Stichting Al Amal wint Avicennaprijs 2007
Op 22 maart ontving de Stichting Al Amal de Avicennaprijs. Al Amal is een zelforganisatie
voor en door Marokkaans-Nederlandse vrouwen in het Utrechtse Kanaleneiland. Ze
organiseren activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en hulpverlening, zoals
opvoedingsondersteuning, informatie en advies over gezondheid, jeugdzorg en veiligheid. De
Avicennaprijs, € 1500 en een kunstwerk, is ingesteld ter bevordering van de gezondheidszorg
aan allochtonen. Ze werd deze keer uitgereikt door Wil Voogt, tijdens een symposium ter
gelegenheid van haar afscheid als inspecteur voor de Gezondheidszorg.
Volgens de jury van de A vicennaprijs werkt Al Amal via een innovatieve en emanciperende aanpak,
en vergroot “de kennis, zelfredzaamheid en weerbaarheid van een moeilijk te bereiken groep
vrouwen. De vrouwen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen”, aldus het juryrapport. Door
preventie wordt voorkomen dat vrouwen een beroep op de gezondheidszorg doen en door
ondersteuning worden vrouwen laagdrempelig doorverwezen naar reguliere hulp.
Sociaal netwerk en empowerment
In Al Amal zijn ongeveer twintig vrouwen als vrijwilliger actief. Zij bereiken met hun activiteiten ruim
200 vrouwen en meisjes, uit alle lagen van de Marokkaanse gemee nschap in zuid-Utrecht. In 2006
organiseerde Al Amal bijeenkomsten over huis elijk geweld, seksueel misbruik en loverboys.
Vrouwen vinden via de bijeenkomsten en andere activiteiten lotgenoten en kunnen hun sociaal
netwerk opbouwen of uitbreiden. “De jury is onder de indruk van het feit dat de methodiek tijdens de
bijeenkomsten door de vrijwilligers zelf is ontwikkeld”, vermeld het rapport. Bovendien is de aanpak,
gebaseerd op preventie en empowerment, innovatief en overdraagbaar naar anderen.
De vrouwen van Al Amal reageerden heel ent housiast op de prijs. In hun reactie zeiden ze dat ze het
gevoel hadden dat ze voor het eerst erk enning kregen voor hun werk.
Mammarosa, BW Oase / El Waha en Aisha
De A vicennaprijs werd voor de vijfde keer uitgereikt. Er war en tien serieuze voordracht en ingediend,
waarvan er drie werden genomineerd voor de prijs. Naast Al Amal kwamen Mammarosa en de
Beschermde Woonvormen Oas e/El Waha en Aïs ha in aanmerking voor de prijs. Mammarosa geeft
via een meertalige website en andere activiteiten voorlichting aan migrantenvrouwen over
borstkanker. Initiatiefnemer Lide van der Vegt eindigde op de derde plaats voor de A vicennaprijs.
Oase/El Waha en Aïsha zijn cultuurspecifieke woonvoorzieningen voor respectievelijk Marokkaanse
mannen en islamitische vrouwen met psychiatrische problematiek. Het team van beide woonvormen
is erin geslaagd een psychiatrische voorziening toegankelijk te maken voor een moeilijk bereik bare
doelgroep, die voorheen vaak een zwervend bestaan leidde. De jury sprak haar waardering uit voor
de innovatieve werk wijze van het team, die duidelijk maakt “hoe dynamisch cultuur is en hoe
rekening te houden met individuele variaties en mengvormen van culturele aspecten.” Mede dankzij
kritische zelfevaluatie biedt het team in de woonvormen daadwerkelijke zorg op maat en zij
eindigden daarmee op de tweede plaats voor de A vicennaprijs, op kleine afstand van Al Amal.
Gezondheid en welzijn
Met het toekennen van de prijs aan Al Amal besloot de jury om het criterium „werkzaam in de
gezondheidszorg‟ minder strikt toe te passen. Ontwikkelingen rond de Wet op de Maatschappelijke
Opvang (WMO) vervagen de scheidslijn tussen gezondheid en welzijn. “Mensen organiseren rond
hun gezondheidsbelangen en hen stimuleren om actief preventief gedrag te vertonen, hebben op
langere termijn een positief effect op de gezondheid en op adequaat gebruik van de zorg”, zo licht de
jury toe.
Informatie
Via de secretaris van de Stichting A vicenna, dr. Loes van Willigen, kan het juryrapport worden
opgevraagd. Meer informatie over Al Amal kan worden verkregen via Joske van Dulmen van Alleato,
de organisatie die Al Amal heeft voorgedragen, tel. 030 231 3833.
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