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Kaapverdiaanse
organisaties in beeld
Interview met António da Graça

Voor het merendeel wonen en werken
de Kaapverdianen in Rotterdam, maar
ook Den Haag, Amsterdam, Zaandam
en Delfzijl kennen een kleine Kaapver
diaanse gemeenschap. Een gemeen
schap die lange tijd als migrantengroep
onderbelicht is gebleven in onderzoek
en beleid. De laatste maanden kwa
men de Kaapverdianen in Rotterdam
negatief in het nieuws vanwege o.a. de
problemen van de tienermoeders en
de groep Cabo Pimp Unit, waarvan de
leden inmiddels zijn veroordeeld voor
verkrachting. António da Graça, socio
loog, wil met zijn promotieonderzoek
een genuanceerder beeld scheppen van
de Kaapverdiaanse gemeenschap in
Nederland.

Wie is António da Graça?
António da Graça is een Kaapverdiaanse
Rotterdammer van 52 jaar oud, vader
van twee kinderen en afkomstig uit Kaap
verdië, een eilandengroep op ongeveer
500 kilometer van de Afrikaanse westkust,
ter hoogte van Senegal. Hij is geboren en
getogen op het eiland São Nicolau, één
van de bovenwindse eilanden. In de jaren
zestig wilde hij als zovele andere jongeren

(Lees verder op blz. 2)

(Vervolg van blz. 1)
doorstuderen, maar door al
lerlei omstandigheden gingen
de deuren van het Lyceum
van het naburige eiland São
Vicente plotsklaps dicht. Het
was een harde klap voor hem.
Voor een werkloze tiener zon
der toekomst was emigratie
het enige alternatief. Op 16jarige leeftijd vertrok hij uit
Kaapverdië naar Nederland.
Van 1980 tot 1992 was hij als
consulent en opbouwwerker
werkzaam in Rotterdam. Eind
1999 studeerde hij als socio
loog af aan de Universiteit
van Amsterdam.

Hiermee hoop ik het beeld
van de Kaapverdianen op
relevante terreinen van deze
samenleving genuanceerd
voor het voetlicht te bren
gen’.

Sterke band met Kaap
verdië

Integratie van Kaap
verdianen
António vindt het een weten
schappelijke uitdaging om de mate van en
de manier waarop de Kaapverdianen ge
ïntegreerd zijn, te onderzoeken. ‘Vooral de
laatste jaren constateer ik dat er een nega
tief beeld is ontstaan van Kaapverdianen
in Nederland. Er wordt steeds meer gepro
blematiseerd over hun mate van integratie
en de dreiging van stigmatisering is niet
denkbeeldig. Een voorbeeld hiervan is
het recente debat naar aanleiding van
een controversiële notitie van de PvdA in
Rotterdam over seksueel misbruik binnen
de Kaapverdiaanse gemeenschap. Waar
ik mij in mijn onderzoek op richt, is de rol
van de tientallen zelforganisaties die bin
nen dezelfde gemeenschap opereren. Het
relatief grote aantal verenigingen wordt in
de spaarzame scripties en beleidsstukken
geïnterpreteerd als een grote versnippering
en gebrek aan onderlinge samenwerking.
Deze vermeende tekortkomingen vormen
volgens de beleidsmakers een grote be
lemmering voor de belangenbehartiging
en het integratieproces van de Kaapver
dianen in Nederland. Sterker nog, door te
suggereren dat deze organisaties alleen
maar gezelligheidsfeesten organiseren,
wordt een vertekend beeld geschapen van
de Kaapverdiaanse organisaties. Dit staat
sterk in contrast met het bekende beeld
van Kaapverdianen als harde werkers.’

Promotieonderzoek
Met zijn promotieonderzoek wil António
vragen beantwoorden als hoe het proces
van organisatievorming zich heeft ont
wikkeld, wat de functies zijn van de orga
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nisaties, in hoeverre de organisaties bij
dragen aan maatschappelijke participatie
in de Nederlandse samenleving en hoe
het komt dat de meerderheid van de orga
nisaties een sterke band onderhoudt met
Kaapverdië. Hij wil daarmee aantonen dat
er veel meer onder de zon is dan de ver
meende organisatorische versnippering.
‘Naar mijn mening is de Kaapverdiaanse
gemeenschap in Nederland veel complexer
dan vaak wordt gedacht en geschreven. Ik
wil laten zien dat de organisaties bouw
stenen zijn die de gehele gemeenschap
bijeenhouden.’
Daarnaast wil ik nagaan in hoeverre de
zelfde organisaties als bruggen fungeren
om het integratieproces te bevorderen.
Maar ik richt me niet eenzijdig op de posi
tieve aspecten van dit organisatorische
proces. Zoals in elke promotiestudie wordt
de Kaapverdiaanse gemeenschap kritisch
bestudeerd en uiteraard zullen eventuele
tekortkomingen aan het licht komen.

Uit de gesprekken die
António da Graça heeft
gevoerd met de Kaapverdi
aanse organisaties kwam
naar voren dat bestuurders
van de eerste én tweede ge
neratie een sterke band on
derhouden met Kaapverdië.
‘Wat mij het meeste interes
seert is de betekenis van
deze banden. Ik ben er van
overtuigd dat gerichtheid
op Kaapverdië en integratie in Nederland
hand in hand gaan. Met andere woorden:
het één sluit het ander niet uit! Ik ga er
van uit dat deze benadering van groot
belang is om de specifieke organisatori
sche karakteristieken van Kaapverdianen
inzichtelijk te maken. Mijn veronderstel
ling is dat door de relatie met Kaapverdië
informatie, ideeën en hulpbronnen wor
den uitgewisseld die er aan bijdragen dat
Kaapverdianen hun bestaan in Nederland
beter vorm kunnen geven.’
Informatie over het promotieonderzoek
kunt u krijgen bij António da Graça,
rograca@zonnet.nl
António da Graça hoopt over tweeëneen
half jaar te kunnen promoveren aan de
Universiteit van Tilburg. Daar is door pro
fessor dr. Ruben Gowricham de Multicul
turele Promotiekamer opgericht.

// Boudewijn Sittrop

Donateur worden van de Multiculturele Promotiekamer
De Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK) waar de Multiculturele Promotiekamer
van de Universiteit van Tilburg is ondergebracht, stelt zich ten doel de komende 5 jaar een
twintigtal allochtone academici de mogelijkheid te bieden om te promoveren. Hiermee wil
de Promotiekamer voorkomen dat het op gang zijnde proces van intellectuele emancipatie
van allochtone gemeenschappen in Nederland stagneert. De SVMK zoekt donateurs die
3 3,- per maand of meer willen geven ter ondersteuning van dit project. U kunt ook een
bedrag overmaken op rekeningnummer 51.61.04.330 ten name van SVMK, Postbus 85044,
3009 MA Rotterdam. Meer informatie op www.svmk.nl en via info@svmk.nl

Nederland is na de moord op Theo van Gogh niet alleen zijn onschuld verloren,
maar ook ingrijpend veranderd. Het kabinet en maatschappelijke organisaties,
waaronder de LOM-samenwerkingsverbanden, verklaarden op 26 januari 2005 een
‘Breed Initiatief Maatschappelijke Binding’ tot stand te willen brengen om een posi
tieve ommekeer in het samenleven met elkaar tot stand te brengen. De noodzaak om
de binding tussen Nederlandse burgers van verschillende etnische afkomst te ver
sterken, is overduidelijk. Lize heeft, samen met de andere LOM-samenwerkingsver
banden, positief gereageerd op het verzoek van het kabinet om in de komende jaren
activiteiten te organiseren gericht op de versterking van de maatschappelijke bin
ding en in het verlengde hiervan, op het tegengaan van radicalisering van jongeren.

Doet u met ons mee?
Een uitnodiging om deel te nemen aan activiteiten gericht op het versterken van
de maatschappelijke binding en het tegengaan van radicalisering

culturele centra, bibliotheken, zelforgani
saties van migranten, jongeren- en oude
renorganisaties, 28 workshops organiseren
in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den
Haag. Aan iedere workshop kunnen steeds
vijftig jongeren én ouderen, autochtoon
en allochtoon, deelnemen. Het accent in
de workshops ligt op het samen uitvoeren
van activiteiten op het gebied van muziek
en cultureel erfgoed. Voor de uitvoering
van de workshops worden vakdocenten
en deskundigen op het gebied van inter
generationeel werken ingezet. Naast deze
workshops worden er ook twee landelijke
bijeenkomsten georganiseerd rond muziek
en cultureel erfgoed. Woont u in Amster
dam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag en
heeft u interesse voor dit project, laat het
ons weten.

Initiatieven in wijk en buurt

Masterplan LOM-samenwerkingsverbanden
De LOM-samenwerkingsverbanden heb
ben het afgelopen jaar veel tijd en energie
gestoken in het ontwikkelen van allerlei
projecten gericht op de versterking van
de maatschappelijke binding en het
tegengaan van radicalisering. Op 20
juni boden de samenwerkingverbanden
hun Masterplan ‘Niet naast elkaar, maar
met elkaar’ aan minister Verdonk aan.
Uit dit Masterplan zijn inmiddels twintig
projecten goedgekeurd. De projecten heb
ben thema’s als stageplaatsen, succesvolle
rolmodellen, voorlichting aan VMBO-leer
lingen, stimuleren van ouderparticipatie,
opvoedingswaarden en normen, media
debat met opinieleiders, bijeenkomsten
tegen radicalisering, viering 5 mei, confe
rentie ‘politieke Islam in Nederland’, voor
lichtingswebsite, studiedagen voor imams
en moskeebesturen en kadertrainingen
voor bestuurders van minderhedenor
ganisaties. Alle projecten worden door
meerdere LOM-samenwerkingsverbanden
gezamenlijk uitgevoerd. Lize heeft twee
projecten ingediend, waarbij de methode

intergenerationeel (jong én oud) werken
én de wijk centraal staan.

Jongeren én ouderen samen op weg
De verbondenheid tussen de jongere en
oudere generaties is een belangrijk thema
waar nog te weinig aandacht voor is. In
de Nederlandse samenleving zijn er nog
maar weinig momenten waarbij jongeren
en ouderen samen komen om elkaar te
leren kennen en van elkaar te leren. Het
Lize-project wil een aanzet geven om jon
geren en ouderen bij elkaar te brengen.
Ofwel: door middel van muziek en het
eigen cultureel erfgoed elkaar beter leren
kennen en begrijpen.
Uitgangspunt daarbij is dat etnische min
derheidsgroepen geen homogeen blok vor
men tegenover de Nederlandse samenle
ving, maar dat elke groep zijn eigen cultu
rele, religieuze en muzikale tradities kent.
De verschillende Nederlandse burgers
weten te weinig van elkaar af en negatieve
beeldvorming vergroot de afstand. In de
komende twee jaar wil Lize, in samenwer
king met o.a. plaatselijke muziekscholen,

Lize heeft ook een plan ingediend om
initiatieven in wijken en buurten te onder
steunen die tot doel hebben de maatschap
pelijke binding te versterken. Deze activi
teiten moeten gericht zijn op het vergroten
van het onderling contact tussen bewoners
en het voorkomen van maatschappelijk
isolement. De inhoud en de uitvoering van
deze activiteiten mogen de buurt- en wijk
bewoners zelf bepalen. Het moet echter
wel gaan om co-producties tussen de wijken buurtverenigingen, de zelforganisaties
van migranten en professionele wijk- en
buurtorganisaties. Dit plan moet nog ver
der worden uitgewerkt zodat het in 2006
uitgevoerd kan worden. Uw actieve inzet is
nodig om deze activiteiten tot een succes te
maken en uw suggesties zijn welkom.

// Lucía Lameiro García

Achterbandag Lize

Op de achterbandag van Lize (zondag 27
november aanstaande, 10.00 - 17.00 uur
bij Instituto Cervantes in Utrecht), zal ook
aandacht besteed worden aan activiteiten
van de LOM-samenwerkingsverbanden om
de maatschappelijke binding te vergroten
en de deelname van allochtonen aan de
gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen.
Andere onderwerpen die op de agenda
staan, zijn de nieuwe zorgverzekeringswet,
vrouwenemancipatie, beeldvorming in de
media en ouderenhuisvesting.
Zie www.lize.nl voor meer informatie.

3

Lizebulletin / nr 48 / november 2005

Gemeenteraadsverkiezingen
dinsdag 7 maart 2006
Om allochtone kiezers te stimuleren om van hun stemrecht gebruik te
maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseren de LOMsamenwerkingverbanden samen met het Instituut voor Publiek en Politiek
(IPP) en Mira Media de komende maanden een groot aantal activiteiten.

Eindelijk een 

Noteert

u deze d
alvast in atum
uw nieu
we agen
da!

Wat kunt u verwachten?
• Er wordt een jongerencampagneteam gevormd dat de potentiële allochtone kiezers opzoekt
in de steden, wijken en buurten (op o.a. markten, jongerencentra en ROC’s).
• Er wordt apart wervingsmateriaal ontwikkeld om uit te delen en te verspreiden.
• De LOM-samenwerkingsverbanden ondersteunen zelforganisaties uit hun achterban om in
totaal 120 lokale bijeenkomsten door heel Nederland te organiseren. Lize zal voor de eigen
Zuideuropese achterban 15 bijeenkomsten (mede)organiseren.
• De eigen media (radio, tv en schrijvende pers) alsook de Nederlandse media worden ingezet
om de allochtone kiezers op te roepen te gaan stemmen op 7 maart 2006.
• Op zondag 26 februari 2006 organiseren de LOM-samenwerkingverbanden een slotmanifestatie in het Atrium van het stadhuis in Den Haag, waarvoor veel allochtone
gemeenteraadsleden worden uitgenodigd.
• De samenwerkingsverbanden willen in diverse gemeenten peilingen houden over de
opkomst en het stemgedrag van de allochtone kiezers.
Mocht u als Zuideuropese zelforganisatie interesse hebben om samen met Lize in uw gemeente
een bijeenkomst te organiseren gericht op de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006,
neem dan contact met ons op.
Met al uw vragen over dit project kunt u terecht bij Boudewijn Sittrop.

Netwerken!

foto: Asociación de Profesionales
Españoles en Holanda

‘Het met elkaar in contact brengen van
Spanjaarden die nog maar kort in Neder
land werken, om informatie en ervaringen
uit te wisselen over het wonen en werken
in Nederland’ dat is het doel van de ver
eniging in oprichting ‘Asociación de Pro
fesionales Españoles en Holanda’ oftewel
Spaanse Professionals in Nederland.
Rogelio Vargas nam ruim een jaar gele
den het initiatief voor deze vereniging. Hij
weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is
voor een nieuwkomer om in een vreemd
land de weg op de arbeidsmarkt te vin
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den. Voordat hij naar Nederland kwam,
woonde hij enkele jaren in de Verenigde
Staten. In Nederland constateerde hij op
nieuw dat hij niet de enige was die tegen
steeds dezelfde problemen aanliep en het
leek hem vanzelfsprekend om zich met
gelijkgezinden te organiseren. Volgens
Rogelio staat de vereniging open ‘voor
iedereen die Spaans spreekt, hoogopgeleid
is en een baan in Nederland heeft dan
wel zoekt’. Er zijn ruim 250 personen bij
de vereniging aangesloten. De meeste van
hen zijn tussen de 30 en 35 jaar en wonen
nog niet zo lang in Nederland. Zij zijn
meestal werkzaam bij multinationals of
bij vestigingen van Spaanse bedrijven in

Nederland, maar ook gewoon bij Neder
landse bedrijven. Via de website van de
vereniging krijgt Rogelio veel vragen
binnen die te maken hebben met proble
men die mensen ondervinden bij allerlei
procedures zoals het openen van een
bankrekening of het aanvragen van een
verblijfsvergunning. De vereniging krijgt
trouwens ook veel vragen uit Spanje, van
mensen die bijvoorbeeld willen weten hoe
ze een woning kunnen huren in Neder
land of die op zoek zijn naar een vertaler.
Onlangs heeft de vereniging de coördina
tie op zich genomen van een handteke
ningenactie om te protesteren tegen het
besluit van de Programmaraad om de
Spaanse televisiezender TVEI van de kabel
te halen. De Spaanse Professionals komen
eens per maand bij elkaar tijdens een
informeel diner op verschillende locaties
in Amsterdam. ‘Op deze manier kunnen
wij netwerken, ervaringen uitwisselen en
vooral elkaar ontmoeten en samenzijn’,
aldus Rogelio.
Vereniging van Spaanse Professionals in
Nederland:
http://asocespaholanda.tripod.com
asocespaholanda@yahoo.com
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vrouwendag
Op 26 juni organiseerde Lize voor het
eerst sinds lange tijd een achterbandag
alleen voor vrouwen. Ongeveer 70
vrouwen uit alle Lize-groepen kwamen
op deze warme zondag bij elkaar in
Utrecht. Er was aandacht voor thema’s
als emancipatie, geweld in huiselijke
kring en arbeidsmarkt. Minstens zo
belangrijk was de mogelijkheid om op
een informele manier ervaringen uit te
wisselen. Dat gold in het bijzonder voor
een grote groep actieve vrouwen uit
voormalig Joegoslavië die elkaar sinds
lange tijd weer ontmoetten. Ook in 2006
wil Lize extra aandacht besteden aan
activiteiten voor vrouwen.

Jongeren
LOM

Op 29 augustus 2005 hebben ongeveer 80
jongeren uit de achterban van de LOMsamenwerkingsverbanden overleg gevoerd
met minister Verdonk van Vreemdelingen
zaken en Integratie. Luis Diaz van Kaap
verdiaanse en Lamija Dzigal van Bos
nische afkomst waren de woordvoerders
van de Zuideuropese delegatie.
Op de agenda stonden jeugdwerkloosheid,
in het bijzonder stagebeleid en stagebege
leiding, radicalisering, en discriminatie in
het uitgaansleven en op de arbeidsmarkt.
Vooral de thema’s negatieve beeld
vorming, behoud van de eigen identiteit
en dubbele nationaliteit zorgden voor
een heftige discussie. Minister Verdonk
beloofde de jongeren om haar collega
ministers te informeren over het overleg
en de besproken onderwerpen. Een groot
deel van de grieven van de jongeren had
betrekking op het stagebeleid. Om die
reden vindt binnenkort opnieuw een LOMjongerenoverleg plaats om de problemen
rond stages met minister Van der Hoeven
te bespreken. Minister Verdonk sprak aan
het einde van de bijeenkomst haar grote
waardering uit voor zowel de heftigheid
als de openheid waarmee de jongeren het
overleg waren aangegaan en gaf aan dat
zij graag vaker met hen wil overleggen.

Redelijk tarief voor gebruik
van leslokalen
Na de afschaffing van OALT door de
Nederlandse overheid worden op veel
plaatsen in Nederland nog steeds lessen
in de eigen taal en cul
tuur georganiseerd. De
kosten daarvan worden
gedragen door de ouders
of door de overheden van
de landen van herkomst.
Een veelgehoorde klacht is
de hoogte van de tarieven
die schoolbesturen hante
ren voor het gebruik van
de lokalen waar de lessen
plaatsvinden. Lize heeft
daarom herhaaldelijk bij
minister Van der Hoeven
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gepleit voor het gratis beschikbaar stellen
van de leslokalen dan wel het hanteren
van aanzienlijk lagere tarieven. Minister
Van der Hoeven heeft begin oktober 2005
de koepelorganisaties van schoolbesturen
een brief gestuurd, waarin zij de schoolbe

sturen vraagt een redelijk tarief (s 4,- per
uur per leslokaal) te hanteren voor het
gebruik van leslokalen voor lessen in de ei
gen taal en cultuur. In veel
gevallen zal deze prijs veel
lager zijn dan de nu gehan
teerde prijs. Schoolbesturen
zijn echter niet verplicht
om gehoor te geven aan dit
verzoek van de minister.
Wij raden u aan om, als de
aan u doorberekende prijs
voor het medegebruik van
een leslokaal hoger is dan
s 4,- per uur, in contact te
treden met het schoolbe
stuur. Om te kunnen be
oordelen of verdere acties van Lize nodig
zijn, verzoeken wij u ons op de hoogte te
houden van het resultaat van deze contac
ten. Voor extra informatie kunt u contact
opnemen met Dimitris Grammatikas. De
brief van minister Van der Hoeven is te
vinden op de website van Lize.

Lize distantieert zich van
harde integratievoorstellen ZEG
De reactie die namens de Stichting Inspraakorgaan Zuid-Europese gemeenschappen (ZEG)
uit Amsterdam is verschenen naar aanleiding van de nota Heroriëntatie Integratiebeleid van
de gemeente Amsterdam, heeft veel aandacht gekregen in de pers (NRC van 18, 20 en 22
oktober, Volkskrant en Parool van 20 oktober).
Lize heeft gemeend zich door middel van een persbericht nadrukkelijk van deze reactie te
moeten distantiëren. In de eerste plaats vanwege de verwarring dat deze reactie van Lize
afkomstig zou zijn. In de tweede plaats omdat de indruk wordt gewekt dat alle Zuid-Euro
peanen deze mening zouden delen. Echter, de signalen die Lize van de achterban krijgt
pleiten niet voor verharding van het integratiebeleid of inperking van de ruimte om eigen
identiteit en cultuur te beleven. In de derde plaats vanwege de toon van de reactie. Was
het de bedoeling van de voorzitter van de ZEG om de discussie aan te wakkeren, ook binnen allochtone groeperingen, of om een ander (allochtoon) geluid te laten horen in het
debat? Dan is dat gelukt, zij het op een zeer ongelukkige en onwenselijke manier. Lize is van
mening dat het niet past om spanningen tussen bevolkingsgroepen verder op de spits te
drijven. Daar is het maatschappelijk klimaat in Nederland niet bij gediend. Wat nodig is, zijn
inspanningen om de positie van allochtonen en de onderlinge verhoudingen te verbeteren.
De LOM-samenwerkingsverbanden, waartoe Lize ook behoort, willen hieraan de komende
jaren een actieve bijdrage leveren door allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn
de maatschappelijke binding te bevorderen en radicalisering tegen te gaan (zie pagina 3).
De voorzitter van de ZEG heeft inmiddels laten weten dat de voorstellen voor een harder
integratiebeleid niet de mening van dé Zuid-Europeanen vertegenwoordigen en dat hij deze
reactie niet op deze manier naar de gemeente had moeten sturen.
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Bosnische jongerenorganisatie
Mladi BiH

Sinds een jaar is de nieuwe landelijke Bosnische jongerenorganisatie Mladi BiH
actief. Lamija Dzigal, Admira Fazlić, Kemo Agović, Amir Jatić en Ernad C̆ilas̆ ević
vormen het bestuur en zij zetten zich met hart en ziel in om jongeren uit BosniëHerzegovina in Nederland te verenigen en dichter bij elkaar te brengen.

Even voorstellen
Lamija is tweeëntwintig jaar, geboren
in Sarajevo en woont nu in Rotterdam.
Admira woont in Dordrecht en is vieren
twintig jaar geleden in Prijedor geboren,
een stad in het noordwesten van BosniëHerzegovina. Kemo komt uit het plaatsje
Gradac̆ac in midden Bosnië en woont in
Eindhoven. Amir is in 1975 geboren in
Kozluk, een stadje bij Zvornik, woont in
Rotterdam en is net vader geworden. Ernad
is vijfentwintig jaar geleden in Zvornik
geboren en woont nu in Den Haag. Kemo
en Amir hebben in Nederland een techni
sche opleiding gevolgd en zijn inmiddels
afgestudeerd als ingenieur. De één op het
gebied van electrotechniek en de andere
in de staalbouwtechniek. Lamija studeert
management & toerisme en Admira heeft
haar studie journalistiek bijna afgerond.
Ernad is afgestudeerd als historicus en
heeft daarnaast management gestudeerd.
Op dit moment geeft hij les op een middel
bare school. Alle vijf zijn zij in of na 1992
naar Nederland gekomen als gevolg van
de oorlog in voormalig Joegoslavië.

Het ontstaan van Mladi BiH
Lamija, Admira, Kemo, Amir en Ernad
hebben elkaar leren kennen op een verga
dering van het Platform van organisaties
van burgers uit Bosnië-Herzegovina in
Nederland. Tijdens de vergadering werd
het initiatief genomen om een landelijke
Bosnische jongerenorganisatie op te rich
ten met als doel Bosnische jongeren in Ne
derland te verenigen en dichter bij elkaar
te brengen. Bij Amir thuis in Rotterdam
werden de eerste formele stappen geno
men voor de oprichting van Mladi BiH.
De eerste officiële bijeenkomst waar veel
Bosnische jongeren op af kwamen was in
Gouda. Lamija, Admira, Kemo, Amir en
Ernad stelden zich voor als het bestuur
van Mladi BiH en vroegen de jongeren om
ondersteuning bij de uitvoering van hun
ideeën. Uit een enquête bleek dat meer
dan 90% van de aanwezigen Mladi BiH
zagen zitten en daar waar mogelijk wilden
ondersteunen.
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Ernad, Admira, Lamija, Amir en Kemo

Activiteiten
In het begin is veel tijd gestoken in het
opzetten van de organisatie en was er
vaak tijd tekort om alle activiteiten uit te
voeren. Het project ‘Samen Lezen’ is van
start gegaan. Jongeren komen bij elkaar
om samen boeken te lezen en krijgen
daardoor de mogelijkheid de Bosnische
taal, de Bosnische schrijvers, de verhalen
en de poëzie beter te leren kennen. Mladi
BiH is ook zeer actief geweest met de acti
viteiten rond ‘Tien jaar Srebrenica’ en zij
zetten zich in om Nederlandse bedrijven te
stimuleren in Bosnië-Herzegovina te in
vesteren. Voor 2006 staan culturele uitwis
selingsprogramma’s en het project ‘Sport
tegen drugs’ in Bosnië-Herzegovina op de
agenda. Met dit project wil de vereniging
bereiken dat jongeren in Bosnië-Herze
govina weer speelveldjes krijgen en zich
met sport bezig gaan houden.
// Boudewijn Sittrop
Informatie over Mladi BiH:
www.mladi-bih.nl
info@mladi-bih.nl

Na het gesprek op 25 oktober tussen
minister Verdonk en het Platform van
organisaties van burgers uit BosniëHerzegovina in Nederland, bood Admira
Fazlic de minister het in het Bosnisch
vertaalde boek ‘Pluk van de Petteflet’
aan. De minister wil in 2006 twee keer
met het Platform overleggen en heeft
de jongerenorganisatie Mladi BiH toegezegd om een gesprek met staatssecretaris Mark Rutte van OC&W te organiseren
over de uitwisseling van Bosnische en
Nederlandse studenten.

Het kan haast niemand ontgaan zijn: iedereen die in Nederland woont of werkt
krijgt per 1 januari 2006 een nieuwe zorgverzekering. Met paginagrote artikelen in
huis-aan-huis bladen, folders en spotjes op radio en tv proberen het ministerie van
VWS en de verschillende zorgverzekeraars uit te leggen wat u te wachten staat.
Ondanks alle informatie hebben veel mensen echter het gevoel dat ze door de
bomen het bos niet meer zien en ze vragen zich vooral af wat die nieuwe verzeke
ring hen precies zal gaan kosten.

Postbus 51: 0800-8051 (gratis)
Belastingdienst
Toeslagen: 0800 - 05 43
Belastingdienst
Toeslagen Buitenland: 055 - 538 53 85

Vanaf 1 januari verdwijnt het verschil tussen ziekenfonds en particulier. Iedereen in
Nederland krijgt te maken met dezelfde basisverzekering. De inhoud van het basispakket
is wettelijk vastgesteld en komt overeen met het huidige ziekenfondspakket. Daarnaast
kan iedereen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering om ook verzekerd te zijn voor
dingen die niet in de basisverzekering zitten, zoals tandartskosten of uitgebreide fysio
therapie. Het is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Als u zorg nodig heeft
terwijl u niet verzekerd bent, moet u de achterstallige premie betalen en bovendien krijgt
u een boete.

www.toeslagen.nl
www.denieuwezorgverzekering.nl
www.kiesbeter.nl

De kunst van het kiezen:
de nieuwe zorgverzekering

Wat gaat het kosten?
De premie bestaat uit twee delen: de nomi
nale premie en de inkomensafhankelijke
premie.
De nominale premie moet betaald worden
aan de zorgverzekeraar en zal waarschijn
lijk gemiddeld 1100 euro per persoon per
jaar zijn (voor kinderen onder de 18 hoeft
geen premie betaald te worden). Verder
moet er een inkomensafhankelijke bijdrage
betaald worden, die in de meeste gevallen
door uw werkgever of uitkeringsinstantie
wordt vergoed. Om de nieuwe hoge premie
te kunnen betalen, krijgen mensen met een
laag inkomen een zorgtoeslag. Iedereen die
recht heeft op zorgtoeslag (alleenstaanden
met een inkomen tot 25.000 euro en huis
houdens met een inkomen tot maximaal
40.000 euro) en die het aanvraagformulier
voor 1 november heeft ingestuurd naar de
belastingdienst, krijgt eind december de
eerste zorgtoeslag op zijn rekening. Met
dat geld kan dan begin januari de premie
voor de zorgverzekering betaald worden.
De zorgtoeslag is niet voor iedereen even
hoog, maar verschilt per situatie en hangt
af van uw belastbaar inkomen. Het is nog
niet te zeggen of u er door deze nieuwe
zorgverzekering uiteindelijk in inkomen op
voor- of achteruit zal gaan; dat blijkt pas
bij het loonstrookje in januari 2006.

Wat valt er te kiezen?
Op de eerste plaats kunt u (elk jaar op
nieuw) kiezen bij welke verzekeraar u de
zorgverzekering afsluit. Omdat er tussen
verzekeraars verschillen zijn in kwaliteit,

service en premie kan dat de moeite lonen.
Er is één basispakket, maar de uitvoering
en de premie kunnen verschillen.
Ten tweede kunt u kiezen tussen een natura
polis of een restitutiepolis. Een naturapolis
komt overeen met het huidige ziekenfonds.
De verzekeraar betaalt de rekening recht
streeks aan dokter of ziekenhuis: u krijgt
zorg ‘in natura’. De restitutiepolis werkt
zoals de meeste particuliere verzekeringen
nu. U krijgt eerst zelf de rekening en decla
reert die bij de zorgverzekeraar.
Tot slot kunt u kiezen tussen géén eigen
risico of een eigen risico van 100 tot maxi
maal 500 euro per jaar. Met een eigen
risico betaalt u altijd eerst zelf een bedrag
voordat de verzekering gaat betalen; de
maandelijkse premie is lager dan bij een
polis zonder eigen risico.
De verschillende zorgverzekeraars komen
de komende tijd met hun tarieven. Uiterlijk
16 december krijgt u van uw eigen zorg
verzekeraar een aanbod voor een verzeke
ring. Als u niet reageert dan bent u vanaf
1 januari 2006 automatisch volgens dat
aanbod verzekerd. Als u wilt veranderen
dan kan dat tot 1 maart. Er is dus geen
risico dat u in januari opeens niet meer
verzekerd bent.

Als u in het buitenland woont
Degenen die geremigreerd zijn met be
houd van hun AOW- of WAO-uitkering
blijven in het algemeen verplicht verze
kerd voor Nederlandse zorgverzekering.
Veel van hen hebben intussen in het bui
tenland bericht gekregen van het College

van Zorgverzekeringen (CVZ) dat de
verzekering van verzekerden in het bui
tenland regelt. Ook in het buitenland kan
recht zijn op een zorgtoeslag, daarvoor is
in elk geval nodig dat beide partners een
sofi-nummer hebben. De zorgtoeslag kan
ook op een buitenlandse bankrekening
ontvangen worden. Het grootste vraagte
ken is hoevéél remigranten voor de nieuwe
zorgverzekering moeten gaan betalen. Alle
rekenvoorbeelden (bijvoorbeeld op de offi
ciële website van het ministerie VWS) gaan
er van uit dat iemand op zijn minst een
inkomen heeft op het niveau van het Ne
derlands sociaal minimum. Remigranten
hebben echter vaak een lager inkomen en
in sommige gevallen is het mogelijk dat de
nominale premie voor de verplichte zorg
verzekering hoger uitvalt dan de AOW- of
WAO-uitkering die iemand ontvangt.

Informatie
Er is op allerlei manieren informatie te
krijgen over de nieuwe zorgverzekeringen.
Veel zorgverzekeraars hebben extra voor
lichters in dienst die overal in het land
voorlichtingen geven. Ook vakbonden
informeren hun leden. De LOM-samen
werkingsverbanden werken met de oude
renbonden samen in het project ‘De kunst
van het kiezen’. Binnen dit project zijn
intussen een groot aantal vrijwilligers
getraind die aan groepen onafhankelijke
informatie kunnen geven. Lize kan u met
deze voorlichters in contact brengen.
// Gonnie Kaptein
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Lize-bestuur blijft in beweging
�

�

�

Voor vragen over
dit blad of andere
zaken:

Damianos Vainas, Sonja Mitrinovska en Yvonne Martinali
Het bestuur van Lize heeft er dit najaar drie
nieuwe leden bij gekregen. Damianos Vainas, 
32 jaar oud, is de opvolger van Eleftheria
Dimadoni en vertegenwoordigt de Griekse ge
meenschap. Sonja Mitrinovska, 30 jaar, neemt
zitting in het bestuur namens de Macedonische
gemeenschap als opvolgster van Goce Naumoski.
De bestuurszetel die gereserveerd is voor een
tweede-generatie jongere wordt bezet door Yvonne
Martinali, 24 jaar oud.
De nieuwe bestuursleden hebben elk hun eigen
motivatie om zich te willen inzetten voor Lize.
Yvonne Martinali, die van Servisch-Macedonische
en Nederlands-Italiaanse origine is, is vooral ge
ïnteresseerd in de rechten van minderheden en
hun sociale problemen en voelt zich verbonden
met de gehele achterban van Lize. Voor Damianos
Vainas geldt dat hij vooral aandacht wil vragen
voor de positie van kleine migrantengroepen in
Nederland. Het beeld van goed geïntegreerde
Zuid Europeanen verdient wat hem betreft enige
nuance. Sonja Mitrinovska is al jarenlang actief
in verschillende non-profit organisaties. In Mace
donie was zij onder andere vice-voorzitter van de
Macedonische Jeugd Raad. Na haar komst naar
Nederland in 2000 bleef zij actief. Bij Lize wil zij
een bijdrage leveren aan de participatie van ZuidEuropeanen in de Nederlandse samenleving.
Op grond van hun ervaringen tot nu toe noemen
Yvonne, Damianos en Sonja de volgende priori
teiten voor de komende periode. Terwijl Yvonne
het vergroten van naamsbekendheid van Lize erg
belangrijk vindt, vraagt Damianos vooral aan
dacht voor de achterban en onderwijs. ‘Achterban,
omdat het belangrijk is dat Lize alle uiteenlopen
de standpunten uit de verschillende groepen moet
meewegen in haar beslissingen en deze moet
omzetten in concrete voorstellen. Onderwijs in
eigen taal en cultuur, omdat hierdoor de identiteit
van de afzonderlijke groeperingen beter behouden
kan worden en dat is weer van belang voor een
goede integratie.’ Sonja voegt hier meer aandacht
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voor jongeren aan toe en pleit voor projecten op
het terrein van kunst en cultuur omdat die van
belang zijn voor het onderling begrip tussen etni
sche groepen.
Via hun contacten willen de nieuwe bestuursle
den een stem geven aan hun eigen gemeenschap
en alle Lize-groepen in het algemeen. Om de wet
telijke kerntaak van Lize goed te kunnen uitvoe
ren, vinden zij het van belang om het lobbywerk
in Den Haag en het contact met de achterban te
blijven combineren.

Lize
Postbus 14065
3508 SC Utrecht
tel. 030 233 21 00
fax 030 232 25 71
e-mail info.lize@lize.nl
www.lize.nl
Kopij voor het Lize bulletin
kan gestuurd worden naar
bovenstaand adres.
Eindredactie Gonnie Kaptein
Foto’s Lize
Vormgeving C&P Communicatie

Het ‘Zuideuropees zijn’ wordt op een verschillende
ISSN 1571-6384
manier verwoord. Damianos Vainas, geboren
in Duitsland maar opgegroeid in Griekenland,
vindt de term vanzelfsprekend gezien zijn af
komst. Yvonne Martinali, geboren en getogen
in Nederland, maar ook geconfronteerd met
de manier waarop ‘men’ naar iemand kijkt
die er niet typisch Nederlands uitziet, vindt
de term Zuideuropees goed op haar van toe
passing. ‘Ik wil noch bestempeld worden als
‘Joego’, noch als Nederlands, maar precies
als wat ik ben - beide!’ Sonja Mitrinovska,
geboren en opgegroeid in Macedonië, is
trots op haar afkomst, de cultuur en de
rijke geschiedenis van haar land. ‘Maar
Lize behartigt bij de landelijke overheid
naast Macedonisch en Zuideuropees
de belangen van personen afkomstig uit
voel ik me tegelijkertijd een wereld
Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië,
burger.’
Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal,
Servië-Montenegro, Slovenië en Spanje, en
Op dit moment kent het Lize-bestuur
hun nakomelingen. Lize maakt deel uit van
nog één vacature. Nilza Pinto, die
het Landelijk Overleg Minderheden dat de
de Kaapverdiaanse gemeenschap
belangen behartigt van alle doelgroepen van
vertegenwoordigde, is afgetreden.
het rijks-integratiebeleid.
Bestuur en medewerkers bedanken
Lize vervult met haar kennis van en haar relatie
Nilza voor haar deskundige inzet
met de Zuideuropese gemeenschappen een
en enthousiasme.
beleidsbeïnvloedende rol bij de overheid. Lize
Het bestuur van Lize is op zoek
functioneert tevens als informatiemakelaar tussen
naar een nieuw bestuurslid
overheid en achterban. In haar belangenbehartinamens de Kaapverdiaanse
ging zoekt Lize de balans tussen het belang van de
gemeenschap en roept hierbij
achterban en het politiek haalbare. Om haar kerntaak
belangstellenden op zich te
uit te voeren, voert Lize regelmatig overleg met de
melden.
minister van integratiebeleid, bewindslieden, ambtenaren en leden van de Tweede Kamer. Daarnaast werkt
8
Lize nauw samen met andere landelijke partners.

