MOP(Mama – Oma Project)

(foto's van de Pilot in Hilversum)

TalenTonen
TalenTonen bestaat al meer dan 14 jaar en heeft zich gespecialiseerd in begeleiding bieden aan
statushouders en migranten. TalenTonen is een professionele organisatie en heeft een ruime expertise op
het gebied van participatie van migranten en vluchtelingen.

Mama Oma Project
Op initiatief van Simin Sangian, directeur van Stichting TalenTonen, hebben wij het Mama Oma
Project opgezet. Het Mama Oma project koppelt moeders en hun kinderen die uit een niet
Nederlandse taal- en cultuurgebied komen en nieuw zijn in Nederland aan Nederlandse oma’s, om
zo met elkaar in contact te komen en samen te wennen aan de Nederlandse taal, gebruiken en
cultuur. De oma is voor het gezin vaak de oma waar behoefte aan is.
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Persoonlijke noot Simin
"Zelf ben ik op zoek gegaan om een oma te vinden voor mijn kinderen. Ik denk vaak aan de
ouderen die alleen en eenzaam zijn. Ook denk ik vaak aan de positie van de kinderen binnen de
gezinnen met niet de westerse normen en waarden.
TalenTonen wil daarom meedoen en een bijdrage leveren aan de omgeving."
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Doelgroepen
Mama Oma project is een aanvullende zorg voor nieuwkomers uit niet westerse gezinnen (met kinderen op
basisschool) en ouderen met westerse normen en waarden.

Gezinnen
Gezinnen of één oudergezinnen van niet Nederlandse afkomst.
• Veel gezinnen spreken onvoldoende Nederlands
• Geen netwerk en zonder familie, daardoor eenzaam gevoel
• Onbekendheid met de Nederlandse cultuur (rechten en plichten)
• Cultuurverschillen (onderwijs en opvoeding)
• Onderwijs en inkomen (laag)

Kinderen
In deze gezinnen lopen de kinderen het risico om kansarm te worden.
• Veel kinderen leven in twee werelden: enerzijds thuis en anderzijds in de omgeving (cultuur verticaal en horizontaal)
• Zij doen vaak niet mee met activiteiten in de omgeving
• Kinderen hebben weinig vriendjes waar ze op bezoek kunnen gaan
Ouderen
Nederlandse oma’s/opa's of echtparen die:
• die in een isolement leven of graag hun levenservaring willen delen met deze moeders en vaders
• leuke dingen met de kinderen willen doen
• woonachtig zijn in dezelfde buurt/dorp
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Duurzaam CONTACT
Dat is de reden voor het project Mama Oma. De allochtone gezinnen koppelen aan Nederlandse oma’s, vaak
eenzame ouderen, opdat ze met elkaar een duurzame relatie kunnen opbouwen door met elkaar activiteiten
te ontplooien, bijvoorbeeld naar een boerderij, bibliotheek of bioscoop gaan, een boek voor te lezen of deel te nemen
aan activiteiten in de omgeving.
Kortom:
• Een mogelijkheid voor Nederlandse ouderen (Oma's) om sociaal betrokken en verbonden te blijven.
• Een gelegenheid voor de gezinnen (Mama’s) om op een natuurlijke manier te integreren in de samenleving door
de kennis- en ervaringsuitwisseling met de oma’s.
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Doelstelling van het project
• Het bevorderen van participatie van ouders en kinderen
• Het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen
• Het bouwen van een nieuw netwerk
• Zelfredzaamheid bevorderen
• Opbouwen van duurzaam contact
• Het versterken van elkaars leefwerelden
• Voorkomen van ontwikkeling- of onderwijs achterstand van de kinderen
• Het voorkomen van kansarm van kinderen
• Interne en externe betrokkenheid vergroten bij de opvoeding van de kinderen
• Een thuisgevoel bieden en kans op ontwikkeling vergroten
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De werving en de samenwerking: ( Oma’s en Mama’s)
De oma’s en mama's worden via diverse kanalen geworven in de regio/plaats/dorp waar het project gaat plaatsvinden
bijvoorbeeld via:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

welzijn organisaties
seniorenverenigingen
zorgaanbieders
oproepen in wijkbladen of clubbladen
vrijwilligerscentrale in gemeente
basisscholen
GGD
peuterzalen
vluchtelingenwerk
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Succes project in Hilversum
TalenTonen heeft het Mama Oma project opgezet in Hilversum. Het project bracht 8 gezinnen in contact met
Nederlandse oma’s. De oma’s hebben de moeders een beetje wegwijs gemaakt in Nederland. Zij ondernamen graag
activiteiten met de kinderen en konden de moeders ook begeleiden op het gebied van opvoeding, school of andere
vragen. Voor de oma’s is het fijn om daarbij actief betrokken te kunnen zijn.
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Steun van ING Fonds Help Nederland Vooruit en Rotary Club Hilversum
Op 9 maart 2019 is TalenTonen ten behoeve van het project Mama-Oma als tweede geëindigd voor
de prijs van het ING Fonds Help Nederland Vooruit.
Op 28 mei 2020 heeft TalenTonen de eerste prijs gewonnen van Rotary Club Hilversum voor beste
initiatief, gericht op de lokale gemeenschap. TalenTonen ontving een financiële bijdrage. Met dit
bedrag kunnen de Mama-Oma koppels deze zomer leuke dingen gaan doen en kunnen wij een
feestelijke bijeenkomst organiseren.
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Projectcoördinator Banu Kiana Haftlang

Banu Kiani Haftlang (sociaal cultureel werkster) heeft een bijzonder levensverhaal. Op
29-jarige leeftijd vluchtte ze uit Iran. In Nederland bouwde ze een nieuw leven op, in
dienst van anderen. Als sociaal cultureel werkster heeft ze zich jaren in gezet voor onder
meer vrouwen van niet-Nederlandse afkomst. “Ik heb altijd in het gemeenschappelijke
belang geopereerd.”
Samen werken, de verbinding zoeken, vrouwen stimuleren en handvatten geven om deel
uit te kunnen maken van de maatschappij: dat zijn haar drijfveren.

Voor Banu's verhaal kijk op: http://www.amstelveenseheldinnen.nl/banoo-kani-haftlang/
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