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HETALLOCHTOON
VIDEOCIRCUIT

Programma
Stichting(NPS)
VideoCircuit"zendtde Nederlandse
In de seriehet"Allochtoon
op Nederland
3 uitvooren overmulticultureel
op televisievoorlichtingsprogramma's
Nederland.
wordenzeeruiteenlopende
aspecten
In samenwerking
met maatschappelijke
organisaties
van het levenin Nederland
centraalgesteld.De seriegeeftde in Nederland
verblijvende
inÍormatie
immigranten
en anderebelangstellenden
op hetgebiedvan gezondheid,
integratie,
onderwijs,
opvoeding,
welzijn,arbeidsmarkt,
consumenteninÍormatie,
enz.
Aflevering:"Goede reis! Informatie over vakantie en gezondheid"
Goedereis ! InÍormatieover vakantieen gezondheid
Tegende zomervakantie
zijnweerveelgezinnen
drukaande slagom hunreisnaarhun
vaderland
voorte bereiden.
ledereen
verheugt
zichop hetweerzien
vanÍamilieen hetlanden
vooral
de streekwaarmenvandaankomt.Maarde reiser naartoeis langen vermoeiend,
voorde kleinekinderen.
En de reisen hetverblijfzijnnietzonderrisico's.
Uitonderzoek
is gebleken
datde kindersterfte
onderTurkenen Marokkanen
hogeris danbij
jaar.
gaat
Het
de Nederlandse
bevolking.
danmetnameom kinderen
tot4
Hetblijktdateen
plaatsvindt
kwartvande stedgevallen
vanjongeTurksekinderen
in hetbuitenland
en bij
Marokkaanse
kinderen
is ditzelÍseenderde.
In de drievoorlichtingsprogramma's
diede NPSin hetTurks,Marokkaans-Arabisch
en in het
BerbervanaÍ23 meia.s.driewekenachtereen
op zaterdagmiddag
uitzendt,
kuntu zienhoe
de meesterisico'seenvoudig
zijnte verminderen
dooreengoedevoorbereiding.
ProgrammaopzetGoedereis!
gezindievanplanzijnom methunkleinekinderen
Wij ontmoeten
eenTurksen Marokkaans
gaan
reis
op
te
naarhunlandvanherkomst.Wijvolgenhentenruijl
zijbezigzijnmetde
voorbereidingen
om hunvakantie
zo plezierig
mogelijk
te latenverlopen.
Tijdensde voorbereidingen,
moetenverschillende
zakenuitgezocht
en geregeldworden.
Zijninentingen
gewoonmee
nodigvoorde reisbestemming?
Kunnende kleinekinderen
oÍ...?Zijner extrarisico'sdie in hetbuitenland
nietverzekerd
zijn?Watzijnde gevarenvoor
de kinderen
tijdensde reis,maarooktijdenshetverblijÍin hetbuitenland.
Hoekunnendie
voorkomen
worden?
HetMarokkaanse
en Turksegezinbezoeken
verschillende
organisaties
en deskundigen
om
hunvragenvoorte leggen.Zijbezoeken
o.a.de GGDen hetconsultatiebureau.
Nadathun
vragenzijnbeantwoord,
trefÍenzij de maatregelen
die nodigzijnvoorde veiligheid
van
henzelfen hun kinderen.
Dankanhet inpakkenbeginnenen hetvertrekstaatvoorde
deur....Eindelijk
weerop wegnaarde familieen geboorlegrond.
Uitzendinq
vanaf:zaterdaq23 mei 1998 tussen 13.05-13.35
uur op Nederland3.
Op zaterdag23 meia.s.wordtde Turkseversieuitgezonden,
op zaterdag30 meia.s.de
juni
Marokkaans-Arabische
en op zaterdag6
a.s.de Marokkaans-Berberse
taalversie
steeds
tussen13.05en 13.35uurop Nederland
3.

peÍs-infoÍmatie
TeleÍoon 055 677 4l 17 Fax 055 677 4959
E-mail: nps@omroep.nl Intemet: http://www.omroep.nl/nps/

Goedereis! is gemaaktdoor:
Produktie
v.o.Í.
BOOZAudiovisuele
samenstelling
en regie
Adavan de Weijeren ArnoldFolkerts,
redactie
YildizGeger,Rianvan Erp,MoniqueRidder,MitraRambaran,
producent
NPS
DickOosterbaan,
(NIGZ)
en Ziektepreventie
Nationaal
Instituut
voorGezondheidsbevordering
Co-produktie:
Midden
Den
Haag,
GGD
Veiligheid,
GGD
Eindhoven,
GGD
Stichting
Consument
en
GG&GD Utrecht
e.o.,GG&GDAmsterdam,
Brabant,GGDregioNijmegen,
GGDRotterdam
e n N PS .
@1 9 9 8N P S
De videocassetteszijn te bestellenbij:
Tel.:035NPStelevisie,
afdelingVideoseruice,
Postbus29140,1202MG Hilversum.
6778027,fax.: 035-6772772
(ieder30 minuten)
taalversie
De Turkse,Marokkaans-Arabische
of Marokkaans-Berberse
Í1.49,50per
separaatop VHS-cassettes
in dooskost inclusiefBTWen verzendkosten
versie.
kostookfl. 49,50.
Alledrieversiesachterelkaarop éénVHS-cassette
349859,t.n.v.NPSMinderheden,
Hettotaalbedraggraagovermaken
op: Postbankrekening
wordenbesteld.
Postbus29140,1202MG Hilversum
o.v.v.welkeversie(s)
Eerstnadatdit bedragop onzerekeningis overgemaakt
zullende bandenaan u worden
toegezonden.
Meer informatieop Internet:http//www.omroep.nl/nps/tv/allochtoon/catalogus

Brochures "Goedereis! InÍormatieover gezondheiden vakantie"
(NIGZ)is in
Doorhet Nationaal
lnstituutvoorGezondheidsbevordering
en Ziektepreventie
metde StichtingConsument
samenwerking
en Veiligheid
en eenaantalGGD-eneen
nieuwebrochureoverdit onderwerp
samengesteld.
Dezebrochuremetde titel"Goedereis!
lnÍormatie
overgezondheid
en vakantie"
verschijnt
in tweetaalversies:
Turks/ Nederlands
en Arabisch/ Nederlands.
Ze zijnondermeer
bij diverseGGD-enverkrijgbaar.
Meerinformatieover de brochures:NIGZ,Postbus500,3440AM Woerden,telefoon
0348-437600,
Íax: 0348-437666.

* Vandezeproduktie
zijnvoorpublikatie
foto'sbeschikbaar.
U kunthierovercontactopnemenmet PeterVreeken(fotoredactie)
bij de afdelingPers&
Communicatie
telefonisch
bereikbaar
op:035-667401
4.

