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Den Haag, 11 JANUARI 2019 
 
Kenmerk: ABBA/VL/12253 
 
 

In het kader van Actie programma informele Zorg heeft onze organisatie Dialooghuis 
4 tal bijeenkomsten georganiseerd. Bij het organiseren en het uitvoeren van thema’s 
allochtone mantelzorg zijn welzijn instellingen benaderd en actieve Turkse , 
Koerdische en andere vrijwilligers organisaties betrokken om een bijdrage te leveren 
bij  het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. 
 
De maatschappelijke organisaties en migranten organisaties die in de wijk actief zijn, 
zijn gevraagd om mee te denken en mee te doen, en deze organisaties hebben 
bijdrage geleverd om zorgvoorzieningen toegankelijk te maken voor de Turkse, 
Koerdische en andere  gemeenschap in de wijk en in de stad. 
 
Veel belangstellende deelnemers laten weten dat ze als mantelzorg hulp bieden aan 
hun directe  familie leden en wisten niet dat informele zorg goed georganiseerd  is en 
veel voorzieningen zijn om te gebruiken. Waren erg blij met ontvangen deze 
informatie en wilden nog meer informatie ontvangen zodat ze beter gebruik maken , 
van allerlei voorzieningen in de wijk en in de stad. 
 
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin mannen, vrouwen en jongeren hebben 
deel genomen, en per bijeenkomst zijn circa 25 mensen ongeveer 110) hebben 
deelgenomen, en per bijeenkomst waren vrij veel mantelzorgers aanwezig en deze 
mantelzorg laten bekend met wat voor problemen ze in hun dagelijkse leven te 
maken hebben als het gaat met het zorgen van ouders en andere familie leden, en 
ook veel mensen op vrijwillige basis hebben deelgenomen en vonden prettig om 
zoveel informatie te ontvangen.  We hebben van uit deze informatie een groep 
mensen gevraagd om met ons actie te werken en tot het zoeken en vinden tot 
Zorgvrijwilligers.  
 

Samenwerking met organisaties, vrijwilligers en onze achterban hebben we succes 
geboekt en willen deze ervaringen ook komende jaren voorzetten, zodat 
mantelzorgers actief kunnen gebruiken en deel nemen aan de voorzieningen.  
 
Organisatie: Sevda Colakoglu, Yadin en Karen Deaney.  

Sprekers: Ismail Bozkir , yadin karabulut  
 



 

 
26 April  2018 in het  Dialooghuis . 
 
na het thama van mantelzorg mogten wij geniten van aangeboden consumpties . 

we zijn wel dank bar van zijn samenwerking en de gaastvryheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beelden vanuna het  thema van mantelzorg,. 

 
19 juni:  van   14t/m  18 uur 

 

 

 

 
-29 September  informatie bijeenkomst in de dialooghuis gehouden met diverse culturen. 

 

 

 

 



Samenvatting 

 

Deze dag was georganiseerd om mensen informatie te verlenen over mantelzorg. Er waren 

een aantal geïnteresseerden. Daarbij vertelde een persoon haar persoonlijke ervaring vanuit 

haar eigen cultuur, zonder hulp van buitenaf te hebben gekregen. Dat viel zwaar.  

De emoties liepen de vrij loop. Ook bij een par mensen, die eigenlijk helemaal niet op de 

hoogte waren van eventuele mogelijke ondersteuning, wilden hun verhaal kwijt. 

 

Bij deze bijeenkomst lag de nadruk daarom op het meegeven van welke mogelijkheden er zijn 

om ondersteuning te geven aan mantelzorgers. Vaak weten deze mensen niet dat ze kunnen 

aankloppen voor hulp, wanneer de druk te groot wordt. Zo kan o.a. een mantelzorger een 

tijdelijke plaatsvervanger inschakelen, wanneer de persoon bijvoorbeeld een time-out nodig 

heeft of vakantie wil. 

Onder genot van een hapje en drankje, werden er nog een aantal interessante gesprekken 

gevoerd met uitgenodigden en hiermee de gezellige informatiedag afgerond. 

 
-De beelden vanuit -3,4,5 augustus uit Milan. 

 
 

 



 

Starten  datum’s  April t/m September 2018   

 

Diverse datum en plaatsen  

 
-26 April  met Turkse platform in het dialooghuis-----------van   16;00  t/m 18;00 uur 

-19 juni: met St. Yozgat 66 met zijn achterban---------------van   14;00 t/m  18;00 uur  

-3 ,4 & 5 aug 3 daagse Milan festival in zuidenpark. --------van  12;00 t/m  22;00 uur 

-29 September  informatie bijeenkomst in de dialooghuis--van 13:30  t/m  18:30 uur  

  

 

Deskundigen hr. Ismail   Bozkir en  mvr. Sevda Colakoglu  
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Thema: mantelzorg, betreffende het project migranten  actief betrekken bij  
informatiebijeenkomsten met diverse organisaties en burgers . 
mantelzorg 2018   start : April voor het mantelzorg ,trainingen ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tot slot hebben wij meer dan 30 mantelzorgers bereid gevonden op hun verhaal te doen 
over hun motivaties en hun zorgen. Deze komen neer op het volgende: 
 
Sommige Culturele mantelzorgers krijgen van huis uit mee dat men een zorgplicht heeft 
aan zieken, behoeftigen en zwakkeren. Onbaatzuchtig er zijn en inzetten voor de ander. 
Daarvoor is geen instanties nodig om hen te stimuleren of te motiveren. Dat wordt vanuit 
het diepe gevoel gedaan om iets te betekenen voor de andere. Dat is de houding en 
mening van de oudere generatie. Bij de jongeren generatie is er wel degelijk meer 
stimulans en motivatie nodig om zich in te zetten als mantelzorger. Dat de gemeente 
nadenkt en soms ook voorzieningen heeft voor mantelzorgers om hen te ontlasten is velen 
niet bekend. Men ziet het Dialooghuis als een belangrijke verbinder en bruggenbouwer 
voor de culturele mantelzorgers die zijn benaderd in dit verband. In algemene  zin is 
aandacht voor mantelzorg een structurele investering en adviseren wij om daar dus ook 
structureel middelen voor beschikbaar te stellen.  

 

 



 
 



 
           

AANMELDFORMULIER MANTELZORGER 

 Zorgt u meer dan 8 uur per week langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader, moeder, 

goede vriend(in) of buur ? Dan bent u mantelzorger. Stichting Dialooghuis  kent graag de 

mantelzorgers in gemeente Den Haag. Daarom vragen we u zich bij ons te melden als mantelzorger.   

Gegevens Mantelzorger 

Gegevens Mantelzorger Vink aan:  □ Man   □ Vrouw      

Voorletters + Voornaam : …………………………………………………………………………………………………….  

Achternaam : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………………….  

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gegevens van de persoon aan wie mantelzorg wordt verleent 

 Wat is de relatie tot elkaar?  : Partners/ ouders/ kind/ broer / zus / anders namelijk:………….  

Voorletters + Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………….  

Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat en huisnummer : …………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………  

  

Ondertekening Naar waarheid ingevuld op :….-….-…………… (datum)   

Naam           : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


