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Door: Roos Koopmans
Masoek Sadja is een ontmoetingsdag georganiseerd voor mensen van 55+ met een Indische
of Molukse achtergrond. Het programma bestaat altijd uit een informatief gedeelte zoals
een film, een lezing of een interview en een feestzaal met livemuziek, dansen en lekker eten.
Deze ontmoetingsdag wordt 3 of 4 keer per jaar georganiseerd door Pelita, een
hulpverleningsorganisatie die zich gespecialiseerd in de begeleiding van deze doelgroep.
Veel bezoekers hebben nog dagelijks last van oorlogstrauma’s en cultuurverschillen. De
organisatie vertelde dat Masoek Sadja voor veel bezoekers een uitje is waar ze langere tijd
naar uitkijken en nog lang van nagenieten. Een doelgroep die dus erg veel baat zou hebben
bij het regelmatig bezoeken van het Creatief Centrum Nijmegen Zuid.
Dory Roos en ik hadden een lange tafel bij de in- en uitgang van het wijkcentrum, die we
aantrekkelijk hadden ingericht met werkstukken en informatie over het Creatief Centrum
Nijmegen Zuid (zie ook de foto’s). Er was veel belangstelling en we hadden veel aanspraak.
De bezoekers vertelden dat ze thuis ook veel creatief bezig zijn, vooral koken, handwerken
en kaarten maken werd vaak genoemd. Ook voor de computercursussen was weer veel
interesse. Maar helaas bleek het weer moeilijk te zijn om de mensen te overtuigen en te
stimuleren zodat ze ook daadwerkelijk naar het Creatief Centrum Nijmegen Zuid komen. Ze
zijn verenigingen en organisaties niet gewend, ze willen geen verplichtingen aangaan, maar
vooral is het het onbekende wat hen het meest afschrikt. Aan het eind van de dag
verwachtten we hooguit twee bezoekers terug te zien op het Creatief Centrum. De
organisatie adviseerde vaker terug te komen op de Masoek Sadja, zodat de bezoekers ons
beter leren kennen. Want dat bleek ook nu weer heel erg belangrijk. Kortom een middag
met heel veel bevestigingen, een middag waarop het belang van het project wordt
benadrukt, weer een dag waarop mijn motivatie om het project te laten slagen is gegroeid.
Want als we toch eens iets zouden kunnen betekenen voor deze mensen…
Dory Roos bedankt voor je inzet!

