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1. Inleiding 

LI Aanleiding van het LOV-project 

Over de positie en de belevingswereld van oudere vluchtelingen' is weinig bekend. Uit de 
spaarzame berichten die er over deze groep naar voren komen, wordt gewezen op het grote 
isolement waarin veel oudere vluchtelingen leven. De stichting Bevordering Maatschappelijke 
Participatie (BMP) is door een aantal organisaties van en voor vluchtelingen benaderd met de 
vraag of het mogelijk is om een initiatief te ontwikkelen rond de maatschappelijke positie van 
oudere vluchtelingen, en een project te starten dat de levensloop van oudere vluchtelingen en 
de mogelijkheden die er zijn om hun isolement te doorbreken in kaart brengt. 

BMP is op deze vraag ingegaan omdat zij constateert dat veel vluchtelingen, om 
uiteenlopende redenen, zich nauwelijks realiseren dat zij ouder worden. Ook bestaan er 
weinig mogelijkheden voor oudere vluchtelingen om aan hun omgeving te vertellen wie ze 
zijn en wat hun levenservaring is. Daamaast vindt BMP het belangrijk om haar methodische 
kennis in te zetten om samen met oudere vluchtelingen zelf een programma te ontwikkelen 
dat hen in staat stelt om meer op eigen kracht te coramuniceren met hun omgeving, te laten 
zien wie zij zijn en daarmee hun eigen integratie ter hand te nemen. 

1.2 'DoeV van het LOV-project 

De stichting BMP is in oktober 2002 gestart met het Project Levensloop Oudere 
Vluchtelingen (LOV). Het doel van het project is om door middel van een gestructureerde 
aanpak de levensloop van oudere vluchtelingen op zodanige wijze in kaart te brengen dat 
hiermee de bouwstenen worden gelegd voor een op individuele expressie gericht 
empowermentprogramma. Het begrip levensloop moet breed opgevat worden. De nadruk ligt 
(juist) niet bij voorbaat op het vluchtverhaal en de slachtofferrol waarmee oudere 
vluchtelingen veelal geassocieerd worden. Oudere vluchtelingen worden gestimuleerd om zelf 
gedenkwaardige gebeurtenissen uit hun levensloop naar voren te halen en vorm te geven via 
diverse expressiemiddelen (zoals het schrijven van gedichten, het maken van tekeningen en/of 
muziek). Deze gedenkwaardige gebeurtenissen kunnen de vluchtgeschiedenis en daaraan 
gepaarde gevoelens van verlies zijn, maar kunnen ook te maken hebben met gelukkige 
perioden in het leven. 

Het LOV-project is opgezet als een zoektocht naar de factoren die bepalend zijn voor 
de levensloop van oudere vluchtelingen en naar behoeften die zij hebben op het gebied van 
sociale relaties en expressie. Daamaast is het een experiment waarin op basis van een aantal 
uit te proberen activiteitenconcepten en expressiemiddelen een programma en een methode 
ontwikkeld worden die vluchtelingen zelf en de organisaties die met hen werken, in staat 
stellen de grote potentie van deze groep aan te boren en hun inburgering te vergemakkelijken. 
In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreider in op de uitgangspunten van het LOV-project en de wijze 
waarop BMP dit project vorm heeft gegeven. Wij volstaan hier met de vermelding dat het 
LOV-project uit twee fasen bestaat en de rapportage die voor u ligt betrekking heeft op fase 1. 
Fase 2 vangt aan in het najaar van 2003. 

' Onder oudere vluchtelingen worden in het LOV-project personen van 45 jaar en ouder gerekend. Dit lijkt een 
jonge ondergrens. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat veel vluchtelingen afkomstig zijn uit 
gebieden waar de gemiddelde leeftijd waarop mensen sterven veel lager ligt dan in het Westen (lees: Nederland). 
In deze gebieden is men eerder 'cud' en wordt men ook als zodanig beschouwd dan in Nederland. 
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1.3 De observatie van fase 1 van het LOV-project 

De uitgangspunten 'zoektocht' en 'experiment' maken dat in het LOV-project niet wordt 
gewerkt volgens een van tevoren vastgelegd programma. Men zou kunnen zeggen dat het 
programma vorm krijgt binnen het project zelf. Omdat BMP behoefte heeft aan een exteme 
reflectie op de in het LOV-project gehanteerde methodiek, heeft zij het Instituut voor 
Migratie- en Etnische Studies (IMES) benaderd om de taak van 'observator' van het LOV-
project op zich te nemen. Ten eerste omdat het IMES gespecialiseerd is op het gebied van 
onderzoek naar de maatschappelijke en sociale integratie van mensen met een niet-
Nederlandse achtergrond. Ten tweede is de stichting BMP van mening dat een beschouwing 
van een nieuwe projectmethode het best gebaat is bij een onbevangen kijk op ontwikkelingen 
binnen het project. Gevestigde organisatieadviesbureaus zouden de rol van observator op zich 
kunnen nemen, maar werken naar mening van BMP volgens een vast stramien en sterk 
gestructureerde methodieken die niet toepasbaar zijn voor een beschouwing van het LOV-
project. Het IMES heeft zich bereid verklaard deze rol van 'observator' op zich te nemen. 

In deze rapportage treft u het verslag aan van de observaties. Hoofdstuk 2 bevat een 
toelichting op de gehanteerde methodologie van de observatie. In Hoofdstuk 3 wordt de opzet 
van het LOV-project verduidelijkt. Hoofdstuk 4 behelst een weergave van drie inhoudelijke 
onderdelen van de eerste fase van het LOV-project: het jongerenweekend, het gemengde 
ouderenweekend en het weekend voor Vietnamese ouderen. In hoofdstuk 5, tenslotte, 
presenteren wij de uit onze observaties voortgekomen bevindingen. 
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2. Methodische verantwoording 

In dit hoofdstuk gaan we in op de methodologie die ten grondslag ligt aan de observatie van 
fase 1 van het LOV-project. We behandelen achtereenvolgens de rol van de observator in het 
project, de onderdelen van het project waarop de observaties zich concentreren en de 
momenten en wijze waarop de observaties plaatsgevonden hebben. 

2.1 De spelregels van observator 
De observator van het LOV-project (een onderzoeker van het IMES) heeft de rol op zich 
genomen van betrokken toeschouwer. Hij stelde zichzelf vragen bij de richting die fase 1 van 
het project op is gegaan, zonder zich verder in het proces te mengen, en lette op de 
inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn als ook op de consequenties van die keuzes. Door 
betrokkenen op verschillende momenten te ondervragen probeerde de observator zich een 
beeld te vormen van de ontwikkeling van deze fase van het project. 

De observator opereerde onafhankelijk van welke betrokkene bij het project dan ook. 
Ten eerste door verslaglegging te doen zonder inmenging van deze betrokkenen. Uitzondering 
was de situatie waarbij de observator derden heeft gevraagd een conceptversie van het verslag 
te becommentarieren. Ten tweede was de observator in principe vrij in de keuze voor de 
gesprekspartners. 

2.2 De focus van de observatie 

Het LOV-project bestaat uit verschillende programma- en organisatorische onderdelen (zie 
ook hoofdstuk 3). Gezien de beperkt beschikbare tijd is ervoor gekozen om de observatie 
vooral te concentreren op de belangrijkste kristallisatiepunten van de inhoudelijke kant van 
het project. De nadruk in deze rapportage ligt daarmee op een beschrijving en beschouwing 
van de drie georganiseerde weekenden: een voor jongere vluchtelingen, een voor een etnisch 
gemengde groep oudere vluchtelingen en een voor een groep oudere vluchtelingen van 
Vietnamese afkomst. Getracht is om in beeld te krijgen hoe deze weekenden tot stand zijn 
gekomen, welke impact deze weekenden hebben gehad op deelnemers, in hoeverre is voldaan 
aan de uitgangspunten voor het project (zie hoofdstuk 3) en welke lessen BMP heeft 
getrokken uit de organisatie en opzet van de weekenden. 

Deze focus op de inhoudeUjke kant van het project wil niet zeggen dat wij geen belang 
hechten aan de organisatorische kant. Wij zijn ons ervan bewust dat de inhoud en voortgang 
van een project deels bepaald wordt de wijze waarop een project organisatorisch is ingericht 
en zullen, voor zover het beschikbare observatiemateriaal het toelaat, hierop ingaan. Bij een 
eventuele observatie van fase 2 zal meer aandacht besteed worden aan dit aspect van het 
project. 

2.3 De observatiemomenten 

Fase 1 van het LOV-project is op verschillende momenten en op diverse wijzen bekeken. De 
kem van de observaties werd gevormd door gesprekken die zijn gevoerd met de projectleider 
van het LOV-project, de directeur van BMP en met deelnemers aan de weekenden. Met de 
projectleider en de directeur gezamenlijk zijn twee gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek is 
gehouden voordat de drie weekenden hadden plaatsgevonden. Hier stond centraal wat de 
algemene uitgangspunten van BMP zijn en hoe deze terugkomen in het LOV-project. Verder 
is gesproken over de totstandkoming van het LOV-project en de voorbereidingen op de 
weekenden. Het tweede gesprek is gevoerd nadat de weekenden achter de rug waren. Het 
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zwaartepunt van dit gesprek lag op het verloop van de weekenden. Er is gepraat over de 
uitvoering van de verschillende programmaonderdelen, de mate waarin verwachtingen zijn 
uitgekomen, op welke punten de uitvoering verbeterd kan worden en welke ervaringen 
kunnen worden meegenomen naar fase 2. De gesprekken met de projectleider en directeur 
zijn vrij uitvoerig geweest. Elk van de gesprekken heeft rond de twee en een half uur in beslag 
genomen. 

Om het beeld van de weekenden meer compleet te maken, heeft de observator te 
kennen gegeven naast de projectleider en de directeur tevens een deelnemer van ieder 
weekend interviewen. Aan deze wens is tegemoet gekomen. Van de deelnemers van het 
jongerenweekend is een gesprek gevoerd met een Somalische jongen, van het gemengde 
weekend is een mevrouw van Iraanse afkomst ondervraagd en van het Vietnamese weekend is 
een echtpaar geinterviewd. Zij zijn gevraagd naar de wijze waarop zij bekend zijn geraakt met 
het LOV-project in het algemeen en het weekend in het bijzonder, met welke verwachtingen 
zij naar het weekend zijn gekomen, hoe zij de activiteiten en de samenwerking met andere 
deelnemers en docenten ervaren hebben en wat zij voor zichzelf hebben overgehouden aan de 
ervaringen die zij tijdens het weekend hebben opgedaan. De gesprekken met de deelnemers 
hebben ongeveer een uur per interview geduurd. 

De deelnemers aan de weekenden zijn geworven met behulp van de LOV-projectleider. Deze 
heeft een voorselectie gepleegd waarbij een redelijk tot goede beheersing van Nederlandse 
taal van de informant het belangrijkste selectiecriterium was. De projectleider heeft aan 
potentiele informanten gevraagd of zij bereid waren mee te doen aan de observatie. Wanneer 
informanten toezegden, zijn de bereikbaarheidsgegevens van de informanten doorgegeven aan 
de onderzoeker. 

Een kwetsbaar punt van deze wijze van rekrutering is de sleutelrol die de projectleider 
heeft. Het gevaar bestaat dat de projectleider alleen de deelnemers uitkiest waarvan bekend is 
dat zij tevreden zijn over het verloop van het weekend. Desondanks is voor deze opzet 
gekozen gezien de korte tijdspanne waarbinnen de observatie en verslaglegging gedaan 
moesten worden. Een voordeel van de gevolgde werkwijze is namelijk de snelheid waarmee 
informanten gerekruteerd kunnen worden. De bekendheid van en vertrouwdheid met de 
projectleider voor de deelnemers speelt hierin een belangrijke rol. Overigens zal in hoofdstuk 
4 blijken dat informanten naast lof over het weekend ook enige kritische kanttekeningen 
plaatsen. Dit duidt erop dat de projectleider de gevolgde wervingsprocedure op integere wijze 
heeft toegepast. 

Naast het houden van interviews is de observatie van het project aangevuld met een bezoek 
van de onderzoeker aan een dagdeel van het Vietnamese weekend. Dit gaf de mogelijkheid 
om sfeer te proeven en om de interactie tussen deelnemers, docenten en organisatoren met 
'eigen ogen en oren' waar te nemen. Ten slotte had de onderzoeker inzage in interne 
documenten (verslagen van bijeenkomsten ter voorbereiding en begeleiding van het project, 
projectvoorstellen) om zo beter zicht te krijgen op de context waarbinnen fase 1 van het LOV-
project zich heeft voltrokken en heeft hij enkele video's bekeken die gemaakt zijn tijdens het 
jongerenweekend en het gemengde ouderenweekend. 
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3. De opzet en uitwerking van fase 1 van het LOV-project 

In de vorige hoofdstukken is in globale termen gesproken over het LOV-project en is te 
kennen gegeven dat het LOV-project bestaat uit twee fasen. In de komende paragrafen zetten 
wij uiteen wat fase 1 van het LOV-project concreet inhoudt. Paragraaf 3.1 bevat een beknopte 
weergave van de algemene uitgangspunten van BMP en wordt uiteengezet hoe deze 
uitgangspunten vorm krijgen binnen het LOV-project. In paragraaf 3.2 zullen de verschillende 
onderdelen van het project worden onderscheiden. Voor de volledigheid gaan we in de 
afsluitende paragraaf 3.3 kort in op de plannen voor fase 2 van het LOV-project. 

Dit hoofdstuk is een interpretatie van de gesprekken die zijn gevoerd met de projectleider en 
directeur en bestudering van (interne) BMP-documenten met betrekking tot het LOV-project 
(het projectvoorstel Levensloop Oudere Vluchtelingen, verslagen van voorbereidende 
gesprekken, brochures voor de weekenden). 

3.1 Uitgangspunten van de stichting BMP en het LOV-project als concrete uitwerking 
daarvan. 

BMP heeft centrale aandacht voor de gevolgen van scheve welvaartsverhoudingen tussen 
'arm' en 'rijk' of tussen Noord en Zuid. Deze aandacht krijgt vorm in projecten die tot doel 
hebben de situatie van personen te verbeteren. Zij richt zich daarbij vooral op het ontwikkelen 
van nieuwe, innovatieve activiteiten en methoden. In haar werkzaamheden probeert zij zo 
concreet mogelijk mensen handelingsperspectieven aan te bieden om hen daarmee sturing aan 
het eigen leven te geven. BMP tracht hiermee een proces op gang brengen dat mensen het 
gevoel geeft macht te hebben over de eigen situatie. Het werk van BMP speelt zich de laatste 
jaren af binnen drie kemthema's: 
• Vergiijzing van de samenleving en de positie van ouderen. 
• Mensenrechten. 
• Migratie en de positie van migranten en vluchtelingen 

Creativiteit, themaontwikkeling en structuurontwikkeling zijn sleutelbegrippen in de BMP-
projecten. BMP poogt bestaande probleemkwesties via originele invalshoeken te benaderen. 
Deze invalshoeken zijn de ene keer ingegeven door actoren uit het veld, die BMP wijzen op 
zaken die tot op dat moment onderbelicht zijn, maar ook BMP zelf kan constateren dat 
bepaalde maatschappelijke vraagstukken te weinig aandacht krijgen. 

Het LOV-project is het eerste BMP-project waarin creativiteit expliciet als centraal 
sleutelbegiip naar voren komt. Het is sterk verbonden met de mensen die aan de wieg van 
BMP hebben gestaan. Hoewel nooit expliciet gedefinieerd door BMP-medewerkers, kan 
gezegd worden dat BMP creativiteit en creatief denken beschouwt als een middel dat ingezet 
kan worden ter bevordering van individualiteit, zelfsturing en ontplooiing. Verandering is 
uitgangspunt, met als doel mensen te laten 'reizen' en te laten 'ontdekken'. Daarmee is niet 
gezegd dat BMP zonder meer aanneemt dat mensen zijn vastgeraakt in demotiverende 
patronen of zijn terechtgekomen in een negatieve spiraal. Wei is het zo dat BMP probeert 
onbekende of onderbelichte potenties van mensen aan te boren en hen op deze manier 
interactieve patronen en visies wil laten ontwikkelen. Mensen kunnen dan anders naar 
anderen en naar zichzelf gaan kijken en zelfverzekerder in het leven staan, met andere 
woorden: van slachtoffer tot producent of regisseur van het eigen leven worden. 

In de visie van BMP is creativiteit een gelaagd begrip dat op verschillende niveaus is 
terug te vinden. Het kan worden toegepast op het individuele niveau door personen op een 
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andere manier naar hun leven te laten kijken. Daamaast kan het ook betrekking hebben op het 
niveau van organisaties, instellingen en instituties. Systemen zijn dominant en vaak weinig 
flexibel. Waar BMP naartoe wil is dat er een vemieuwde interactie komt tussen 
systemen/instituties en individuen, maar -in het concrete geval van het LOV-project- ook 
tussen generaties vluchtelingen. 

De stichting BMP beschouwt zich niet als belangenbehartiger. Zij zet bepaalde 
processen in gang. Wanneer dit eenmaal is gebeurd trekt zij zich terug en laat een eventuele 
institutionalisering van (succesvolle) initiatieven en activiteiten over aan anderen. 

Het project Levensloop Oudere Vluchtelingen is exploratief van aard. Anders dan andere 
projecten, wordt in LOV niet gewerkt vanuit een van tevoren vastgelegde werkwijze en ook 
niet met afgebakende eindtermen. In de loop van het project neemt het programma vastere 
vormen aan. Geheel in lijn met de BMP-uitgangspunten is het een zoektocht en een 
•experiment met als doel vluchtelingenouderen, die vaak in een isolement terecht zijn 
gekomen, weer als zelfbewuste personen te laten deelnemen aan de samenleving, maar ook 
om (vluchtelingen)organisaties en -instellingen erop te wijzen dat er andere dan de geijkte 
benaderingswijzen zijn om de positie van oudere vluchtelingen te verbeteren. Hoewel het 
kader ruim geformuleerd is, zijn er wel enkele ankerpunten in het project te herkennen. 
Oudere vluchtelingen staan centraal. Zij krijgen de gelegenheid om via expressie (schrijven 
van verhalen of gedichten, tekenen, musiceren of anderszins) vorm te geven aan belangrijke 
momenten uit hun leven. In het LOV-project wordt geprobeerd condities aan te brengen 
waardoor deze vorm van creativiteit kan ontstaan. Doordat vluchtelingenouderen 
gestimuleerd worden om ook expressie te geven aan gelukkige herinneringen, hoopt BMP de 
negatieve spiraal waar velen in terecht zijn gekomen, te doorbreken. 

Uit een voorbereidende ronde gesprekken met sleutelfiguren uit de gemeenschappen^ 
bleek dat er veel behoefte was aan een initiatief als het LOV-project: oudere vluchtelingen 
worden telkens geconfronteerd met negatieve zaken en problemen. Omgekeerd probeert BMP 
met het LOV-project organisaties te wijzen op de problematiek van oudere vluchtelingen. Zo 
heeft zij bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk de afgelopen jaren aangesproken over wat er gaat 
gebeuren na de poort en welke rol zij denkt te vervullen bij de integratietrajecten van (oudere) 
vluchtelingen. Naast specifieke (vluchtelingen)organisaties worden ook algemene instellingen 
benaderd voor een bijdrage aan het verbeteren van de positie van oudere vluchtelingen. In het 
geval van het LOV-project, waarin expressie een centraal begrip is, dient een organisatie als 
Kunstweb als voorbeeld (in bijlage 1 treft u een overzicht aan van de (vele) contacten die 
BMP heeft opgedaan in het LOV-project). In gesprekken met BMP heeft deze te kennen 
gegeven met (oudere) vluchtelingen te willen werken. BMP onderzoekt op haar beurt welke 
mogelijkheden er voor dergelijke instellingen zijn om zich in te zetten voor oudere 
vluchtelingen. 

BMP probeert de invuUing van het LOV-project zoveel mogelijk in samenwerking te 
doen met anderen. Het is niet zo dat zij het programma bedenkt en dat mensen of groepen 
daar in moeten passen. Men is juist groot voorstander van interactie. Een voorbeeld hiervan is 
het contact met een groep Somalische vluchtelingen die zich wilde inzetten voor ouderen. 
Samen met BMP zijn er plannen om een boekje te maken met verhalen en tekeningen. BMP 
kan dit faciliteren en tegelijkertijd worden ideeen opgedaan voor het LOV-project en krijgt 
het project meer bekendheid binnen de (Somalische) vluchtelingengemeenschap. Het streven 
naar interactie komt ook naar voren in de rol die oudere vluchtelingen in het LOV-project 

^ Deze contacten zijn uitgediept/ontstaan in het AVOV-project. AVOV staat voor Activerende Verkenning naar 
de positie van Oudere Vluchtelingen. In dit BMP-project kregen vluchtelingenouderen door middel van 
interviews en groepsgesprekken de gelegenheid hun verhaal te vertellen en hun beelden te geven over ouder 
worden. 
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hebben. Zij krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en beslissen zelf welke 
belangrijke momenten zij door middel van expressie vorm willen geven. BMP probeert 
daarmee te voorkomen mensen in een keurslijf te dwingen. In het proces van vormgeven wil 
zij zo min mogelijk als stoorzender optreden. 

3.2 Fase 1 van het LOV-project: programma-onderdelen 

3.2.1 De organisatie van fase 1 

Fase 1 van het LOV-project kent een tweetal organisatorische eenheden. De eerste is het 
projectteam bestaande uit een projectleider (een staflid van de stichting BMP) en een aantal 
freelancers. De projectleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en methodische 
uitwerking van het programma, de voorbereiding van de interviews en groepsgesprekken en 
de coordinatie van het project als geheel. De groep freelancers bestaat deels uit personen die 
voorbereidende gesprekken hebben gevoerd met personen, organisaties en instellingen en zijn 
ingezet bij de werving van deelnemers, en deels uit het docentencorps dat is ingezet voor de 
LOV-weekenden. 

Daamaast is er een stuurgroep van gezaghebbende personen uit diverse geledingen 
van de Nederlandse samenleving waaronder personen afkomstig uit verschillende 
vluchtehngen gemeenschappen en organisaties (zie bijlage 1 voor een overzicht van de 
stuurgroepleden). De stuurgroep speelt een belangrijke rol in de (inhoudelijke) reflectie over 
de vraagstukken die in en rond het project spelen en geeft op grote lijnen adviezen over de 
voortgang. 

3.2.2 De inhoudelijke opzet van fase 1 

In fase 1 van het LOV-project hebben de uitvoerders individuele gesprekken gevoerd met 
sleutelfiguren uit de diverse vluchtelingengemeenschappen, met jongere vluchtelingen over 
hun beeld van hun ouders/oudere vluchtelingen uit hun gemeenschap, met oudere 
vluchtelingen over hun levensloop en met Nederlandse organisaties en instellingen (zie 
bijlage 1 voor een overzicht). Het organiseren en uitvoeren van een drietal 'proef-weekenden 
(een voor jongeren, een weekend met oudere vluchtelingen uit diverse etnische groepen en 
een weekend voor oudere Vietnamese vluchtelingen) vormen de kristallisatiepunten van fase 
1. 

BMP beschouwt deze weekenden als onderdeel van de zoektocht, vandaar de term 
proefweekenden. De opgedane ervaringen worden ingezet in fase 2 van het project. De 
weekenden zijn bewust laagdrempelig gehouden om de deelname te stimuleren. Voor zowel 
de jongeren als de ouderen waren er niet tot nauwelijks kosten aan deelname verbonden. 

Het jongerenweekend 

Het jongerenweekend vond plaats in het weekend van 26/27 april 2003. 13 jongeren hebben 
aan het weekend deelgenomen: twee uit Iran, zes uit Afghanistan, vier uit Somalie en een uit 
Syrie. Zij zijn geworven via organisaties en groepen die BMP kent van eerdere projecten 
(bijvoorbeeld AVOV) en via organisaties en groepen waar BMP in de loop van het LOV-
project contact mee heeft gekregen. Er is een folder gemaakt waarin het weekend werd 
aangekondigd. Deze is in beperkte mate oplage aan organisaties verstuurd. 
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Er zijn verschillende redenen geweest om jongeren in het project te betrekken. Ten eerste 
kennen jongeren verhalen over ouderen, leuke maar wellicht ook minder leuke, die nog niet 
bekend zijn. Deze verhalen kunnen gebruikt worden om in de ouderenbijeenkomsten een 
gesprek op gang te brengen. Daamaast is het ook van belang om erachter te komen hoe de 
communicatie tussen jongere en oudere vluchtelingen verloopt. Ervaringen uit eerdere 
projecten hebben de medewerkers van BMP geleerd dat een gesprek met jongeren over hun 
ouders een direkt effect heeft op de verhouding met hun ouders. Jongeren willen naar 
aanleiding van dergelijke gesprekken meer weten over hun ouders en hun generatiegenoten. 
Daarmee ontstaat binnen een gemeenschap een voedingsbodem waarop ouderen op oprechte 
aandacht van de jongeren kunnen rekenen. 

Omdat een van de uitgangspunten van het project was om expressiemanieren in te 
zetten die aansluiten op wat deelnemers leuk vinden, is bij de jongeren bedacht om hen een 
videoweekend aan te bieden waarin zij leerden omgaan met een camera, instmcties kregen 
voor het maken van een filmpje en voor zichzelf een beeld zouden krijgen wat ze wilden 
vastleggen. De videocamera is ook ingeschakeld omdat deze als een buffer kan dienen. Een 
camera kan tussen interviewer en geinterviewde een bepaalde afstand scheppen die het 
gesprek tussen jongeren en ouderen makkelijker op gang kan brengen. Bovendien biedt een 
videotape de gelegenheid aan ouderen om in een voor hun vertrouwde omgeving kennis te 
nemen van de beelden van jongeren over de oudere generatie. Dit kan minder confronterend 
zijn dan een face-to-face gesprek. 

Het weekend stond onder gezamenlijke leiding van een docent van Open Studio, die veel 
trainingservaring heeft op het gebied van het medium film/video, en de projectleider van 
BMP, die de procesgang van het weekend in de gaten hield. Zij hebben samen het programma 
vastgesteld. 

De jongeren kregen verschillende opdrachten. Bij aankomst op de accommodatie, 
waar zij het hele weekend zouden verblijven, kregen zij een camera in handen en mochten 
zonder enige instmctie enkele opnames maken. Deze werden later besproken. Verder werden 
zij geinstmeerd over verschillende zaken met betrekking tot het maken van een filmpje. Zo is 
er gepraat over het in elkaar zetten van een draaiboekje, is een 'beginnersfilmpje' getoond op 
basis waarvan jongeren werden uitgenodigd om 'fouten' in het filmpje op te sporen, is een 
reclamefilmpje vertoond om duidelijk te maken dat je in 30 seconden een heel verhaal kunt 
vertellen en hebben jongeren elkaar met een camera geinterviewd met als centrale vraag: wat 
is je toekomstdroom? 

Het inhoudelijke deel van het programma bestond uit het praten over ouderen aan de 
hand van een kaartjes waarop jongeren woorden hadden geschreven die zij associeren met 
ouderen. Als laatste opdracht moesten zij bedenken wat voor eindfilmpje zij wilden maken 
over oudere vluchtelingen en hier ook enkele opnames voor te maken. De jongeren werden 
ingedeeld naar woonplaats/regio, dit in verband met de huiswerkopdracht. Deze opdracht 
luidde om binnen twee weken een draaiboekje in te leveren en met een camera op pad te gaan 
om -met medewerking van een of meerdere oudere vluchtelingen- hun beelden en 
opvattingen over oudere vluchtelingen vast te leggen. 

Ouderenweekenden 

De twee ouderenweekenden werden georganiseerd van 9 t/m 11 mei 2003 voor de etnisch 
gemengde groep en van 30 t/m 1 juni 2003 voor de Vietnamese groep. Aan de gemengde 
groep is deelgenomen door mensen uit Afghanistan, Somalie, Ethiopie, Iran, (ex-)Joegoslavie, 
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Nigeria en Vietnam. De deelnemers zijn geworven via organisaties en sleutelfiguren uit het 
BMP-netwerk (waaronder enkelen die via het AVOV-project bij BMP terecht zijn gekomen). 
Naar alle contacten die potentiele deelnemers konden aandragen is een folder toegestuurd. 
Deze folders zijn in een beperkt aantal gedrukt en ook selectief verspreid. Aan mogelijke 
deelnemers is verteld wat het doel van het weekend is, waarbij het low profile is gehouden dat 
er in het weekend ook aan expressievormen gedaan zou worden. De inschatting was dat dit 
het weekend anders minder aantrekkelijk zou maken voor kandidaat-deelnemers. Er is in de 
communicatie meer aandacht besteed aan andere zaken en thema's, bijvoorbeeld dat mensen 
de gelegenheid kregen om hun levensverhalen te vertellen en dat in het project ook de jongere 
generatie erbij is betrokken. Voor oudere vluchtelingen is dit een interessant punt omdat ze 
van mening zijn dat ze een taak hebben in de overdracht. Deze wervingsaanpak is uitgedacht 
in overleg met sleutelfiguren uit vluchtelingengemeenschappen en -organisaties. Met hen zijn 
gesprekken gevoerd om erachter te komen hoe je mensen op de juiste manier aanspreekt en ze 
kunt overtuigen van het belang van het project. 

Aan het gemengde weekend hebben 18 oudere vluchtelingen deelgenomen. Aan het 
Vietnamese weekend hebben rond de twintig personen meegedaan. 

Het is een bewuste keuze geweest om zowel een weekend te organiseren voor een etnisch 
homogene groep (Vietnamezen) als voor een etnisch diverse groep omdat dit de mogelijkheid 
biedt om verschillende opzetten met elkaar te vergelijken. Uit vorige projecten wist BMP dat 
er van gemengde groepen veel inspiratie uit kan gaan. Binnen homogene groepen kan men erg 
vastzitten binnen de eigen discussies, worden bepaalde denkbeelden versterkt en kunnen er 
sociale hierarchische patronen heersen die een open discussie in de weg staan. In nieuwe 
groepen moet status weer verworven worden en voelen personen zich vrijer in discussies en 
gesprekken. 

Het zou voor de hand liggen om met deze kennis te kiezen voor louter etnisch 
gemengde groepen. Toch wilde BMP in het LOV-project een open vizier behouden. Het 
succes van gemengde groepen wilde men daarom niet vertalen in principes. Vanwege de 
innovatieve opzet van het LOV-project is besloten om ook een weekend voor een homogene 
groep te organiseren. Dit was tevens ingegeven door de roep vanuit het veld dat mensen het 
liefste willen -en ook het beste- functioneren in hun eigen groep. Dit zou sterker gelden voor 
vluchtelingen die in een isolement terecht zijn gekomen. De enige manier om iets uit ze te 
krijgen is door ze de geborgenheid van de eigen groep aan te bieden en ze de gelegenheid te 
geven zich te uiten in de eigen taal. 

De projectleider heeft extra gelet op reacties en gemotiveerdheid van deelnemers aan 
de workshops omdat het voorstelbaar is dat er culturele verschillen zijn op het gebied van 
expressie en dat deze tijdens de weekenden naar boven komen. Daamaast heeft de 
projectleider andere zaken in het gaten gehouden zoals de sfeer, de manier waarop mensen 
hun angsten overwinnen om mee te doen en in hoeverre de etnische samenstelling van een 
groep (divers of homogeen) van invloed is op de groepsdynamiek. 

De weekenden bestonden uit verschillende onderdelen. Aan het begin kregen de deelnemers 
de gelegenheid om verhalen te vertellen uit de eigen levensloop (aan de hand van foto's en 
voorwerpen die de deelnemers hadden meegebracht). Deze verhalen hadden betrekking op 
belangrijke momenten in iemands leven, over hoe men zichzelf beschouwt en wat het ouder 
worden voor de persoon betekent, Vervolgens is getracht om deze verhalen vorm te geven 
door middel van expressie. De deelnemers kregen de gelegenheid om zich te uiten via drama, 
tekenen, muziek en teksten (gedichten). In het gemengde ouderenweekend zijn de 
toneelstukjes vastgelegd op video. 
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Voor elk weekend waren een drietal docenten aanwezig om de ouderen te begeleiden 
en te ondersteunen. Voor het gemengde weekend zijn de docenten aangetrokken door de 
projectleider van LOV. Dit waren drie professionele docenten die ter voorbereiding op het 
weekend een bijeenkomst hadden met de projectleider en de BMP-directeur. De tekstdocent 
had de eindverantwoording over het artistieke deel van het programma. De projectleider 
bewaakte de procesgang en hield in de gaten of de vaart in het programma bleef. De werving 
voor docenten voor het Vietnamese weekend verliep anders. De dramadocent, die tevens de 
artistieke leiding zou nemen, is aangetrokken door BMP. De docenten die zich richtten op het 
muzikale en tekstuele deel van het programma, beide van Vietnamese komaf, zijn 
aangetrokken door een sleutelfiguur uit de Vietnamese gemeenschap die nauw betrokken is 
bij het LOV-project en veel werk heeft verricht rond de organisatie van het Vietnamese 
weekend. De dramadocent is van beroep toneelschrijver, de muziekdocent een professionele 
muzikant. De docent tekstdichten is dichter op amateur-basis. 

3.3 Fase 2 van het LOV-project 

Fase 2 van het LOV-project zal bestaan uit 2 praktijkexperimenten waarin mensen 
langduriger met elkaar aan de slag gaan als in fase 1. Een praktijkexperiment heeft betrekking 
op lokale groepen in een viertal gemeenten die ieder aan een eindproduct werken in de vorm 
van bijvoorbeeld een hoorspel of een kleine opera. Die lokale groepen worden gevormd door 
mensen uit de plaatselijke vluchtelingengemeenschappen, samen met personen van lokale 
Nederlandse instellingen. Dit experiment is te beschouwen als een vervolg op de ervaringen 
uit de weekenden. Op dit niveau zullen naar alle waarschijnlijkheid enkele vrijwilUgers van 
verschillende organisaties worden ingezet om het project uit te voeren. Omdat dit een verschil 
is met de (professionele) begeleiding in fase 1, zal dit zorgen voor nieuwe ervaringen en 
leermomenten. 

Het andere praktijkexperiment zal bestaan uit een grote multimediale happening, die 
in mei/juni plaats zal hebben. Dit is een initiatief om het LOV-project een nationaal podium 
geven. Oudere vluchtelingen krijgen hierin de gelegenheid om aan het bredere publiek te laten 
zien wat zij via expressie tot stand hebben gebracht. 

Het LOV-project zal worden afgerond met een publicatie waarin de gehanteerde methodiek 
uiteengezet wordt zodat deze ook voor andere organisaties en instellingen toegankelijk is. 
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4. Observaties van de LOV-weekenden 

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan de ervaringen van zowel BMP als enkele 
deelnemers met de weekenden. We hanteren hiervoor een chronologisch volgorde. In 
paragraaf 4.1 gaan wij in op de werving van de deelnemers, in paragraaf 4.2 komen de 
redenen om mee te doen en de verwachtingen van het weekend aan bod. Paragraaf 4.3 
behandelt de ervaringen tijdens de weekenden. In paragraaf 4.4 kijken we welke nawerking de 
weekenden hebben gehad voor betrokkenen. Paragraaf 4.5 bevat de reflectie van BMP op de 
gehanteerde technieken. Voor de inhoudelijke opzet van het project verwijzen we naar 
paragraaf 3.2.2. 

De input voor dit hoofdstuk is afkomstig van de gesprekken die zijn gevoerd met de 
projectleider en de BMP-directeur en met een deelnemende partij van ieder weekend elk (1 
Somalische jongere, 1 Iraanse mevrouw, 1 Vietnamees echtpaar). We verwijzen in het 
vervolg van dit hoofdstuk naar deze deelnemende partijen met de term informanten. 

4.1 Werving 

BMP heeft deelnemers voor de weekenden geworven via sleutelfiguren en intermediairs die 
zich -al dan niet verbonden aan organisaties - inzetten voor de vluchtelinggemeenschappen in 
Nederland. Tevens heeft BMP folders verspreid waarin de bedoeling van diverse weekenden 
werd toegelicht. 

BMP heeft ervaren dat ieder weekend een eigen dynamiek kende bij de werving van 
deelnemers. Zo bleek het moeilijk om jongeren te rekruteren. Een reden was dat jongeren 
verplichtingen hebben zoals school of studie en daardoor weinig tijd over hebben om zich 
voor een heel weekend vrij te maken. Een andere reden is dat het onderwerp ouderen niet 
altijd even aansprekend voor jongeren is. 

De werving bij het gemengde ouderenweekend leek aanvankelijk weinig succesvol. 
Een week van tevoren waren er slechts 8 aanmeldingen binnen terwijl er 15 plaatsen 
beschikbaar waren. In de laatste week werd dit rechtgetrokken. Uiteindelijk hebben 18 
personen aan het weekend meegedaan. Deze late inschrijving werd volgens BMP mogelijk 
veroorzaakt door een last-minute houding van intermediairs, een andere tijdsbeleving waarbij 
zij minder geneigd zijn dan Nederlanders om dingen al ver van te voren vast te leggen. 
Hierdoor zijn intermediairs waarschijnlijk relatief laat gaan werven. Wellicht hadden de 
deelnemers een zelfde instelling, waardoor de daadwerkelijke aanmeldingen vrij laat 
binnenkwamen. 

De werving bij het Vietnamese weekend leverde nauwelijks problemen op. De 
werving lag in handen van een sleutelfiguur uit de Vietnamese gemeenschap die zich al jaren 
inzet voor Vietnamese ouderen in Nederland. Hij heeft BMP adviezen gegeven om het 
weekend aantrekkelijk te maken (bijvoorbeeld zo laag mogelijke kosten), potentiele 
deelnemers persoonlijk benaderd en het weekend bekendheid gegeven via informatiekanalen 
voor Vietnamezen in Nederland. 

De informanten hebben op verschillende manieren kennis genomen van de weekenden. De 
Vietnamese informanten zijn op het weekend attent gemaakt via een aankondiging in een 
tijdschrift voor Vietnamezen in Nederland. De Iraanse informant is via de voorzitter van een 
organisatie voor Iraanse vrouwen (die ook in de LOV-stuurgroep zit) door BMP opgebeld en 
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uitgenodigd. De Somalische informant is via een multiculturele organisatie voor jongeren in 
contact gekomen met het project. 

De werving is uiteindelijk succesvol gebleken. Alle weekenden zaten vol en BMP moest 
daardoor mensen weigeren. Ook de oudere informanten hadden de indruk dat er grote animo 
was voor de weekenden. Zelf waren zij op tijd met hun aanmelding, maar vrienden, bekenden 
en andere contacten uit hun omgeving waren te laat en konden dus niet meer meedoen. De 
Iraanse informant vond het spijtig dat er een beperkt aantal plaatsen was. Zij is werkzaam 
voor een lokale organisatie voor allochtone ouderen en had graag enkele van deze ouderen, 
die vluchteling zijn en in een isolement terecht zijn gekomen, meegenomen. 

4.2 Redenen om mee te doen aan de weekenden 

Er zijn volgens BMP diverse motieven geweest voor deelnemers om mee te doen. Zo werd 
ingeschat dat de helft van het aantal jongeren uit het videoweekend vooral kwam om te leren 
een filmpje te maken. De andere helft deed mee omdat zij interesse hadden in het onderwerp 
'oudere vluchtelingen'. Het was voor BMP niet duidelijk met welke motieven oudere 
vluchtelingen naar het gemengde weekend kwamen. Er was een duidelijker beeld over de 
deelnamemotieven voor het Vietnamese weekend. Vietnamezen wilden vooral meedoen om 
landgenoten te ontmoeten, in de eigen taal te spreken en herinneringen op te halen. Ook de 
lage deelnamekosten speelden een rol. Een deelnamemotief dat voor alle ouderen belangrijk 
leek, was om verhalen te vertellen die ook voor de volgende generatie interessant zijn. 

Deze beelden komen overeen met de verhalen van de meeste informanten. De 
informant uit het jongerenweekend wist niet precies waar het over ging maar had wel een idee 
dat het iets met video zou zijn en dat het thema 'jong over oud' was. Hij werd voomamelijk 
aangetrokken door het expressieve onderdeel: hij had nog nooit een camera in handen gehad, 
hoewel hij een enorme filmliefhebber is, en was nieuwsgierig naar de (technische) 
mogelijkheden van het medium 'video'. Het was bekend dat het onderwerp 'oudere 
vluchtelingen' aan bod zou komen, maar daar lag niet zijn eerste prioriteit om mee te doen. 
Tot aan het weekend had hij zich nog nauwelijks bewust beziggehouden met deze 
problematiek. 

De Iraanse informant had begrepen dat het gemengde ouderenweekend bedoeld was 
om oudere vluchtelingen uit hun isolement te halen. Omdat zij zich inzet voor Iraanse, Iraakse 
en Afghaanse ouderen en deze situatie van isolement vaak aantreft, heeft zij zich aangemeld. 
Zij wist dat de groep etnisch divers van samenstelling was. Ook dat was voor haar een 
aanleiding om mee te doen: zij wilde meer weten van ervaringen van vluchtelingen uit andere 
landen. Daamaast had ze er behoefte aan om er even uit te zijn. Dat het weekend werd 
voorgesteld als een gezellige manier om nieuwe mensen te ontmoeten heeft geholpen in haar 
beslissing om mee te doen. De informant was vagelijk bekend met het programma. Ze wist 
dat er iets gedaan zou worden met expressie, maar ze wist niet wat er precies zou gaan 
gebeuren. 

Het Vietnamese echtpaar wilde graag meedoen om landgenoten te ontmoeten en zich 
weer even Vietnamees onder de Vietnamezen te voelen, om onder mensen te verkeren waar 
zij de taal en achtergrond mee delen. In hun huidige woonplaats zijn weinig Vietnamezen te 
vinden, terwijl in hun vorige woonplaats veel Vietnamezen wonen waar zij contact mee 
hadden. Dit maakt het gemis aan contact met landgenoten in hun huidige situatie des te groter. 
Het was bekend dat iedereen verhalen over de eigen levensloop zou vertellen. Ook dit was 
een aantrekkelijk punt om zich aan te melden: het droeg bij aan de belofte om herinneringen 
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aan Vietnam op te halen. Het was niet bekend dat in het weekend gewerkt zou worden met 
verschillende expressievormen. 

4.3 Ervaringen tijdens de weekenden 

Tijdens de weekenden speelden er vele dingen tegelijk. Deelnemers waren (deels) 
onbekenden voor elkaar en moesten aan elkaar wennen, er was interactie tussen deelnemers 
en de docenten, velen waren onbekend met expressie en moesten daar mee leren omgaan, 
onderwijl moest het programma doorgang vinden. Om de ervaringen tijdens de weekenden 
overzichtelijk te maken hebben wij enkele elementen van de weekenden onderscheiden: 
ervaringen met betrekking tot a) het programma, b) de docenten en de begeleiding en c) de 
sfeer en interactie tussen de deelnemers. 

4.3.1 Het programma 

BMP is zeer tevreden over de wijze waarop de programma's van de weekenden verlopen zijn. 
De jongeren reageerden heel gemotiveerd en leergierig op het programma-aanbod. Ze grepen 
de kans om weer wat te leren met beide handen aan. Er was in het weekend geen moment van 
verveling te bespeuren. 

Ook in het gemengde ouderenweekend werd volgens BMP enthousiast gereageerd op 
de verschillende activiteiten. Er was een goed evenwicht tussen emst (die vooral naar voren 
kwam in de levensverhalen) en vrolijkheid (die veelal werd gebracht door de muziek). Er 
werd volop meegedaan aan de workshops en de deelnemers vonden het heel leuk om nieuwe 
dingen te leren en waren trots op wat zij creeerden. De deelnemers namen het programma ook 
inhoudelijk serieus. In de toneelstukjes (die op video zijn gezet) bleven zij dicht bij zichzelf 
en hun eigen belevingswereld. Zo beeldde een tandarts uit Afghanistan liefdevol zijn beroep 
uit (dat hij nu niet meer uitoefent). De deelnemers voelden zich blijkbaar vertrouwd genoeg 
om dit voor het voetlicht te brengen. 

Afgaand op de reacties van de deelnemers van het Vietnam-weekend concludeert 
BMP dat zij zeer tevreden waren over het programma. Mensen waren ontroerd en heel blij dat 
ze mee hadden gedaan. Zij gaven ook aan dat zij hun grenzen hadden verlegd. Aanvankelijk 
leek het anders te lopen. Er waren Vietnamese ouderen die na de zware vrijdagavond, waarin 
mensen tragische, verdrietige en moeilijke periodes uit hun leven oprakelden, niet hadden 
geslapen en zaterdagochtend eigenlijk weg wilden, hoewel men het ook van groot belang om 
het eigen verhaal te vertellen. Het werd binnen deze context als heel prettig ervaren om 
daama gedichten en muziek te maken en te tekenen zodat men niet in die zwaarmoedige sfeer 
bleef hangen. Zo kwam er meer actie en beweging in het weekend. 

De Somalische informant was zeer tevreden over de programma-inhoud van het 
jongerenweekend. Hij heeft veel kennis opgedaan over het filmen, hoe een reportage in elkaar 
gezet kan worden en hoe dingen het beste in beeld gebracht kunnen worden. Bovendien heeft 
hij geleerd om nauw met anderen samen te werken. Ook het thema 'ouderen' was volgens 
hem goed in het programma verweven. Omdat er een filmpje over ouderen gemaakt moest 
worden, leerde hij zich te verplaatsen in de situatie van ouderen. Het filmpje waaraan hij 
meewerkte (het ging over een zoon die geen tijd heeft voor zijn vader die hem nodig heeft) 
hood ook gelegenheid om aan te geven hoe sommige jongeren over ouderen denken. 

De Iraanse informant van het etnisch gemengde ouderenweekend vond het programma 
deels aansprekend, deels overbodig. Wat haar het meest beviel en wat zij het meest leerzaam 
vond waren de verhalen van de deelnemers. De verhalen uit andere delen van de wereld 
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waren tot haar verrassing zeer herkenbaar. De verschrikkelijke ervaringen die tot haar vlucht 
hadden geleid bleken niet alleen voor mensen uit landen als Iran, Irak en Afghanistan 
weggelegd te zijn. De mensen hadden begrip voor elkaar en er kwamen zoveel verhalen op 
tafel dat de eigen situatie gerelativeerd werd. 

Het expressiedeel van het weekend werd als minder interessant ervaren. Het dansen, 
het maken van muziek en het toneelspelen vond de informant nog wel leuk, maar het 
schrijven van de gedichten en het tekenen beschouwde zij als meer iets voor kinderen. Toch 
deed ze mee omdat iedereen meedeed. Ze merkte wel dat ze tijdens deze onderdelen moe 
werd ('maar ik weet dat er in zulke projecten ook iets van leren bij moet zijn. Het kan niet 
alleen voor de gezelligheid'). Als zij zelf het programma zou mogen samenstellen zou ze 
naast het vertellen van verhalen ook tijd in ruimen voor informatie en vooriichting over 
allerlei (sociale) wetgeving en over thema's als 'wat je als oudere vluchteling van je kinderen 
kunt verwachtingen in Nederland'. 

De Vietnamese informanten vonden het vertellen van verhalen waardevol. Het was de 
eerste keer dat zij de verhalen over Vietnam en de vlucht vanuit Vietnam zo in detail hebben 
gehoord en hun eigen verhaal hebben verteld in een grote groep. De verhalen waren 
confronterend en vaak kwam de vraag naar voren waarom Vietnam verlaten moest worden. 

De informanten wisten niet dat expressie onderdeel uitmaakte van het programma en 
waren onaangenaam verrast dat zij plots moesten tekenen en dichten ('Typisch Nederlands 
om zoiets te doen'). Ze deden het aanvankelijk met tegenzin en voelden het als een 
verplichting, alsof ze weer op school zaten. Maar nadat de eerste weerstand was overwonnen 
ging het steeds beter. En uiteindelijk was het zelfs heel leuk om te doen. De informanten 
hoorden ook dat mensen zichzelf hebben verbaasd over wat ze konden. Het zou het weekend 
ten goede komen als er meer activiteiten zouden zijn, vooral bewegingsactiviteiten. Sommige 
onderdelen duurden drie uur, wat volgens de informanten veel te lang is voor ouderen. De 
informanten waren heel blij dat er muziek werd gemaakt. Daar werden zij vrolijk van, wat 
zeker nodig was na de lange eerste avond waar veel verdrietige verhalen werden verteld. 

4.3.2 De docenten en begeleiding 

BMP was zeer te spreken over een meerderheid van de docenten. De docent van het 
jongerenweekend was een vakman die goed wist hoe hij om moest gaan met groep jongeren. 
Tijdens dit weekend hoefde er nauwelijks bijgestuurd te worden. 

De docenten in het gemengde ouderenweekend bewezen allemaal heel goed in hun 
vak te zijn. De docent tekstdichten leidde het onderdeel waarin mensen hun levensverhaal 
vertelde. Zij schuwde niet om hele direkte vragen te stellen die heel bedreigend en 
confronterend leken. Haar direkte aanpak was echter nodig vanuit de wetenschap dat de beste 
teksten en gedichten voortkomen uit materiaal dat dicht bij de persoon staat. Ook de docenten 
muziek/tekenen en drama voelden de sfeer goed aan, verstoorden de dynamiek niet en waren 
zowel in de workshops als daarbuiten een stimulans voor de deelnemers. De docenten waren 
zeer gericht op expressie, wat ook de bedoeling was. 

BMP was minder tevreden over het docentencorps in het Vietnamese 
ouderenweekend. De dramadocente, die de leiding had over het expressiedeel, bleek als 
persoonlijkheid niet sterk genoeg. Het weekend begon met verdrietige, soms schokkende 
verhalen en ze had geen technieken om die omslag te maken van een zwaarmoedige sfeer naar 
luchtigere zaken, vooral ook omdat zij zelf sterk werd aangegrepen door de verhalen. Taal 
bleek ook een probleem. Het grootste deel van het weekend werd Vietnamees gesproken. De 
(Nederlandse) dramadocente bleek te weinig ervaren om aan de uitdmkking van mensen te 



zien of er moest worden ingegrepen of niet. De projectleider heeft in dit weekend uiteindelijk 
de regie zelf in handen moeten nemen om de vaart in het programma te houden. BMP wijt 
deze gang van zaken aan inschattingsfouten. De docente gaf van tevoren aan toneelschrijfster 
te zijn, maar nauwelijks ervaring met drama te hebben, een onderdeel waarvoor ze wel zou 
worden aangetrokken. Op basis van voorbereidende gesprekken had BMP de indmk gekregen 
dat de docente de haar toebedachte rol aankon. Dit bleek niet het geval. 

Over het functioneren van de Vietnamese docent die het onderdeel tekstdichten voor 
zijn rekening nam, uit BMP enige twijfels. BMP verwachtte dat hij Nederlandse 
expressievormen zou toepassen, maar zijn vertrekpunt bestond uit traditionele Vietnamese 
dichtvormen die nogal complex en star van opbouw zijn. De uitleg ervan kostte de nodige tijd. 
Daarmee werd voorbij gegaan aan het streven binnen het LOV-project om expressie als vrije 
uitingsvorm te gebmiken in plaats van als ambacht. BMP noemt als mogelijke verklaring voor 
het niet voUedig naar wens verlopen dit onderdeel dat de voorbereiding op dit punt minder 
goed was. De docent werd niet door BMP zelf gerekmteerd, maar door een sleutelfiguur uit 
de Vietnamese gemeenschap. Hierdoor was er voor BMP ook minder controle op het 
gedichtenonderdeel van het weekend. 

De Somalische informant vond de begeleiding tijdens het jongerenweekend erg goed. De 
videodocent bracht zijn kennis heel duidelijk over en legde alles helder uit waardoor het 
uitgereikte instmctieboek eigenlijk overbodig was. Wat de docent vertelde bleef meteen in het 
hoofd hangen. De rol van de projectleider van BMP was deels bekend. Deze was er omdat 
BMP het georganiseerd had en de projectleider vertelde over het doel van het weekend. 
Verder werd haar rol niet duidelijk. 

De Iraanse informant heeft weinig herinneringen aan de docenten van haar weekend. 
Zij komt niet verder dan een vage notie dat zij wel goed waren. 

De Vietnamese informanten waren heel tevreden over de begeleiding tijdens het 
weekend. De Nederlandse docente en de projectleider van BMP beschouwden zij als aardige 
mensen die heel begripvol en betrokken waren. Ook over de dichterdocent waren zij zeer te 
spreken. De uitleg van de dichter over de Vietnamese dichtregels was geen probleem. De 
regels zijn noodzakelijk omdat zij de klanken van de taal op een juiste manier in het gedicht 
laten vallen. Gedichten die volgens die regels zijn gemaakt klinken veel mooier. Gedichten 
die niet aan regels gebonden zijn bestaan weliswaar in het Vietnamees, maar volgens de 
informanten moet je wel heel goed zijn om zo'n gedicht mooi te laten klinken in het 
Vietnamees. Overigens droeg de docent zelf een gedicht voor, dat ging over zijn overleden 
moeder. De informanten werden er diep door geraakt, niet alleen vanwege de inhoud maar 
ook omdat de docent de kwaliteit bezat om met hele eenvoudige woorden veel gevoel los te 
maken. Ook de docent muziek oogstte lof omdat het muziek maken hem makkelijk af ging. 
Het maakte indmk dat het hem schijnbaar geen moeite kostte om gedichten die tijdens het 
weekend waren gemaakt, op muziek te zetten. 

4.3.3 De sfeer en interactie tussen de deelnemers 

BMP heeft de sfeer in het jongerenweekend als heel ontspannen en heel constmctief ervaren. 
Deelnemers met verschillende etnische achtergronden gingen met elkaar om en er was geen 
enkele sprake van etnische groepsvorming. 

De interactie in het gemengde ouderenweekend wordt omschreven in termen van 
'geweldig', 'vrolijk' en 'uitgelaten. Er was onderlinge erkenning voor wat men als vluchteling 
had meegemaakt. Er waren zware verhalen van verlies en verdriet, maar dat werd ook weer 
gerelativeerd. Mensen hadden een goed gevoel voor groepssfeer, waarschijnlijk had dat ook te 
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maken met de levenservaring van de deelnemers. De groep reguleerde zichzelf en het was 
bijzonder om te merken dat iedereen zichzelf kon zijn. Hoewel lang niet iedereen evengoed 
Nederlands spreekt (er was zelfs een Afghaanse mevrouw bij die pas enkele maanden in 
Nederland woont) vormde dit geen belenmiering voor deelnemers om met elkaar te 
communiceren. Zo werd er gediscussieerd tussen Nigeriaanse vrouwen en Afghaanse mannen 
over de rechten van de vrouw. De deelnemers benadmkten telkens weer dat zij nieuwe 
vrienden hadden gemaakt. BMP heeft de indmk dat iedereen in positieve zin over zijn/haar is 
grenzen heengegaan. 

De sfeer in het Vietnamese weekend werd door BMP als zwaarder en matter 
waargenomen dan in het gemengde weekend. Mensen spreken elkaars taal, kennen elkaars 
omstandigheden en er bestaan al sociale patronen. Dit alles maakt dat alle herinneringen in 
veel sterkere mate naar boven komen dan bij de gemengde groep. Aan de andere kant gaf de 
Vietnamese groep aan het heerlijk te vinden om met elkaar in de eigen taal te spreken. 

De Somalische informant bevestigt het beeld dat door BMP wordt geschetst van het 
jongerenweekend. De sfeer was heel goed, het was gezellig en er werd veel gelachen. Met 
sommige deelnemers, die de informant voor het weekend niet kende, heeft hij nu nog contact. 
Men was ook heel cooperatief. De jongeren stelden elkaar constant vragen over bepaalde 
video-technieken en men stimuleerde elkaar met ideeen voor het draaiboek en het eindfilmpje. 
Dit gebeurde binnen de gevormde groepjes maar ook tussen groepjes. De jongeren spraken 
erover tijdens de workshops, tijdens het eten en in momenten van vrije tijd. 

De Iraanse informant vond dat de deelnemers in het begin vrij voorzichtig waren. In 
de loop van het weekend brak het ijs echter, en op het einde waren de banden zo hecht dat het 
voelde alsof de groep een familie was geworden. Thuis voelt de informant zich vaak moe, 
maar het weekend had haar zo goed gedaan dat de moeheid was verdwenen toen zij weer 
huiswaarts keerde. Ze heeft ook veel steun gehad van andere deelnemers en is er trots op dat 
ze, mede door haar verhaal te doen, respect heeft afgedwongen en vrienden heeft gemaakt. 

De informant wil wel enige opmerkingen plaatsen. Ten eerste voelde zij in het begin 
enige problemen ten opzichte van enkele mannen in de groep. Zij beschouwt zichzelf als een 
zelfbewuste vrouw die houdt van plezier maken en dansen. Enkele mannen vatten dat 
verkeerd op en gaven de indmk iets van haar te willen. Zij bleek echter sterk genoeg te zijn 
om duidelijk te maken dat ze daar niet van gediend was. Ten tweede voelde zij zich tijdens 
het weekend vrij van zorgen, maar ze had de indmk dat het bij andere deelnemers anders was. 
Die bleven in haar ogen toch wat gereserveerd en wekten de indmk weg te willen. Ten derde 
vindt zij het jammer dat zij de Nederlandse taal niet zo goed beheerst. Dat maakt het 
moeilijker om mensen te begrijpen. Het hielp wel dat zij als docente in Iran heeft geleerd om 
te communiceren zonder hun taal echt te spreken (in haar klassen kwamen vele dialecten 
voor). Andere deelnemers die de taal ook niet goed beheersen, hadden dit voordeel echter 
niet. 

De Vietnamese informanten vonden het heel prettig om onder andere Vietnamezen te 
verkeren. In vergelijking met hun contacten met niet-Vietnamese vrienden zijn de contacten 
met Vietnamezen anders. Zo was het voor hen een verademing om weer Vietnamees te 
spreken. Alleen Vietnamezen begrijpen dat achter de letterlijke betekenis van een Vietnamees 
woord ook een andere betekenis is, een buitenstaander begrijpt dat niet en het is ook 
nauwelijks uit te leggen. Tijdens het weekend zijn er veel (taal)grappen gemaakt die je niet 
met Nederlandse mensen maakt of kunt maken. Verder hebben Vietnamezen hun eigen 
manier van met elkaar omgaan, waarvoor in het weekend volop mimte was. Door het 
weekend hebben de mensen elkaar beter leren kennen, ook degenen die elkaar al voor het 
weekend kenden. Deels wijten de informanten dat aan het feit dat zij samen dingen moesten 
doen. Daardoor ontdekten de deelnemers talenten van elkaar die men niet van elkaar 
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vermoedde. Deels kwam dat er gelegenheid was om de tijd voor elkaar te nemen, 
bijvoorbeeld in de pauzes en andere vrije momenten buiten het programma om. De 
informanten vonden de pauzes eigenlijk te kort. Die hadden wel wat langer mogen duren, 
zodat men langer met elkaar kon praten. 

4.4 De echo's van de weekenden 

Temgkijkend op de weekenden is BMP van mening dat het jongerenweekend heel geslaagd is 
geweest. Er zijn diepere inzichten verkregen over hoe jongeren over ouderen denken en wat 
ze over hen voelen. Waarschijnlijk zal het ook meer effect hebben dan alleen op het groepje 
uit het jongerenweekend en zullen hun ervaringen zich als een olievlek verspreiden onder 
andere jongeren. 

De indmk is dat de ouderenweekenden voor deelnemers, hoewel niet alle, het beoogde 
effect hebben gehad. Zij staan nu wat anders in het leven. Zo schreef een van de deelnemers 
van het gemengde ouderenweekend aan BMP dat ze van het weekend meer energie heeft 
gekregen dan van zes jaar therapie. De indmk is ook, dat als het wat moeilijk gaat, de 
deelnemers temgdenken aan het weekend en zich weer wat sterker voelen. En als BMP zo nu 
en dan weer contact heeft met deelnemers dan benadmkken ze dat ze graag weer mee willen 
doen als er weer een weekend georganiseerd wordt, een teken dat de weekenden met 
enthousiasme zijn ontvangen. 

De Somalische informant heeft de belevenissen uit het weekend zo'n 5 maanden na dato nog 
steeds niet los kunnen laten. Het weekend was voor hem het beste dat hij de afgelopen tijd 
heeft meegemaakt. Hij kijkt nu anders naar film en TV en vertelt zijn vrienden wat hij in het 
weekend heeft geleerd. Het weekend heeft ook zijn interesse voor ouderen aangewakkerd. 
Mede vanwege de opdracht om een eigen video te maken over ouderen uit het eigen land 
heeft hij met enkele ouderen gesproken. De film is er echter nog niet, onder meer omdat de 
persoon die hij en zijn vrienden op het oog hadden, niet geinterviewd wilt worden: in Somalie 
was hij een rijk man, maar nu moet hij van een uitkering leven. Het valt de informant op wat 
taal met mensen doet. In Somalie konden ouderen zich in alles uitdmkken maar was er weinig 
vrijheid en veiligheid, in Nederland hebben ze alle vrijheid en voelen zij zich veilig, maar 
kunnen ze zich niet uitdmkken. Hij ziet ook dat ouderen zorgen hebben en dat mensen die in 
Somalie een zekere status hadden in Nederland aan lager wal zijn geraakt. De informant is 
ook geinteresseerd geraakt in oudere Somaliers om Somalie te leren kennen. Hij heeft 
Somalie zijn geboorteland niet anders gekend dan in oorlog (toen deze 15 jaar geleden uitbrak 
was hij twee jaar oud) en zou willen weten hoe het was voor de oorlog. In de nabije toekomst 
zou hij ouderen willen helpen met de taal en met zaken als het invuUen van formulieren of het 
bezoeken van overheidsinstanties. Ook zou hij graag een reportage willen maken over zijn 
leven, over wat hem in deze 17 jaar is overkomen. Hij ziet reikhalzend uit naar weer een 
videoweekend. 

Als de Iraanse informant aan het weekend temgdenkt, denkt zij aan gezelligheid en 
vrolijkheid. Ze beschouwde het als een soort korte vakantie in een hotel: je hoeft niks te 
regelen (en zelfs niet eens te betalen). Helaas heeft zij geen contacten meer met andere 
deelnemers omdat ze te ver weg wonen. De informant heeft tijdens het weekend ervaren dat 
expressie voor afleiding kan zorgen: je kunt nare gedachten voor even uit je hoofd zetten. 
Hoewel ze niet van tekenen houdt en het naar eigen zeggen ook niet kan, heeft ze na afloop 
van het weekend nog wel even met de gedachte gespeeld om op een tekencursus te gaan zodat 
ze het alsnog onder de knie zou krijgen. De tijd ontbreekt haar echter. Het zou volgens haar 
beter zijn als de weekenden regelmatiger gegeven zouden worden, want dan krijg je meer 
ervaring in bijvoorbeeld tekenen of gedichten schrijven en leer je elkaar beter kennen. 
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Nu ze heeft meegedaan aan het weekend zou ze zelf heel graag willen dat oudere 
vluchtelingen die in een isolement zitten en eenzaam zijn ook zo'n weekend krijgen 
aangeboden. Dat is voor hen een uitje en de informant denkt dat ook zij vrolijk worden van 
zo'n weekend ('we maken het altijd gezellig met elkaar'). En zelf zou ze graag weer meegaan. 

De Vietnamese informanten hebben mooie herinneringen aan het weekend 
overgehouden. De beelden bleven nog enige weken in het hoofd rondspelen. Het weekend 
werd gehouden in een mooie bosrijke omgeving en de deelnemers hoefden praktisch niets 
anders te doen dan eten, drinken, met elkaar te praten en deel te nemen aan het programma. In 
het dagelijks leven voelen de informanten zich geisoleerd en missen de sfeer die zij voorheen 
zo goed kenden toen zij nog dicht bij andere Vietnamezen woonden. Het weekend gaf hun dit 
gevoel van 'ergens deel van uit maken' weer voor even temg. 

De Vietnamese informanten hebben na het weekend nauwelijks aan expressie gedaan, 
maar dit wil niet zeggen dat het niks voor hen heeft betekent. Zij zijn trots op alles wat ze 
hebben gecreeerd. Een van hen is speciaal trots op het gedicht dat zij tijdens het weekend 
heeft gemaakt. Er is ook nog iets anders belangrijks overgebleven: als zij gespannen zijn, 
proberen zij aan iets leuks te denken en verplaatsen zij zich in hun fantasie naar het weekend. 
Het weekend was een positieve ervaring die positieve gedachten oproept en die op hun beurt 
weer ontspannend werken. Deze 'techniek' of 'tmc' hebben zij geleerd van de Nederlandse 
dramadocent van het weekend. De gesprekken met andere Vietnamezen tijdens en na het 
weekend hebben ook een beter inzicht gegeven in het leven in Nederland. Daardoor is een van 
de informanten naar eigen zeggen meer open geworden en heeft zij minder last van wat 
mensen van haar vinden. 

Er zijn nog steeds contacten met andere deelnemers aan het Vietnamese weekend die 
men voor die tijd niet kende. De mensen bellen elkaar, sturen elkaar brieven en foto's en 
nodigen elkaar uit. Dit geldt niet alleen voor de informanten, maar zij hoorden dat ook andere 
mensen na het weekend meer contact met elkaar hebben. Onze informanten betreuren het 
echter dat zij zo weinig tijd hebben om de opgedane contacten te onderhouden. 

Tenslotte vinden de Vietnamese informanten het heel jammer dat er maar eenmaal 
zo'n verhalenweekend voor ouderen is geweest. Ze willen graag weer zo'n weekendje 
beleven, eventueel weer met gedichten, tekeningen en muziek. Het zou nog mooier zijn als er 
tijdens het weekend meer aandacht voor beweging zou zijn en ook nog een excursie naar een 
of andere bezienswaardigheid georganiseerd zou worden. Dit zou meer afwisseling in het 
programma brengen. 

4.5 BMP's reflecties op de toegepaste methodiek 

In deze paragraaf gaan we in op de reflecties van BMP op de methodiek die is toegepast in de 
weekenden. Ten eerste zijn er vragen over de werving van de groep deelnemers. Nu was daar 
geen probleem mee, maar het is de vraag hoe dat zal zijn in fase 2. Reageren dan niet weer 
dezelfde mensen? Hoe bereik je andere mensen? Met andere woorden: hoe selectief was de 
werving? Welke altematieven zijn er voor de volgende werving? 

Ten tweede lijkt de methodiek van gezamenlijk iets doen in een afgesloten periode 
(weekend) en in een besloten groep/mimte, een positieve invloed te hebben op de 
groepsvorming. Het is een goede manier om mensen die elkaar niet kennen al vrij snel een 
club te laten vormen. Dit blijkt ook uit de reacties van deelnemers: over het algemeen zijn 
mensen vrolijk en tevreden over wat men heeft gedaan en heeft geleerd en wordt de sfeer als 
goed beschreven. 

Ten derde is het de vraag in hoeverre men het gevoel van de weekenden vast kan 
houden. Als voorbeeld wordt het jongerenweekend genoemd, waarbij jongeren met een 
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opdracht naar huis zijn gegaan (schrijven draaiboek, maken van filmpje). Alle positieve 
energie uit het weekend moet je vast zien te houden, maar dat kan een lastige opgave zijn. 
Eenmaal thuis moeten de jongeren het zelf regelen en organiseren en dit kan ten koste gaan 
van de motivatie. De basis die in het weekend is gelegd kan een zwakke basis blijken, te meer 
daar er dan andere verplichtingen om de hoek komen kijken (school, studie). Desondanks is 
de verwachting dat drie van de vijf groepjes uiteindelijk een filmpje zullen inleveren dat 
bmikbaar is in het verdere verloop van het project 

Ten vierde was de verwachting dat het weekend van de gemengde ouderengroep meer 
resultaat zou genereren dan het etnisch homogene weekend. Deze verwachting lijkt ook te 
zijn uitgekomen. Het opschud-effect van een gemengde groep is groter. De sfeer is meer 
uitnodigend en mensen worden verleid en stimuleren elkaar om nieuwe dingen uit te 
proberen. Het tempo ligt ook hoger en er kan meer gedaan worden. Dit alles roept emotie op 
en maakt dat mensen gaan praten. In gemengde groepen wordt er zogezegd meer omgewoeld 
dan in een homogene groep. Aan de andere kant lijkt het erop dat in het Vietnamese 
weekend, waar mensen elkaar al deels kenden, relaties wat meer worden uitgediept. 
Voorstanders van werken in homogene groepen wijzen ook op het taalprobleem in gemengde 
groepen. BMP heeft echter ervaren dat taal alleen lang niet alles is. In het gemengde weekend 
zaten mensen die geen woord Nederlands spreken en toch was er een sterk gevoel van 
saamhorigheid. 

Een laatste reflectie heeft betrekking op de begeleiding tijdens de bijeenkomsten. De 
weekenden zijn proeven geweest om te kijken of de ingredienten juist gekozen waren voor het 
draaien van langdurige experimenten. De ingredienten lijken wel aanwezig zijn. Die 
weekenden zijn in dit opzicht een succes, maar ze zijn wel professioneel begeleid. Het is de 
vraag of een kwalitatief gelijkwaardige begeleiding ook mogelijk is op het lokale niveau, 
waar een belangrijk deel van fase 2 zich zal afspelen en de begeleiding naar verwachting 
vooral gedaan zal moeten worden door vrijwilligers. Dit zal waarschijnlijk een hele andere 
dynamiek teweegbrengen. 
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5. Conclusies 

In dit hoofdstuk geven wij onze conclusies naar aanleiding van de observaties van fase 1 van 
het project Levensloop Oudere Vluchtelingen (LOV). Onze observaties zijn geconcentreerd 
rond een drietal proefweekenden die in deze fase zijn georganiseerd. Wij hebben ons hierop 
gericht omdat er beperkte tijd beschikbaar was voor observaties en verslaglegging, en wij 
deze weekenden beschouwen als uitvloeisel van de andere (voorbereidende) inspanningen die 
in het project zijn gedaan. 

De beperkte onderzoekstijd heeft ons ook genoopt om een beperkt aantal personen 
voor deze observatie te ondervragen. Er hebben een tweetal interviews plaatsgehad met de 
directeur en de projectleider van BMP gezamenlijk. Verder is van elk weekend gesproken met 
een deelnemer (zo'n vijf maanden nadat de weekenden hebben plaatsgevonden). Deze 
beperking maakt dat de conclusies een schets vormen, die opgetekend is aan de hand van 
ervaringen van enkele betrokkenen en deelnemers. De conclusies dienen dan ook met dit 
voorbehoud in het achterhoofd en met de nodige voorzichtigheid gelezen te worden. 

Aan de projecten van BMP liggen enkele algemene uitgangspunten ten grondslag. BMP tracht 
om via nieuwe, innovatieve activiteiten en methoden mensen zo concreet mogelijke 
handelingsperspectieven te bieden die hen sturing aan het eigen leven geven zodat zij macht 
hebben/krijgen over de eigen situatie. De activiteiten en methoden zijn er tevens op gericht 
om het veld van organisaties en instanties in beweging te brengen en het op een andere manier 
naar probleemkwesties te laten kijken. 

Deze uitgangspunten zijn temg te vinden in project Levensloop Oudere Vluchtelingen 
(LOV). Het heeft als doel a) vluchtelingenouderen via het vertellen van door hen zelf gekozen 
episoden uit hun levensverhaal en het vormgeven daaraan via diverse expressiemethoden, de 
eerste stappen te laten zetten om zich uit hun isolement los te maken, en op weg te helpen de 
omslag te maken van (passieve) slachtoffers naar actieve personen die volwaardig deelnemen 
aan samenleving, en b) om (vluchtelingen)organisaties en -instellingen erop te wijzen dat er 
andere dan de geijkte benaderingswijzen zijn om de positie van oudere vluchtelingen te 
verbeteren. Het LOV-project is een zoektocht en experiment, waarmee wordt bedoeld dat van 
tevoren de grote lijnen van het project vastliggen, maar dat het project pas binnen de 
uitvoering van het project concrete vormen aanneemt. Dit is tevens de reden dat deze 
rapportage een observatie wordt genoemd in plaats van een evaluatie: omdat niet gewerkt is 
met een van tevoren vastomlijnd programma en vastgestelde doelen, is het project beschouwd 
via observaties 'aan de zijlijn' waarin de loop van het project is gevolgd. In dit licht 
vermelden wij dat fase 1 te beschouwen is als een 'uitprobeer'-fase, waarvan de ervaringen 
als input dienen voor het vervolg van het project. 

Het LOV-project omvat twee fasen (fase 1 duurt elf maanden, fase 2 twaalf maanden). In de 
eerste fase heeft BMP gesprekken gevoerd met sleutelfiguren (20 in getal) uit de diverse 
vluchtelingengemeenschappen, hebben er individuele gesprekken plaatsgehad met zowel 
jongere als oudere vluchtelingen (respectievelijk 22 en 24) en is er gesproken met een 
zestiental Nederlandse organisaties en instellingen (zie bijlage 1 voor een overzicht). Ook zijn 
er brainstormbijeenkomsten geweest van de LOV-stuurgroep. 

De uit de gesprekken en bijeenkomsten opgedane kennis is aangewend voor de 
organisatie en uitvoering van een drietal weekenden. Er is een videoweekend georganiseerd 
voor jongere vluchtelingen waarin zij leerden omgaan met een videocamera. Zij zijn na het 
weekend naar huis gestuurd met de opdracht een filmpje te maken waarin zij hun opvattingen 
over oudere vluchtelingen in beeld brengen. Deze filmpjes worden op een later tijdstip in het 
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project aan oudere vluchtelingen getoond om te laten zien hoe jongeren over hen denken en 
om zodoende een dialoog tussen generaties op gang te brengen. Twee weekenden zijn 
georganiseerd voor oudere vluchtelingen: een voor oudere vluchtelingen met diverse etnische 
achtergronden, een voor Vietnamese ouderen. Dit maakt een vergelijking mogelijk tussen het 
werken met een etnische diverse en een etnisch homogene groep. In deze ouderenweekenden 
vertelden de deelnemers elkaar belangrijke episoden uit het levensverhaal (deze konden 
momenten van zowel geluk als verdriet zijn), waama zij deze episoden vorm gaven via 
tekstdichten, tekenen, drama en muziek. 

Uitgaande van het algemene uitgangspunt van BMP concluderen wij dat de weekenden, hoe 
bescheiden ook, hebben bewerkstelligd dat mensen een wat andere richting aan hun leven 
hebben gegeven. Alle informanten hebben zeer goede herinneringen aan de weekenden en 
zouden graag weer 'op herhaling' willen. Het jongerenweekend heeft voor deelnemer en BMP 
geleid tot meer reflectie op en meer inzicht in de verhouding tussen jong en oud. Het 
ouderenweekend heeft de door ons gesproken ouderen gevoelens van vrolijkheid en warmte 
bezorgd die de dmkte en zwaarmoedigheid van alledag even doen vergeten. Ook BMP 
constateert dit. Enkele maanden nadat de weekenden hebben plaatsgevonden putten de 
ouderen nog steeds energie uit de herinneringen aan de weekenden. 

Als we binnen de grenzen van fase 1 van het LOV-project blijven en de beschouwing van het 
project uiteenleggen aan de hand van de verschillende onderdelen van de weekenden, wordt 
een gedifferentieerd beeld verkregen. Voor alle weekenden is de werving van zowel jong als 
oud zeer goed verlopen. De weekenden zaten vol en er waren zelfs meer aanmeldingen dan 
beschikbare plaatsen. Blijkbaar beschikt BMP over een geschikt netwerk om vluchtelingen te 
bereiken, BMP werpt zelf de vraag op niet te weten hoe groot dit netwerk is. Men houdt er 
daarom terecht rekening mee dat in fase 2 van het project andere wervingskanalen aangeboord 
moeten worden dan in fase 1 om te voorkomen dezelfde mensen aan te treffen. 

In de ouderenweekenden is er grote overeenstemming over de positieve invloed van a) 
het aan elkaar vertellen van (levens)verhalen en b) het ontmoeten van en samenzijn met lot-
en deelgenoten. Deze twee elementen vormen een belangrijke stimulans om een grote 
saamhorigheid binnen een groep te creeren en gevoelens van eenzaamheid en isolement te 
verdrijven. Een gedeelde taal blijkt hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde te zijn. Het 
gemengde ouderenweekend wijst uit dat ook in het geval waarin men elkaars taal niet of 
nauwelijks spreekt wederzijds begrip, respect en erkenning ontstaan en dat men in is staat 
elkaar te steunen, over dode punten been te helpen en elkaar vreugde te bezorgen. 

De rol van expressie in de ouderenweekenden is wisselend. In het ene geval blijkt het 
een goede manier te zijn om oudere vluchtelingen een gevoel van trots te geven dat zij het 
voor elkaar hebben gekregen om belangrijke momenten uit hun leven om te zetten in een 
gedicht, een tekening, een lied of in drama. In het andere geval slaat het werken met expressie 
minder aan en worden workshops als verplichte nummers gezien (in een volgens onze 
informanten overigens verder geweldig weekend). Bij deze observatie zijn enkele nuances aan 
te brengen. 

Ten eerste lijken enkele expressievormen meer favoriet dan andere. Muziek blijkt een 
belangrijke bindende factor te zijn. Veel deelnemers zijn er vatbaar voor, laten zich meeslepen 
en gaan meezingen, dansen of zelf musiceren. Over andere expressievormen Ujken de 
meningen wat meer verdeeld. Een groep deelnemers was zeer enthousiast over het aanbod en 
is (soms tot eigen grote verbazing) tot de ontdekking gekomen dat pen, potlood en/of drama 
aangenaam verrassende manieren zijn om zich te uiten. Er zijn ook deelnemers die zich 
minder goed via deze wegen kunnen uitdmkken. Het spreekt voor zich dat deze tweede groep 
zich minder prettig voelt bij het werken met deze expressiemethoden. Hoe groot de 
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verschillende groepen zijn hebben wij niet na kunnen gaan omdat we slechts enkele 
deelnemers hebben kunnen spreken. Onze indmk is wel dat het aantal enthousiaste 
deelnemers een meerderheid vormde. 

Een tweede, en in het kader van het project wellicht meer belangrijke bevinding is dat 
opvattingen over het werken met expressiemiddelen buigbaar blijken. Dit wordt het best 
geillustreerd door de ervaringen van de Vietnamese informanten. Aanvankelijk hadden zij 
veel weerstand om mee te doen aan het expressiedeel van het programma. Uiteindelijk lieten 
zij deze weerstand varen, begonnen het steeds leuker te vinden om belangrijke 
levensmomenten te vangen in woord en beeld en waren zeer tevreden over hun 
eindproducten. 

Het jongerenweekend is, voor zover wij kunnen beoordelen, op verschillende fronten 
een succes gebleken. In de eerste plaats is dit te danken aan het expressiedeel van het 
programma. Het leren werken met video was een zeer aantrekkelijke kant voor de deelnemers 
en een stimulans voor een enthousiaste en leergierige instelling tijdens de weekenden. Ook 
was er alom lof voor de docent. Het inhoudelijke thema 'jong over oud' werd met interesse en 
betrokkenheid ontvangen, al was dat niet altijd de directe aanleiding om mee te doen. Zoals 
eerder gezegd heeft het weekend geleid tot meer bewustwording over de relatie tussen jongere 
en oudere vluchtelingen. De sfeer tussen de deelnemers was vrolijk, ontspannen en 
cooperatief en de jongeren bewogen zich niet alleen binnen de eigen etnische groep, maar 
trokken met hetzelfde gemak op met jongeren uit andere etnische groepen. 

De enige kanttekening die wij maken met betrekking tot het jongerenweekend heeft 
betrekking op de thuisopdracht. Het was de bedoeling dat de jongeren eenmaal thuisgekomen, 
een filmpje zouden maken dat tijdens de ouderenweekenden vertoond zouden worden. Dit is 
echter (nog) niet gebeurd, waarmee een belangrijk onderdeel van het jongerenweekend niet 
tot stand is gekomen. BMP voert zelf aan dat het moeilijk is om de inspiratie, disciphne en 
stimulans die tijdens het weekend aanwezig waren ook in de thuissituatie vast te houden en 
relativeert deze uitkomst door erop te wijzen dat het jongerenweekend een experiment was, 
waarbij het een prettige bijkomstigheid zou zijn als er bmikbare filmpjes uit zouden rollen. 
Wij hopen dat deze filmpjes er alsnog komen, omdat wij, net als BMP, benieuwd zijn naar de 
beelden die jongere vluchtelingen hebben van oudere vluchtelingen en hoe oudere 
vluchtelingen daarop reageren. 

Observaties op het groepsniveau leveren de volgende vergelijking op tussen het etnische 
gemengde en het etnische homogene ouderenweekend.^ In beide weekenden blijken 
deelnemers goed met elkaar te communiceren. Dit ligt voor de hand voor het Vietnamese 
weekend waar iedereen dezelfde taal spreekt, maar dit lijkt op voorhand niet vanzelfsprekend 
voor het etnische gemengde weekend. Eerder constateerden wij echter dat de hinderende rol 
van taalbarrieres in het etnisch gemengd weekend gerelativeerd moet worden. Het is gebleken 
dat er meerdere niveaus van communicatie zijn dan alleen taal. De indmk is dat deelnemers -
waarschijnlijk - door hun levenservaring elkaar prima konden verstaan via intuitie en 
lichaamstaal. Het vertellen van verhalen blijkt in beide groepen van waardevolle betekenis te 
zijn en te leiden tot het gevoel dat men er niet alleen voorstaat. In de etnisch diverse groep 
wordt de blik vermimd en de eigen ervaringen gerelativeerd en binnen een ander perspectief 
geplaatst, in een etnisch homogene groep vindt er een verdieping plaats van een gedeelde 
geschiedenis. 

Als grootste verschil zien we dat in een etnisch diverse groep meer dynamiek 
aanwezig lijkt dan in een etnisch homogene groep. Omdat mensen elkaars achtergrond en 

^ Deze observaties zijn gebaseerd op gesprekken met deelnemers aan de ouderenweekenden, gesprekken met 
medewerkers van BMP, het zien van videobeelden van het gemengde weekend en aanwezigheid bij een dagdeel 
van het Vietnamese weekend. 
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geschiedenis niet kennen, staat men onbevangen tegenover elkaar, wordt de nieuwsgierigheid 
geprikkeld en is er minder schroom zich te uiten. In deze context zijn mensen eerder bereid 
deel te nemen aan expressieactiviteiten en zijn expressiemethoden een goed bindmiddel om 
het groepsgevoel te stimuleren. Expressie lijkt wat moeilijker op gang te komen in een etnisch 
homogene groep. Ontmoeting is in een dergelijke groep de belangrijkste drijfveer om mee te 
doen en expressieworkshops onderbreken de gesprekken die men met elkaar wil voeren. Dit 
kan leiden tot een bepaalde matheid binnen de groep. Wij benadmkken echter dat we hier de 
grote lijnen schetsen. Zoals wij al constateerden, zijn er in het individuele geval nuances aan 
te brengen in de waardering van werken met verschillende expressievormen. Dezelfde 
nuanceringen zijn van toepassing op het groepsniveau. 

Tenslotte willen wij enkele observaties beschrijven met betrekking tot de werkwijze van BMP 
in het LOV-project. Ten eerste blijkt BMP vrij goed in beeld te hebben wat er onder 
vluchtelingen leeft. De ervaringen van de BMP-projectleider komen grotendeels overeen met 
ervaringen van de informanten. Dit geeft ook de betrokkenheid aan bij de doelgroepen van het 
project. In het LOV-project komt ook het streven van BMP tot uiting om samen te werken 
met (vertegenwoordigers van) de doelgroepen. Er zijn daadwerkelijk inspanningen geleverd 
om wensen die binnen groepen leven zoveel mogelijk in acties om te zetten. Voor zover wij 
kunnen overzien heeft BMP geprobeerd om optimaal gebmik te maken van de contacten die 
zij onder meer in eerdere projecten voor oudere vluchtelingen heeft opgedaan. Deze contacten 
bestaan uit zowel organisaties als individuele personen. 

Naast deze bereidheid tot inlevingsvermogen en samenwerking constateren we dat fase 1 ook 
extra aandachtspunten heeft opgeleverd voor het vervolg van het project. Een eerste punt 
heeft betrekking op de keuze voor expressiemiddelen voor de ouderenweekenden. Gezien het 
vemieuwende karakter van het LOV-project had BMP nauwelijks een referentiekader bij de 
keuze van de expressiemethoden. Ook van de kant van de deelnemers kon vooraf geen 
informatie worden ingewonnen omdat velen zich nog nooit via expressie hadden geuit. BMP 
beschouwde het werken met de gekozen expressievormen daarom als een proef, om uit te 
proberen welke wel en welke niet zouden aanslaan. Met uitzondering van het muzikale deel 
van de weekenden komt uit gesprekken met informanten naar voren dat niet alle 
expressiemethoden even sterk aanspraken. Hoewel wij op basis van het geringe aantal 
gesprekken niet kunnen zeggen welke van deze expressiemethoden meer of minder geschikt 
zijn, is het naar ons idee de moeite waard om de keuze voor de expressiemethoden met de 
opgedane kennis verder te verfijnen. Het is aan te raden om advies in te winnen van zoveel 
mogelijk sleutelfiguren. De deelnemers kunnen daarbij waardevolle input leveren. 

Een tweede aandachtspunt betreft de rekmtering van docenten. In een van de 
weekenden moest de regie over het expressiedeel van het weekend, die aanvankelijk bij een 
van de docenten lag, worden overgenomen door de projectleider. BMP heeft zelf al 
aangegeven op dit punt een inschattingsfout gemaakt te hebben en door deze ervaring 
docenten nog beter te screenen. Dit verdient vooral in fase 2 de nodige aandacht, aangezien er 
een gerede kans is dat in deze fase meer met vrijwilligers gewerkt zal worden en er daardoor 
waarschijnlijk ook minder ervaring en kennis aanwezig is op het gebied van 
groepsbegeleiding. 

Ten derde bestaan er -naast grote overeenkomsten- ook enige verschillen in perceptie 
tussen deelnemers en BMP. Dit zagen we al bij de keuze voor de expressiemethoden, maar we 
zien het ook temg bij de beoordeling van de docenten. Zo stond BMP kritisch tegenover de 
kwaliteit van docenten in het Vietnamese weekend, terwijl de door ons gesproken 
informanten zeer tevreden over de docenten waren. Naar ons idee is dit een signaal aan BMP 
om de antennes nog beter af te stemmen en bij de keuzes binnen het project een afweging te 
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maken tussen wat zij van belang vindt voor het project en wat deelnemers tot tevredenheid 
stemt. 

Ten vierde wijzen we op eventuele nazorg binnen het project. Hoewel LOV zeer zeker 
geen therapeutische bedoeling heeft, is er wel het gevaar dat er bij deelnemers allerlei emoties 
loskomen waarvoor extra begeleiding noodzakelijk is. In de ouderenweekenden is gebleken 
dat er binnen de groepen voldoende (levens)ervaring aanwezig was om elkaar op te vangen, 
maar het dient toch overwogen te worden om in fase 2, waar de deelprojecten langduriger van 
aard zijn, gespecialiseerde hulp 'standby' te houden. 

Wegens de beperkte tijd die beschikbaar was voor de observatie zijn er enkele vragen open 
blijven staan. Zo hebben wij geen uitspraken gedaan over de mate waarin fase 1 van het LOV-
project het veld van (vluchtelingen)organisaties en -instellingen 'in beweging' heeft gebracht. 
Wij volstaan hier met de mededeling dat zowel vluchtelingenorganisaties als 
Vluchtelingenwerk en Pharos vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep en op deze wijze kennis 
nemen van het project en dat er in een blad als Geron aandacht is besteed aan het LOV-
project. Andere vragen die onbeantwoord zijn gebleven, zijn: hoe is de samenwerking met de 
uiteindelijke organisaties/docenten voor de weekenden tot stand gekomen en waarom is voor 
deze partners gekozen? Meer algemeen gesteld: in hoeverre is het LOV-project een zoektocht 
en experiment gebleken en hoe is dit van invloed geweest op de systematiek van de aanpak? 
Hoe is de interne communicatie geweest tussen stuurgroep en projectteam en wat heeft men 
van elkaar opgestoken? In een eventuele observatie van fase 2 van het LOV-project zal meer 
aandacht aan deze kwesties besteed worden. 
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Bijlage 1 
Overzicht van BMP-contacten in het LOV-Project 

Leden van de LOV-stuurgroep 
Organisatie/instelling 
Africa Writes 
Centmm voor Vietnamese 
Senioren 
-

Gemeente Delft 

ITS 

Stichting Dir 
(Ethiopische organisatie) 
Stichting Pharos 
(Kenniscentmm 
Vluchtelingen en 
gezondheidszorg) 
Stichting Pharos 
(Kenniscentmm 
Vluchtelingen en 
gezondheidszorg) 
SOMVAO (Somahers in 
Amsterdam en omstreken) 
Vereniging Iraanse Vrouwen 
Vluchtelingenwerk 
Nederland 
Zuid-Slavische 
vrouwengroep Eureka 

Contactpersoon 
Dhr. E. Gebreyesus 
Dhr. N.X. Hien 

Dhr. L. van Duyvendijk 
Mw. V. Nuri 

Dhr. H. van den Tillaart 

Dhr. M. Asmellash 

Mw K. Bminsma 

Mw N. van Grondelle 

Dhr. D. Taher Mousse 

Mw. S. Aminy 
Mw. M. de Jong 

Mw. N. Savic 

Organisaties en instellingen waarmee contact is gezocht i.h.k.v. het LOV-project 
Afghaanse Vluchtelingen 
Vereniging 
Allochtone Vrouwentelefoon 
Rijnmond 
Asielzoekers 
Opleidingscentmm 
Rotterdam 
Centmm 45/De Vonk 
Centmm voor Vietnamese 
Senioren 
Flevohuis 
Foolservice 
Hogeschool INHOLLAND 
(CMV) 
Imagine IC 



Kunstweb 
Nationale Stichting ter 
Bevordering van Vrolijkheid 
Open Studio 
School der Poezie 
SONECA (SomaUsch-
Nederlandse Culturele 
Associatie) 
VON, Vluchtelingen 
Organisaties Nederland 
Vrije Universiteit 
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