
UITNODIGING  
STICHTING PELITA  
75 JAAR JONG  
 

Passende ondersteuning en zorg voor ouderen met een 
achtergrond in voormalig Nederlands- Indië  

 

Vrijdag 22 april 2022 
10.00 - 13.00 uur: Feestelijke netwerkbijeenkomst, inclusief lunch en aansluitend 
kennismaking met de doelgroep (Masoek Sadja XL, zie aparte uitnodiging) 
 
De Fonkel 
Prins Karelstraat 123 
5701 VL Helmond 
 

                       Helmond, 21 maart 2022 

Geachte relatie,  

Stichting Pelita, regio Zuid, nodigt u graag uit voor een netwerkbijeenkomst over 
passende ondersteuning en zorg voor ouderen uit voormalig Nederlands- Indië. Wij 
organiseren dit speciaal voor u omdat Stichting Pelita dit jaar 75 jaar bestaat. In 1947 werd 
Stichting Pelita in eerste instantie opgericht om weduwen en wezen uit Nederlands-Indië 
op te vangen en van huisvesting te voorzien. Nu, 75 jaar later, is Stichting Pelita de 
landelijke organisatie die oorlogsbetrokkenen (oorlogsgetroffenen én hun nazaten) uit 
voormalig Nederlands-Indië begeleidt en ondersteunt op velerlei gebied.  

Op 22 april willen we graag met u in gesprek over de toekomst en wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen. In onze dienstverlening signaleren we namelijk dat de ouder 
wordende doelgroep niet altijd de weg weet te vinden naar passende ondersteuning en 
zorg. Ook in uw regio, Limburg, Brabant, Zeeland, wonen mensen uit voormalig 
Nederlands-Indië. Landelijk wordt Stichting Pelita, als kenniscentrum, in toenemende 
mate gevraagd voor advies en kennisoverdracht over zorg aan oudere 
oorlogsbetrokkenen uit voormalig Nederlands-Indië: Op welke wijze kunnen 
zorgverleners rekening houden met de cultuur, de gevolgen van oorlogstrauma op latere 
leeftijd en de invloed van gedwongen migratie op een mensenleven? Stichting Pelita 
heeft de opdracht gekregen een brugfunctie te vervullen tussen haar doelgroep en 
zorgaanbieders op landelijk en lokaal niveau.  

Het organiseren van deze netwerkbijeenkomst is een belangrijke stap in het tot stand 
brengen van de brugfunctie. Maar het is ook een feestelijke bijeenkomst. We nodigen u 
graag uit voor ons aansluitende middagprogramma, de ‘Masoek Sadja XL’. Een voorbeeld 
van de wijze waarop Stichting Pelita in contact komt en in contact blijft met haar 
doelgroepen. 



PROGRAMMA 

10.00 uur Inloop      
10.30 uur  Welkomstwoord    
    Presentatie werkzaamheden Stichting Pelita  
11.00 uur In Dialoog 

In groepen wordt besproken wat we m.b.t. de volgende thema’s voor elkaar kunnen 
betekenen.  

Welke knelpunten signaleren we in toegang tot- en de beschikbaarheid van passende 
ondersteuning en zorg?  
Welke behoefte is er vanuit de doelgroep?  
Wat heeft u de doelgroep te bieden? 
Welke kansen liggen er ter verbetering?  
Hoe kunnen we elkaar versterken?  
Wat neem ik mee? Wat wil ik Pelita meegeven?  
 
12.30 uur Plenaire samenvatting 

12.45 uur Afsluiting officiële gedeelte en mogelijkheid om te netwerken en kennis te 
maken met de doelgroep (Masoek Sadja XL, zie bijlage) 

Koffie en thee staan klaar. Ook krijgt u een lunch en twee consumpties per persoon 
aangeboden (overige consumpties zijn voor eigen rekening).  

 

AANMELDING 

U bent vrij om de uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden. Aanmelden 
kan via onderstaande mailadressen met daarin vermeld: organisatie en plaatsnaam, uw 
naam en functie, uw telefoonnummer en met hoeveel personen u komt, inclusief uzelf 
(maximaal vier personen per organisatie).  

Kees Schepel, k.schepel@pelita.nl, 06 – 1352 1570 
Medewerker sociale dienstverlening, regiocoördinator Brabant, Zeeland 
 
of  
 
Stefanie Hehalatu, s.hehalatu@pelita.nl, 06 – 3099 4306 
Medewerker sociale dienstverlening, regiocoördinator Limburg 
 
 

We hopen u te ontmoeten op 22 april! 

Met vriendelijke groet, 

 

Stefanie Hehalatu en Kees Schepel. 


