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PERSBERICHT 

Project ‘Liefdevolle Plicht’ moet Indische en Molukse mantelzorgers zichtbaar maken  

Wageningen, 21 april 2022 - Vandaag werd de aftrap gegeven van het mantelzorgproject 
‘Liefdevolle Plicht’. Dit vond plaats in Rumah Kita in Wageningen, een verpleeghuis voor Indische 
en Molukse ouderen. ‘Liefdevolle Plicht’ is een initiatief van MantelzorgNL, Stichting Pelita en de 
Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO). Het moet de ondersteuning van mantelzorgers 
met een achtergrond in Nederlands-Indië verbeteren. En dat is noodzakelijk, want de behoefte 
aan ondersteuning is er, maar voor veel organisaties en professionals niet altijd zichtbaar.  

Niet alle zorg- en welzijnsprofessionals zijn goed op de hoogte van de specifieke context en de 
cultuur van deze zorgvragers en mantelzorgers. ‘Deze groep moet zichtbaarder worden’, aldus 
Bonnie Joosten, manager dienstverlening van Stichting Pelita. ‘We komen uit een cultuur waarin 
het vanzelfsprekend is dat we voor de familie zorgen. Dat is de mooie kant ervan. Maar omdat het 
om familie gaat, zal men niet snel zeggen dat het soms ook teveel wordt. Laat staan om hulp vragen 
aan anderen. Met het risico dat mantelzorgers overbelast raken.’ Jeanny Manusiwa, 
programmadirecteur bij LSMO: ‘We gaan aan de slag in drie pilotgemeenten. En daar moeten we 
eerst aansluiten bij de Indische en Molukse gemeenschap en van henzelf horen waar behoefte aan 
is.’  

De drie pilotgemeenten zijn Wierden, Tilburg en Woerden. Theo Papilaja, vrijwilliger voor Stichting 
Sinar Maluku in Woerden: ‘Wat dit project bijzonder maakt is dat het zich richt op de mantelzorger 
zelf. Zij zijn partij, samen met allerlei samenwerkingspartners. Voor ons is mantelzorg familiezorg. 
Dat moet gezien worden.’  
 
Wethouder Hans ter Keurst uit Wierden: ‘We hebben een grote Molukse gemeenschap in Wierden. 
Maar we zien ze niet. Waarom niet? Is dat uit schaamte, weten ze de weg niet, kunnen wij ze niet 
vinden? Voor ons is het doel dat we vindbaar zijn, maar dat de ondersteuning ook moet aansluiten 
op de behoeften van de gemeenschap zelf.’  
 
Stephan Steverink is programmamanager van GGoud, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg, een van 
de samenwerkingspartners in het project. ‘De noodzaak om deze groep mantelzorgers zichtbaar te 
maken is groot. De komende twee decennia krijgen we te maken met een dubbele vergrijzing, ook 
van een hele grote groep ouderen met een migratieachtergrond. We moeten daar als professionals 
op voorbereid zijn en kunnen herkennen wat de vragen om ondersteuning zijn.’  
 
De kick off in Rumah Kita werd bezocht door vertegenwoordigers van de Indische en Molukse 
gemeenschappen uit de drie pilotgemeenten, mantelzorgers, een wethouder, 
mantelzorgconsulenten, zorg- en welzijnsmedewerkers en gemeente- en rijksambtenaren. Aan hen 
werd de ‘Wegwijzer Liefdevolle Plicht’ gepresenteerd, waarin allerlei achtergrondinformatie is te 
vinden over de historische en culturele context en adviezen over cultuursensitief werken. Ook werd 
de website van het project ‘Liefdevolle plicht’ gepresenteerd, www.mantelzorg.nl/liefdevolleplicht, 
de plek waar mantelzorgers en professionals informatie kunnen vinden over de actuele 
ontwikkelingen rondom dit project. Deze site wordt gedurende de looptijd van het project (tot 
2024) aangevuld.  

http://www.mantelzorg.nl/liefdevolleplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap#:%7E:text=Met%20de%20collectieve%20erkenning%20wil,4%20miljoen%20extra%20voor%20uit.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap#:%7E:text=Met%20de%20collectieve%20erkenning%20wil,4%20miljoen%20extra%20voor%20uit.
http://www.mantelzorg.nl/liefdevolleplicht

