
PROJECTPLAN: Voorlichting Ghanese en allochtone vrouwen over Zorg en Welzijn: 
Door: Stichting Worae i.s.m, Stichting InformatieSteunPunt (ISP) 

 
1. Inleiding 

Stg. Worae stelt zich met dit project ten doel om de Ghanese vrouwen en alle andere 
allochtone vrouwen een betere bekendheid te geven met de Nederlandse 
gezondheidszorg. In Nederland is  immers het predicaat gezondheidsrecht geen “elite 
recht” maar een basisrecht voor iedereen. Maar Stg. Worae stelt zich juist op voor 
vrouwen van Ghanese dan wel andere allochtone / etnische afkomst.  

 
2. Doelstelling 

Het project heeft als doel deze vrouwen meer bewust te maken van dit recht wat voor 
“iedereen” in Nederland toegankelijk is. Juist mbt welzijn en zorg, met name rond de 
onderwerpen opvoeding, ziekte, zwangerschap en wel of niet abortus overwegende 
vrouwen. Deze vrouwen dienen goed geïnformeerd te worden. Het is hier echt anders 
dan zij in hun land van afkomst gewend zijn. In Nederland zijn er meer 
mogelijkheden. 
 

3. Regio 
Juist in Amstelveen / Amsterdam Zuid Oost waar deze Stg. Worae zich inzet om deze 
vrouwen te bereiken is de communicatie daarvoor  zeer nodig om deze voorlichting op 
te zetten. 
 

4. Planning 
Er wordt met uw medewerking in in 2013 een vijftal bijeenkomsten belegd. De 
beoogde locatie is de Buurtkamer in Amstelveen aan de van der Hooplaan 180. 
 

5. Inleiders 
Voor deze bijeenkomsten worden inleiders benaderd die de voorlichting interactief 
zullen gaan vormgeven.  Zie voorbeelden in bijlage 1 
 

6. Aankleding 
Ten behoeve van de presentaties is de huur van een beamer noodzakelijk, ook zal een 
tolk voor Frans & Arabisch gewenst zijn.  
Daarnaast moet de aankleding ook muzikaal en feestelijk worden om de betrokkenheid 
van de vrouwen onderling te versterken en de uitnodigende werking van de 
voorlichting te ondersteunen. 
 



7. Tenslotte 
Juist de doelgroep vrouwen is van belang om deze voor te lichten over dit 
gezondheidsrecht in Nederland zoals hierboven is omschreven. 
In het sociale maar ook in het culturele alsmede in het economische is er een belang 
voor dit project waar uw steun vanuit uw fonds wordt gevraagd. 
De Ghanese organisatie Stg. Worae en het ISP hebben beide overeenkomsten dat zij 
opkomen voor minderheden maar ook laten werken met de Kracht van het Zelf-doen.  
De Stg. Worae is aangewezen op hulp van fondsen om dit werk te doen. Dat is het ISP 
ook die heeft ook geen financiële mogelijkheden tot deze te bekostigen, beslist niet. 
Het ISP geeft advies en raad en daad en denkt mee! 
Een bijdrage uit het Coöperatieve Rabo Fonds maakt dat ook deze culturele groepen 
komen te weten waar zij hun informatie vandaan kunnen halen. 
De bijdrage die vanuit uw fonds gevraagd wordt is bedoeld voor educatieve middelen 
en interieur aankleding en apparatuur om de onderwerpen in het Nederlands 
gezondheidsrecht zoals het in Nederland gewoon is bij deze bevolkingsgroep duidelijk 
te maken.  
In de hoop dat vanuit uw fonds ook een bijdrage kan komen eventueel ism de 
Lionsclub, welke aanvraag u hierbij in bijlage 2 ontvangt. 
 

8. Verantwoording 
Aan het einde van dit project zal u een rapport worden toegezonden met het verloop 
van de bijeenkomsten. 

 
 
 
 
Peter Worae en Martien Luijcks 
Met dank aan mw J,. Verbeek bc ISP boven het Noordzeekanaal/IJ



Bijlage 1 
Voorbeelden van organisaties die wij voor de thema’s kunnen uitnodigen: 
 
Diverse stichtingen en organisaties die zich in Nederland op ieders eigen terrein zich inzetten 
voor de zorg van het leven. Zorg voor het leven van de wieg tot het graf zoals dat wel 
genoemd wordt. De zgn Pro Life verenigingen en stichtingen. 
 
-Te denken valt aan de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) die zich richt op alle 
terreinen van het leven, van de wieg tot het graf, met advies en hulp en 24 uurs zorg indien 
noodzakelijk. 
 
-En ook aan de abortus stichting/organisaties “Schreeuw om Leven” (nu nog oude website:} 
www.schreeuwomleven.nl of de V.B.O.K. = vereniging bescherming ongeboren kind. Zij 
geven hulp aan moeder en kind.  www.siriz.nl Siriz komt voort uit de V.B.O.K. zie website. 
 
-Maar ook aan de zorgverzekeringen die op basis van voorlichting Pro Life werken. 
www.prolife.nl In de Pro Life zit ook de v/h DVZ verzekeringen opgenomen. 
 
-Ook het VU Medisch Centrum kan vanuit haar zorg ook uitgenodigd worden voor speciale 
voorlichting rond ziekte en gezondheid. 
 


