
DWARS DOOR DE BUURT #DWARS 15Nummer 192 Uit de buurt

Tekst: Rose Bartholomé  | Fotografie: Turkse Ouderenraad

‘Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz.’ Je kunt niet we-
ten bij wie het geld is en bij wie het geloof is. Dit spreekwoord 
is van toepassing op veel mensen die de spreekuren van de 
Turkse Ouderenraad bezoeken. Aan het woord is Salih Türker, 
de voorzitter van de Turkse Ouderenraad. Hij vertelt gedreven 
over de activiteiten die de Turkse Ouderenraad voor Turkse 
ouderen organiseert.  

Turkse ouderen terug in schoolbanken      

Salih Türker: ‘Je hebt vaak geen idee wat 
allemaal bij mensen speelt. Het spreek-
woord betekent dat je niet weet wat 
in iemands hoofd omgaat. Laat je niet 
leiden door vooroordelen.’
De Turkse Ouderenraad organiseert 
activiteiten voor Turkse ouderen en 
helpt bijvoorbeeld met het vertalen van 
brieven en het bellen naar instanties. 
In de Meevaart bieden zij mensen met 
een Turkse achtergrond een plek waar 
zij kunnen samenkomen. Dat schept 
verbondenheid.

Uitgesproken neutraal
De Turkse Ouderenraad bereikt een 
divers samengestelde groep. Er komen 
vrouwen met en vrouwen zonder hoofd-
doek. Sommige mensen zijn seculier 
en andere conservatief. Verschillende 
groepen voelen zich er thuis. De Turkse 
Ouderenraad is uitgesproken neutraal 
en niet verbonden aan een religie of 
politieke richting. Salih Türker is tevens 
directeur van Diversiteitsland, een ad-
vies- en ondersteuningsorganisatie. Hij 
benadrukt dat iedereen kan meedoen.

Vorig jaar bezochten ze de Tweede 
Kamer. Bij de ingang ontstond grote hi-
lariteit. De groep van 80 oudere mensen 
moest zich één voor één legitimeren 
en door een detectiepoortje gaan. Toen 

die hobbel was genomen, werden zij 
rondgeleid door Nederlands Turkse 
Kamerleden, die uitlegden hoe het par-
lement werkt. Sommige ouderen grepen 
de kans aan om vragen te stellen over 
terugkeerregelingen. Veel ouderen wil-
len zich voor hun laatste jaren opnieuw 
in Turkije vestigen. Vaak valt dat tegen. 
De kinderen en kleinkinderen wonen 
in Nederland. Salih: ‘In Turkije merken 
ze pas hoe Nederlands ze in de loop 
der jaren zijn geworden. Zij hebben 
hier veel meegemaakt waardoor ze zijn 
gevormd. Het gebeurt vaak dat als ze in 
Turkije zijn, ze heimwee naar Neder-
land krijgen.’
De Turkse Ouderenraad krijgt bij het 
houden van de spreekuren hulp van stu-
denten van de Buurtwinkel voor Onder-
wijs, Onderzoek en Talentontwikkeling 
(BOOT). Studenten van de Hogeschool 
van Amsterdam geven juridisch advies. 
De meeste vragen liggen op het gebied 
van schulden, geldzaken en erfenissen.

Minicolleges
De Turkse Ouderenraad spreekt men-
sen aan op hun vitaliteit. Salih vertelt 
enthousiast over een eerste proef met 
seniorencolleges. Samen met enkele 
Nederlands Turkse studenten hebben 
ze minicolleges gegeven. Hier leren ou-
deren en jongeren van elkaar en leren 

De Turkse Ouderenraad organiseert spreekuren, voorlichting en ontmoetingsactiviteiten

Gedeelde geschiedenis
Een nieuw project van de Turkse Oude-
renraad is schrijven voor het Geheugen 
van Oost. Verschillende ouderen hebben 
hun persoonlijke geschiedenis in Oost 
al in het Turks verteld. Samen met 
vrijwilligers vertalen zij de verhalen in 
het Nederlands. Deze geschiedenissen 
zijn belangrijk voor de buurt. Hierdoor 
krijgen onze Nederlandse Turken een 
gezicht. Zij veranderen van een groep 
waarover je van alles uit het nieuws 
hoort naar individuen waarmee wij een 
gedeelde geschiedenis hebben: wonen 
in Amsterdam Oost.
Iedere dinsdag en vrijdagmiddag vanaf 
13:45 uur kunt u een kopje thee of kof-
fie komen drinken in de Meervaart en 
kennismaken met deze groep bijzonder 
gewone buurtgenoten. #

Voor meer informatie: 
www.turkseouderenraad.nl 

elkaar daardoor ook beter kennen en 
waarderen. Salih: ‘Een van de onder-
werpen is taalvorming. Dat spreekt aan 
omdat men aan het Turks Nederlandse 
woorden toevoegt. Veel Turken gebrui-
ken bijvoorbeeld voor ‘afstandsbedie-
ning’ niet het Turkse woord ‘kumanda’, 
maar een Nederlandse variant. Het zijn 
vaak woorden voor dingen die ze in 
Nederland hebben leren kennen.’

Tijdens de colleges werken zij in een 
ouderwetse schoolopstelling. Ouderen 
willen graag de sfeer van de school voe-
len. Door deze colleges krijgen mensen 
zelfvertrouwen. Ze zijn meer dan het 
stereotype van een Turkse oudere. Als 
afsluiting van de minicolleges krijgen 
zij een certificaat en een uitje naar de 
Openbare Bibliotheek met een voor-
stelling over het soefisme en dansende 
derwisjen.
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Op 31 januari jl. vond de allereerste Dinst Ontmoetingsmiddag in Amsta Dr. Sarphatihuis plaats. 
Dinst organiseerde deze middag om mantelzorgers en senioren uit de buurt de kans te geven 
‘live’ kennis te maken met pedicures, thuiskappers, klusjesmannen en andere dienstverleners op 
de website van Dinst. Dinst.nl is een platform dat mensen die zelfstandig wonen en mantelzor-
gers ondersteuning biedt in de vorm van allerlei diensten aan huis. 

Speeddaten met klusjesman of pedicure       

lie en de directe omgeving. Zij maken 
steeds vaker dankbaar gebruik van 
initiatieven die daarbij ondersteuning 
bieden. Laurie Kuipers, coördinator 
vrijwilligerswerk en mantelzorg bij 
Amsta: ‘Verpleeghuizen blijven bestaan, 
bejaardenhuizen verdwijnen en maken 
plaats voor kleinschalige woonprojecten 
voor kleine groepen kwetsbare mensen 
en de focus wordt gelegd op zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen.’ Ze 
voegde eraan toe dat dienstverleners 
ook intramuraal zeer waardevol zijn. 
Op een waardige manier oud worden, is 
belangrijker dan ooit.

Verwenloterij
Naast dat er ontzettend veel gezellig ge-
kletst was, zijn er maar liefst 35 matches 
tot stand gekomen tijdens de speeddate 
tussen dienstverleners en buurtbewo-
ners. De bewoners namen in tweetallen 
plaats aan de tafels en de dienstverle-
ners schoven aan. Iedere vijf minuten 
rouleerden de dienstverleners op weg 
naar een nieuwe match. De matches 
werden aangegeven op het matchings-
formulier. Sommige bewoners heb-

ben een behoorlijke slag geslagen. Een 
match bij Dinst heb je voor het leven.
In de pauze was het tijd voor de verwen-
loterij! Wendela was euforisch toen ze 
een boodschap had gewonnen, aangebo-
den door dienstverlener Johan. Riwka is 
ontzettend blij gemaakt met een compu-
ter-apk van Hendrik en Marlo ging naar 
huis met een ritje van dienstverlener 
Hans! Ondertussen werden er gratis 
voetmassages gegeven door Ellen en 
Lucy heeft de haren bijgepunt. Al met 
al een geweldige middag en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Vertrouwd gezicht
Heb je ondersteuning nodig bij zelf-
standig wonen? Er zijn verschillende 

initiatieven bij jou in de buurt die voor 
je klaar staan:

Dinst.nl/thuisservice of 020 8950012 
voor frequente thuisservice, één 
persoon die je helpt bij de dagelijkse 
routine zoals boodschappen doen, een 
wandeling maken en licht huishoudelijk 
werk, maar ook thuiskappers, pedi-
cures, klusjesmannen, tuinmannen of 
computerhulp aan huis. Alle dienstver-
leners worden gescreend en zijn per-
soonlijk gezien. Een vertrouwd gezicht 
bij je aan huis!

Burennetwerk Amsterdam koppelt 
buurtgenoten aan elkaar voor eenvou-
dige burenhulp of laagdrempelig sociaal 
contact. https://www.burennetwerk.nl/ 
of 020 6239771

Buurtverzorgsters: dit zijn buurtbewo-
ners uit Oost die op vrijwillige basis 
iedere week bij u op bezoek komen. 
Zij kunnen samen met u gaan wande-
len, meehelpen met boodschappen of 
gezellig een kopje koffie of thee komen 
drinken. Contact: José van Kooten van 
SIPI/Buurtverzorgsters 020 6382808

Zoek je een luisterend oor, iemand die 
met je meedenkt? Neem dan contact op 
met Buurthulp Amsterdam Oost. http://
buurthulpamsterdamoost.nl/Ata, perso-
nenalarmering https://www.ataperso-
nenalarmering.nl of 020 592 31 31. #

Tijdens de speeddate zijn er 35 matches tot 
stand gekomen

Op een waardige 
manier oud 
worden, is belang-
rijker dan ooit

Mensen blijven langer zelfstandig thuis 
wonen met als gevolg dat er steeds meer 
een beroep wordt gedaan op de fami-


