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Kwok Hung Lau
‘Anders durven kijken, daar ligt vaak de uitweg’ 

Kwok Hung Lau is sociaal-cultureel werker bij het welzijnscentrum ‘De Chinese 

Brug’ en ouderenconsulent bij de Unit Intercultural, onderdeel van welzijnsstichting 

VÓÓR, beide in Den Haag. Hij is een bevlogen Chinees ouderenadviseur 

die Chinese ouderen individueel ondersteunt en groepen Chinese ouderen 

enthousiasmeert om hun leven in eigen hand te nemen. En met succes. 

‘Ik spreek de mensen aan, ook al zijn ze heel 

oud. Je moet ook als je heel oud bent dingen zelf 

ondernemen. Je moet niet verwachten dat alles voor 

je gedaan wordt. Dat is niet gezond. Ook al zijn ze 

heel oud, zeg ik: “Je bent nooit oud genoeg om het 

op te geven en te zeggen: ik kan niet meer leren”. Ook 

al vergeet je. Dat je naar een cursus Nederlands gaat, 

laat zien: “Ik ben sterk, ik geef niet op!”’ 

‘Mijn andere doel bij het organiseren van een 

activiteit is om te zorgen dat de vrijwilliger, die 

meehelpt, een zinvolle dagbesteding heeft. Het is 

beter om iemand gewoon iets te laten doen, dan te 

zeggen: hé, ik vind eigenlijk dat je meer sociale activiteiten nodig hebt.’ 

‘Waar ik het meest trots op ben is de hulp die ik ouderen individueel kan bieden. Een 

oudere  weer betekenis geven in het leven. Zorgen dat de oudere zich (weer) zelfstandig 

redt. Dan heb ik het gevoel: wat ik doe, dat doet er wat toe.’ 

Glunderend loopt Kwok Hung Lau door het wooncomplex voor Chinese ouderen ‘De 

Chinese Brug’. Hij laat de woongalerijen zien, die de bewoners hebben ingericht met 

bloemen, planten en de binnentuin van het complex. Belangrijk is ook de grote keuken 

van de gelijknamige stichting naast het wooncomplex waar wekelijks wordt gekookt 

door vrijwilligers voor de bewoners en andere Chinezen uit de buurt. Voortdurend 

wordt hij aangesproken door bewoners en vrijwilligers. 

Het is overduidelijk dat Kwok Hung Lau trots is op wat hij doet en trots is op wat hij 

weet te bereiken bij zijn mensen, de Chinese ouderen. Hij werkt sinds drie en half jaar 

bij ‘De Chinese Brug’ en bij ‘Unit Intercultureel’. Ooit begon hij een studie medicijnen, 

maar die rondde hij niet af, hij moest teveel in korte tijd onthouden. Kwok Hung Lau 

wilde meer in het diepe duiken en met mensen werken. 

Kwok Hung begon met vrijwilligerswerk te doen voor Chinese radioprogramma’s in 

Amsterdam en voor de Chinese kerk. Daardoor raakte hij in contact met een Chinese 

maatschappelijk werkster,  Pui Fan Yip van de Blankenberg Stichting. In de Chinese 

gemeenschap is veel behoefte aan steun, zo bleek. Kwok Hung rondde de studie 

Algemeen Maatschappelijk Werk af en rolde het Chinees ouderenwerk in. Daar is hij 

overduidelijk op zijn plaats. 
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Wie is  Kwok Hung Lau

‘Ten eerste is dat mijn christelijke achtergrond, dat is heel belangrijk. De liefde voor 

je medemens, je dienstbaar opstellen naar anderen. Dat is mijn drijfveer voor de 

opleidingen die ik heb gevolgd.’ 

Inspiratiebronnen

‘De Bijbel is mijn inspiratiebron. Hoe je een kerk moet opbouwen, hoe je samen met 

mensen er iets van moet maken. Hoe je mensen moet benaderen. De behoefte kennen 

van een kerkgemeenschap. Dat is mijn inziens een concept dat te vergelijken is met 

vraaggericht werken.’  

‘Van jongs af aan ben ik iemand die graag mensen wilde helpen. Daarin ben ik 

opgegroeid en dat is mijn spontaniteit geworden. Het is niet zo dat ik gemotiveerd 

moet raken, het is meer een natuurlijke beweging. Mijn ouders hebben ook veel 

mensen geholpen. Eigenlijk is mijn familie ook mijn inspiratiebron.’ 

Favoriete case

‘Waar ik het meest trots op ben, is dat ik ouderen individueel kan helpen. Individuele 

ouderencontacten. Ik heb ooit hulp verleend aan een oudere mevrouw. Zij zag het 

leven niet meer zitten. Zij was heel somber, kwam bijna niet meer naar buiten. Zij 

verhongerde en had geen contact meer met familie en kennissen. Want familie had 

ze niet in de omgeving. Ik heb huisbezoeken aangeboden, maar zij wilde niet. Op een 

gegeven moment kon ik wel bij haar op huisbezoek komen. Zij had heel veel papieren 

opgeslagen, rekeningen, aanmaningen, brieven van instanties. Dozen vol in de woning. 

Het was bijna een magazijn.’ 

‘Ik heb de hulpverlening gestart door haar inkomsten te bezorgen. Samen met 

de ambtenaar van de sociale dienst heb ik huisbezoek geregeld. Ook heb ik de 

maatschappelijk werkster ingeschakeld. De mevrouw had haar zoon verloren en haar 



man. En ze had heel veel schulden door de uitvaart. Het zag er niet meer rooskleurig 

uit. Nadat de schulden geregeld waren en zij weer inkomsten had, wilde zij terugkeren 

naar het land van herkomst, Hong Kong.’ 

‘Langzaamaan zag ik aan haar dat zij weer levendig werd. In het begin had ik nooit 

verwacht dat zij naar ‘De Chinese Brug’ zou komen, want ze kwam nooit meer buiten. 

Na enige tijd kwam ze zelf hier naar toe. En nu leeft zij ook weer een zelfstandig leven. 

Zij heeft toch gekozen om terug te keren naar Hong Kong. Je ziet dat ze nu gelukkig 

is.’ 

‘Ze komt nu hier zelfstandig naar ‘De Chinese Brug’, ondanks haar hoge leeftijd. Voor 

haar is het heel belangrijk. Ook al zal het misschien niet makkelijk voor haar zijn 

in Hong Kong. Zij heeft de levensmoed terug om die keus te maken en zij heeft die 

capaciteit om zich daar te redden. Zelfs voor jonge mensen is dat niet makkelijk.’  

 

Professionaliteit en innovatie. 

‘Niet blijven aanmodderen, maar problemen oppakken. Dat is ook de manier waarop 

ik werk. Je ziet mensen die niet zeker zijn hoe ze iets op willen lossen. Ik kijk goed wat 

er aan de hand is en zoek dan direct naar een oplossing. Anders durven kijken, daarin 

ligt vaak de uitweg.’ 

‘Dan moet ik direct denken aan zelfredzaamheid van ouderen. Dat ze niet afhankelijk 

worden. Ik spreek de mensen aan, ook al zijn ze heel oud, want je moet zelf dingen 

ondernemen. Je moet niet verwachten dat alles voor je gedaan wordt. Dat is niet 

gezond. Wat ik normaal doe, is de brieven teruggeven, die ze op moeten sturen. Ik plak 

er wel een postzegel op, ik schrijf het adres. Maar zij moeten de brief op de bus doen. 

En tot nu toe heb ik geen bericht dat de brieven niet aankomen. Dat doe ik bewust.’ 

‘Ik nodig ook veel ouderen uit om Nederlandse les te volgen. Ook al zijn ze heel oud. 

Daarvoor heb ik een groep gestart voor ouderen, die ook wordt begeleid door een 

oudere Chinees. Ik zeg ook: je bent nooit oud genoeg om het op te geven en te zeggen: 

ik kan niet meer leren. Ook al vergeet je. Het feit dat je ernaar toegaat, daarmee laat je 

zien: dat is een sterk iets, ik geef niet op!’ 

‘Waar het mij omgaat: ik weet ook wel dat ze niet veel Nederlands zullen leren. Maar 

doe wat je kan en straks als je verdwaald bent: dan durf je om naar andere mensen toe 

te stappen. Dat ze durven naar anderen toe te gaan, om hulp te vragen, daar gaat het 

om. Dat díe mogelijkheden gecreëerd worden. Bijvoorbeeld: een cursist is 94. Hij is 

echt leergierig, maar hij heeft een aparte vrijwilliger nodig om voor hem te vertalen. 

Dan zorg ik dat hij een aparte vrijwilliger naast zich heeft.’

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen?

‘Ik werk deels met individuele cliënten, deels met groepen. Bij dat laatste gaat het 

vooral om de inzet van vrijwilligers. Werken met vrijwilligers als intermediair bij 

Chinese ouderen is belangrijk. Anders kan ik de groep niet goed bereiken. Ik zit hier 

alleen en parttime. Het gaat niet alleen om zelfredzaamheid van de Chinese ouderen 

individueel, maar ook om vrijwilligers te trainen om anderen die vaardigheden bij te 

brengen. Het is beter om iemand gewoon iets te laten doen, dan te zeggen: “Hé, ik vind 

eigenlijk dat je meer sociale activiteiten nodig hebt”.’  
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‘Ik zet vaak vrijwilligers in voor het begeleiden van groepswerk of activiteiten, soms 

ben ik ook zelf aanwezig bij bepaalde activiteiten. Waar ik bijvoorbeeld zelf aanwezig 

ben, is een ouderengroep voor psychogeriatrische problematiek van Parnassia, de 

instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Haag.’ 

‘Maar bij het ‘Bewegen voor Ouderen’ hoef ik de 

groep alleen maar op te starten en te kijken of het 

goed gaat. Daarbij stuur ik een vrijwilliger aan. 

Dat zelfde geldt voor het schilderen. Dan kan ik 

me terugtrekken. De cursisten komen ook met 

een duidelijk doel. Dat betekent ook dat je niet 

zoveel spanningen hoeft op te lossen. Je moet 

wel goed rekening houden met het karakter van 

de vrijwilligers en goed luisteren naar signalen. 

Waar moet ik dan iets veranderen.’ 

‘De vrijwilligers komen ook gewoon zelf naar 

me toe. Ik organiseer ook bijeenkomsten met 

vrijwilligers, waar ik signalen opvang of moet ingrijpen. Maar ik loop hier heel vaak 

rond, en mensen spreken me aan. En de mensen lopen heel vaak bij me binnen als ze 

ergens mee zitten. Ik ben altijd aanspreekbaar en beschikbaar.’ 

Wat zijn je hoogte- en dieptepunten?

‘Het is heel inspirerend voor mij om te zien dat de ouderen door het ouderenwerk hun 

leven weer willen oppakken en meer van het leven gaan genieten. En een dieptepunt 

is wanneer ik heel veel cliënten krijg die in dezelfde periode belangrijke hulpvragen 

hebben, waardoor ik in tijdnood kom. Dat betekent dan veel overwerk en dat is zowel 

mentaal als fysiek heel zwaar.’ 

‘De Chinese gemeenschap is hecht. Vaak wordt het ook wel negatief gelabeld: dat 

ze gesloten zijn. Die geslotenheid kan ik ook wel verduidelijken. Zij beheersen de 

Nederlandse taal niet goed. Daardoor kunnen ze ook niet goed contact maken met 

de buitenwereld. Als die barrière eenmaal is weggenomen, dan leggen ze ook goed 

contacten. Ook zijn Chinezen minder spontaan. Ze zijn bescheiden, willen niet al 

teveel overdrijven. Ze komen dus niet echt naar buiten.’ 

‘Maar in 2005 veranderde er iets. Het Chinees Maatschappelijk Werk in Den Haag 

zat in de knel. Eerst was het een project van twee jaar, daarna is het één jaar verlengd. 

Maar verder was er geen toekomstperspectief. Toen is er een grote politieke actie 

georganiseerd en werden Chinezen gevraagd te protesteren. Er gingen er ongeveer 

90 Chinezen in een optocht naar het stadhuis. Die actie had succes. Het Chinees 

maatschappelijk werk is nu gecontinueerd. Het in stand houden van deze categoriale 

hulpverlening is niet makkelijk. Dat is echt een hele grote verandering. Chinezen zijn 

niet zo gewend hun invloed uit te oefenen op de politiek en écht de straat op te gaan! 

Met spandoeken… En ook in de gemeenteraadszaal zelf… Letterlijk hun wens kenbaar 

maken. Dat was echt heel bijzonder.’  



Wat betekent welzijnswerk in 2006? Wat moet de sector doen aan 
profilering?

‘Ik ben niet zo erg met de welzijnssector in brede zin in de weer, maar wel erg betrokken 

bij het welzijnswerk voor Chinezen. Het Chinees ouderenwerk kan op veel terreinen 

nog veel meer betekenen voor de ouderen; er zal voorbereidingswerk gedaan moeten 

worden voor Chinese ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Goede 

contacten en samenwerking met het Nederlandse woon- en zorgcentrum zijn heel 

belangrijk, zodat Chinese ouderen op hun gemak daar kunnen verblijven.’ 

‘Het opstarten van Chinese thuiszorg voor huishoudelijke hulp bij een Nederlandse 

instelling is ook belangrijk, zodat Chinese ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen wonen. 

Nu ik al meer dan drie en half jaar heb gewerkt voor de ouderen, heb ik een goede 

vertrouwensband opgebouwd. Daardoor is de tijd ook rijp geworden voor het 

aanpakken van grootschalige projecten ten behoeve van de doelgroep. Er moet een 

netwerk met betrokken instellingen opgebouwd worden, voor een goede samenwerking 

om de krachten te bundelen voor de doelgroep.’

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Bij de Unit Intercultural werk ik samen met een Turkse ouderenadviseur, met een 

Marokkaanse collega, met een Hindoestaanse collega. De professionele setting is 

dus heel multicultureel. Daar zie ik duidelijke verschillen met de Chinese ouderen. 

Bij Marokkaanse ouderen is het anders. Daar kunnen mannen en vrouwen niet in 

een activiteit. Dat is bij Chinezen niet zo. Hooguit de medische voorlichting voor 

vrouwen is een taboeonderwerp, voor de rest is er geen scheiding. Wat wel speelt is de 

taalbarrière. Maar dat geldt ook lang niet altijd. Surinaamse Chinese ouderen spreken 

goed Nederlands.’ 

‘Eigenlijk werk ik in een multiculturele setting, waarin zich nauwelijks problemen 

voordoen. Er zijn wel eens botsingen tussen Chinese en Nederlandse bewoners, maar 

die zijn heel klein. Er oefent een Tai Chi-groep ’s-ochtends met muziek. Ik heb gehoord 

van een bewoner, die ’s-avonds werkt en die er last van heeft, omdat hij nachtdienst 

draait en moet slapen. Maar verder heb ik weinig signalen binnen gekregen over 

botsingen tussen Chinezen en Nederlanders. De Chinese gemeenschap manifesteert 

zich niet zo naar buiten.’  

Favoriete vakliteratuur

‘Het boek ‘Balans in beweging’ van Else-Marie van den Eerenbeemt en Ammy van 

Heusden, het boek ‘Veranderkundige modellen’ van Gerard Donkers en de boeken 

‘Begeleiden van groepen’ en ‘Handboek Groepsdynamica’ zijn mijn favoriete 

vakliteratuur. Ik zie duidelijk vanuit mijn werkervaring, de stimulerende kracht van 

het groepswerk voor het herstelproces van cliënten. De opgebouwde familieband, of 

het verlies ervan, heeft een niet te onderschatten effect op het groeiproces van een 

individu.’ 

‘Voor de hulpverlener is het nog veel belangrijker om je verder te blijven ontwikkelen 

in je eigen denkproces over de hulpverlening. Hiermee zijn wij dan pas in staat om 
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optimaal te kunnen reageren op nieuwe problemen en het gevaar te vermijden op 

starheid in onze zienswijze en aanpak van problemen.’  

‘Verder is de bijbel een belangrijke wegwijzer voor mij. De tekortkomingen en de 

worstelingen van de mens zelf worden daarin heel boeiend beschreven. Ook wordt 

de harmonie beschreven die kan bestaan tussen de ideale menswording van de 

volwassenheid en de onmacht om die volwassenheid te verwezenlijken. Dit is juist het 

werkveld van de hulpverlener om samen met de cliënt vanuit zijn/haar persoonlijke 

probleemsituatie een start te maken om sterker te worden.’ 

‘Ook andere boeken die gerelateerd zijn aan de bijbel, hebben mij geholpen bij mijn 

denkproces. Hoe je een kerk moet opbouwen, dus samen met mensen iets moet 

maken. Hoe je mensen moet benaderen. De behoefte kennen van bezoekers. Een van 

die boeken is van Rick Warren, ‘The Purpose Driven Church’. Dit kun je los zien van 

de religieuze inhoud. De schrijver beschrijft hoe hij dingen oppakt. Het verbaast me 

hoe hij dit allemaal opschrijft, want hij komt uit een conservatieve hoek. Maar hij ziet 

zaken heel scherp, hoe problemen ontstaan en hoe dingen opgepakt kunnen worden 

zónder tijdverlies. En dat is heel inspirerend.’ 

‘Niet blijven doormodderen. Problemen oppakken. Dat is ook de manier waarop ik 

werk. Je ziet mensen die niet zeker zijn hoe ze iets op willen lossen. Ik kijk goed wat 

er aan de hand is en zoek dan direct naar een concrete oplossing. Daarbij moet je ook 

heel anders durven kijken. De gebaande paden doorbreken.’ 

Levensmotto

‘Mensenwerk is een kunstwerk. 

Je maakt niet alleen iets goeds, je 

maakt ook iets moois. Het is niet 

zo, dat je bijvoorbeeld de financiële 

problemen oplost, en dat de ouderen 

dan gelukkig naar huis gaan. Je moet 

er iets moois van maken, zodat zij 

plezier beleven.’  


