliger zijn gepraat”. Overigens heeft het de moa’s verbaasd dat het doen van vrijwilligerswerk zoveel vol-

doening kan geven. Trees zegt “nooit gedacht te hebben dat we zover zouden komen, toen we met de scholing begonnen”. 

De moa’s krijgen in elk geval heel veel waardering terug voor hetgeen ze doen. Zoals gezegd krijgen ze die van de ouderen, 

maar ook van de kinderen en de wijkbewoners. “Uit de reacties van de ouderen, hun kinderen en anderen blijken wij het 

goed te doen en het voelt ook goed aan. Als er nu in de wijk iets wordt georganiseerd komt de eerste generatie op de eerste 

plaats. En zonder arrogant te willen overkomen, kun je zeggen dat wij, de moa’s, daar een flinke steen aan hebben bijge-

dragen. En dan denk ik bij mezelf: daar doe je het voor!”, aldus Trees. 

Ook op het werk praten de moa’s over 

de Rumah Orang Tua Tua en merken 

dat hun collega’s positief reageren. De 

collega’s van Evie zijn zelfs op werkbe-

zoek geweest en konden vanaf toen de 

leuke verhalen van Evie goed plaatsen. 

“Ze hopen zelf dat er ook zoiets voor 

hen is, als ze oud worden”, vertelt Evie 

lachend. 

Opvallend is dat de moa’s al jarenlang 

niet alleen het werk met plezier doen 

maar dat het tussen hen ook goed 

gaat. Wat is het geheim hiervan? 

Allen zijn het erover eens dat een goede communicatie en het naar elkaar luisteren belangrijke elementen zijn. Evie geeft 

aan dat inhoudelijke kennis uiteraard een voorwaarde is om de ouderen en mantelzorgers op weg te helpen en ook grenzen 

te kunnen stellen. Maar als je het over de verhoudingen tussen de vrijwillige moa’s hebt dan vult Joke het rijtje verder aan: 

“Kritisch blijven, eerlijk en neutraal zijn, blijven evalueren, in jezelf en de ander geloven. Trees merkt op dat je na al die 

jaren naar elkaar groeit en elkaar gaat begrijpen. 

Alle moa’s hebben een betaalde baan. Het is druk en organisatorisch moet er strak gepland worden. Soms betekent het dat 

er iemand een vrije dag opneemt om een activiteit uit te voeren of voor een ander in te vallen. Maar dat hebben ze er graag 

voor over. 

De moa’s en de ouderen vormen inmiddels een hechte groep. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een bezoek aan tante 

Nona Souisa-Muskita. “Op 10 oktober zijn wij bij tante Nona geweest die sinds een tijd in het verpleeghuis Rumah Kita 

(speciaal voor Molukse en Indische ouderen) in Wageningen woont. Na toch zo’n lange tijd elkaar niet te hebben gezien, 

herkende zij iedereen, de moa’s en de deelnemers. Zij en de groep werden emotioneel. We hebben wel een traantje gelaten 

hoor. Je merkt op zo’n moment de saamhorigheid die er ontstaan is bij de Rumah Orang Tua Tua”.

Tante Nona is op 7 januari 2009 overleden. 

Lies verwoordt kort wat er zou gebeuren als het project zou stoppen. “Dan vallen mensen in een gat”. Dat hoeft gelukkig 

niet te gebeuren want het project is inmiddels voor 5 jaar verlengd. 

Activiteitenplan
De	moa’s	stellen	met	ondersteuning	van	professionals	elk	jaar	een	werkplan	op.	De	activiteiten	die	plaatsvinden,	zijn	

behalve	de	dagopvang	zelf,	voorlichtingsactiviteiten	en	uitstapjes.	

Voor	mantelzorgers	zijn	er	telefonische	spreekuren,	maar	ook	worden	informatiebijeenkomsten	belegd.	Deze	bijeen 

komsten	worden	nog	niet	door	veel	mantelzorgers	bezocht.	Dit	blijft	een	aandachtspunt	voor	de	toekomst.	

4. Dagelijkse praktijk
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Openingstijden	“	Villa	Kakelbont”
Twee	dagen	in	de	week	is	het	huis	open	voor	de	Molukse	ouderen.	Doordat	het	huis	in	de	wijk	staat	is	het	voor	ouderen	

zelf	gemakkelijk	om	er	naar	toe	te	lopen.	Voor	mantelzorgers	die	hun	ouderen	begeleiden	is	het	eveneens	geen	probleem	

omdat	het	ouderenhuis	in	de	buurt	staat.	Maar	niet	iedereen	is	even	goed	ter	been	en	als	het	de	(klein)kinderen	niet	lukt	

om	de	oudere	te	brengen,	worden	zij	gehaald	en	gebracht	door	de	moa’s.	

Welke	ouderen	komen	er?	
Het	grootste	gedeelte	van	de	deelnemers	(80%)	bestaat	uit	de	eerste	generatie.	Ook	deelnemers	van	de	tussengeneratie,	

de	ouderen	onder	hen,	maken	nu	al	gebruik	van	de	dagopvang.	De	gemiddelde	leeftijd	is	ongeveer	75	jaar.	Het	aantal	

mannen	en	vrouwen	dat	de	dagopvang	bezoekt	is	ongeveer	gelijk.	De	vrouwen	zijn	vaak	wel	ouder	dan	de	mannen.	Deze	

ouderen	waren	tot	nu	toe	vooral	aan	huis	gebonden.	De	kinderen	wonen	niet	altijd	in	de	buurt,	omdat	het	bijna	niet	

mogelijk	is	om	in	de	wijk	een	huis	te	krijgen.	Hierdoor	zijn	kinderen	genoodzaakt	om	elders	te	gaan	wonen.	Soms	woont	

er een kleinkind in. 

Veel	ouderen	gaan	nauwelijks	meer	alleen	naar	buiten,	alleen	als	ze	met	de	kinderen	uitstapjes	maken.	Het	maken	van	

uitstapjes	is	daarom	heel	erg	geliefd.	Het	jaarlijkse	bezoek	aan	de	landelijke	ouderendag	van	Pelita	of	de	Pasar	Malam	is	

een	hele	gebeurtenis.	De	ouderen	verheugen	zich	er	echt	op	en	aan	belangstelling	is	er	nooit	gebrek.	

Meneer Arie, die jarenlang kruiden en producten die Molukkers gebruiken aan huis verkocht, 

is van plan met pensioen te gaan. Dit gebeurt kort voor de zomervakantie in 2008. De 

moa’s vernemen dit en de heer Arie en zijn vrouw worden uitgenodigd op de zomersluiting 

van de Rumah Orang Tua Tua. De moa’s stellen een fotoboek samen en sporen foto’s van 

vroeger en nu op. Alle ouderen laten via de moa’s een persoonlijk bericht achter in het 

fotoboek. Meneer Arie en zijn vrouw zijn erg ontroerd bij de presentatie van het fotoboek 

en de woorden die er gesproken worden. Hij heeft veel mensen leren kennen, maar de laatste 

tijd zag hij een paar ouderen niet meer. Die konden niet meer naar zijn wagen lopen en de 

kinderen deden er de boodschappen. In het ouderenhuis ontmoette hij hen na jaren weer.

Activiteiten	in	het	Rumah	Orang	Tua	Tua
Op	de	dagopvang	gaat	het	er	vooral	gezellig	aan	toe.	Niets	moet	en	er	is	aandacht	voor	iedereen.	Ouderen	worden	door	

de	moa’s	aangesproken	met	“tante”	(usi)	of	“oom”	(bun),	iets	wat	in	de	Molukse	cultuur	heel	gebruikelijk	is.	Zo	wordt	

er	niet	alleen	respect	getoond,	maar	wordt	het	gevoel	van	“familie	zijn”	versterkt.	En	familiebanden	zijn	in	de	Molukse	

cultuur	belangrijk.	

De	voertaal	is	uiteraard	Maleis.	Dat	geeft	een	vertrouwd	gevoel	aan	de	ouderen,	maar	af	en	toe	wordt	ook	Nederlands	

gesproken,	want	sommige	uitdrukkingen	zijn	in	de	60	jaar	dat	de	eerste	generatie	in	Nederland	woont,	heel	normaal	ge

worden.	Wie	lekker	wil	praten,	mag	dat	doen	en	wie	mee	wil	doen	aan	spelletjes	heeft	er	de	gelegenheid	voor.	De	moa’s	

proberen	toch	altijd	wel	iedereen	over	te	halen	om	vooral	mee	te	doen.	Want	de	spelletjes	zijn	niet	alleen	ontspannend	

maar	ook	educatief.	

Indeling dagactiviteit:

10.00	uur	 ontvangst	met	koffie	en	thee

10.30	uur		 gesprek	over	afgelopen	weekend	en	komende	dagen

12.00	uur	 middagmaaltijd

13.00	uur	 activiteit:	bingo,	bijbellezing,	knutselactiviteit

14.30	uur	 koffie/thee

15.00	uur	 napraten

15.30	uur		 afsluiting

Mantelzorgers	kunnen	vanaf	9.30	uur	bellen	of	langskomen	als	ze	een	vraag	hebben.

De moa’s vertellen: 

“Wij hadden vanaf het begin al een dagprogramma opgesteld, ingedeeld en al met educatieve bezigheden. Wat bleek?  

De ouderen hadden de eerste tijd helemaal geen behoefte aan die spelletjes. Ze wilden allemaal lekker kletsen. Het leek 

alsof ze elkaar beter wilden kennen. Heel ontroerend ook als je hen soms hoort. Zo zei een tante een keer tegen een andere 

tante: “wonen wij vanaf 1961 zowat tegenover elkaar, maar ik weet je voornaam geeneens”. Een andere tante was nog 

nooit eerder in het blok van de Margrietstraat 3 geweest. Eerst dachten wij dat het misschien alleen in het begin zou zijn 

dat ze zoveel te vertellen hebben, maar nee hoor er is altijd wel iets actueels waar ze het over willen hebben. En natuurlijk 

is er veel humor. Laatst kwam er een Indische vrouw uit Capelle a/d Ijssel op bezoek. Ze had van de Rumah Orang Tua Tua 

gehoord via haar kleinzoon. Die bracht haar ook hier naartoe. Nou, het was een hele ervaring voor die mevrouw. Ze vond 

het schitterend. Het was voor haar erg vertrouwd. Misschien zouden er meer van zulke plekken moeten komen voor ouderen”. 

De	religie	neemt	een	belangrijke	plaats	in	bij	de	Molukse	ouderen.	Daarom	vindt	er	regelmatig	een	bijbelkring	plaats	met	

een	predikant	van	een	Moluks	kerkgenootschap.	Aandacht	voor	de	cultuur	is	er	ook	door	liedjes	te	zingen	en/of	muziek	

te	maken.	

Ouderen,	maar	ook	de	mantelzorgers	kunnen	bij	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	met	allerlei	vragen	bij	de	moa’s	terecht.	De	

moa’s	proberen	zo	goed	mogelijk	te	adviseren.	Soms	kan	het	betekenen	dat	ze	niet	direct	het	antwoord	weten	maar	daar

naar	op	zoek	moeten	gaan.	De	lijnen	met	de	zorgaanbieders,	de	gemeente	en	de	huisarts	zijn	kort,	waardoor	zij	ook	snel	

de	nodige	informatie	kunnen	inwinnen.	

Hoe maak je het mogelijk dat het aantrekkelijk blijft voor de vrijwilligers?

•	 Ondersteuning:	de	vrijwilligers	moeten	niet	het	gevoel	krijgen	dat	ze	er	alleen	voor	staan.

•	 	Ondersteuning	bij	administratieve	zaken,	financiën	maar	ook	bij	het	opstellen	van	werkplannen,	jaarverslagen	e.d.	 

zijn	onontbeerlijk.

•	 	In	contact	blijven:	stuurgroep,	projectgroepleden	of	organisatoren	moeten	niet	alleen	de	formele	vergadermomenten	

afwachten.	Even	binnenlopen	in	het	huis,	interesse	tonen	in	hoe	een	activiteit	is	verlopen	of	een	werkbezoek	met	 

collega’s	is	voor	de	vrijwilligers	een	teken	dat	het	project	wordt	gedragen.	

•	 	Waardering	voor	de	vrijwilligers	kan	op	verschillende	manieren	worden	geuit:	een	bloemetje,	een	gezamenlijk	etentje	

alleen	voor	de	moa’s	of	gezamenlijk	met	de	projectgroep.

•	 	Ervoor	zorgen	dat	het	werk	zo	gladjes	mogelijk	verloopt:	niet	alleen	oplossingen	aandragen,	maar	deze	ook	actief	opzoeken.	

•	 	Tussendoor	een	evaluatie	voeren:	hoe	doen	we	het?	Wat	kan	beter	en	hoe	zetten	we	ons	in	het	vervolg	in?	

Organisaties	moeten	lef	hebben	om	zich	weg	te	kunnen	cijferen	in	het	belang	van	het	project.
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Ontwikkeling	in	activiteiten
In	het	eerste	jaar	van	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	is	er	vooral	aandacht	geweest	voor	het	draaiend	houden	van	de	dagopvang.	

Voor	de	wijk	is	er	een	open	dag	georganiseerd	zodat	de	bewoners	een	kijkje	konden	nemen.	Elk	jaar	is	er	een	landelijke	

ouderendag	voor	Molukkers	die	door	de	stichting	Pelita	wordt	georganiseerd.	De	moa’s	hebben	deze	organisatie	ook	op	

zich	genomen.

Tijdens	het	tweede	jaar	kwam	er	aandacht	voor	de	voorlichting	aan	de	ouderen	en	zijn	er	bijeenkomsten	belegd	voor	

mantelzorgers.	

Er	is	een	nieuwsbrief	uitgekomen	voor	de	wijkbewoners.	Daarin	wordt	weergegeven	wat	er	allemaal	is	gebeurd	en	wat	

er	komen	gaat.	Er	zijn	meerdere	excursies	georganiseerd	onder	andere	naar	de	Pasar	Malam	en	het	Maluku	Museum	dat	

speciaal	een	aanbod	heeft	voor	de	ouderen.	Met	het	Rode	Kruis	zijn	er	contacten	gelegd	en	een	vijftal	ouderen	is	mee	

geweest	met	een	bootreis.	De	contacten	met	het	Rode	Kruis	zullen	de	moa’s	benutten	om	een	speciale	week	op	te	zetten	

voor	alle	ouderen	met	een	Moluks	sfeertje.	

De	moa’s	en	de	projectgroep	benutten	hun	netwerken	en	hebben	mede	door	deze	netwerken	financiën	binnen	gehaald.	

Er	is	een	stageplek	aangeboden	aan	een	Molukse	jongere.	Dit	blijft	een	aandachtspunt	voor	de	toekomst	omdat	jongeren	

zo	ook	in	contact	komen	met	de	levensverhalen	van	ouderen	en	omgekeerd.	

Tevredenheidsmeting	en	behoeftepeiling
De	deelnemers	bezoeken	kosteloos	de	dagopvang.	Dat	kan	omdat	er	subsidiegelden	zijn	verkregen.	Maar	de	reden	om	

hier	geen	kosten	aan	te	verbinden	is	vooral	de	voorziening	zo	laag	drempelig	mogelijk	te	houden.	De	gedachte	was	eerst	

het	nut	en	noodzaak	van	het	project	te	bewijzen	en	dan	een	bijdrage	te	vragen.	

De	stuurgroep	en	de	moa’s	besloten	voor	het	einde	van	het	project	een	tevredenheidsmeting	en	behoeftepeiling	te	houden.	

Uit	deze	meting	bleek	dat	de	ouderen	met	veel	plezier	naar	het	ouderenhuis	gaan.	De	activiteiten	sluiten	goed	aan	bij	

de	behoeften.	Een	paar	ouderen	gaven	te	kennen	het	jammer	te	vinden	dat	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	tijdens	de	vakantie	

gesloten	is.	Ze	hadden	hier	wel	begrip	voor.	Er	is	behoefte	aan	ontspannende	activiteiten,	maar	ook	aan	voorlichting.	

Niemand	vond	het	een	probleem	als	er	een	eigen	bijdrage	gevraagd	zou	worden.

Hoe	zit	het	nou	met	de	integratie?
Aparte	voorzieningen	creëren	voor	specifieke	groepen	ouderen	kan	politiek	gevoelig	liggen.	Aparte	voorzieningen	roepen	

al	gauw	het	beeld	op	van	niet	willen	integreren.	Een	dieper	liggende	vraag	zou	echter	moeten	zijn:	wat	willen	we	met	 

de	ouderen?	Ligt	de	prioriteit	bij	integratie	of	gaat	het	erom	dat	we	ouderen	waardig	oud	laten	worden	op	een	prettige	 

manier?	Voor	de	betrokkenen	bij	het	Rumah	Orang	Tua	Tua	geldt	vooral	dit	laatste.	Zonder	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	

zouden	de	ouderen	steeds	verder	in	een	sociaal	isolement	raken.	Allochtone	ouderen	hebben	door	middel	van	diverse	

onderzoeken	kenbaar	gemaakt	dat	ze	elkaar	in	eigen	sfeer	willen	ontmoeten.	Ze	kunnen	gezamenlijke	herinneringen	

ophalen	omdat	ze	een	gemeenschappelijke	basis	hebben.	Het	is	daarbij	onlosmakelijk	dat	de	eigen	taal	gehanteerd	

wordt.	Behalve	dat	de	meeste	allochtone	ouderen	de	Nederlandse	taal	niet	goed	beheersen,	is	inmiddels	uit	wetenschap

pelijke	studie	gebleken	dat	men	op	oude	leeftijd	de	taal	die	als	laatst	is	aangeleerd,	als	eerst	vergeet.	Hoe	het	ook	zij,	ook	

de	ouderen	van	de	eerste	generatie	worden	voorgelicht	over	voorzieningen	en	zorgaanbieders	kunnen	in	contact	met	hen	

komen	door	de	voorlichting	te	organiseren	of	hen	doelbewust	opzoeken	om	de	wensen	en	behoeften	te	achterhalen.	Deze	

activiteiten	maken	juist	dat	zowel	aanbieders	als	zorgvragers	open	staan	voor	elkaar.	Voor	de	toekomstige	allochtone	

ouderen	is	het	inderdaad	zeer	de	vraag	of	er	specifieke	voorzieningen	nodig	zijn,	maar	voor	de	huidige	eerste	generatie	

zijn	ze	veelal	zeer	gewenst.	

Ouderen krijgen bezoek in het huis en horen de bezoeker zeggen dat het “een gemiste kans” is voor ouderen die niet  

komen. De volgende dag vliegt de uitspraak “een gemiste kans” steeds door het huis. 

Het	opzetten	van	een	dagvoorziening	geheel	op	Molukse	leest	geschoeid	is	een	resultaat	waar	de	moa’s	en	ouderen	 

erg	trots	op	zijn.	

De	doelstelling	om	tien	ouderen	te	bereiken	is	ruimschoots	gehaald.	Het	ouderenhuis	heeft	vanaf	het	begin	een	grote	

toeloop	gehad.	Ongeveer	achttien	tot	twintig	Molukse	ouderen	bezoeken	wekelijks	het	huis.	De	spil	vormen	de	moa’s	zelf	

omdat	zij	de	mensen	in	de	wijk	opzochten	en	hen	over	de	voorziening	hebben	verteld.	

De	Rumah	Orang	Tua	Tua	heeft	een	goede	invloed	gehad	op	de	beeldvorming	van	de	Molukkers	in	Moordrecht.	Een	tijd	

lang	stond	de	wijk	bekend	als	problematisch.	Dit	had	ook	zijn	weerslag	op	de	bewoners.	Men	wilde	zich	liever	niet	inlaten	

met	wie	dan	ook	en	bleef	liever	op	zich	zelf.	Dankzij	het	doorzettingsvermogen	van	de	moa’s	is	er	voor	de	ouderen	een	

voorziening	tot	stand	gekomen.	Het	huis	heeft	zonder	meer	bijgedragen	aan	de	sociale	cohesie	in	de	wijk.	Vrijwilligers	

hebben	zich	aangesloten	en	de	buurt	voelt	zich	betrokken	bij	het	huis.	Door	open	dagen	te	organiseren	hebben	ver

schillende	buurtgenoten	een	kijkje	kunnen	nemen	in	de	Rumah	Orang	Tua	Tua.	Door	het	verspreiden	van	een	nieuwsbrief	

in	de	wijk	is	iedereen	op	de	hoogte	van	de	activiteiten.	Ook	doordat	de	plaatselijke	pers	veel	aandacht	besteedt	aan	het	

ouderenhuis,	is	de	beeldvorming	ten	goede	gekeerd.	Voorheen	stonden	vooral	de	conflicten	in	het	nieuws.

Bekendheid	in	den	lande
Het	realiseren	van	de	dagopvang	heeft	waarschijnlijk	alle	Molukse	organisaties	in	den	lande	bereikt.	Verschillende	

Molukse	organisaties	toonden	veel	belangstelling	voor	het	project.	Het	is	een	unicum	dat	er	een	prettige	en	huiselijke	

omgeving	beschikbaar	is	voor	ouderen	in	de	wijk	en	waar	vrijwilligers	activiteiten	uitvoeren	en	opzetten.	Er	bestaat	ook	

samenwerking	met	professionele	organisaties	die	zitting	hebben	in	de	stuurgroep.	

Het	project	Rumah	Orang	Tua	Tua	heeft	veel	belangstelling	gekregen	van	verschillende	algemene	organisaties	in	Neder

land.	Forum,	de	landelijke	organisatie	voor	multiculturele	vraagstukken	heeft	dit	project	opgenomen	in	hun	databank:	

best	practices.	Ook	staat	het	project	als	voorbeeld	van	een	WMO	project	beschreven	in	de	publicatie	“Meedoen	is	meebe

palen”.	Het	project	wordt	tevens	beschreven	in	het	projectenboek	van	kenniscentrum	Actiz	Aedes	als	een	voorbeeld	van	

een	vernieuwend	concept.	De	plaatselijke	pers,	regionale	(vak)bladen	en	landelijke	bladen	besteedden	er	aandacht	aan.	

De	Landelijke	Stuurgroep	Molukse	Ouderen	heeft	dit	project	als	voorbeeld	aangegrepen	hoe	de	eigen	gemeenschap	in	

het	kader	van	de	WMO	het	een	en	ander	kan	bewerkstellingen.	Maar	ook	de	Molukse	ouderen	van	elders	laten	zich	niet	

onbetuigd.	Een	grote	groep	ouderen	uit	Leerdam	is	komen	kijken	en	proeven	hoe	het	gaat,	ter	inspiratie	om	ook	daar	een	

dagopvang	op	te	zetten.	

Citaat van een oudere: 

In de Rumah Orang Tua Tua heb ik voor het eerst Nederlandse toetjes gegeten. Het bevalt goed.
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De	Rumah	Orang	Tua	Tua	is	voor	de	invoering	van	de	WMO	gestart.	Bij	de	aanvraag	van	de	subsidie	werd	hier	al	op	 

geanticipeerd.	Het	project	omvat	een	aantal	prestatievelden	van	de	WMO.	Deze	zijn:	

Prestatieveld	1:	Het	bevorderen	van	de	sociale	samenhang	in	en	leefbaarheid	
van	dorpen,	wijken	en	buurten.	
De	Rumah	Orang	Tua	Tua	heeft	bijgedragen	aan	de	sociale	cohesie	in	de	wijk.	Moordrecht	heeft	roerige	tijden	gekend	

waardoor	een	negatief	beeld	is	ontstaan	over	de	Molukse	wijk.	Ook	de	Molukse	bewoners	in	de	Ambonwijk	hadden	er	

genoeg	van	en	trokken	zich	steeds	meer	terug.	In	de	WMO	gaat	het	er	ook	om	de	eigen	verantwoordelijkheid	te	nemen.	

De	vrijwilligers	hebben	de	daad	bij	het	woord	gevoegd	en	zijn	enthousiast	aan	de	slag	gegaan.	Bij	ouderen,	verschillende	

kerkgemeenschappen	en	de	bestaande	netwerken	hebben	zij	veel	goodwill	gekweekt	door	hun	werkzaamheden.	Door	

open	dagen	te	organiseren	en	de	uitgave	van	een	nieuwsbrief	krijgen	de	wijkbewoners	zicht	op	de	functie	van	het	huis.	

Prestatieveld	3:	Het	geven	van	informatie,	advies	en	cliëntondersteuning
Het	verstrekken	van	informatie	en	advies,	signaleren	en	doorverwijzen	zijn	aanvankelijk	de	kerntaken	geweest	van	het	

project	seniorenvoorlichting.	Deze	taken	zijn	nu	ondergebracht	onder	een	centraal	punt	namelijk	de	Rumah	Orang	Tua	

Tua.	Van	hieruit	informeren	de	moa’s	de	ouderen	en	mantelzorgers	over	allerlei	zaken	die	met	ouderenzorg	te	maken	

hebben.	In	het	huis	worden	voorlichtingsbijeenkomsten	over	gezondheid,	welzijn	en	zorg	georganiseerd.	In	de	toekomst	

zal	het	huis	voor	nog	meer	ouderen	en	mantelzorgers	als	trefpunt	fungeren	(zie	hoofdstuk	7.	Toekomst	van	de	Rumah	

Orang	Tua	Tua)

Prestatieveld	4:	Het	ondersteunen	van	mantelzorgers	en	vrijwilligers
De	moa’s	zijn	mantelzorger	(geweest)	en	kunnen	elkaar	en	andere	mantelzorgers	hierdoor	ondersteunen.	Organisaties	

zoals	Informele	zorg	kunnen	de	mantelzorgers	eveneens	bereiken	en	ondersteunen.	Vrijwilligers	bieden	zich	spontaan	

aan	voor	hand	en	spandiensten.	Ondersteunen	van	alle	vrijwilligers	is	een	voorwaarde	om	het	ouderenhuis	goed	te	 

laten	functioneren.	

Prestatieveld	5:	Het	bevorderen	van	de	deelname	aan	het	maatschappelijk	verkeer.
Vanuit	het	ouderenhuis	worden	activiteiten	ontplooid	om	de	ouderen	uit	hun	isolement	te	halen.	De	dagopvang	biedt	 

de	ouderen	gelegenheid	om	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan,	maar	ook	worden	er	regelmatig	uitstapjes	georganiseerd.	

Prestatieveld	6:	Het	verlenen	van	voorzieningen	aan	mensen	met	een	beperking	
of	een	chronisch	psychisch	probleem	
De	vrijwilligers	zien	het	ook	als	hun	taak	om,	wanneer	daarom	gevraagd	wordt,	ouderen	en	hun	families	te	onder 

steunen	bij	het	aanvragen	van	voorzieningen	en	hulpmiddelen.

Prestatieveld	7:	Het	bieden	van	maatschappelijke	opvang,	waaronder	vrouwenopvang	
Rumah	Orang	Tua	Tua	voorziet	duidelijk	in	een	behoefte	aan	opvang	van	alleenstaande	en	geïsoleerde	ouderen	uit	 

de	buurt.

6. Het Rumah Orang Tua Tua als voorbeeld voor de WMO

Eén	van	de	onzekere	factoren	bij	het	voortbestaan	van	het	project	was	de	tijdelijkheid	van	de	subsidie.	Gelukkig	heeft	 

de	gemeente	voor	continuïteit	gezorgd	door	subsidie	voor	de	komende	vijf	jaren	te	verschaffen.	De	overweging	is	dat	het	

project	Rumah	Orang	Tua	Tua	zich	moet	blijven	ontwikkelen.	De	activiteiten	voor	de	eerste	generatie	lopen	goed.	De	

aandacht	zal	zich	verplaatsen	naar	de	tussengeneratie	en	tweede	generatie.	Zij	zijn	nu	mantelzorger	en/of	een	senior.	

Onder	hen	bevindt	zich	ook	een	groep	kwetsbaren.	Bijvoorbeeld	arbeidsongeschikten,	chronisch	zieken	en	alleenstaanden.	

Voorzieningen	voor	hen	sluiten	aan	op	het	gemeentelijke	beleid	en	passen	goed	binnen	de	WMO.	Uiteraard	betekent	dit	

ook	voor	hen	die	alleenstaand	of	chronisch	ziek	zijn.	Bij	een	dergelijke	uitbreiding	zal	de	aard	van	de	activiteiten	

uiteraard	een	andere	invulling	krijgen.	Te	denken	valt	aan	het	ontwikkelen	van	een	gezonde	leefstijl	bij	senioren	en	veel	

preventieve	activiteiten.	Het	blijft	van	belang	om	vooral	op	de	vraag	van	de	senioren	en	mantelzorgers	aan	te	sluiten	en	

daarom	zullen	er	regelmatig	enquêtes	moeten	worden	gehouden	of	gesprekken	gevoerd.	

Maar	ook	vitale	ouderen	krijgen	een	plek	bijvoorbeeld	als	vrijwilliger	of	als	degene	die	de	jongeren	in	de	eigen	 

gemeenschap	of	in	het	onderwijs	de	Molukse	geschiedenis	bij	kan	brengen.	

En	hoe	zit	het	met	de	Molukse	ouderen	adviseurs	

zelf?	Zij	ontdekken	steeds	meer	waar	aandacht	

voor	moet	komen.	De	ouderenadviseurs	en	de	

vrijwilligers	gaan	bijvoorbeeld	een	cursus	EHBO/

AED	(Automatische	Externe	Defibrilator)	volgen.	

Zij	constateren	dat	de	kennis	hiervan	noodzakelijk	

is	omdat	ze	verantwoordelijk	zijn	voor	een	groep	

mensen	die	ook	te	kampen	heeft	met	gezond

heidsproblemen.	Maar	ook	een	cursus	fotografie	

en	videobewerking.	Zo	kunnen	zij	zelf	hun	eigen	

nieuwsbrief	maken	en	activiteiten	fotografisch	

vastleggen.	Een	website	van	de	Rumah	Orang	Tua	

Tua	gaat	binnenkort	de	lucht	in.	Deze	zal	regel 

matig	worden	geactualiseerd	door	een	vrijwilliger.	

Rumah	Orang	Tua	Tua	als	structurele	voorziening
De	Rumah	Orang	Tua	Tua	maakt	gebruik	van	een	woning	in	de	Ambonwijk.	De	activiteiten	in	het	Rumah	Orang	Tua	Tua	

worden	kleinschalig	gehouden	vanwege	de	beperkte	ruimte.	Bij	de	start	is	uitgegaan	van	een	huiskamerproject.	De	vraag	

is	echter	of	dit	zo	kan	blijven.	In	de	toekomst	zal	een	steeds	grotere	groep,	de	tussen	en	tweede	generatie,	een	beroep	

doen	op	voorzieningen.	Zij	zijn	immers	al	in	beeld.	Het	is	ook	aan	de	Molukse	gemeenschap	om	zich	hierover	te	buigen.	

Met	ondersteuning	kunnen	de	vrijwilligers	betrokken	bij	de	Rumah	Orang	Tua	Tua	hier	een	aanzet	toe	geven	door	het	

onderwerp	in	de	gemeenschap	bespreekbaar	te	maken.

7. Toekomst van de Rumah Orang Tua Tua
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De	Rumah	Orang	Tua	Tua	richt	zich	op	Molukse	ouderen,	mantelzorgers	en	vrijwilligers.	Dit	concept	is	voor	elke	 

(etnische)	groep	toepasbaar.	Afhankelijk	van	de	taal	die	de	ouderen	beheersen	is	het	goed	mogelijk	om	voor	een	bredere	

groep	een	dergelijk	project	of	voorziening	op	te	zetten.

Samenwerkingspartners	zoeken
Welke	partners	zijn	nodig.	Het	gaat	om	professionele	organisaties	maar	ook	om	netwerken	binnen	gemeenschappen	

zoals	kerkraden,	wijkraden,	zelforganisaties,	moskeeën,	sleutelfiguren.	In	deze	fase	is	het	aan	te	bevelen	een	projectgroep	

of	werkgroep	in	het	leven	te	roepen.	Noodzakelijk	is	om	de	gemeente	en	aanbieders	van	wonen,	zorg	en	welzijn	erbij	 

te betrekken. 

Draagvlak	zoeken	binnen	de	gemeenschap
Informatiebijeenkomsten	beleggen	om	het	probleem	bespreekbaar	te	maken.	Belangrijke	vraag	is	herkennen	en	erkennen	

mensen	het	probleem?	Welke	oplossing	is	er	en	wat	kan	de	eigen	gemeenschap	bijdragen	aan	de	oplossing	van	het	 

knelpunt?	Pas	eventueel	de	plannen	aan	de	behoeften	en	mogelijkheden	van	de	gemeenschap/groep	aanw.

Bieden	van	een	cursus	en	training	Vrijwillige	Ouderenadviseur	(voa)
Het	is	niet	noodzakelijk,	maar	een	intakegesprek	voeren	met	de	gegadigde	is	handig	om	de	verwachtingen,	leerpunten	

en	motivatie	te	weten	te	komen.	Door	de	intakegesprekken	ontstaat	er	een	beeld	van	de	kennis	van	de	toekomstige	 

ouderenadviseurs.	Hierdoor	is	het	mogelijk	een	scholing	en	training	op	maat	aan	te	bieden.	De	scholing	omvat	kennis	

over	de	WMO,	indicatiestelling,	het	aanbod	van	zorgaanbieders	in	de	regio	enz.	Belangrijk	is	dat	er	aandacht	is	voor	

meningsvorming	en	groepsbinding.	De	training	zal	ook	gaan	over	vaardigheden	zoals	gesprekstechnieken	met	ouderen	

en	houdingsaspecten.	

Begeleiding	van	de	voa’s
Na	de	scholing	en	training	zijn	de	voa’s	als	het	ware	klaar	gestoomd	om	te	beginnen.	Om	met	ouderen	in	contact	te	

komen	en	hun	behoeften	individueel	te	peilen,	is	het	aan	te	bevelen	dat	de	voa’s	huisbezoeken	afleggen.	Voorwaarde	

hierbij	is	dat	de	voa’s	ondersteund	moeten	worden.	De	ondersteuning	houdt	ook	in	dat	er	intervisiebijeenkomsten	

moeten	plaatsvinden.	

Een	voorziening	creëren
Diverse	partijen	zoals	een	gemeente,	een	wooncorporatie	of	zorginstelling	kunnen	op	zoek	gaan	naar	mogelijkheden	

voor	een	locatie	van	de	dagopvang	van	de	ouderen.	Het	spreekt	voor	zich	dat	dit	al	bij	de	start	van	het	project	moet	

gebeuren.	Er	zijn	wel	voorwaarden	voor	een	locatie:	goed	bereikbaar,	een	prettige	sfeer	uitstralen	en	aangepast	aan	de	

gebruikersgroep.	

Blijven	investeren	in	voa’s
De	vrijwillige	ouderenadviseurs	en	andere	vrijwilligers	die	de	activiteiten	opzetten	en	uitvoeren	moet	het	werken	

gemakkelijk	worden	gemaakt.	Ze	moeten	er	plezier	in	hebben	anders	haakt	men	af.	Knelpunten	die	zich	voordoen	

moeten	snel	worden	opgelost.	De	leden	van	de	projectgroep	zijn	degenen	die	voor	de	oplossing	zorgen	of	de	instelling/	

persoon	die	hen	ondersteunt.	

Er	moet	blijvend	geïnvesteerd	worden	in	de	ouderenadviseurs	door	hen	cursussen,	deskundigheidsbevordering	en	

trainingen aan te bieden. 

  

8. De opzet van het project in stappenplan
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