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Kitlyn Tjin A Djie is geboren in Paramaribo, als vierde in een rij van zes dochters. De wortels van haar Chinese
vader en Surinaamse moeder liggen in Duitsland, Portugal, Afrika, China, Indo-China, Frans Guyana. Ze heeft het
programma "Beschermjassen" ontwikkelt. Het programma biedt ruimte aan diversiteit door mensen of groepen in
te bedden in hun familieverhalen en krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude
vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. Om te leren over de ander is het belangrijk dat
je de diversiteit in je eigen familiegeschiedenis ontdekt. Dan kun je de diversiteit bij de ander makkelijker
herkennen. 
Kitlyn weet als geen ander dat er vaardigheden nodig zijn om te leren omgaan met diversiteit, om ruimte te geven
aan de ‘vreemde ander’. Als jeugdhulpverlener ondervond ze dat Nederlandse opvattingen over hulpverlening niet
werken bij kinderen met een migrantenachtergrond. Als antwoord op het westerse witte individualistische denken
in onderwijs, zorg en welzijn ontwikkelde ze het model Beschermjassen dat uitgaat van de kracht van families.
www.beschermjassen.nl

Judy Tangande heeft een Indonesische / Afrikaanse vader en een Javaanse moeder, met Manadonese roots. Ze is
de derde dochter (met 4 zussen en 1 broer), geboren in Manokwari, West Irian en op zeer jonge leeftijd naar
Nederland gekomen. Judy is moeder van een dochter, 2 bonuskinderen en heeft 4 bonuskleinkinderen.  
Tijdens haar opleidingen (Kinderbescherming B, Maatschappelijk Werk en Contextuele Hulpverlening ) maar ook in
haar 40 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, merkte ze dat deze studies vooral op de Westerse cultuur gericht
zijn. Haar Indonesische geschiedenis wilde ze graag ook in de opleiding meenemen. Beschermjassen sloot daar
goed op aan. 

Programma
13.00 uur   Inloop

13.30 uur   Opening door Bahia Fatara (voorzitter SMKK)

                     en Trudy Habets (dagvoorzitter)  

13.35 uur   Inleiding door Mw. Kitlyn Tjin A Djie 

14.15 uur   Korte pauze

14.30 uur   Workshop door Mw. Kitlyn Tjin A Djie en Mw. Judy Tangande

16.00 uur   Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.15 uur   Informeel samenzijn met een hapje/drankje 

Deelname is gratis. Aanmelding (verplicht) voor 1 oktober 2022 :
info@smkk.nl 

Bereikbaarheid
De bijeenkomst vindt plaats in het Fortuna Stadion in Sittard, Milaanstraat 120.
Bij het stadion is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Vanaf het NS
Station is het stadion per bus bereikbaar. Kies voor bushalte Parijsboulevard/
Stadion of bushalte Sportzone

De workshops - waarbij we in 2 groepen verder gaan - staan onder leiding van Kitlyn Tjin A Djie en Mw. Judy
Tangande. In de workshop gaan we met behulp van foto’s, familietekeningen en levenslijnen op zoek naar verhalen
die nog niet verteld zijn. Je inbedden in cultuur, groep en geschiedenis is van belang om te kunnen verbinden in een

multiculturele samenleving.

http://www.beschermjassen.nl/

