
1 
 

 

 
 

Bijeenkomst/overleg: ontbijt-/ontmoetings-/themabijeenkomst voor Marokkaanse vrouwen 

in de Moskee Al-Fath in Wielwijk van 09.30-12.30 uur 

Het laatste uur is altijd thematisch. Deze keer wordt informatie gegeven over de Wmo: wat is 

het, hoe en wanneer kun je hier een beroep op doen, wat zijn de voorwaarden.  

Ik schuif aan bij het ontbijt en maak kennis met een twintigtal in hoofdzaak 2e generatie 

vrouwen. Tijdens de voorbereiding is aangegeven in de groep ook 1e generatie vrouwen, die 

slecht of geen Nederlands spreken/verstaan aanwezig zouden zijn. Maar door de 

“meivakantie” zijn een aantal naar Marokko, en zo bestaat de groep uit voornamelijk 2e 

generatie mondige en Nederlands sprekende vrouwen. 

 

Regelingen en beroep kunnen doen op de Wmo is maar ten dele bekend. zit ook niet in 

cultuur om zich hierop te oriënteren. 
 
Datum: 25 april 2019  
 
Wie waren/was er aanwezig:  Latifa Ben Yarich – Moskee Al-Fath, organisator bijeenkomst;  
Loes Krishnadath en Martine Gruiters van Sociale Dienst, geven de presentatie; Anne Claire 
van Holsteijn van Careyn, projectleider Netwerk Interculturele Intermediairs voor 
Communicatie en Opvoeding;  Marianne Opendorp van de Adviesraad Wmo & Jeugd. 
 
Wat heb ik gehoord: 
Dat een beroep doen op ondersteuning “buiten de familie of gemeenschapskring” niet snel 
gedaan en geaccepteerd zal worden. Vanuit geloof en cultuur is het de norm dat de dochter 
zorgt voor haar familie en de zoon voor zijn familie. Wel is het voor een aantal een “ey-
opener” dat er voorzieningen zijn en met name de Drechthopper en 
dagbestedingsmogelijkheden bij dementie scoren hoog. De 4-wekelijkse bijdrage van € 
17,50 voor ondersteuning op maat vanuit de Wmo wordt als drempel ervaren. Bovendien 
wordt het bijzonder onrechtvaardig gevonden dat alleenstaanden (met of zonder kinderen) 
altijd de bijdrage moeten betalen en echtparen/samenwonenden, waarvan één van beiden 
nog geen AOW heeft betalen geen eigen bijdrage betalen. 
 
Wettelijke regeling eigen bijdrage: Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal 
één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage 
te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar 
allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken. 
 
 
Bijlage: presentatie SDD Wmo 
 
 
Marianne Opendorp 
April 2019 
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Bijeenkomst/overleg: Klankbordgroep Mantelzorgers Dordrecht.  
 
De Klankbordgroep bestaat uit 11 deelnemers, waarvan er 9 aanwezig, 1 toehoorder 
(ondergetekende) en 2 consulenten van MEE. Doel: informeel overleg, bespreken van 
algemene thema’s. Komt 3x per jaar bijeen. Taken van de consulenten van MEE is het 
neerleggen van de signalen bij de juiste personen/partijen in het kader van collectieve 
belangenbehartiging. Taak van de toehoorder (lid adviesraad Wmo & Jeugd) is signalen in 
het kader van de Wmo meenemen en verder brengen. 
 
Het is de 1e bijeenkomst en staat in het kader van kennismaken, informatie & communicatie . 
Middels een quiz wordt gepeild in hoeverre de informatieverstrekking over 
mantelzorgondersteuning de mantelzorgers heeft bereikt?  
Daarna worden belangrijke tips/tops/suggesties/bevindingen m.b.t. communicatie aan 
mantelzorgers verzameld. 
 
Als rode draad loopt het onderwerp “respijtzorg” door deze bijeenkomst. Ieder van de 
aanwezigen heeft hier mee te maken en zo haar/zijn frustraties over. 
 
De volgende klankbordgroep – 9 juli – wordt het onderwerp Respijtzorg uitgediept. 
 
Datum: 18 april 2019  
 
Wie waren/was er aanwezig: 9 mantelzorgers, 2 consulenten van MEE, 1 lid van de 
adviesraad wmo&jeugd 
 
Wat heb ik gehoord: 
Behoefte aan respijtzorg en aanbod lopen uiteen. Zware zorglast jeugd met psychische 
problemen en niet adequaat operende jeugdzorg. 
 
 
 
Marianne Opendorp 
April 2019 
 
 
 

 


