
Platform GIS: een platform voor een Grenzeloze Interculturele 

Samenleving. 

 

Algemeen  

Een multiculturele samenleving vraagt om een andere aanpak voor de zorg en andere hulpvragen.   

Hulpvragen van vluchtelingen/migranten verschillen –mede door cultuurverschillen- van de 

hulpvragen van autochtonen.  

Vaak proberen hulpverleners en deskundigen gebruik te maken van tolken om ongelijke behandeling 

als gevolg van taalverschillen te voorkomen. Daarbij wordt echter nauwelijks rekening gehouden met 

andere culturele factoren, zoals de non-verbale signalen en de algemeen culturele regels die het 

gedrag in belangrijke mate bepalen.   

Vragen en antwoorden worden zowel door de hulpverlener als door de vluchteling/migrant vaak 

verkeerd begrepen.   

Nederlandse instellingen zijn vaak niet voldoende toegerust met de specifieke (interculturele) 

deskundigheid die nodig is om adequaat hulp te bieden aan vluchtelingen/migranten.  

 

Platform GIS: een initiatief van SaNour en Stichting Waar een Wil is. 

SaNour en “Stichting Waar een Wil is” hebben besloten samen een intercultureel Nederlands-

/Arabischtalig platform op te zetten: 

- waar video’s en artikelen worden gedeeld over een gezonde leefstijl, over interculturele 

vraagstukken en - problematieken op het gebied van opvoeding, onderwijs, gezondheid, 

seksualiteit; 

- waar in het Nederlands en in het Arabisch informatie zal zijn te vinden over de zorgverlening in 

Nederland en de daarbij behorende wet- en regelgeving; 

- met een vraagbaak, waar in het Nederlands en in het Arabisch vragen kunnen worden gesteld op 

het gebied van zorgverlening, opvoeding, onderwijs, gezondheid, Nederlandse wet- en 

regelgeving, danwel op welk gebied dan ook, welke vragen, dankzij een enorm uitgebreid 

netwerk, door professionals zullen beantwoord, zowel in het Arabisch als in het Nederlands;  

- waarbij door middel van voeding, samen koken, samen eten, en door middel van overige 

(culturele) activiteiten, een bijdrage zal worden geleverd aan een gezonde en verdraagzame 

interculturele samenleving in het algemeen; 

Om dit te realiseren is in opdracht van “Stichting Waar een Wil is” de website gebouwd, 



- met de mogelijkheid om video’s en artikelen te plaatsen; 

- met een vraagbaak waar online vragen in het Arabisch of in het Nederlands kunnen worden 

gesteld, die zo spoedig mogelijk zullen worden beantwoord in het Nederlands èn Arabisch; 

- met een agenda voor evenementen en activiteiten die bijdragen aan een gezonde interculturele 

samenleving; 

- met links naar de diverse organisaties en instellingen; 

- met een link naar een facebookpagina waar recepten kunnen worden gedeeld in het Arabisch èn 

in het Nederlands, waarbij Nederlandstalige recepten zullen worden vertaald naar het Arabisch 

en Arabischtalige recepten zullen worden vertaald naar het Nederlands, met waar mogelijk 

informatie over de achtergrond en de herkomst van het recept; 

SaNour 

  

Syrische Artsen * Nederlandse Ondernemers * Uw Raadgevers 

  

 SaNour is de naam van de interculturele dienstverleningsorganisatie van Nour Saadi en haar 

echtgenoot Saleem Bachara, twee voormalige Syrische artsen uit Aleppo (Syrië), een inmiddels 

Nederlands echtpaar dat al weer jaren in Emmen woont. 

In Nederland zijn Nour en Saleem, vanwege hun medische achtergrond en hun goede beheersing van 

de Nederlandse taal, door het landelijk expertisecentrum Pharos opgeleid en getraind tot 

sleutelpersoon gezondheid, zodat zij in Nederland inzetbaar zijn als voorlichter, bemiddelaar, 

verkenner en adviseur en zo een brug kunnen slaan tussen de zorg en vluchtelingen/migranten. 

De dienstverlening van Nour en Saleem bestaat uit de volgende onderdelen: 

Sanour – Persoonlijke begeleiding vluchtelingen/migranten met een hulpvraag  

Als persoonlijk begeleiders ondersteunen Nour en Saleem vluchtelingen/migranten van alle leeftijden 

met (chronische) ziekten en/of geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze werken aan een zo 

groot mogelijk herstel in samenwerking met Nederlandse medici en therapeuten, daarnaast werken 

zij aan het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van hun cliënten.  

  

Sanour – Medisch intermediair  

Door hun medische achtergrond en beheersing van de Arabische, Nederlandse en Engelse taal, 

kunnen Nour en Saleem als intermediair aanwezig zijn bij:  

- een bezoek aan een arts of specialist;  

- een behandeling bij een fysiotherapeut of logopedist dan wel een andere medische 
hulpverlener;  



en dit terugkoppelen naar het gezin en de mantelzorgers van de betrokkene, waardoor de 

behandeling/het bezoek en het vervolgtraject effectiever zal zijn.  

  

Sanour – Interculturele consultancy  

Aan Nederlandse instellingen en aan statushouders kunnen Nour en Saleem (mede als 

ervaringsdeskundigen op zowel het gebied van integratie als van traumaverwerking) inzicht geven 

hoe de Nederlandse waarden, normen en praktijk zich verhouden ten opzichte van de waarden, 

normen en praktijk van statushouders met een andere culturele achtergrond en hun status in het 

land van herkomst.   

Nour en Saleem kunnen Sociale Wijkteams, de GGD, scholen en Jeugdzorg adviseren bij hulpvragen 

waarbij verschillen in communicatie en cultureel bepaalde opvoedingsstijlen een rol spelen, maar 

waarbij ook de traumaverwerking niet vergeten mag worden.  

Zij kunnen aanwezig zijn bij een gesprek (schoolgesprek, buurtgesprek, medisch gesprek enz.) om te 

intermediëren, te vertalen en te adviseren. 

Sanour – Workshops en lezingen  

Op verzoek geven zowel Nour als Saleem lezingen en workshops, met name op het gebied van een 

gezonde levensstijl, het opgroeien in twee culturen, genitale vrouwelijke verminking.  

De sleutelpersonen Nour Saadi en haar echtgenoot Saleem Bachara   

Als sleutelpersonen hebben Nour en Saleem een driedaagse basistraining gevolgd, ontwikkeld door 

Pharos en GGD GHOR Nederland en volgen zij nog steeds trainingen. 

Bij de trainingen kwamen aan bod:  

• De rol van de gemeente  

• De gezondheidszorg in Nederland  

• Gezond gedrag en leefstijl  

• Seksuele en reproductieve gezondheid  

• Opvoeden en opgroeien in Nederland  

• Psychische gezondheid en veerkracht  

• Preventie Meisjesbesnijdenis en wetgeving 

• Zorg voor besneden vrouwen 

Als sleutelpersonen kunnen Nour en Saleem bemiddelen en “bruggen bouwen” tussen gemeenten, 

zorginstanties en statushouders. 

Stichting Waar een Wil is 

Doelstelling 

“Stichting Waar een Wil is”, is de naam van de in de gemeente Borger-Odoorn gevestigde stichting, 

met als doelstelling:  

• het bevorderen en behouden van een goede samenleving en leefbaarheid op het platteland;  

• het vergroten/versterken van een goede samenwerking tussen de burger, overheid, 

verenigingen, stichtingen, coöperaties, dorpsbelangen en zorginstellingen in de gemeente 

Borger-Odoorn en omliggende gemeenten;  



• de ondersteuning van kansarmen of zwakkeren in de samenleving in de gemeente 

BorgerOdoorn en omliggende gemeenten;  

• het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving op het platteland. 

Herkomst naam van de stichting 

De stichting dankt haar naam aan het verkiezingspamflet van haar voorzitter: Wil Luchjenbroers, 

voormalig wethouder van de gemeente Borger-Odoorn en voormalig raadslid VVD. 

 

Het bestuur van “Stichting Waar een Wil is” 

De overige bestuurders naast Wil Luchjenbroers zijn: Harriët Prins (notaris in de gemeente Midden-

Drenthe), Oscar Philips (advocaat in Haren en Stadskanaal) en Alie Meijer (voormalig unithoofd 

woon-en zorgcentrum De Paasbergen – Odoorn). 

“Stichting Waar een Wil is” heeft in het verleden  al nauw samengewerkt met diverse organisaties 

aan diverse projecten en symposia op het gebied van zorg, eenzaamheid, voeding en 

traumaverwerking. 

Commissie Noordelijk Naoberschap  

Vanuit het noorden van Nederland wil “Stichting Waar een Wil is” samen met SaNour en andere 

organisaties een vertaalslag maken van de oorspronkelijke “naoberplicht” naar een “naoberhulp” 

voor iedereen in de samenleving die daar behoefte aan heeft.  

Naoberplicht, is de verplichting de andere naobers desgewenst met raad en daad bij te staan.  

Vanouds was Naoberhulp een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was 

voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare 

voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in Drenthe, Groningen, de Achterhoek, 

Twente, maar ook in het westen van Duitsland (Grafschaft Bentheim en omgeving).  

 Om “naoberhulp” te kunnen bieden aan een veel grotere groep mensen, is een commissie 

samengesteld, bestaande uit vijf vrouwelijke leden, afkomstig van diverse stichtingen en 

organisaties, die in het verleden al nauw hebben samengewerkt aan diverse projecten en symposia. 

 

Het belangrijkste doel van de commissie Noordelijk Naoberschap zal zijn: het vergroten en versterken 

van een goede samenleving en leefbaarheid in het algemeen, ongeacht de problematiek, 

achtergrond, herkomst of locatie, alsmede het bestrijden van eenzaamheid.  

Commissieleden:  

Harriët Prins, Helene Westerik, Angelique Banus, Uyen Lu en Nour Saadi.  
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