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VOORWOORD 

Elke dag maken we verschillende situaties mee. 

Tilburg University voert, in samenwerking met de 
Provincie Noord-Brabant, OVAA en BOOG (Brabantse 
Ouderen Organisatie Groepen), momenteel een 
onderzoek naar de ervaringen van mensen in hun 
dagelijkse leven. Het doel van dit onderzoek is om na te 
gaan hoe mensen reageren wanneer ze in contact komen 
met anderen in een alledaagse situatie. 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar Turkse 
deelnemers, in de leeftijd van 18 tot en met 60 
jaar, wiens beide ouders van Turkse komaf zijn. 

Het is de bedoeling dat de deelnemers via een 
computer/laptop/tablet een vragenlijst invullen. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
Alle deelnemers blijven anoniem. 

Bij dezen vragen wij u, namens Tilburg University, de 
Provincie Noord-Brabant, OVAA en BOOG, of u de oproep 
wilt kopiëren en per mail wilt verspreiden binnen uw 
netwerk (bijvoorbeeld via Facebook en/of LinkedIn). 

Daarnaast zouden wij het zeer op prijs stellen als 
u minstens 3 personen persoonlijk benadert en hen 
vraagt om aan dit onderzoek mee te doen. U kunt hen dan 
verwijzen naar de oproep met de bijbehorende link. Zij 
kunnen zich ook aanmelden door een mail te sturen 
naar z.n.huwae@uvt.nl en dan ontvangen zij een mail met 
daarin de link naar de vragenlijst. Wij waarderen uw 
medewerking heel erg. 

Voldoet u toevallig aan het deelnemersprofiel, en wilt u 
ook graag meedoen aan het onderzoek, dan hoeft u alleen 
maar op de link te klikken, zie hieronder.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het 
onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen met Sylvia 
Huwaë (z.n.huwae@uvt.nl). 

Klik op onderstaande link als u de vragenlijst wilt 
invullen. 

https://tucis.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bpfmet8PKzHLjkF 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

  

 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia Huwaë  
onderzoeker OVAA, Tilburg University               
                                                                    
Mohamed el Haddad 
bestuursvoorzitter OVAA en BOOG 
 
-------------------------------------- 

FAKKELTOCHT KERSTAVOND 24 DECEMBER 2013 

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar op kerstavond weer 
de fakkeltocht georganiseerd door verschillende 
organisaties waaronder OVAA. 

Programma: 
18:00 Start uitgifte fakkels (fakkelmunten zijn in de  
             kramen in te wisselen).  Optredens singer- 
             songwriters Dylan Adrian & Woody Veneman.  
18:20 Poëtisch tussenblok van Eindhovense bodem. 
18:30 Optredens singer-songwriters Dylan Adrian &  
             Woody Veneman  
18:50 Toespraak van wethouder Y. Toronoglu  
19:00 Aansteken eerste fakkel door wethouder  
            Y. Toronoglu. Start Fakkeltocht  
19:30 Muziekprogramma met oa Turkse volksmuziek van  
            Cagdas & Ercan  

In verband met brandgevaar roept de organisatie alle 
deelnemers op om GEEN synthetische kleding te dragen  

Aanvullend programma: 
18:00 Oecomenische viering in de Catharinakerk  
18:00 Kinderkerstnacht in ESK Kapel, Kanaalstraat 6  
20:00 Rondleiding Fatih Moskee. Willemstraat 67  
22:00 Kerkdienst ESK Kapel Kanaalstraat 6 

------------------------------------- 

STAGIAIRE BIJ OVAA 

Anouk Asveld is per 1 oktober jl. bij OVAA gekomen 
als stagiaire. 

Anouk is 31 jaar oud en volgt de Bol 18+ opleiding sociaal 
cultureel werk op het Summa college in Eindhoven. Zij is 
o.a. bezig het OVAA project Homoseksualiteit in 
allochtone kringen ‘Mytruecolour’ nieuw leven in te  
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blazen. Anouk is elke donderdag en vrijdag werkzaam bij 
OVAA. 

-------------------------------------- 

EXPERTMEETING TAALNOTA 18 SEPTEMBER JL.  

Op 18 september jl. is er in wijkcentrum De Dommel 
een expertmeeting gehouden rondom de taalnota. 

Deze bijeenkomst, georganiseerd door OVAA en 
Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven, was bedoeld 
voor al diegenen die beroepshalve of als vrijwilliger 
betrokken zijn bij het taalonderwijs in Eindhoven. De 
opzet van deze middag was dat er een open gesprek 
plaats zou vinden aan de hand van deze nota over het 
taalonderwijs in Eindhoven. Bij de expertmeeting waren 
diverse taalaanbieders aanwezig om de uitvoeringsnota 
te bespreken met Sacha Sibille, beleidsontwikkelaar/ 
adviseur sociale zekerheid van de gemeente Eindhoven. 
Opmerkingen en aanbevelingen zullen worden 
meegenomen.  

Taalmarkt zondag 15 december 2013 

Op zondag 15 december zal er een taalmarkt gehouden 
worden van 14.00 tot 16.30 uur in het gebouw van het 
Rode Kruis, Willem van Konijnenburglaan 6 te Eindhoven. 
Deze taalmarkt wordt georganiseerd door OVAA en 
Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven en is bedoeld 
als een ontmoeting tussen vraag en aanbod op het gebied 
van taalles en inburgering. Doelgroep zijn autochtonen en 
allochtonen die laag- dan wel anders geletterd zijn. 

-------------------------------------- 

CONFERENTIE ‘VEILIGHEID VAN VROUWEN IS ZAAK 
VAN ONS ALLEMAAL’ 25 NOVEMBER JL. 

Stichtingen OVAA, Kezban en Fereshteh Moradi 
hebben op 25 november jl. een conferentie 
georganiseerd over eerwraak en eergerelateerd 
geweld.  

Het welkomstwoord werd gedaan door Mohamed el 
Haddad, voorzitter van stichting OVAA. 
Er was een grote opkomst van geïnteresseerden zowel 
professionals, hulpverleners en vrijwilligers. 
Verschillende grote en kleinere belanghebbende 
organisaties uit Eindhoven en omgeving waren aanwezig. 
 
Drs. Ibrahim Yerden gaf als opening een presentatie over 
geweld, emancipatie en veiligheid binnen een gezin. Hij is 
cultureel antropoloog en verbonden aan de universiteit 
van Amsterdam. 
Ook werd het landelijke beleid ‘’Plan van aanpak 
huwelijksdwang‘’ toegelicht door Danielle Kretz, zij is 
beleidscoördinator bij het ministerie van Sociale zaken en 
werkgelegenheid. 
Kompaan en De Bocht heeft deze middag hun 
behandelmethode, visie en ervaringen gedeeld van de 
speciale opvang die zij bieden aan meiden en jonge 
vrouwen die bedreigd worden of slachtoffer zijn van 
eergerelateerd geweld.  
 

 
 
Ook kwamen een dader en slachtoffers van eerwraak aan 
het woord, al met al een zeer interessante en 
indrukwekkende middag. Na afloop konden de 
deelnemers nog napraten met een drankje en lekkere 
hapjes. Binnenkort zal er een filmverslag uitkomen, houdt 
daarvoor onze website in de gaten. Onze stagiaire Anouk 
Asveld heeft een korte impressie geschreven over deze 
conferentie welke ook op onze website te lezen is.  
 
--------------------------------------  

FIJNE FEESTDAGEN EN VOORSPOEDIG 2014 
 
Het bestuur en medewerkers van OVAA wensen u 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2014! 

VOORAANKONDIGING: op vrijdag 17 januari 2014 zullen  
wij  weer  onze  jaarlijkse  nieuwjaarsborrel houden op 
ons kantoor vanaf 17.00 uur. Noteer het alvast in uw 
agenda! 

 

 ------------------------------------ 

KERSTVAKANTIE 
 
Het kantoor van OVAA is gesloten van 24 december 
2013 t/m 1 januari 2014.   

-------------------------------------- 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt 
u dat kenbaar maken via mailadres   
tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl.  

OVAA 
Stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven 
Klokgebouw 196, 5617 AB Eindhoven, Tel. (040) 256 97 87 
e-mail: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl,  
website: www.ovaa-eindhoven.nl  
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