
We voeren @Home uit in samenwerking met

Centrum Jeugd en Gezin en GGD Hollands Midden

@Home: Thuis in het

opvoeden in Nederland



De weg weten binnen de
gezondheidszorg
 
De Gemeentelijke Gezondheids Dienst Hollands
Midden (GGD) is  naast 
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en het
Centrum voor Jeugd en Gezin partner in het
project @Home.
De GGD richt zich met name op de preventieve
gezondheidszorg voor de bevolking in het gehele
werkgebied. Ze wil met deelname aan het
project @Home dat statushouders van Syrische-
en Eritrese afkomst zich thuis voelen in
Nederland en de weg weten binnen de
gezondheidszorg in Nederland. Statushouders
worden op de hoogte gebracht van de geboden
ondersteuning bij het opvoeden in Nederland.
Dat kan heel anders zijn dan de opvoeding in het
land van herkomst.
De GGD laat dit uitvoeren door
de JeugdGezondheidsZorg (JGZ) van 0 jaar tot 19
jaar, op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Dit gebeurt door preventief
gezondheidsonderzoek, adviezen en antwoorden
op vragen van ouders. 
 
 
 

@Home maakt

ouders thuis in

het opvoeden in

Nederland

 

Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak

veel van ouders vergt. Voor jullie is het vaak extra

zwaar, gevlucht en opnieuw begonnen in een

nieuwe land en onbekende omgeving, in een

andere cultuur, met andere gewoonten, andere

regels.

Jullie hebben je eigen bagage meegenomen. Van

voor de vlucht. Of van tijdens jullie vlucht. De

verhalen die wij horen zijn vaak heftig. Het kost

tijd dat te verwerken. Maar die tijd krijgen jullie

niet. Jullie zijn druk met de taal, met wennen en

met nieuwe vrienden maken. Jullie hebben oud

verdriet, missen familie, vrienden en jullie land. Er

zijn geldzorgen. En zorgen over de toekomst.

 

Informatie en tips
Het is veel en zwaar. Dat begrijpen we. En daarbij

komt dan de opvoeding van julie kinderen.

Kinderen die een goed voorbeeld nodig hebben en

die ook heel veel hebben meegemaakt. Ze groeien

daarnaast op in een andere situatie, die dingen op

school of van vriendjes en vriendinnetjes leren die

jullie zó anders gewend zijn.

Met @Home zijn we er om jullie te helpen. Met

informatie en tips. Of met telefoonnummers van

organisaties die jullie absoluut kunnen vertrouwen

en nóg beter kunnen helpen. Jullie als ouders.

Maar indirect natuurlijk ook jullie kinderen.

 

 



Opvoeden in een

ander land maar

met jouw normen

en waarden

 

VluchtelingenWerk, het Centrum voor Jeugd en

Gezin en de GGD organiseren informatieve

bijeenkomsten over diverse onderwerpen die met

de opvoeding van jullie kinderen in Nederland te

maken hebben. Het is belangrijk voor jou en je

familie dat jullie hierover goed geïnformeerd zijn.

In de bijeenkomsten praten we over de verschillen

en overeenkomsten tussen de opvoeding in je land

van herkomst en in Nederland, over het opvoeden

in een nieuw land met behoud van jullie normen,

waarden en cultuur en over de ontwikkeling van

jullie kinderen.

De bijeenkomsten zijn voor alle vrouwen die

Arabisch/Tigrinya spreken en verstaan. De

voorlichter en tolk zijn beiden vrouwen.

 

Drempels verlagen
Het doel van @Home is om laagdrempelige

opvoedingsondersteuning te bieden en de

drempel naar lokale maatschappelijke

organisaties te verlagen. Je kent de weg hier nog

niet meteen, je weet misschien nog niet welke

organisaties je op het gebied van opvoeding

kunnen helpen. Wie je kunt vertrouwen. Daar

helpen wij bij. Omdat wij jou en je kinderen willen

helpen zich hier zo snel mogelijk thuis te voelen,

de weg te weten en gelukkig te zijn.

 

Kleine en grote vragen over
opvoeden en opgroeien
 
In je thuisland is het niet langer veilig en je
besluit te vluchten. Samen met je gezin kom je in
Nederland terecht, waar andere normen,
waarden en vooral regels gelden. Opvoeden kan
dan extra lastig zijn, door een botsing van
culturen, ook binnen het gezin.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen
ouders terecht voor kleine en grote vragen over
opvoeden en opgroeien. Ook kunnen ze
praktische ondersteuning krijgen in de vorm van
cursussen en themabijeenkomsten over de
opvoeding van kinderen van 0 – 18 jaar. Tijdens
deze bijeenkomsten krijg je informatie, kun je
vragen stellen en ervaringen en tips uitwisselen
met andere ouders/verzorgers.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken
medewerkers van verschillende organisaties
samen. Ieder met zijn/haar eigen deskundigheid
over de ontwikkeling en het opgroeien van
kinderen en jeugdigen. Samen met de
medewerker van het CJG wordt gekeken wat de
meest passende ondersteuning is.
 



 

Wij staan met z'n

allen klaar om

jullie te helpen!

 

Onze opvoedingsondersteuning, samengesteld

door een pedagoge van GGD Hollands Midden,

helpt. In de cursus is veel aandacht voor de

opvoedingsverschillen tussen Nederland en jullie

geboorteland, de rechten van het kind,

kindermishandeling en het onderwijssysteem in

Nederland. Naast deze thema's kunnen jullie

samen met de pedagoog en een ervaren tolk,

opvoedvaardigheden oefenen. Een

jeugdverpleegkundige van het CJG zal aan het

einde van iedere bijeenkomst aanschuiven om

kennis te maken en jullie vragen te beantwoorden.

De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten. In het

programma wordt gesproken over:

Het combineren van nieuwe westerse waarden

 

 

 

 

'De tips tijdens de training helpen mij om

het opvoeden aan te passen aan de nieuwe

samenleving zonder mijn eigen cultuur uit

het oog te verliezen. Ik ben daar zeer

dankbaar voor'

De Syrische Sahar, deelneemster aan @Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met de eigen waarden in de opvoeding;

Informatie over thema's als zakgeld,

slapengaan, uitgaan, meehelpen in huis,

experimenteren, grenzen stellen, onderwijs,

emoties en traumaverwerking, relaties,

seksualiteit.

Ouders zich ervan bewust laten worden dat ze

het gedrag van hun kind zelf kunnen

beïnvloeden en bijsturen;

Erkenning geven voor hun rol als ouder, voor

pijn en verdriet die jullie meedragen;

Ouders leren zelf een antwoord te vinden op

vragen binnen de eigen opvoedingssituatie.

Jullie staan er niet alleen voor. Wij zijn er om te
helpen!

Projectleider Sylvia Broer

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

sbroer@vluchtelingenwerk.nl

0252 419 659

www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland
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