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第二 及三代的華人創立  

 



孝 Xiao 
孝順 父母  - 報答養育之恩 

  



孝 Xiao 
目標  1 

促進下一代學習孝順 父母  

 

  



孝 Xiao 
目標  2 

促進第一及二 代的華人有好居住環境  

 
 
 



孝 Xiao 
目標  3 

專業的 護理 及 社區 服務 
 
 
 



孝 Xiao 
目標  4 

舉辦一些華人 康樂活動 
 
 



Opvoeding - de Chinese cultuur 

Zorgen voor je ouders als ze op leeftijd 
zijn, betekent ook dat ze samenwonen 
in één huis.  

 

Opvoeding - de Westerse cultuur 

Zelfstandig leven, eigen huis en 
genieten van je vrijheid 



 

Behoefte  

naar huisvesting  

op maat 
 



Voorbeeld 1: 
Een jonge gezin koopt een huis. Het huis heeft hij op het 
begane grond aangepast voor hun minder valide 
gepensioneerde ouders. Op het begane grond is er een 
slaapkamer, een badkamer, een gezamenlijke woonkamer en 
keuken. Op de 1ste en 2de verdiepingen bevinden de 
slaapkamers, badkamer , wasruimte -en bergruimte en een 
kleine livingroom voor de jonge gezin. 

 



Voorbeeld 2: 
Een moeder heeft haar zoon een belastingvrij bedrag gegeven 
voor het kopen van een appartement. Kind is een jong 
hoogopgeleide en kan met dat bedrag bij de bank het huis 
financieren. Hij koopt een huis dichtbij haar moeder.  

 



Voorbeeld 3: 
Een zoon heeft een eigen koopwoning gekocht en hij heeft ook 
gezorgd dat zijn ouders in een senioren appartement gebouw 
vestigen op loopafstand. Zijn ouders en hij kunnen vaker bij 
elkaar eten en samen zijn. 



Voorbeeld 4: 
Na overlijden van de vader, woont de moeder alleen in een te 
grote senioren appartement. Haar dochter heeft besloten haar 
moeder bij haar te laten intrekken. De moeder kan bij haar 
dochter zijn om het verleden goed te verwerken. 



Meergeneratie project 

JONG OOST 

WEST OUD 



 
Externe en/of interne zorg voor 
de ouders: 
- Professionele hulpverleningen  
- Dagbestedingen 
 
 
 
 
 

JONG OOST 

WEST OUD 



 
Professionele hulpverleningen:  
- Zorgnet 
- Cordaan 
 
 
 
 
 

JONG OOST 

WEST OUD 



 
Dagbestedingen:  
- Cama YCC Amsterdam 
- Chinese Opera in Nederland 
- Patrios tafeltennisclub 
- Chinese kunsten in Nederland 
 
 
 
 
 
 

JONG OOST 

WEST OUD 



 
Externe en interne 
voorzieningen voor het jonge 
gezin:  
- Sport 
- Kinderopvang 
- Chinese scholen 
 
 
 
 
 

JONG OOST 

WEST OUD 


