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NEHOB   10 JAAR ………..2E LustRum
De Nederlandse Hindoe Ouderen-
bond (de Nehob) viert  dit jaar haar 
tienjarig bestaan. De Nehob  is sta-
tutair opgericht op 2 augustus 2002, 
door de heer mr drs T. Bissessur en de 
heer H. Natoewal. De proclamatie van 
de Nehob vond plaats op 21 septem-
ber 2002 te Utrecht, tijdens haar eer-
ste landelijke bijeenkomst op de 50-
plus beurs voor Ouderen. De eerste 
personen die de Nehob een push ga-
ven waren  de heer drs Alexander van 
de Kerkhof (directeur 50 plus beurs 
voor ouderen)  en mw drs H. d’ Acona 
(voorzitter van het Comité Nationale 
Dag van de Ouderen).  De Nehob  is 
geproclameerd door de  toenmalige 
burgemeester van Den Haag, de heer 
drs W. Deetman, onder regie van 
toenmalige gemeenteraadslid van de 
PvdA, de heer R. Baldewsing. De eer-
ste stap was dus ingezet, in 2002 met 
als werkbestuur: T. Bissessur (voor-
zitter), H. Natoewal (penningmeester 
), mw Mala Eckhardt-Agna (secreta-
ris) en de leden de heer S. Mahabali, 
de heer G. Atwaroe en de heer L. 
Ghiraw. De Nehob heeft als rechts-
vorm: “een vereniging met betalende 
leden”, en als algemene doelstelling:  
“individuele en collectieve belangen-
behartiging van de Hindoe ouderen in 
Nederland en het bevorderen van hun 
welzijn en participatie.” De tweede 
stap betrof het verkrijgen van finan-
ciering voor  de geplande activiteiten. 
Één van de voorwaarden van de po-
tentiële financiers uit de particuliere 
sector (en subsidiering door de over-
heid) was dat de Nehob de haalbaar-

heid van een aparte ouderenbond voor 
Hindoe ouderen moest aantonen op 
basis van een businessplan opgesteld 
door een onafhankelijk advies- en on-
derzoeksbureau.  De Nehob gaf daar-
voor de opdracht aan het advies- en 
onderzoeksbureau van Marian Ge-
ling. 

Na de opstelling van een business-
plan is er voor de uitvoering daarvan 
financiering verkregen van het VSB 
fonds, Fonds Sluyterman van Loo  en 
RCOAK. Het  businessplan is uitge-
voerd in drie jaren (2003-2005).  In 
dezelfde periode nam de Nehob deel 
aan overleg van  andere landelijke ou-
derenorganisaties, de ANBO, PCBO, 
Unie KBO en de RTOM (Ronde Ta-
feloverleg Oudere Medelanders 2001 
tot 2005), een forum van diverse mi-
granten ouderenorganisaties onder 
supervisie van ANBO, PCBO en Unie 
KBO via het CSO. De NOOM (Net-
werk van Organisatie van Oudere Mi-
granten op gericht op 20 april 2007), is 
in feite ontstaan vanuit de RTOM. De 
inspanning van drie jaar leverde voor 
de Nehob zeer positieve resultaten op. 
Het aantal betalende en geregistreerde 
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NEHOB   10 JAAR ………..(vERvOLG)

NEHOB BEstuuRsLid: R.J. NANdOE,  
RiddER iN dE ORdE vAN ORANJE NAssAu

Burgemeester van Aartsen en de heer R.J. Nandoe

leden nam toe tot ongeveer 700. De 
Nehob werd formeel erkend door 
het ministerie van VWS,. De Nehob 
kwam gelijk de andere landelijke ou-
derenorganisaties in aanmerking  voor 
subsidiering door de overheid via het 
PGO Fonds.  In 2006 werd het be-
stuur opnieuw gekozen :  T. Bissessur 
(voorzitter),  mw  Mala  Eckhardt-
Angna (penningmeester), de heer G. 
Atwaroe (secretaris) en als leden S. 
Mahabali, I. Lalbahadoer, L. Ghiraw, 
en mw A. Adjiembaks-Biharie.

Voor  controle van en toezicht op  de 
werkzaamheden van het hoofdbe-
stuur, werd  tevens de Algemene Ver-
gadering (AV) geïnstalleerd.  In de  AV 
hebben zitting de afgevaardigden van 
de diverse regio’s. De Nehob  bestaat 
uit  acht regio’s: regio Haaglanden, 
regio Amsterdam, regio Rotterdam-
Rijnmond, regio Utrecht, regio Fries-
land-Groningen, regio Overrijssel, re-

Op vrijdag 27 januari 2012 is  de se-
cretaris van Nehob geridderd. Het 
speldje is hem aangereikt en opge-
speld door de Haagse burgenmeester 
Jozias van Aartsen. De heer Nandoe 
heeft de afgelopen 30  jaar heel veel 
vrijwilligerswerk verzet op sociaal, 
cultureel en religieus terrein. Hij is de 
oprichter en al 31 jaar voorzitter van 
de Shri Shiva  Mandir te Eindhoven.  
Hij weet op een zeer geslaagde wijze 
telkens de ouderen te betrekken bij di-
verse spirituele bijeenkomsten. Doch 
niet alleen ouderen, maar ook voor 
jongeren stelt hij zich altijd positief en 
open. Eerder,  3 maart  2003, kreeg de 
heer Nandoe ook al een onderschei-
ding  van de locale wethouder Fiers te 
Nuenen, namelijk een gemeentelijke 
vrijwilligerspenning en oorkonde.  
Voor Nehob is de heer Nandoe als se-
cretaris de motor van de organisatie. 
Felicitaties en heel veel dank .

gio Gelderland en regio Brabant. 

Er is een beleidsplan en een werk-
plan opgesteld met als  speerpunten 
: belangenbehartiging, zorg, lotgeno-
tencontact, wonen en inkomen, infor-
matie en voorlichting , participatie, 
welzijn en educatie.  

In de afgelopen 10 jaar is er niet alleen 
veel vergaderd, in bestuur en in  AV 
verband, op conferenties en op stu-
diebijeenkomsten, maar ook heel veel 
werk verzet o.a. diverse bijeenkom-
sten op het gebied van: Reparatiewet 
AOW, Valpreventie, Veranderingen 
in de AWBZ en AOW,  over WMO,  
Culturele erfenis Hindoeouderen na 
2x migratie (India en Suriname), in-
formatie over zorgtoeslag en huurtoe-
slag bij ouderen, plasproblemen bij 
oudere mannen, dementie, Alzheimer, 
voeding, diabetes en overgewicht bij 
ouderen, vitaliteit en beweging, Over 

migratie rouwproces en heimwee,  
thema “Beter Slapen”, thema “Beter 
Zien”,  over Huiselijk geweld en mis-
handeling Hindoestaanse ouderen.  

Al tien jaar  organiseert Nehob  de 
Landelijke Contactendag Hindoe-
staanse Ouderen en  het  bezoek aan 
de 50-pus beurs te Jaarbeurs Utrecht. 
Het huidig bestuur bestaat uit : mr T. 
Bissessur voorzitter,  R. Nandoe se-
cretaris, S. Mahabali penningmeester 
en de leden  R. Baldew , de heer R.H. 
Moenna, mw Rita Ragoebharsing, 
Het hoofdbestuur moet nog aangevuld 
worden door een vertegenwoordiger 
van Haaglanden. De heer S. Algoe 
is de voorzitter van AV. Het huidig 
werkplan loopt door tot eind 2012. Na 
2012 moet  de Nehob  het werk voort-
zetten op basis van een nieuw werk-
plan. En de uitdaging is er “ Actief 
Ouder worden en Solidariteit tussen 
generaties” . 
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ACtiEF OudER WORdEN EN sOLidARitEit tussEN GENERAtiEs 
Op woensdag 28 maart 2012 werd het 
Europees jaar voor Actief Ouder wor-
den en Solidariteit tussen generaties in 
Nederland feestelijk geopend in Den 
Haag door de Tweede Kamer voorzit-
ter mw Gerdi Verbeet samen met de 
afgevaardigde van de Europese Com-
missie, Het Europees Parlement, het 
Platform voor het Nederlands Jaar en 
de Nederlandse ouderenverenigingen, 
waaronder ook de Nehob. Aan di-
verse aanwezige ouderenorganisaties 
is de opdracht om diverse activiteiten 
te organisren gericht op discussie en 
debat, denken en doen. “Het is nu tijd 
om te agenderen, te appelleren en te 
activeren “ aldus één van de leden van 
de Europese Commissie. 
Drs G. van Soest, voorzitter van CSO 
( de koepelorganisatie van de Neder-
landse ouderenorganisaties) sprak in 
zijn inleiding over de huidige vier 
groepen in de samenleving;
- De eerste groep van geboorte  
 tot 30 jaar = zorg , opvoeding  
 en educatie
- De tweede groep in de leef 
 tijdsklasse van 30-60 jaar =  

 gezinsvorming en arbeid
- De  derde groep in de leef 
 tijdsklasse van 60-75 jaar =   
 accent op pensioenleeftijd
- De vierde groep in de leeftijd  
 van boven 75 jaar = groep  
 met hoge zorgbehoefte
De praktijk is nu dat de tweede groep 
het meest moet lijden, namelijk de 

zorg voor de eerste groep jongeren en 
de zorg voor de twee groepen oude-
ren. En dat kan niet. Dat is asociaal. 
Wij moeten gaan naar een samenle-
ving waar wij voor elkaar moeten zor-
gen, jong en oud. In 2020  bestaat de 
Nederlandse bevolking voor 40 %  uit 
mensen die ouder zijn dan 50 jaar. 

mw. Gerdi verbeet, voorzitter van de tweede Kamer, proclameert het Eu-
ropese Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen  

generaties (2012)

Kathleen Ferrier

Chan Santhoki

Lid Tweede Kamer (CDA)

Voorzitter VHP Suriname

“Tien jaar betrokkenheid tussen generaties zichtbaar maken…….
  Tien jaar ouderen ondersteunen bij het vormgeven aan een actieve dag….. 
  Tien jaar benadrukken dat culturele diversiteit in ouderenbeleid winst voor de hele
  Nederlandse samenleving betekent…….. Van harte gefeliciteerd !  Dat jullie nog maar
  Heel lang door mogen gaan met jullie belangrijke werk! “

“Mijn felicitatie aan alle ouderen, onze voorouders, onze diaspora ouderen voor alles wat zij 
gedaan hebben dat wij vandaag als natie, als mens, als nageslacht bestaan, en hier staan om 
hulde te brengen aan jullie. Ik feliciteer jullie allemaal met het tweede lustrum van Nehob, 
maar de felicitatie krijgt een bijzondere dimensie , omdat dit jaar Nehob als bindmiddel fun-
geert  voor generaties naar Europa, Tweede Kamer, Europahuis, en door mijn betrokkenheid 
bij deze manifestatie, ook naar de Surinaamse natie…..Proficiat “.            

FELiCitAtiEs........ 10 JAAR NEHOB
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FELiCitAtiEs........ 10 JAAR NEHOB

Harry van Bommel

Alexander van de Kerkhof

Tanja Jadnanansingh

Christina Harrevelt

Rabin Baldewsingh

Mw. Marie Persad

Lid Tweede Kamer (SP)

Directeur 50-plus beurs

Lid Tweede Kamer (PvdA)

Voorzitter NOOM

Wethouder Gemeente Den Haag

Lid NEHOB Gelderland

“Graag feliciteer ik de Nederlandse Hindoe Ouderenbond met het tienjarig bestaan en de 
sterke inzet voor de hindoe ouderen in Nederland. Onze ouderen verdienen het om op een 
waardige manier een actieve plaats te houden in de samenleving en daar moeten wij als jon-
gere generatie garant voor staan.”

“De 50plusBeurs heeft vanaf het prille begin vruchtbaar contact met Nehob. De beurs brengt 
mensen samen van alle afkomst  en informeert over leven en toekomst. Dat jaarlijks méér 
Hindoestanen de beurs bezoeken is een bevestiging van succesvol samenwerken. Ik feliciteer 
NEHOB en haar leden van harte, en wens dat nog generaties lang haar stem wordt gehoord 
en haar daden worden gevoeld.”

“Ouderen en jongeren hebben elkaar nodig. De ouderen bezitten ervaring en levenswijsheid, 
de jongeren energie en ambitie. De ouderen willen dat waardevolle bezit graag delen met 
die jongeren om daarmee een nog mooier en krachtiger Nederland op te bouwen.  De Nehob 
draagt daar op inspirerende wijze aan bij  waarvoor mijn oprechte felicitatie !”

“Namens NOOM en de aangesloten organisaties, wens ik het bestuur en de leden van NE-
HOB van harte proficiat met hun 10 jarig bestaan. Wij hopen nog vele jaren te mogen samen-
werken.”

“Tien jaar geleden stond ik samen met u aan de wieg van Nehob. En nog altijd is de organi-
satie bijzonder actief. De afgelopen jaren heeft Nehob al vele Hindostaanse ouderen steun en 
begeleiding gegeven. Ook kunnen zorgverleners rekenen op advies. Ik vind het mooi om te 
zien dat de solidariteit binnen de Hindostaanse gemeenschap nog altijd sterk  aanwezig is. 
Nehob, van harte gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan en ga zo door! “

“Graag feliciteer ik de Nederlandse Hindoe Ouderenbond met het tienjarig bestaan en de 
sterke inzet voor de hindoe ouderen in Nederland. Onze ouderen verdienen het om op een 
waardige manier een actieve plaats te houden in de samenleving en daar moeten wij als jon-
gere generatie garant voor staan”.


