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door Lidwien Buné

Midden jaren 60 kwamen gastarbeiders naar Nederland. Zij 
werden met open armen ontvangen. Jonge mannen uit onder 
meer Turkije, Marokko en Spanje wilden hier graag werken, 
geld sparen en daarna terug naar hun moederland. Velen zijn 
gebleven. Ook in Cuijk. Een van deze mannen was Alipasa 
Çaluk. Zijn vrouw Mevlüde vertelt met hulp van dochter Ay-
sel en vriendin Reyhan Conka.

CUIJK - “In 1966 had mijn man 
zich samen met een vriend 
aangemeld in Turkije voor 
werk in Nederland. De man-
nen gingen werken bij Wer-
ten-Sprij meubelfabriek en 

maakten er kasten, tafels en 
banken. Veel collega’s waren 
landgenoten. Het vak meubel-
maker heeft hij hier geleerd. 
In vakanties kwam hij weer 
thuis. Na een paar jaar wilde 
hij terug naar Turkije, maar 
zijn vriend haalde hem over 

om mij en onze drie kinderen 
naar Nederland te halen.” Be-
gin 1969 kwam Mevlude met 
haar kinderen op Schiphol aan. 
Ze was toen 28 jaar en had niet 
de kans gekregen naar school 
te gaan. In Cuijk kwamen ze in 
een flat in Cuijk-Noord te wo-
nen tussen gezinnen die bij-
na alleen Nederlands spraken. 
Ze heeft zich toen eenzaam 
gevoeld.
Mevlude vervolgt: “Ik kon de 
deur niet uit door mijn jonge 
kinderen. Op de zaterdagen 
werden toen de grote bood-
schappen gehaald. Maar op 
een dag was de melk op. En 
supermarkt De Kroon was ge-
sloten. Een buurvrouw nam 
mij mee naar de woning van 

de heer Bosmans sr. (eigenaar 
van de winkel). Buurvrouw 
belde aan. Vertelde aan Bos-
mans dat wij geen melk in huis 
hadden. En samen zijn we de 
supermarkt ingegaan en kon ik 
toch melk kopen. Later mocht 
ik, als het nodig was, vaker bij 
Bosmans aanbellen.”
Na de geboorte van haar vijfde 
kind in 1974 had Mevlude zo’n 
last van hernia gekregen dat 

ze geopereerd moest worden. 
In het ziekenhuis te Nijmegen 
heeft ze de Nederlandse taal 
geleerd. Thuisgekomen mocht 
en kon ze niks doen. Dus kreeg 
ze 7 dagen in de week hulp in 
de huishouding. Heel fijn want 
zo kon ze nog meer Neder-
lands leren. Hoe hield Mevlu-
de contact met haar familie in 
Turkije? “Als ik iemand wilde 
bellen dan ging ik naar een 

buurvrouw die een telefoon 
had of naar een bedrijf waar 
ik kon bellen. Na ongeveer een 
uur kreeg ik bericht dat er con-
tact was en kon ik met fami-
lie praten. Ik heb veel brieven 
ontvangen en geschreven die 
voorgelezen werden, omdat ik 
zelf niet kan lezen.”
Ook Alipasa hield contact met 
Turkije. In de jaren 70 was elke 
avond om kwart over acht een 

uitzending in het Turks: het 
journaal en een liedje. Ieder-
een moest dan stil zijn. Later 
waren er op de Duitse tv-uit-
zendingen van ‘Ein Brief aus 
der Turkei’. In de jaren 80 en 
90 zag je schotels op daken 
en balkons om tv uit Turkije 
te kunnen ontvangen. Vooral 
dochters gingen vaak mee naar 
officiële instanties zoals huis-
arts, ziekenhuis, gemeente. 
Aysel begeleidde al vanaf haar 
vijftiende vrouwen die op het 
punt van bevallen zaten. De 
meeste Turkse vrouwen spra-
ken toen niet of nauwelijks 
Nederlands omdat zij thuis en 
op het werk tussen landgeno-
ten zaten. Mevlude: “Ik ben al-
tijd onafhankelijk geweest. Ik 
had toen een vriendin, een Ne-
derlandse vrouw die met een 
Turk getrouwd is. Daar kon ik 
altijd terecht. Toen we in de 
Goudenrijderstede woonden 
liep iedereen, alle nationalitei-
ten, zo bij elkaar naar binnen. 
Alle kinderen speelden met el-
kaar en we aten samen. Mijn 
man Alipasa is in 2013 aan ALS 
overleden maar heeft nog, sa-
men met Aysel, afscheid kun-
nen nemen van familie en 
vrienden in Turkije.”

Gastvrij ontvangen in Cuijk
Mevlüde over haar leven in Cuijk

Reyhan Conka en Mevlüde Çaluk delen hun verhaal. (foto: eigen foto)
MEVLÜDE LEERDE 
DE TAAL IN HET 
ZIEKENHUIS IN 
NIJMEGEN

Niets veranderd
VAN VELDEKE

Zijn we nauwelijks de commotie over 
de afschaffing van de dividendbe-
lasting te boven, komt me daar het 
onderzoekscollectief Follow The Mo-
ney met de publicatie over het zoge-

noemde dividendstrippen: bankiers, 
beurshandelaren en (ingehuurde) finan-

ciële slimmerds die tussen 2001 en 2016 Eu-
ropese overheden (ook de Nederlandse en dus feitelijk ons) 
voor meer dan 55 miljard euro met allerlei louche trucs (CumEx 
en CumCum genoemd) hebben getild. Maar ja, u weet dat we 
volgens een ING-meneer ons gemak daarover moeten houden 
en onze toon matigen.
 
Dat lezend moest ik denken aan het nog immer actuele ge-
dicht “Er bestaat geen barmhartigheid op de aarde” uit om-
streeks 1530 van de Vlaamse rederijker uit Brugge Eduard de 
Dene, zo prachtig hertaald door Willem Wilmink.
 
 Een kleine greep uit de tekst:
 De gewone man, wat moet hij ervan maken? [….]
 Gebrek is het enige waar men van spreekt,
 Maar we zijn te braaf om te rebelleren.
 Is het onze schuld dat de duurte zo steekt
 Of zijn het de schulden van wie ons regeren? [….]
 Hebzucht heeft deernis opgegeten,
 Woeker de naastenliefde gedood.
 Vogel Grijp is hoog op zijn troon gezeten, [….]
 Wij worden vertrapt door inhalige paarden [….]
 Natuurlijk, belastingen moeten er wezen,
 Maar hoe moet je van het restant nog leven [….]
 Zo zijn de prijzen de pan uit gerezen [….]
 Waar men vroeger iets voor een ander bewaarde,
 heeft het grote geld nu de overhand:
 Er bestaat geen barmhartigheid op aarde.
 
Mijn oude leraar geschiedenis zei het lang geleden al: “Jonge-
lui, bedenk goed: sinds de oude Grieken is er niets veranderd!” 
De visionair!

Coördinator 
Sociom
CUIJK - Wanneer zelfstandig 
wonen en leven niet meer 
vanzelfsprekend zijn, komen er 
allerlei vragen op u af waar u 
misschien zelf geen antwoord 
op hebt. Wilt u vaker de deur 
uit en deelnemen aan activitei-
ten? Komt u de trap niet meer 
op, maar weet u niet hoe je 
een traplift aanvraagt? Of heeft 
u hulp nodig bij de adminis-
tratie? Eén telefoontje met de 
wwz-coördinator kan al ge-
noeg zijn om een flinke stap 
verder te komen.
De wwz-coördinator komt bij 
u thuis, brengt samen met u de 
situatie in kaart en bekijkt wel-
ke vrijwilligers of professionals 
uit de regio kunnen bijdragen 
aan een oplossing. De onder-
steuning is gratis.
U kunt contact opnemen met 
Sociom via 0485-700500 en 
vragen naar Ulla Becker.
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Alle diensten en activiteiten van 
SWOC nog even op een rij
CUIJK - In dit artikel willen wij 
u wegwijs maken in de dien-
sten die wij aanbieden voor 
senioren die nog zelfstan-
dig wonen in de gemeen-
te Cuijk. De SWOC (Stichting 
Welzijn Ouderen gemeente 
Cuijk) biedt diverse diensten 
aan die ondergebracht zijn in 3 
onderdelen:
De eerste is de Individue-
le Dienstverlening. Hieronder 
vallen o.a. Aanwezigheidshulp 
(ondersteuning mantelzorgers 
of alleenstaande senioren), 
Tafeltje Dekje (warme maal-
tijdbezorging), Telefooncirkel 
(elke doordeweekse dag een 
telefoontje in de ochtend), 
Vervoersdienst (vervoer van en 
naar activiteiten van de SWOC) 
en de Welzijnsbezoeken 
(75+ers ontvangen een bezoek 
van een vrijwilliger voor een 
gesprek over wonen en welzijn 
in de gemeente Cuijk).
De tweede is de Individuele 
Belangenbehartiging. Hier-
onder vallen de diensten Vrij-
willige Ouderenadviseurs, 
Thuisadministratie, Belas-
tinginvulhulp en Cliëntonder-
steuning. De organisatie van 
deze diensten is in handen van 
de SWOC en de KBO.
De derde is de Preventie/Maat-
schappelijke Dienstverlening. 
Hieronder vallen de bewe-
gingsactiviteiten (gym, yoga, 
koersbal, dans, zwemmen), de 
sociaal culturele activiteiten 
(kaarten, bingo, handwerken, 

toneel, enz.), Soos, enz. Ook 
hier werken de SWOC en de 
KBO nauw samen.
Alle diensten van de SWOC 
worden uitgevoerd door vrij-
willigers. Zij zijn ook inwoners 
van de gemeente Cuijk en van 
alle leeftijden! Met name voor 
de diensten Aanwezigheids-
hulp en Telefooncirkel zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers! Vrijwilligers van 
de Aanwezigheidshulp bezoe-
ken wekelijks iemand om een 
wandeling te maken, te klet-
sen, een spelletje te spelen, 
enzovoort.
Vrijwilligers van de Telefoon-
cirkel zorgen om beurten, 
gedurende 4 weken achter 
elkaar, dat de twee telefoon-
cirkels opgestart worden. Zij 
maken melding bij een sociaal 
werker van Sociom als iemand 

de telefoon niet opneemt en er 
vervolgens actie kan worden 
ondernomen. Voor alle vrij-
willigers van de SWOC geldt 
dat er een paar keer per jaar 
bijeenkomsten gepland wor-
den zodat zij ook elkaar kun-
nen ontmoeten. Kortom: de 
SWOC is en blijft in beweging 
om voor de senioren in de ge-
meente Cuijk een zo optimaal 
mogelijk aanbod te bieden om 
zo lang mogelijk op een pret-
tige en verantwoorde manier 
zelfstandig te blijven wonen. U 
kunt altijd een vrijblijvend ge-
sprek aanvragen waarin we u 
meer informatie kunnen geven 
over bovenstaande diensten 
en wat het werk van vrijwil-
liger inhoudt. U kunt hiervoor 
bellen naar Sociom via tele-
foonnummer 0485-700500 en 
vragen naar Silvia Beuving.

Vrijwilligster van de Telefooncirkel aan het bellen met een deelnemer. 


