
 

 

21 juni 2018 

Uitnodiging presentatie  

Preventieprogramma Rüya 

‘Turks-Nederlandse meiden in balans’ 

 

 

Rüya – Turks voor droom -  is een preventieprogramma van vijf bijeenkomsten voor meiden 

van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met een 

Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te 

voorkomen.  

Op 21 juni geven wij een presentatie, waarbij u nader kennis kunt maken met dit unieke 

programma. Tijdens deze bijeenkomst zullen de ontwikkelaars van Rüya, gespreksleiders en 

deelnemers u meer vertellen over hun ervaringen.  

Al jaren is uit onderzoek bekend dat Turks-Nederlandse meiden veel vaker dan gemiddeld 

kampen met emotionele problemen, zoals depressie. Opgroeien in Nederland is niet altijd 

makkelijk voor deze meiden. Zij en hun ouders krijgen te maken met uiteenlopende en vaak 

tegenstrijdige verwachtingen vanuit de Turkse - en de Nederlandse cultuur. Sommige meiden 

raken hierdoor uit balans. Nu is er voor het eerst een programma om problemen te 

voorkomen. 

De methodiek is beproefd in drie pilotgemeenten. Het blijkt dat taboes bespreekbaar worden, 

dat het bewustzijn over het ‘leven in twee culturen’ bij ouders en meiden vergroot wordt en 

dat ouders en dochters weten hoe ze beter kunnen communiceren. De benadering blijkt goed 

aan te slaan. Binnenkort start Rüya in 12 nieuwe gemeenten. Er zijn al 28 gespreksleiders 

getraind. Ook in uw regio kan het Rüya programma worden uitgevoerd.  

 

De presentatie vindt plaats van 14:30-17:00 uur in de Conference Room van De Alchemist, 

Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht.  

Deze locatie is goed bereikbaar per bus vanaf Utrecht CS en er is gratis parkeergelegenheid. 

  



 

 

Programma 

14:30 uur Inloop met koffie, thee en Turkse lekkernijen 

14:45 uur Opening door de dagvoorzitter 

14:50 uur Welkomstwoord door Gemeente Utrecht  

15:00 uur Videofilm van Oranje Fonds over Preventieprogramma Rüya 

15:10 uur Presentatie van het project Rüya door projectleider Hans Bellaart (Verwey-

Jonker Instituut) en ontwikkelaar Durmus Can (Bureau Can) 

15:30 uur Talkshow met gespreksleiders en deelnemers aan het preventieprogramma, 

mogelijkheid voor vragen uit de zaal en discussie 

16:15 uur Aanvragen subsidie bij het Oranje Fonds voor het Rüya programma 

16:25 uur Napraten onder het genot van een hapje en een drankje  

17.00 uur  Afsluiting   

 

Aanmelding 

U kunt zich tot 14 juni 2018 via deze link aanmelden. 

Deelname is kosteloos. 

Informatie over de aanmelding bij Tara Jibodh: e-mail: TJibodh@verwey-jonker.nl 

 

Meer informatie 

Het rapport van het onderzoek, de handleiding en bijbehorende materialen vindt u op onze 

website.  

Hebt u vragen? Stuur een e-mail aan Hans Bellaart, projectleider. 

 hbellaart@verwey-jonker.nl  

 

 

 

Het project Rüya is ontwikkeld samen met Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can, Bureau de Mix en lokale 

zelforganisaties. Het programma is gefinancierd door Kennisplatform Integratie & Samenleving, MIND Fonds 

Psychische Gezondheid, het Oranje Fonds en de pilotgemeenten Den Haag, Utrecht en Deventer. Deze 

bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. 
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