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>>> work in progress

van pitch naar project
m a r i e k e s t o p e l – De afdeling Acquisitie van Pharos houdt zich bezig
met het binnenhalen van projecten en het ondersteunen van medewerkers
bij het zelfstandig acquireren. Meestal is het zo dat informatie over een
project pas naar buiten komt wanneer het is afgerond. Wij vinden het belangrijk dat er ook tijdens de loop van een project interactie kan plaatsvinden met belangstellenden. Daarom laten we in deze nieuwe rubriek enkele
projecten de revue passeren die recentelijk zijn binnengehaald.

aanpak kindermisbruik in
migrantengezinnen
In migrantengezinnen komt seksueel misbruik van
kinderen net zo vaak voor als in autochtone gezinnen.
Her en der zijn inmiddels op kleine schaal eerste stappen gezet om migrantengemeenschappen in Nederland aan te zetten tot het bespreekbaar maken van het
taboeonderwerp seksueel misbruik binnen het gezin.
In dit project willen wij een effectieve aanpak, namelijk het organiseren van kleinschalige voorlichtings- en
uitwisselingsbijeenkomsten door en voor migranten,
landelijk beschrijven, overdraagbaar maken, verspreiden en inbedden in het reguliere aanbod. Hierdoor
kunnen deze bijeenkomsten de komende jaren door
het hele land georganiseerd worden en kan dit taboeonderwerp ook binnen migrantengroepen bespreekbaar
gemaakt worden.
Partners Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling,
movisie, landelijke migrantenorganisaties
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
(smn), ito-htib en Stichting Hindustani.
Financiën Mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland
Meer informatie Projectleider Marjan Groefsema, m.groefsema@pharos.nl

meer dan 100 soorten kanker

Voor vragen over projecten of acquisitie van
Pharos kunt u contact
opnemen met:
Marieke Stopel,
m.stopel@pharos.nl

Kanker is bij veel niet-westerse migranten en vooral bij
Marokkanen en Turken nog een taboeonderwerp. De
ervaring leert dat voorlichting via sleutelpersonen een
effectieve manier is om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Voorlichting blijkt doeltreffend
als deze verdeeld is over meerdere bijeenkomsten, in
kleine kring, door dezelfde persoon, en voor mensen
die elkaar kennen, gehouden wordt.
Het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ heeft tot
doel om kanker bespreekbaar te maken onder migran-

ten en hen voor te lichten over de oorzaken, preventie,
signalen en behandeling ervan. Tevens heeft het project als doel migrantenorganisaties te laten beschikken
over opgeleide peers die informatie en advies geven
over kanker en die over een lange periode inzetbaar
zijn. In 2014 zullen 34 voorlichtingen gegeven worden
aan in totaal 1000 migranten in het hele land. Het inzetten van sleutelinformanten staat garant voor het inbedden van de voorlichtingen in het reguliere aanbod
van de intermediaire organisaties. De uitkomsten van
dit project zal Pharos uitwerken in een handreiking.
Partners Stichting de Bloem, kwf Kankerbestrijding,
Stichting Voorlichters Gezondheid, Inter-Lokaal, sigin,
Stichting Onze Hoop.
Financiën Mogelijk gemaakt door kwf Kankerbestrijding
Meer informatie Projectleider Helena Kosec,
e.kosec@pharos.nl

aan de slag. vrijwilligerswerk
voor asielzoekers
Nederland heeft op dit moment circa 14.000 asielzoekers in de opvang. Zij hebben tijdens hun verblijf in het
asielzoekerscentrum (azc) weinig omhanden. Door de
focus op de asielprocedure vervallen veel asielzoekers
in een passieve levenshouding, waarin het wachten
centraal staat. Dit heeft invloed op de (ervaren) gezondheid en het psychisch welbevinden van asielzoekers.
Het voornaamste aangrijpingspunt om psychosociale
problemen te voorkomen is door activering en participatie weer zinvol bezig te zijn.
Dit project beoogt het borgen van een structureel activeringsaanbod. In de vorm van vrijwilligerswerk bij
lokale maatschappelijke organisaties of via Vrijwilligerscentrales.
Partners Vrijwilligerscentrales Utrecht en Nijmegen,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa)
Financiën Mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds
Meer informatie projectleider Frea Haker,
f.haker@pharos.nl

Marieke Stopel is manager externe betrekkingen bij Pharos
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