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De AV en de regiovertegen-

woordigers

Voor vragen neemt u contact 
op met: 

NEHOB secretariaat 
06 - 10 63 02 59

KABINET RUTTE WIL FORS BEZUINIGEN OP 
OUDERENZORG

Kabinet Rutte is voornemens om fors 
te bezuinigen op Ouderenzorg. 
Zo zal er maar een beperkt aantal 
mensen in aanmerking komen voor 
het Persoonsgebonden budget (PGB).  
De vele hulpbehoevende ouderen krij-
gen geen geld meer om zelf zorg in 
te kopen. Zij zullen aangewezen zijn 
op de reguliere zorg via GGZ- instel-
lingen en thuiszorgorganisaties met 
lange wachtlijsten. 
Ook zijn de regeringspartijen (VVD 
, CDA met  gedoogpartner PVV) van 
plan om de AOW-tegemoetkoming 
aan 65-plussers als compensatie op 
een onvolledige AOW ( zogenaamde 
“AOW-gat”)  af te schaffen. Vele Su-
rinaamse ouderen, die niet in de ge-
legenheid waren om de 40 jaren in 
Nederland vol te maken, omdat zij 
na hun 15e  levensjaar Nederland zijn  
binnengekomen, zullen het dus met 
minder moeten doen. Het betekent een 
forse aantasting van de koopkracht 
van ouderen met een laag inkomen. 

Tenslotte is het kabinet van plan om 
de subsidie aan de landelijke ouderen-
organisaties ( De Unie KBO, PCBO,  
NOOM en andere ouderenorganisa-
ties) stop te zetten, althans af te bou-
wen. De koepel organisatie van alle 
landelijke ouderenorganisaties, de  
CSO,  zal geen subsidie meer krijgen. 
Deze situatie heeft vergaande gevol-
gen voor de ouderen.  Er is dus geen 
geld meer om voorlichting te geven 
aan de ouderen over wijzigingen in 
de regelingen, over gezond leven en 
over  talloze maatschappelijk rele-
vante onderwerpen. De integratie van 
oudere migranten in de Nederlandse 
samenleving staat door een dergelijke 
beslissing van het kabinet zwaar op 
de tocht. Er wordt geen ruimte meer 
gegeven voor een eigen vakbond voor 
de ouderen ( geen mogelijkheden 
meer voor belangenbehartiging van 
en door de ouderen).

Het kabinet Rutte
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OUDERENMISHANDELING BIJ HINDOESTANEN

REGIOBESTUUR FRIESLAND REGIOBESTUUR HAAGLANDEN

Volgens onderzoek ( Interculturele 
Aspecten van Ouderenmishandeling,  
Verweij-Jonker Instituut, mei 2010) 
heeft één op de twintig ouderen te ma-
ken met een vorm van mishandeling.  
Tegenwoordig is heel actueel het fe-
nomeen van ouderenmishandeling 
door beroepskrachten en met name in 
verpleeg- verzorgingstehuizen, maar 
ook in de gewone bejaardentehuizen ( 
oma moet maar rustig met haar poep-
luier twee dagen in bed blijven).
Ouderenmishandeling is een complex 
probleem. Het heeft te maken met 
lichamelijke mishandeling (blauwe 
plekken, zwellingen, fracturen, brand-
plekken)  psychische mishandeling 
(treiteren, beschuldigen en beledi-
gen) , verwaarlozing (ondervoeding, 
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ciële uitbuiting en heel soms kan er 
sprake zijn van seksueel misbruik. Bij 

Op de vergadering van de 
Stichting Hindoestaanse Ou-
deren Organisatie Leeuwar-
den (SHOOL) d.d. 19 febru-
ari  j.l. is het afdelingsbestuur 
van Nehob Friesland geïnstal-
leerd, in aanwezigheid van de 
voorzitter van de Nehob, de 
heer mr drs T. Bissessur. Na 
bijna twintig jaar strijden, 
hebben de Hindoestaanse ou-
deren in Friesland eindelijk  
hun eigen woongroep “Bharti 
Bhawan”. De ouderen komen 
regelmatig bij elkaar in de 
gezamenlijke ruimte van de 
wooneenheid, voor contact, 
informatie en voorlichting. 
Het afdelingsbestuur van 

Eindelijk heeft ook regio Haaglanden een nieuw af-
delingsbestuur. De voorzitter van de Nehob de heer 
mr drs T. Bissessur, die de mandaat van het hoofd-
bestuur van de Nehob had om met diverse verte-
genwoordigers van de  Hindoestaanse ouderen in 
de Haaglanden te onderhandelen, heeft in Federa-
tie Eekta en de achterban van Radio VAHON  een 
breed draagvlak kunnen vinden. De Federatie Eekta 
organiseert wekelijks diverse activiteiten voor de 
Hindoestaanse ouderen.  De Nehob zal dus mak-
kelijk haar voorlichtingsbijeenkomsten samen met 
Federatie Eekta kunnen organiseren. En radio VA-
HON staat garant voor voorlichting en informatie. 
Twee belangrijke personen, de heer drs F. Kartaram 
( voorzitter  RadioVAHON ) en de heer R. Ramnath  
( voorzitter Hindoe scholen Nederland, ex voorzit-
ter  Federatie Eekta en ex voorzitter  OHM)  heb-
ben hierbij aan Nehob een enorme ondersteuning 
gegeven. Het bestuur is als volgt samengesteld :   
mw Urmila Khodabaks (voorzitter), de heer Iwan 
Raghoebarsing (secretaris), de heer Stanley Boe-
jharat (penningmeester), de heer Tjandreka Rangoe 
(bestuurslid) en de heer Sieuw Algoe (bestuurslid). 
Eén van de eerste opdrachten die de afdeling Nehob 
Haaglanden zal moeten uitvoeren, is de organisatie 
van de Landelijke Contactendag Hindoe Ouderen te 
Den Haag op 3 juli a.s.

hun ouders te zorgen. De druk van de 
diverse maatschappelijke problemen 
( werk, huisvesting, schoolgaande 
kinderen, ziekte), vooral bij jonge ge-
zinnen, kan zo groot zijn  dat zij hun 
ouders die ook thuis bij hun wonen of 
die elders in een bejaardenhuis ver-
toeven, onopgemerkt verwaarlozen.  
De slachtoffers, de Hindoestaanse 
ouderen  praten hierover liever niet 
in eigen kring. Het blijft een beetje 
in de taboesfeer. Nehob wil in de ko-
mende jaren extra aandacht besteden  
aan deze kwestie. Advies van Nehob 
is : in elke gemeente is er een meld-
punt ouderenmishandeling; als u 
vermoedt dat er sprake is van ou-
derenmishandeling, dan kunt u bij 
zo’n meldpunt terecht. Een meld-
punt vindt u gauw via internet  
(www.google.nl)

Hindoestaanse ouderen komt oude-
renmishandeling heel vaak voor. De 
Hindoestaanse ouderen zijn meestal 
het slachtoffer van een familielid. De 
mishandeling kan opzettelijk zijn : 
de ouders werken; oma of opa moet 
op de kinderen passen; de ontvangen 
vergoeding via belastingdienst steken 
zij in hun eigen zak; oma moet soms 
zelfs met eigen geld de boodschappen 
van de kleinkinderen betalen etc. Een 
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of Opa heeft heel veel  last van de-
mentie, zij of hij is lastig; de kinderen 
laten haar of hem gewoon keihard aan 
eigen lot. Als poep en plas problemen 
zijn, dan bellen zij gauw een GGZ in-
stelling of een verzorgingsinstelling.  
De mishandeling kan ook  een gevolg 
zijn van overbelasting van de  man-
telzorger, bijvoorbeeld kinderen die 
zich moreel verplicht voelen om voor 

Nehob Friesland bestaat uit 
de volgende personen :
Mw A. Ramai, mw F. Na-
rain-Jialall (secretaris), mw 
B.Janki-Jaipal, de heer P. Ka-
lidien, de heer R. Ramjiawan 
(penningmeester) en mw A.R. 
Autar-Etwaroe (voorzitter). 
Mw A.R. Autar-Etwaroe is 
afgevaardigd in de Algemene 
Vergadering van de Nehob 
en zij is tevens de aanspreek-
punt van het hoofdbestuur 
van de Nehob. Het afdelings-
bestuur wordt verder onder-
steund  door de adviseur van 
SHOOL, de heer drs Adiep 
Autar. 

www.nehob.nl
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DEELNAME NEHOB AAN HAAGSE 55 PLUS DAG

IMMIGRATIEVIERING NEHOB ROTTERDAM

Op 4 juni 2011 heeft de Nehob deel-
genomen aan de Haagse 55 plus 
beurs. De  Haagse 55 plus dag  wordt 
jaarlijks door het Centraal Informatie-
punt Ouderen ( CIPO) georganiseerd. 
De manifestatie is gehouden  in het 
Atrium / Stadhuis van gemeente Den 
Haag aan de Spui nr.70. Het is een 
evenement voor 55 plussers in de re-
gio Haaglanden. Dit jaar is het voor 
de vijftiende keer gehouden, met als 
thema : “Leef  Kleurrijk” .  Het betreft  
een grote informatiemarkt ( informa-
tie over wonen, zorgaanbod, geldza-
ken, mantelzorg, cursussen etc.) in 
combinatie met gezellige activiteiten  
met optreden van artiesten. De Nehob 
Haaglanden stond er ook met een in-
formatie tafel. De belangstelling voor 
Nehob was enorm. Al het promotie-
materiaal o.a. folders en pennen, wa-
ren in korte tijd op. In de middaguren 
was er een optreden van Bollywood 
danseressen.

De Nehob Regio Rotterdam- Rijn-
mond  heeft op zondag 5 juni 2011 de 
138 jaar Hindoestaanse  immigratie 
herdacht samen met St. Lala Rookh 
/ St. Nari, Stichting Laurens Wonen 
Diensten en Zorg,  Stichting Welzijn 
Surinamers Feijenoord en  Platform 
Buitenlanders Rijnmond.  Behalve 
toespraken waren er ook diverse op-
tredens van o.a. de Bollywood Dans-

groep, De Javaanse Dansgroep, Naga-
ra en Taza Muziek en  een toneelstuk 
over immigratie. Het toneelstuk over 
immigratie werd opgevoerd door  
Hindoestaanse ouderen van Stichting 
Nari. De voorzitter van de Nehob, 
de heer mr drs T. Bissessur  sprak 
o.a. over de onrust die er heerst bij 
de diverse ouderenorganisaties met 
betrekking tot de voorgenomen forse  

bezuinigingen van de Nederlandse 
regering op het gebied van voorzie-
ningen ten behoeve van  ouderen. Een 
forse ingreep op het Persoonsgebon-
den Budget (PGB voorziening) en de 
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de ouderen met een AOW-gat  is vol-
gens de voorzitter van de Nehob on-
aanvaardbaar. 

NEHOB Stand op de Haagse 55 plus dag

Immigratieviering NEHOB Rotterdam

www.nehob.nl
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NEHOB KADERVORMING EN PROFESSIONALISERING

Op 14 mei j.l. heeft de Nederlandse 
Hindoe Ouderenbond een vervolg stu-
diedag georganiseerd met als thema : 
kadervorming en deskundigheidsbe-
vordering.
Onder leiding van de ervaren trainer 
A. Autar en voorzitter mr drs  T. Bis-
sessur hebben leden van het hoofdbe-
stuur en de Algemene Vergadering (= 
afgevaardigden van de regiobesturen)  
de afspraken van  het studieweekend 
van oktober  2010 geëvalueerd.
De  drie hoofdonderwerpen die zijn 
behandeld betreffen: communicatie, 
effectief vergaderen en effectief be-
sturen. Verder was het thema Leden-
zorg ook een punt van bijzondere aan-
dacht.
Het hoofddoel van dit studieweekend 
was om de hele organisatie NEHOB, 
zowel op landelijk  als op regionaal 
niveau nog beter en efficiënter te laten 
functioneren.
Grotendeels gaat het goed binnen 
Nehob. Op bovengenoemde punten 
kan echter nog het een en ander wor-
den verbeterd, zodat Nehob meer kan 
bereiken voor haar leden.
In een open dialoog hebben alle deel-
nemers hun visie en bevindingen  ken-
baar gemaakt over de gang van zaken. 
Deze zijn systematisch en vakkundig 
onder de loep genomen. Bepaalde 
knelpunten konden worden gesigna-
leerd en de mogelijke oplossingen ge-
zamenlijk opgesomd.
Alle regio’s hebben tenslotte opdrach-
ten meegekregen, waarmee zij de ko-
mende 6 maanden aan de slag moeten. 
De resultaten hiervan zullen op  een 
volgende studiebijeenkomst worden 
besproken, en voor zover nodig en 
mogelijk opgenomen in het jaarplan 
van 2012. 

Studiedag NEHOB 14 mei 2011

Studiedag NEHOB 14 mei 2011


