“De helpende hand bij (oorlogs)trauma”

INFORMATIEF SYMPOSIUM OVER (OORLOGS)TRAUMA EN NETWERKBIJEENKOMST
-

voor vrijwilligers of medewerkers die omgaan met
vluchtelingen/asielzoekers/statushouders met een trauma.
van en met mensen en organisaties rond mensen met trauma in het algemeen en
met oorlogstrauma in het bijzonder.

Locatie: Rensenpark Emmen, Hoofdstraat 18 (Stichting Cho, restaurant het Paviljoen)
DE TOEGANG IS GRATIS. Aanmelden via: veerkracht2018@ziggo.nl

12 april 2018. Tijdstip : 15.00 uur – 19.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA
14.30-15.00 uur

ontvangst met koffie en thee

15.00-15.15 uur

opening door dagvoorzitter: Bert Vastenburg

15.15-16.15 uur

presentatie: wat is trauma en hoe ga je ermee om
spreeksters Nanda de Bruin en Annemarie Klok

16.15-16.45 uur

pauze, met mogelijkheid tot netwerken en presentaties op de laptop

16.45-17.45 uur

hoe benader je vluchtelingen, wat kan je beter niet vragen, hoe behulpzaam
is hulp: de eigen ervaringen van Uyen Lu (Vietnamese bootvluchtelinge) en
Nour Saadi (vluchtelinge uit Syrië), gespreksleidster Helene Westerik

17.45-18.00 uur

afsluiting symposium

18.00-19.00 uur

hapjes en drankjes, met muzikale omlijsting

Deelnemende organisaties








Stichting de Veerkracht www.stichtingdeveerkracht.nl
Stichting UOSSM-NL www.uossm.nl
Stichting Op ’t Stee www.optstee.nl
Stichting Syrische Vrouwengroep Emmen www.facebook.com/Syrische-Vrouwengroep-Emmen
Stichting Waar een Wil is www.stichtingwaareenwilis.nl
Lifemapping en Being With Horses www.beingwithhorses.nl

Presentatie van de deelnemende organisaties
Stichting de Veerkracht
Stichting De Veerkracht heeft diverse herstelprogramma’s ontwikkeld voor veteranen met PTSS en hun
gezinnen. Grote initiator van de programma’s is bestuurslid en psychosociaal therapeute Uyen Lu. Uyen Lu is
tevens lid van het hoofdbestuur van de B.N.M.O. (Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers).

Stichting UOSSM-NL
Stichting UOSSM-NL is een Nederlandse organisatie die samenwerkt met UOSSM International. UOSSM-NL is
een neutrale medische hulporganisatie die humanitaire en medische hulp biedt aan alle slachtoffers van
natuurrampen en gewapende conflicten, ongeacht hun religie, etniciteit of politieke overtuiging.

Stichting op ’t Stee
Stichting op ’t Stee heeft onder meer ten doel hulp te bieden aan asielzoekers in nood , vooral aan hen die –
doordat zij geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar Nederland niet kunnen
verlaten – in een uitzichtloze situatie verkeren.
Sinds juni 2015 voert Stichting op ’t Stee de bed-bad-broodregeling uit voor de gemeente Emmen:
nachtopvang, ontbijt en een avondmaaltijd. Verdere zaken zoals dagopvang en medische kosten vallen er niet
onder.

Stichting Syrische Vrouwengroep Emmen
Stichting Syrische vrouwengroep is een groep nieuwe Nederlanders, vrouwen met ambities, afkomstig uit Syrië.
Deze vrouwen zijn zeer gemotiveerd om snel te integreren en zich te oriënteren op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Ze willen graag een steentje bijdragen aan de Nederlandse maatschappij.

Stichting Waar een Wil is
“Stichting Waar een Wil is” stelt zich onder meer als doel: het bevorderen en behouden van een goede
samenleving en leefbaarheid op het platteland en het vergroten/versterken van een goede samenwerking
tussen de burger, overheid, verenigingen, stichtingen, coöperaties, dorpsbelangen en zorginstellingen.

Life Mapping/Being with Horses
Life Mapping verzorgt de begeleiding van kinderen en jong volwassenen. Het gaat bijvoorbeeld om
kinderen/jong volwassenen met een gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een
ontwikkelingsstoornis (zoals PDD-NOS, Asperger of McDD) of een concentratiestoornis (zoals ADHD).
Being with Horses is onderdeel van Life Mapping, en verzorgt de paardencoachingactiviteiten. In samenwerking
met Stichting de Veerkracht wordt paardencoaching ingezet bij diverse programma’s voor veteranen met
P.T.S.S. en traumaverwerking bij statushouders.

De sprekers
Nanda de Bruin
Nanda de Bruin is gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor was ze
orthopedagoog bij het Kopland.

Annemarie Klok
Annemarie Klok is orthopedagoog-generalist. Annemarie en Nanda kennen elkaar van het werken in
de vrouwenopvang van waaruit zij vaker samen training hebben gegeven over psychisch trauma
(PTSS) en de invloed ervan op kinderen en volwassenen. Beiden hebben in hun werk te maken met
mensen met uiteenlopende culturele achtergronden.

Helene Westerik
Helene Westerik is jurist, geestelijk verzorger, pastoraal werker en voorganger in vrijzinnige
gemeenten in Almelo, Beilen en Odoorn.

Uitgelicht: Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders
De Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders kunnen gemeenten en zorginstellingen helpen bij de
integrale aanpak van gezondheid en welzijn van statushouders in de gemeenten en hun regio.
De sleutelpersonen Nour Saadi en haar echtgenoot Saleem Bachara uit Emmen, zijn uit Syrië
gevluchte artsen. Zij spreken Arabisch, Nederlands en Engels en hebben een driedaagse basistraining
gevolgd, ontwikkeld door Pharos en GGD GHOR Nederland en volgen nog steeds trainingen. Bij de
trainingen kwamen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

De rol van de gemeente
De gezondheidszorg in Nederland
Gezond gedrag en leefstijl
Seksuele en reproductieve gezondheid
Opvoeden en opgroeien in Nederland
Psychische gezondheid en veerkracht
Preventie Meisjesbesnijdenis en wetgeving
Zorg voor besneden vrouwen

Samen met de regiocoördinator gezondheid statushouders vanuit de VNG, een professional van de
GGD, een welzijnsorganisatie of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:
-

Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
Bemiddelen en 'bruggen bouwen' tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
Behoeften en signalen van statushouders ophalen.
Statushouders bereiken en mobiliseren.

Voor meer informatie: kijk op de websites van de deelnemende organisaties of op
www.facebook.com/stichtingdeveerkracht/Events

