
26 februari 2020 Woensdag 14:30-16:00
Overige en actuele regelingen voor migrantenouderen.

04 maart 2020 Woensdag 14:30-16:00
Alzheimer Theehuis - De rol van thuiszorg bij dementie.

 
Locatie: 
VONK
Ambonplein 63 
Amsterdam

07 maart 2020 Vrijdag 18:00-21:00
Certificaat uitkering, terugkoppeling en feestelijke
afsluiting Senioren College.

SENIOREN 
COLLEGE

 
Ik leer mijn rechten
Een collegereeks over de remigratiewet en
aanverwante regelingen

05 februari 2020 Woensdag 14:30-16:00
De remigratiewet biedt rechten en plichten aan Marokaanse ouderen om na hun
werkzame leven in Nederland terug te keren naar het land van herkomst.

 

Stichting Diversiteitsland –  www.diversiteitsland.nl
Contactpersoon: Ouarda el Mourabet: 

06 81 79 96 29 (Life&Style)

12 februari 2020 Woensdag 14:30-16:00
Sociale zekerheidsverdrag Marokko - Nederland. De stand van zaken.

19 februari 2020 Woensdag 14:30-16:00
Bent u van plan om met uw AOW en / of AIO- uitkering in Marokko te
gaan wonen, dan kan dat gevolgen hebben.

Deelname 
Gratis 



Het Nederlands Migratie Instituut, het NMI, geeft informatie, advies en
begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die in het kader van de
Remigratiewet willen terugkeren naar het land van herkomst. Het NMI  geeft
informatie over deze wet en aanverwante regelingen. Het NMI kijkt vooral of de
mogelijkheid er is om een beroep te doen op deze remigratiewet. Ook bekijken we of
er verder nog remigratiemogelijkheden zijn voor de cliënt door gebruik te maken van
andere wettelijke regelingen. Op deze manier kan de cliënt weloverwogen een keuze
maken. Toch blijkt er in praktijk nog veel onduidelijk voor migrantenouderen. Zij
willen graag hierover vragen stellen. 
 
Rachida Magouz, consulent bij de Nederlandse Migratie Instituut zal u
tijdens de eerste vier bijeenkomsten meer vertellen over de uitvoering van de
remigratiewet en uw vragen beantwoorden.
 
 
 
 
'We hebben echt geluk gehad met de thuiszorghulp van pa. Mijn
broer en ik hadden geen van beiden gemerkt dat hij al tijden last
had van muizen in huis. Daar moest echt wat aan gebeuren.'
 
Als je naaste met dementie thuis woont, is de kans groot dat hij of zij behoefte krijgt
aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. Zowel
huishoudelijke taken als een deel van de lichamelijke verzorging kunnen worden
overgenomen door een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige. Thuiszorg
biedt huishoudelijke hulp aan mensen die door een ziekte, beperking of ouderdom
hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Dus ook aan mensen met
dementie. Alea Care biedt gespecialiseerde thuiszorg voor mensen met diverse
culturele achtergronden.
 
Fatima Sabab, Maatschappelijk werker bij Alea Care zal u op 4 maart  meer
vertellen over haar werk en zal uw vragen beantwoorden.


