
         
 

 
 
 
 Netwerkborrel Sittard- Geleen en omgeving   
  
 Passende ondersteuning en zorg voor  
 Indische en Molukse Ouderen 
  
 Donderdag 12 december 18.30 – 21:00 uur  
  
 Buurtcentrum Limbrichterveld  
 Eisenhowerstraat 724  
 6135 BN Sittard 

   

 
        Sittard-Geleen, 12 november 2019  

 

 Geachte relatie, 

 Stichting Pelita, regio Limburg, nodigt u graag uit voor een netwerkborrel over 
 passende ondersteuning en zorg voor Indische en Molukse Ouderen. 
  
 Pelita begeleidt al 72 jaar oorlogsbetrokkenen uit voormalig Nederlands-Indië.  
 In onze dienstverlening signaleren we dat de ouder wordende doelgroep niet altijd de weg 
 weet te vinden naar passende ondersteuning en zorg. Ook in Sittard-Geleen en omgeving,  
 uw regio, wonen mensen uit voormalig Nederlands-Indië.  
 
 Landelijk wordt Pelita, als kenniscentrum, in toenemende mate gevraagd voor advies en 
 kennisoverdracht  over  zorg aan oudere oorlogsbetrokkenen uit voormalig  
 Nederlands-Indië:  Op welke wijze kunnen zorgverleners rekening  houden met de cultuur, 
 de gevolgen van oorlogstrauma op latere leeftijd en de invloed van gedwongen migratie op 
 een mensenleven? 

 Stichting Pelita heeft de opdracht gekregen een brugfunctie te vervullen tussen haar 
 doelgroep en zorgaanbieders op landelijk en lokaal niveau. Het organiseren van deze 
 Netwerkborrel is een belangrijke stap in het tot stand komen van de brugfunctie.  

  

 

 



 

 

 PROGRAMMA  

 18.30 uur  inloop 
 19.00 uur  welkomstwoord & presentatie Stichting Pelita  
   Korte voorstelronde deelnemende organisaties 
   in groepen uitelkaar en een korte pauze  
   Nader kennismaken in werkgroepen 

• Wat heeft u de doelgroep te bieden? 
• Welke knelpunten signaleren we in toegang tot- en de 

beschikbaarheid van passende ondersteuning en zorg? 
• Welke behoefte is er vanuit de doelgroep? 
• Welke kansen liggen er ter verbetering? 
• Hoe kunnen we elkaar versterken? 

 20.45  uur  plenaire terugkoppeling  
 21.00 uur  Afsluiting officiële gedeelte en mogelijkheid  
   om tot 21:30 uur nog te netwerken. 

   

 U bent vrij om de uitnodiging door te sturen naar anderen.   
 Aanmelden kan door middel van het invullen van onderstaand aanmeldstrookje voor  
 5 december en dit te mailen naar : s.hehalatu@pelita.nl 
 

 Stichting Pelita      Stiching Pelita  
 Stefanie Hehalatu     Kees Schepel 
 Medewerker sociale dienstverlening   Medewerker sociale dienstverlening 
 Regio Limburg      Trainer Djalan Pienter 
 0630994306      0613521570 
 s.hehalatu@pelita.nl     k.schepel@pelita.nl   
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Organisatie en plaatsnaam: 

 Uw naam en functie: 

 Uw (werk) mailadres: 

 Telefoonnummer: 

 

 Ik kom met ……………………………personen. (maximaal 4 per organisatie) 

 Datum: …………………………………………………..2019 
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