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 4 angzaam maar zeker gaat 
mijn bestuursperiode de 
laatste fase in. Ik weet nog 
niet aan wie ik het stokje 
mag doorgeven, wel hoe 
dat stokje er nu uitziet.  

En ook welk stokje ik heb opgepakt.  
 
Toen ik me meldde om president te 
worden, was ik ruim 20 jaar Soroptimist 
en had ik nauwelijks bestuurlijke erva-
ring binnen het Soroptimisme. In mijn 
ogen was ik dus niet de meest voor de 
hand liggende kandidaat. Maar er werd 
een president gezocht. In mijn werk had 
ik wel veel leiderschapsrollen gehad…, 
een vereniging met 3.000 leden bleek 
toch wel wat anders. En dus was het 
eerste jaar er een van vallen en opstaan. 
Als rekkelijke was de werkelijkheid van 
het verenigingsrecht vooral mijn drive – 
waarom zou een uniek lid geen bestuur-
der mogen zijn? – en een hele goede 
leerschool. 
 
Zeker, het kost veel tijd. Maar het heeft 
mij heel veel gebracht. Zoals inspirerende 
momenten met de andere bestuursleden, 
de zoektocht met de Raad van Afgevaar-
digden naar consent of het organiseren 
van de participatie om gedragen statuten 
te krijgen (96 van de 102 clubs hebben 
gestemd!). Ik geniet van ieders vinding-
rijkheid om de communicatie te verbete-
ren, als die wel eens stroef verloopt. Maar 
toch vooral van de momenten waarop 

De moed hebben  
om lef te tonen

door Lotta Croiset van Uchelen, Uniepresident 

ik weer eens heel druk was met de Statuten of 
de voorbereiding van een RvA. Datgene waar 
we het voor doen houdt mij steeds scherp. Het 
afgelopen jaar was op mijn werk een bewogen 
jaar. Ik heb mijn baan per 1 april 2023 opgezegd. 
De alom geaccepteerde achterstanden voor 
vrouwen in ons eigen dagelijkse bestaan houden 
mij bezig. Zo kwam ik er ook achter dat ik in mijn 
baan meer bijdroeg aan de instandhouding  
hiervan, dan aan het opheffen.
 
Mede door Soroptimisten is het begrip ‘femicide’ 
in de media serieus genomen, is er langzaamaan 
meer aandacht voor het feit dat medische kennis 
al eeuwen gericht is op genezing van de kwalen 
van de man, terwijl vrouwen met een kluitje in 
het riet worden gestuurd. Opkomen voor vrou-
wen buiten Nederland blijft belangrijk, maar we 
zien ook hoeveel ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen er ook in ons eigen dagelijks bestaan 
voorkomt. Waar je meer dan je misschien beseft, 
zelf ook onderdeel van bent. Dat is mijzelf in 
ieder geval het afgelopen jaar zo duidelijk  
geworden! Dat is waar we nu staan. Dat is het 
stokje dat ik straks door ga geven. 
 
Wij zijn Soroptimisten en weten hoe inspirerend 
het is om nieuwe dingen te doen en te leren. 
Soms is een dosis lef om de sprong te wagen 
zoals ik 5 jaar geleden heb gedaan, all what it 
takes. Actief worden in de Unie is daarvoor een 
uitstekend platform. En weet: je staat er niet 
alleen voor.  
 
Ik wens iedereen een portie degelijke Sorores-lef 
toe.  ■
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Proef Zeeland tijdens de Inspirada in Middelburg.  

De vier Soroptimistclubs die Zeeland rijk is, ontvangen  

jullie gezamenlijk in deze stad met historisch hart.

Zeeland  aan zet
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Proef kunst en cultuur

7. Dijken van wijven
Zeeuwse vrouwelijke kunste-
naars hebben een flinke inhaal-
slag gemaakt en staan inmiddels 
stevig in de Zeeuwse klei. Sorop-
timisten Kathrin Ginsberg (direc-
teur Centrum Beeldende Kunst) 
en Iris van ’t Bosch (kunstenaar) 
laten zien hoe dat gelopen is, 
wat er nu in Zeeland gebeurt en 
hoe dat zich verhoudt tot recente 
ontwikkelingen op de Biënnale 
van Venetië. 

8. Upcycling
Van krant naar kraal, van oude 
vlag naar tas, van versleten over-
hemd naar slinger. Hoe kun je 
dingen die je vroeger weggooide 
een mooi nieuw leven geven? In 
deze workshop gaan we aan de 
slag met een kenner: Soroptimist 
Sylvia van Dam (kostuumont-
werpster). 

9. Iedereen kan zingen. 
Niks is heerlijker dan een mid-
dagje zingen. Zangworkshop 
met Soroptimisten Julia Bognar 
(gitarist) en Anne Marijke de Jong 
(muziektherapeut en zang- 
docent).

Proef de buitencategorie

10. Natuur in de stad
Lezing over de bijzondere 
symbiose van bomen en schim-
mels, door Soroptimist Hanneke 
Hietink (juriste en natuurbeheer-
der), gevolgd door een natuurbe-
leving langs de mooiste bomen 
van Middelburg, gefaciliteerd 
door Trees for Life.
 

11.  Zeeuws-Vlaanderen, een 
landje apart

Zeeuws-Vlaanderen, in de uiter-
ste zuidwesthoek van Nederland, 
bereik je via België, per voetferry 
of via de Westerscheldetunnel. 
Het is een vaak onbekende, maar 
dynamische regio met een hoge 
kwaliteit van leven. Maak op  
ludieke wijze kennis met dit 
landje apart onder leiding van 
Soroptimist Jeannette ter Braak 
(directeur personeel & organi-
satie bij De Hoop Terneuzen, 
toeleverancier aan de bouw).

    roef het Zeeuwse verleden’, ‘Proef de toekomst’, ‘Proef kunst en cultuur’ en ‘Proef de 
buitencategorie’ zijn de thema’s van de workshops die worden gegeven na de verga-
dering. We sluiten de dag gezamenlijk af met een hapje en een drankje in één van 
de prachtige monumentale panden die Middelburg rijk is. Zin om eerder te komen 
of langer te blijven? Dan voorzien we je graag van informatie voor een heerlijk 
weekendje Zeeland. Wij kijken uit naar jullie komst!

P O R T R E TI N S P I R A D A  2 0 2 3

Proef het  
Zeeuwse verleden  

1.  Slavernijwandeling 
Een rondgang door een zwarte 
bladzij uit de geschiedenis van 
Middelburg door Soroptimist 
Angélique Duijndam (preventie-
medewerker Anti Discriminatie 
Bureau Zeeland), zelf nazaat van 
tot slaafgemaakten. Kom, luister 
en open je ogen tijdens deze wan-
deling door Middelburg. 

 

2. Etty Hillesum
Een bezoek aan het geboortehuis 
van Etty Hillesum, met aansluitend 
een gesprek over haar uitspraak: 
‘Laten we er van doordrongen zijn 
dat ieder atoompje haat dat wij 
aan de wereld toevoegen, haar 
onherbergzamer maakt dan ze al 
is’. Geleid door Soroptimist en  
Hillesum-kenner Josée van der 
Putte (predikant).

3. Op zoek naar Eleanor
Waarom zijn de Roosevelts tot op 
de dag van vandaag zo graag in 
Zeeland? Wie was Eleanor Roose-
velt en wat heeft zij betekend voor 
de wereld? Een lezing door Sorop-
timist Anya Luscombe (professor 
aan University College Roosevelt). 

Proef de toekomst
  
4.  Duurzame technologie in 

Zeeland
Een workshop in samenwerking 
met Hogeschool Zeeland over 
biobased bouwen met schimmels, 
productie van plastic vervanger uit 
afvalwater en natuurlijke kust-
bescherming. Met Soroptimist 
Barbara Oomen (voorzitter college 
van bestuur HZ University). 

5. Proef de zee
Zeewier is magisch: het zit bomvol 
voedingsstoffen. Je kunt het eten 
en op je lijf smeren en het is een 
goede vleesvervanger. Zeeuwse 
zeewierpioniers vertellen hun 
verhaal. 

6. Met de bus mee
Soms is het heerlijk gewoon in te 
stappen en je te laten verrassen. 
Een busreisje door een veranderd 
landschap met bezoek aan een 
duurzaam Zeeuws bedrijf. 

Overzicht van alle workshops

Etty Hillesum

Middelburg

Inspirada
3 juni 2023 
Middelburg
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Workshops 
Inspirerende workshops die 
Zeeland in de meest brede zin 
belichten, vinden plaats op bij-
zondere plekken in Middelburg 
na de zomervergadering en de 
lunch. Wij noemen het onze 
proeftuinen. Maak kennis met 
het boeiende en dynamische 
Zeeland! 
 
Kosten 
De kosten voor de hele dag zijn 
€55,-. Bij aanmelding vóór  
1 mei betaal je €45,-.  
Het bijwonen van alleen de  
vergadering is gratis.  
Vergadering + lunch kost €25,-. 
 
Aanmelden 
Aanmelden en kiezen van  
de middagactiviteit is  
mogelijk tot uiterlijk 27 mei  
op soroptimist.nl.

De Nederlandse tegels met tin-glazuur oogsten internationale  

roem, de productie is tussen 1600 en 1750 een van de grootste productie- 

processen en veel vrouwen waren hierbij betrokken. Kate van Lookeren 

Campagne-Nuttall, lid van club Zutphen, promoveerde afgelopen  

november op een onderzoek naar het maakproces en de samenstelling  

van historische Nederlandse tegels met tin-glazuur. Een boeiend  

gesprek met deze deskundige over de tegels die wij Nederlanders  

helemaal niet als exclusief bestempelen. 

door Alice Hilbers  •  foto’s: Nederlands Tegelmuseum

Wereldberoemde tegels

P O R T R E TX X X X X X X X X X X X X X X X X

12.  Ik wil geen workshop (meet & greet)
Voor wie geen zin heeft in een workshop, maar gewoon lekker wil 
bijpraten richten we een meet & greet in. Hier kan je gewoon een 
kop thee drinken en kletsen met andere Sorren, maar je kunt er ook 
dingen doen, zoals door de Zeeuwse natuur lopen met een Virtual 
Reality bril. 
 
Afsluiting van de dag 
We nodigen iedereen uit voor een hapje en een drankje in de 
lommerrijke tuin van het historische pand van één van onze Sorren. 
Daar kunnen we samen napraten en nagenieten van een inspire-
rende dag.  ■

8  |  De Soroptimist april 2023

Weekendje 
Zeeland
Als je naar Middelburg komt, 
maak er dan meteen een leuk 
weekend van! Zeeland heeft veel 
te bieden, zoals prachtige histo-
rische stadjes, heerlijke natuur 
en geweldige restaurants. Na 
inschrijving en betaling voorzien 
we geïnteresseerden van leuke 
ideeën & logeeradressen (ook bij 
Soroptimisten thuis).
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a M I J N  V E R H A A L

tegels. “Dat waren familiebedrij-
ven en weduwen werden auto-
matisch toegelaten in het potten-
bakkersgilde. Ze deden daardoor 
volwaardig mee.” Kate deed 
onderzoek naar zowel de kera-
miek als het glazuur. Beiden zijn 
belangrijk om tegels die mooi 
en bruikbaar zijn te produceren. 
Daarvoor heeft zij verschillende 
historische bronnen bestudeerd 
o.a. historische receptenboeken. 

Een van de boeken is handge-
schreven door een Harlinger pot-
tenbakker, Petrus Sijbeda. Tussen 
1712 en 1720 beschrijft hij meer 
dan 160 recepten voor glazuur 
en keramiek en behandelt hij de 
keramiekkleuren uit de 17e en 18e 
eeuw. 

Wat Kate het meest verwondert? 
“Dat we in het buitenland met 
onze tegels met tin-glazuur 

zo beroemd waren. En dat de 
mooiste gebouwen in Spanje 
en Portugal, zoals paleizen, juist 
Nederlandse tegels en tegelta-
bleaus hebben, terwijl we aan de 
Nederlandse hoven deze tegels 
nauwelijks waardeerden.”  
Wie de mooiste tegeltableaus  
wil zien, kan het beste naar het 
Nederlands Tegelmuseum in 
Otterlo of het Tegelmuseum 
Lissabon gaan.   ■

eel is be-
kend over 
de plaatjes 
op de tegels 
en de bete-
kenis daar-

van. Terwijl het productieproces 
in de Noordelijke Nederlanden 
heel groots is aangepakt en ruim 
anderhalve eeuw op heel hoog 
niveau is beoefend. Ik wilde inzicht 
krijgen in de technieken, grond-
stoffen en recepturen die tussen 
1600 en 1750 zijn gebruikt voor de 
productie van tegels met tin-gla-
zuur en in de chemische samen-
stelling van historische Nederland-
se tegels”, legt Kate uit. 
“De productie van tegels met 
tin-glazuur is echt een belangrijk 
hoofdstuk in de Nederlandse kera-
miekgeschiedenis. Tussen 1600 en 
1750 werden er meer dan een mil-

jard tegels geproduceerd, waarvan 
er veel over de hele wereld zijn 
geëxporteerd. Ze werden door de 
Europese stedelijke elite en aristo-
cratie als het toppunt van techni-
sche uitmuntendheid beschouwd. 
In Nederland zelf worden de tegels 
vaak als alledaags gezien.”
“Keramiek tegels voor vloeren en 
muren bestaan sinds de tijd van de 
farao’s. Tin-glazuur heeft een witte 
kleur, het is een mooie achter-
grond voor kleurrijke decoraties. 
Deze techniek komt uit het Mid-
den-Oosten (bijvoorbeeld Perzië 
in de 9e eeuw). Van daaruit is de 
kennis via Spanje en Italië door 
Europa heen naar Nederland geko-
men. Vanaf 1600 is tin-glazuur op 
tegels in Nederland steeds meer 
gebruikt.”
Naast kennis zijn er kwalitatief 
goede grondstoffen nodig. “Daar 

was een levendige handel in: 
speciale kalkrijke klei uit Engeland 
of Vlaanderen voor het keramiek. 
Voor het glazuur kwam soda uit 
Spanje en Engeland, potas uit 
Polen, zout uit Portugal en tin en 
lood uit Engeland en Duitsland. 
Van Nederlandse bodem kwamen 
rivierenklei en zand.”
Dat importeren van klei was nog 
niet zo gemakkelijk, het moest 
met de boot en de Noordzee was 
alleen in mei en oktober goed 
bevaarbaar. Ook werden veel 
oorlogen op zee uitgevochten, 
waardoor sommige routes levens-
gevaarlijk waren. Er moesten dan 
alternatieven bedacht worden 
zonder dat je inleverde op de kwa-
liteit van de grondstoffen.” 
Opvallend is dat vrouwen een 
belangrijke rol speelden bij de 
productie van de beroemde  

Opvallend is dat vrouwen  
een belangrijke rol speelden  
bij de productie van de  
beroemde tegels. 

▼   Kate als leermeester bij de restauratie van een tegel
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ie vindt het ook leuk om 
bijvoorbeeld een paar keer 

per jaar een artikel te schrij-
ven of foto’s te maken voor 

De Soroptimist. Dat kan een 
interview zijn of een actueel 

Vele handen…

a O P R O E P  R E D A C T I E

Even voorstellen: 
Marieke Kuijer
“Sinds kort ben ik Uniek Lid, na 
jaren lid te zijn geweest van club 
Hilversum. Om de blik meer 
naar buiten te richten ben ik 

Uniek Lid geworden. Door 
me aan te sluiten bij de 

redactie van De Sorop-
timist voel ik me toch 
ook weer verbonden 
met de Unie en de 
verschillende clubs.”

onderwerp, een column of een ander idee dat 
jou interessant lijkt voor de leden. Het levert je 
veel op. Je komt in contact met mensen met on-
bekend talent, met kennis over een onderwerp of 
met creatieve geesten. 

Kortom er zijn genoeg redenen om ook 
mee te willen werken aan De Soropti-
mist. Aarzel niet en neem contact op via 
de mail: redactie@soroptimist.nl. 

Met Marieke Kuijer, Saar van Veelen en Koos 
Kingma hebben we al drie nieuwe redactieleden 
gevonden.

Marieke, Saar en Koos: van harte welkom!

Marga Akkerman
Ineke van Hofwegen
Marilse Eerkens
Karin van de Kar
Monique José Timmermans

Even voorstellen: 
Koos Kingma
“Sinds kort ben ik Uniek Lid  
in plaats van clublid. Ik ben 
nieuwsgierig naar wat empower-
ment voor vrouwen betekent en 

hoe ze er in hun dagelijks 
leven vorm en inhoud  

aan geven. Daar ga ik  
wat mee doen voor  
De Soroptimist. Jammer 
dat het zomernummer 
niet verschijnt.”

We slaan 1x over
Vanwege de huidige onderbezetting  
heeft de redactie in overleg met het  
Uniebestuur besloten het zomernummer 
te laten vervallen. Het eerstvolgende  
nummer van De Soroptimist verschijnt  
in het najaar 2023.

Even voorstellen: 
Saar van Veelen
“Vorige week heb  
ik het stokje overge-
dragen, mijn termijn 
als President van de  
Yossen zit erop. Wat een  
ervaring en wat ga ik graag door met  
activiteiten naast mijn lidmaatschap van 
de Young Soroptimists Amsterdam.   
Vol enthousiasme sta ik in de startblok-
ken om mee te werken aan de volgende 
edities van De Soroptimist.”

Op het maken van De Soroptimist is het ‘vele handen maken licht 

werk’ zeker van toepassing. Onderwerpen bedenken, interviews 

doen, artikelen schrijven, foto’s maken, redigeren, drukproef  

controleren. Het zijn allemaal taken die makkelijk te verdelen zijn.

P O R T R E TU N I E

95 jaar 
Groots vieren doen we met 100 jaar, 
toch laten we ons 95-jarig bestaan  
dit jaar niet ongemerkt voorbijgaan. 
Op verschillende momenten is er  
aandacht voor.

“Zo besteedt de nieuwsbrief telkens 
aandacht aan één decennium, zijn er 
(ketting)brieven aan willekeurige leden 
gestuurd over wat Soroptimisme voor 
hen betekent, is er wat lekkers tijdens  
de Inspirada en kun je namens je club 
meedoen aan een prijsvraag”, somt  
Mathilde Maas Kuper op.

Drie clubs kunnen met een tegeltjes- 
wijsheid € 1.000,- winnen voor hun  
clubdoel. Iedere club kan onbeperkt 
tekstjes insturen. “Dus bedenk die 
pakkende, sprekende en empowerende 
tekst van maximaal 20 woorden  
(90 tekens) die de missie van het  
Soroptimisme weerspiegelt.”
 
“Vooruitlopend op het 100 jarig bestaan 
zoeken we nu al naar de memorabele 
Soroptimisten van toen en nu en wie 
graag meedenkt over de viering in 2028 
roepen we nu al op zich te melden!”
Meld je aan bij het bureausecretariaat@
soroptimist.nl.

Meer info
over de  
wedstrijd via 
onderstaande
QR code:

Een bijzondere  
Soroptimist  
nomineren kan  
door dit formulier  
in te vullen (scan QR):
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den blijft bestaan totdat je een 
naam gevonden hebt die bij je 
past.” Die behoefte is herkenbaar, 
denk aan de witten die hun naam 
bij echtscheiding veranderen 
omdat die niet meer past. 
Dus door te praten over wat een 
nazaat voor zichzelf belangrijk 
vindt, vallen de verschillen tussen 
zwarten en witten weg? “Dat is 
precies wat ik duidelijk wil ma-
ken. Zo kun je begrip voor elkaar 
opbrengen. Vooroordelen zullen 
er altijd blijven. Je kunt met een 
afkeurende blik naar de ander 

kijken of hem uitschelden terwijl 
er niks negatiefs gebeurt. Je kunt 
ook even vriendelijk knikken. 
Wees toegankelijk.”

Angélique werkt graag in dialoog-
tafels met het volgende model 
als gespreksstarter. “Iemand stelt 
een vraag, ik vertel wat die vraag 
met mij doet, die ander luistert 
en krijgt dan een minuut om mij 
te vertellen wat mijn antwoord 
met die ander heeft gedaan. 
In het luisteren naar de ander 
komt de verdieping in het elkaar 

gelijkwaardig te benaderen.” In 
Suriname is er al heel lang een 
matriarchaal systeem. “Vrouwen 
helpen elkaar ontplooien tot een 
volgend level. In Suriname ben je 
al heel gauw familie van elkaar. 
Wij kennen geen verschil tussen 
neven en achterneven, het zijn al-
lemaal neven. Als Soroptimisten 
zijn we allemaal zusters, dat voelt 
als een familie waarin we elkaars 
maatschappelijke betrokkenheid 
delen.” Misschien een idee om 
onze nadruk op verschillen eens 
onder de loep te nemen?  ■

Bewustwording van 
slavernij, bewustwording 

van discriminatie
door Marga Akkerman  •  foto: Arne de Mos

Het thema ‘slavernij’ gebruiken om verdieping te krijgen in het  

gesprek over discriminatie. Angélique Duijndam weet er regelmatig de 

aandacht voor te vragen in het nieuws met als doel het streven naar  

een inclusieve samenleving. Het leverde haar in Zeeland de prijs  

‘Vrouw in de Media 2022’ op. 

ngélique, lid van SI 
club Walcheren, is van 
Surinaamse afkomst 
en woont in Vlissin-
gen. De generatie 

van haar ouders kwam in de jaren 
’70 als economische vluchtelingen 
naar Nederland. Haar eigen gene-
ratie kan nu, doordat een stabiele 
economische basis bereikt is, gaan 
leven in plaats van overleven. 
Daardoor kan door de jongere 
generatie de volgende stap in de 
ontwikkeling gezet worden. “Die 

neemt niet alles meer klakkeloos 
aan, zoals de oudere generatie dat 
wél deed. Zij zoeken informatie  
op Google en zijn veel kritischer. 
Dat doen zowel de witten als de 
zwarten. Bij ontwikkeling hoort 
kennis over het verleden. Je wilt 
gewoon weten waar je vandaan 
komt. Nazaten kunnen nu on-
derzoeken: waar in Afrika kom ik 
vandaan, welke ziektes komen 
daar voor, zou ik daardoor anders 
op bepaalde medicijnen kunnen 
reageren?

In de verscheidenheid aan mensen 
zit zoveel gelijkheid. Witten en 
zwarten, we willen allemaal het-
zelfde. In het tv-programma Tussen 
Kunst & Kitsch willen mensen 
weten wat het verleden van hun 
voorwerp is. Zij zeggen: ‘het is al 
jaren in de familie’. De nazaten van 
de tot slaaf gemaakten willen ook 
hun afkomst weten. Slaven hadden 
niet eens een eigen naam. Als je 
naam wordt afgenomen, wordt je 
identiteit afgenomen, en de familie 
waar je bij hoort. Je slavernijverle-

a A C T U E E L
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“Goedemiddag! Mag ik u vragen wat u van deze stelling vindt?” Ik geef 

de persoon die ik aanspreek op de markt een papiertje waarop staat: “Ik 

spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag.” 

Onder de  
oranje paraplu 

◀   Danielle Horck (l) en Adee Schoon

door Adee Schoon •  foto: club Hattum Epe SHE

p een enkeling 
na leest ieder-
een de tekst. En 
dan komt een 

reactie. Vaak is 
het “Ja, daar ben 

ik het wel mee eens!”, waarop 
ik antwoord: “Wat fijn! Doet 
u het zelf ook?” waarna er van 
alles loskomt. “Ja hoor, ik werk 
in de zorg/bij defensie/in het 
onderwijs”, of “Ja hoor, dat pik 
ik niet”, maar ook “Ja, je zou het 
wel moeten doen, maar ik durf 
het niet...”

Ik ben tijdens de afgelopen 
Orange the World periode 
met mede-Soroptimisten van 
mijn club Hattem Epe SHE op 
verschillende lokale markten 
geweest. Mijn clubgenoten 
waren voorzien van sandwich-
borden: aan de éne kant een ‘Ik 
ben medestander’ poster, aan 
de andere kant de 5 stellingen 
in de pledge waar we steun 
voor zochten. Clubgenote met 
oranje paraplu, ik met een knal 
oranje sjaal voor de herken-
baarheid. Gewoon mensen 
aanspreken en in het gesprek 
aandacht vragen voor geweld 
tegen vrouwen. Wat leverde dat 
leuke, soms verassende ge-
sprekken op!

We praatten lang met de vis-
boer uit Urk, die vond dat het 
bij de opvoeding begon. En die 

ons werk zo goed vond, dat we 
een stukje kibbeling van hem 
kregen. In Epe kenden velen de 
acties. Er kwam een klein jon-
getje ons tegemoet rennen om 
te vragen waarom we met een 
oranje paraplu rondliepen. Ik 
gaf hem het papiertje, hij bleek 
nog niet zo goed te kunnen 
lezen, bij ‘grensoverschrijdend’ 
heb ik hem gered…. En uit-
gelegd wat we deden, met als 
voorbeeld dat het niet fijn zou 
zijn als iemand die je helemaal 
niet kent, je zo maar plotseling 
een knuffel komt geven. Hij 
begreep het, vond het een goed 
idee, en ging terug. In Heerde 
kwamen we in gesprek met 
mensen die eerst wilden door-
lopen maar die, als je een ope-
ning vindt, vertellen over hun 
eigen belevenissen. Maar ook 
een stel dat zei: “Dat komt in 
onze kringen niet voor.” Punt.
Soms ontstonden er flinke dis-
cussies. Een enkeling vond dat 
het ‘aan de buitenlanders’ lag, 
die veel minder respect voor 
vrouwen zouden hebben, bij 
Nederlanders kwam dat toch 
niet voor? En nog steeds ‘die 
jonge meisjes met hun rokken 
tot HIER die vragen er toch wel 
een beetje om, ik weet dat ik 
het niet mag zeggen maar zo is 
het wel!’. Daar kon je wel een 
discussie mee aangaan. Als er 
maar één iemand iets anders 
is gaan denken van die groep 

zijn we al blij! Ook gesprekken 
over wáár de grens nu precies 
ligt. Want een grapje moet toch 
wel kunnen? Maar, vroegen wij 
dan: wanneer is een grapje nog 
leuk? 

Bij de meeste mensen eindigt 
het gesprek in goede verstand-
houding en wederzijds begrip, 
ze nemen ze het papiertje met 
de stelling mee. In mijn ach-
terhoofd blijft wel de vraag van 
het meisje van de notenbar in 
Hattem hangen: “En dan? Wat 
gebeurt er? Wat voor effect 
heeft dat?” Ze heeft gelijk. 
Orange the World duurt 16 da-
gen, maar het is een onderwerp 
voor het hele jaar door.  ■

P O R T R E TN I E U W S  U I T  D E  R E G I O
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  fghanistan gold als 
bijzonder vooruit-

strevend op het 
gebied van de 

vrouwen- 
emancipatie. 
Het con-

trast met de huidige situatie 
kan haast niet groter zijn. In 
de indrukwekkende documen-
taireserie ‘Onze man bij de 

Taliban’ schetst Thomas Erd-
brink een ontluisterend beeld 
van de realiteit van de huidige 
Afghaanse vrouwen: ze mogen 
niet meer buitenshuis werken, 
niet zonder mannelijke bege-
leiding over straat, niet meer 
naar school na hun twaalfde 
en niet meer zonder volledige 
lichaamsbedekking de straat 
op. Vrouwen die hun man heb-

ben verloren of niet getrouwd 
zijn, kunnen dus niet meer 
voor zichzelf zorgen. Ze zijn 
volledig afhankelijk van hun 
familieleden of van het geld dat 
ze op straat bij elkaar weten te 
bedelen. 

‘Wat kunnen we doen om het 
lot van deze vrouwen te ver-
zachten?’ vroegen de leden van 

‘Klein Parijs’ Dat is hoe de Afghaanse hoofdstad Kabul in de  

jaren ’70 voor de grap weleens genoemd werd. Begrijpelijk:  

vrouwen liepen er in minirokken, studeerden aan de  

universiteit en zaten in de regering. 

Afghanistan: van 
‘Klein Parijs’ naar een 

hel voor vrouwen
door Marilse Eerkens  •  foto’s: Karin van de Kar

A C T I E ( F )

Soroptimistenclub Wassenaar/
Voorschoten zich af toen de 
Taliban op 15 augustus 2021 de 
macht overnam in Afghanistan. 
De club kwam in actie. 

Inmiddels zijn we meer dan  
een jaar verder en heeft de 
club € 17.000,- opgehaald. Een 
bedrag waarmee ze 16 gezinnen 
hebben kunnen helpen met 
een bijdrage in de stookkosten, 
levensmiddelen en een contan-
te bijdrage voor onverwachte 
kosten zoals bijvoorbeeld me-
dicijnen. 

Het verhaal klinkt eenvoudiger 
dan het is. In de praktijk bleek 
het een hele opgave om het 
geld op de juiste plek te krijgen. 

“Toen de Taliban de macht 
overnam en de Amerikanen 
zich terugtrokken, verdwenen 
ook de hulporganisaties uit Af-
ghanistan”, vertelt Sor-lid Ma-
riam (Roya) Surie die als meisje 
tot haar tiende in Afghanistan 
woonde met haar ouders. Er 
moest dus een intermediair 
worden ingeschakeld. Via een 
tante van Mariam kwamen ze 
in contact met een Afghaanse 
man die kwetsbare gezinnen 
kende, waarvan vrouwen vóór 
de komst van de Taliban nog 
kostwinner waren maar nu dus 
niet meer mogen werken. “Dat 
we een man moesten inscha-
kelen om het geld bij de vrou-
wen te krijgen heeft binnen de 
projectgroep voor discussie 

gezorgd”, vertelt Suzan van der 
Sluis die net als Mariam actief 
betrokken is bij dit Sorren-pro-
ject. “Uiteindelijk heeft dit zeer 
goed uitgepakt. Met gevaar 
voor eigen leven werkt hij 
met ons samen en heeft hij nu 
meerdere malen inkopen met 
de vrouwen gedaan.”

En het werd nog ingewikkelder. 
Toen de club – onder andere 
met de verkoop van flessen 
wijn, door een clubgenoot ge-
maakte kerstkaarten en produc-
ten gemaakt door de Saharaoui 
nomaden – een flink bedrag bij 
elkaar had gebracht, stortte in 
Afghanistan de bankenwereld 
ineen. ‘Gewoon’ geld overma-
ken naar een bankrekening was 

▲   De opbrengst van de verkoop van kaarten is voor de Afghaanse vrouwen.

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O
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er dus ook niet meer bij. “Maar 
het is ons gelukt”, vertelt Suzan. 
“En we weten dat het geld goed 
aankomt. We krijgen na elke 
transactie filmpjes van onze 
intermediair.”

Hoewel € 17.000,- een hoop 
geld is, kun je je afvragen of dit 
geen druppel is op een gloei-
ende plaat. Maar Mariam weet 
overtuigend uit te leggen waar-
om je toch niet zo moet den-
ken. “Toen ik als klein meisje 
in de schuilkelders zat omdat 
de Russen en de Amerikanen 
– die de rebellen in ons land 
steunden – elkaar met bommen 
aan het bestrijden waren, heb ik 
vaak gedacht ‘waarom redden 
ze ons toch niet?’. Nou realiseer 

ik me goed dat het onmogelijk 
is om de vrouwen in Afghani-
stan ‘te redden’, maar met onze 
actie kunnen we ze wél een  
beetje hoop geven. En dat 
sprankje hoop is ontzettend 
hard nodig”, weet Mariam. “Ik 
hoor verhalen van vrouwen die 
zo wanhopig zijn dat ze een 
einde aan hun leven willen ma-
ken. Dit project geeft ze in ieder 
geval het gevoel dat hun stem 
wordt gehoord.”  ■ 

Voel jij je ook solidair met deze 
Afghaanse vrouwen en wil je dit 
project graag steunen? Kijk dan 
voor meer informatie op https://
www.soroptimist.nl/wasse-
naar-voorschoten/projects-local/
afghanistan/  of scan de QR code. 

A C T I E ( F )

▲  De club ontving een mooi geschenk van de Afghaanse vrouwen

Meer weten? 
Scan de QR.

H et is bekend dat een aantal 
clubs kampt met een afnemend 
aantal actieve leden, onder meer 
door vergrijzing. Vorig jaar vond 
daarom de landelijke ledenwer-
factie Breng Soroptimisme In Je 

Leven (verder: BSIJL) plaats. De actie is geëvalueerd 
en de Commissie Clubs en Leden deelt een aantal 
uitkomsten. 
 
Laten we beginnen met het goede nieuws: Er is 
genoeg interesse onder vrouwen om zich aan te 
sluiten bij het Soroptimisme. 38 vrouwen meldden 
zich via de website aan voor een kennismaking.  
Het merendeel van de vrouwen hoorde van de 
actie via een Soroptimist, anderen via de publiciteit 
op social media vanuit de Unie. Nog eens 70 vrou-
wen hebben zich spontaan bij een club gemeld 
voor een kennismaking. Er zijn dus voldoende 
potentiële Soroptimisten in ons eigen netwerk. 
 
Geweldig denk je nu misschien. Helaas, clubs 
reageren vaak pas na een aantal weken of zelfs 
helemaal niet op een aanmelding voor een kennis-
making: 58% van de 70 vrouwen die zich spontaan 
meldde, had na 4 maanden nog niet kennisge-
maakt. In de evaluatie kwam helaas ook veel terug 
dat de deelnemende clubs bij geïnteresseerden 
gesloten en ouderwets over komen. Zo laten we 
kansen liggen en het is ook beroerd voor ons 
imago. “Het komt over als de oudere dames die de 

‘club’ willen houden zoals het vroeger was. Er zit 
weinig innovatie in. Dat is wel jammer”. 
Terwijl veel clubs moeite hebben om nieuwe leden 
te vinden & binden, blijven ze daarbij binnen ge-
baande paden. Ze maken nauwelijks gebruik van 
wervingsmiddelen vanuit het BSIJL team en geven 
aan te zoeken in uitsluitend het eigen netwerk.  
Dat is nou juist onvoldoende effectief gebleken.  
Het BSIJL 2022 team, bestaande uit Rianne Ber-
trand-Denis, Priscilla Loor, Saar van Veelen en 
Aimée Vegter-Van Ahee (namens CCL) geeft het 
volgende advies: “Beperk de campagne tot een le-
denwerf campagne ‘Sorren werven Sorren’, waarbij 
we in ons netwerk zoeken naar leden voor andere 
clubs. Wellicht met een incentive.” De Commissie 
Clubs en Leden neemt deze aanbeveling over.  
 
Heeft Breng Soroptimisme in je Leven toekomst?  
De Commissie Clubs en Leden luidt de noodklok: Er 
is genoeg potentieel om te groeien in aantal leden. 
Dat houdt echter niet op bij een aanmelding: Stel 
je hoofd én je hart open voor de verandering in de 
club, die nieuwe leden onvermijdelijk meebrengen. 
En zorg als club dat je je processen op orde hebt; 
houd de club mailbox bij en reageer vlot.  
Er zijn ook clubs met een wachtlijst; juist die clubs 
vragen we om hun aanpak te delen met clubs die 
het moeilijk hebben. De Commissie Clubs en Leden 
coördineert en heeft een webinar verzorgd voor de 
Sor Academy. Deze is terug te zien op de website. 
Reageren? clubsenleden@soroptimist.nl  ■

U N I E

Evaluatie Breng Soroptimisme In Je Leven 2022: Er is genoeg  

animo voor het Soroptimisme, echter zonder warm welkom  

door de clubs blijft de groei van actieve leden uit.

“Er zit weinig innovatie in”
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p 14 november stond de klimaat-
top in Sharm-El-Sheikh in het 
teken van de relatie tussen  
gender en de gevolgen van  

klimaatverandering. Uit recent 
onderzoek van ActionAid blijkt dat 

door de bestaande genderongelijkheid, meisjes 
en vrouwen harder worden geraakt door de  
effecten van klimaatverandering. Dit komt 
mede doordat vrouwen de meerderheid van  
de arme bevolking van de wereld vertegenwoor-
digen. Ook blijkt uit onderzoek van een groep 
wetenschappers dat tijdens of na natuurrampen 
of extreem weer, er sprake is van meer geweld 
ervaren door vrouwen, meisjes en seksuele en 
genderminderheden. 
Bijdragen aan het verbeteren van, realistisch 
gezien, een klein stukje van de wereld, geef ik 

een plek via mijn werk in de energietranstitie. 
En ook als Young Soroptimist en lid van een 
wereldwijde organisatie, die zich in 121 landen 
inzet voor de verbetering van de levens en ver-
steviging van de positie van vrouwen en meisjes. 
Mijn werk en vrijwilligerswerk raken elkaar  
vaker dan je denkt. De gevolgen van gender-
ongelijkheid in relatie tot klimaatverandering 
lijken in Nederland een ver-van-onze-bed-show.  
Toch blijkt volgens onderzoeker en Energy  
Feminist Mariëlle Feenstra dat het vooral 
vrouwen zijn die moeite hebben om financieel 
de eindjes aan elkaar te knopen. Een oneerlijke 
situatie, helemaal als je bedenkt dat duurzame 
gedragsaanpassingen eerder landen bij vrouwen 
dan bij mannen. Zeker met de huidige, hoge 
energieprijzen zijn er middelen nodig om deze 
ongelijkheid op te lossen. 

“Kwetsbare vrouwen betalen de rekening van het schadelijke  

gedrag van een kleine groep welvarende mannen”, zegt  

Anouk Creusen, onderzoeker bij bureau 75incQ. 

Op naar een inclusieve 
energietransitie

door Mirthe Heikens

a C O L U M N

Mariëlle Feenstra roept  
dan ook op tot gender- 
rechtvaardig klimaatbeleid. 
Dit staat voor klimaatbeleid 
om de baten en lasten van 
klimaatverandering recht-
vaardiger te verdelen, zodat de 
groep kwetsbare minderheden 
niet de rekening betaalt van 
het schadelijke gedrag van de 
kleine groep. Ook stelt Mariëlle 
Feenstra, in een onderzoek in 
opdracht van het ministerie 
van OCW, dat vrouwen on-
dervertegenwoordigd zijn in 
klimaat gerelateerde beroepen. 
Hierbij is het aandeel vrouwen 
in de energietransitie 22%. 
Terwijl diversiteit aan inzicht 
en vaardigheden juist nodig 
zijn gezien de opgaven binnen 
de energietransitie. 

Ik ben er dan ook trots op dat 
ik hieraan mijn kleine steentje 
bij kan dragen door me in te 
zetten voor de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving en 
een energietransitie waaraan 
iedereen mee kan doen. En ik 
weet weer des te beter waar ik 
mijn motivatie uit put!  ■

Mirthe Heikens (Young 
Soroptimists Amsterdam) is 
recent benoemd als SIE verte-
genwoordiger in de SI Global 
Impact Committee, de tweede 
vrouw namens Europa is Alice 
Paola Pome (e-club Milano). 
De column heeft Heikens ge-
schreven in het kader van een 
leiderschapscursus en deze is 
in februari gepubliceerd in de 
Dutch Green Building Council. 

Bronnen: 

75inQ1
ActionAid Nederland
Energy Feminist
The Lancet Planetary Health, 
NOS.nl
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In februari jongstleden publi-
ceerde het Bijwerkingencentrum 
Lareb dat vrouwen ongeveer 
een twee keer hogere kans op 
een bijwerking hebben na een 
corona vaccinatie. Vrouwen ga-
ven aan ook iets meer last van de 
klachten te hebben dan mannen. 
Het herstel hiervan duurde bij 
vrouwen iets langer dan bij man-
nen, de verschillen waren echter 
klein. In de discussie van het 
onderzoek tref ik geen signalen 
van nieuwsgierigheid naar een 
verklaring voor de man-vrouw 
verschillen. 

Hoopgevend is dan het bericht 
van Astrid Vollebregt, gynae-
coloog en lid van SI club Haar-
lem Kennemerland. Zij heeft in 
september als voorzitter van haar 

wetenschappelijke vereniging 
NVOG en samen met WOMEN 
Inc. een manifest aangeboden 
aan VWS minister Kuipers. “Er is 
5 keer meer geld geïnvesteerd in 
onderzoek naar erectiestoornis-
sen dan naar het premenstrueel 
syndroom. Volgens een peiling 
van WOMEN Inc. heeft 75% van 
de vrouwen hier last van, tegen 
19% mannen die last hebben van 
erectiestoornissen. Wij vinden 
dat er veel meer onderzoek moet 
komen naar vrouw specifieke 
klachten zoals menstruatie-
klachten, hormoon gerelateerde 
klachten en bekkenbodemklach-
ten. Veel vrouwen weten niet 
wat normaal is, en zorgverleners 
en werkgevers weten niet hoe 
dergelijke klachten in het juiste 
kader te plaatsen. De aandoenin-

gen kunnen veel impact hebben 
op de kwaliteit van leven.” 
De minister heeft toegezegd als 
ambassadeur op te treden om 
deze gerelateerde man-vrouw-
verschillen te verkleinen. Daar zal 
hij dan wel geregeld aan herin-
nerd moeten worden.
Soroptimisme focust onder  
andere op toegang tot een 
goede gezondheidszorg voor 
vrouwen en meisjes. De gang-
bare praktijk is dan ook relevant 
voor alle vrouwen en meisjes, 
inclusief onszelf. Verandering 
begint bij advocacy. Dat kan op 
clubavonden, door medisch on-
derlegde sprekers uit te nodigen, 
door plaatselijke acties op touw 
te zetten die net als bij Orange 
the World tot mentaliteitsveran-
dering kunnen leiden.  ■

Meer aandacht voor  
sekse bij ziektes en  

behandelingen
door Marga Akkerman  •  foto: privé

Al tientallen jaren is bekend dat vrouwen anders reageren dan  

mannen op bepaalde ziektes en behandelingen. Onderzoek hiernaar 

komt nauwelijks van de grond. Vrouwen krijgen nogal eens te horen 

dat het ‘tussen de oren’ zit. Wat kunnen Soroptimisten doen aan  

dit gebrek aan aandacht? 

ot eind vorige 
eeuw bepaal-
den witte 
mannelijke 
wetenschap-
pers en artsen 
waar onder-

zoek naar werd gedaan en welke 
vragen voor onderzoek werden 
gesteld. Vrouwen werden buiten 
onderzoeken naar de werking 
en bijwerkingen van medicijnen 

gehouden. In de jaren zeventig 
vroegen vrouwelijke wetenschap-
pers en artsen om meer aandacht 
voor de invloed van man-of vrouw 
zijn op de gezondheid. Het heeft 
weinig opgeleverd. 

De laatste paar jaar steekt het 
onderwerp de kop weer op. De 
noodzaak om de man-vrouw ver-
schillen onder ogen te zien is in de 
cardiologie het beste opgepakt, 

met name door Angela Maas, de 
eerste hoogleraar cardiologie voor 
vrouwen. Zij is sinds kort met eme-
ritaat maar ‘blijft op de barricaden’. 
Een schokkend voorbeeld van het 
gebrek aan kennis over vrouwen-
klachten is het boek van Mirjam 
Kaijer uit 2021, met de titel ‘Ik ben 
geen man!’ over haar zoektocht, 
tien jaar lang, naar passende diag-
nostiek en behandeling van haar 
onbegrepen klachten. 

a A C T U E E L

▲   Gynaecoloog Astrid Vollebregt (club Haarlem Kennemerlanmd) op haar werk in het Spaarne Gasthuis
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Ontmoet  
de Ghanese 

vrouwen
door Margriet Roukema  •  foto’s: Tree Aid

In de droge gebieden van Afrika hebben vrouwen te maken  

met onzekere rechten, veel onbetaald werk en ongelijke toegang  

tot land, gezondheidszorg en onderwijs. 

oor het grillige 
weer, het gebrek 
aan middelen en 
de slechte bodem 
hebben vrouwen 
moeite om hun 

eigen inkomen te verdienen om 
voedsel, medicijnen en onderwijs 
te betalen. Tree Aid-projecten zijn 
gericht op het ondersteunen van 
vrouwen als belangrijke pijlers in de 
strijd tegen armoede en voedselon-
zekerheid. Het zijn vooral vrouwen 
die verantwoordelijk zijn voor het 
verzamelen en verwerken van de 
oogst en voor het verbeteren van 
de levensomstandigheden.

,She Grows, vrouwen groeien
Het concept heet She Grows en met 
100xTrees4Life zorgen we voor de 
ontwikkeling van Ghanese vrou-
wen. Voordat Tree Aid in een nieuw 
gebied aan de slag gaat, inventari-
seert zij de uitdagingen van lokale 
vrouwen, zodat ze de projecten 
kunnen aanpassen en de juiste bo-
men, gereedschappen en training 
kunnen bieden om aan de behoef-
ten van vrouwen te voldoen.

Om de problemen van armoede en 
isolement aan te pakken, helpt Tree 
Aid vrouwen door hen te trainen in 
het runnen van hun bedrijf en on-

afhankelijkheid te garanderen door 
samen te werken in een coöperatie. 
Dit biedt vrouwen een brood- 
nodig netwerk en de mogelijkheid 
om geld te lenen. 100xTrees4Life 
financiert een nieuw Tree Aid-pro-
ject om 3 coöperaties op te richten 
en meer dan 2.000 hectare land te 
herstellen.

Gedurende het hele project organi-
seren lokale Tree Aid-medewerkers 
op maat gesneden trainingssessies 
om hen te helpen met alle aspecten 
van hun bedrijf, van zaad tot ver-
koop. De leden van de coöperatie 
onderhandelen onderling over de 
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beste besteding van hun geld. Als 
coöperatie spreken de vrouwen af 
hoeveel ze in de pool willen stop-
pen om te verkopen en hoeveel ze 
voor henzelf willen houden.

“Het lidmaatschap geeft vrouwen 
het vertrouwen dat ze een stem 
hebben in hun gemeenschap, 
waardoor ze beslissingen kunnen 
nemen en minder afhankelijk 
worden van hun man”, legt Wilson 

Azipagrah, een van de Ghanese 
projectmedewerkers uit.  
“Bovendien stelt samenwerking 
hen in staat een zeer goede  
onderhandelingspositie te  
hebben en het voorkomt dat 
kopers tegen een zeer lage prijs 
komen opkopen. Door hun bulk-
producten samen te voegen en 
als één groep te onderhandelen, 
kunnen ze een eerlijker prijs  
krijgen op de markt”.  ■

“We verdienen meer 
geld als we als groep 
verkopen, dus zodra 
we geoogst hebben, 
brengen we al onze 
producten samen en 
brengen we ze naar 
de markt in de stad 
om ze te verkopen. 
Dat zijn veel grotere 
markten dan die hier, 
dus we krijgen een 
betere prijs. Als gevolg 
van mijn groeiende 
inkomsten kan ik nu 
mijn kinderen naar 
school sturen, kleren 
voor hen kopen en 
ook goed voor mezelf 
zorgen”. 

Serina Sumani

“Ik was altijd aan het peinzen, was eenzaam, zat thuis en maakte me 
zorgen. De mannen hebben normaal gesproken geen tijd voor ons. We 
hadden altijd ruzie over voedsel en hoe we voor de kinderen moesten 
zorgen. Voordat Tree Aid kwam, was ik gewoon een huisvrouw. Ik wist 
niet hoe ik moest boeren en ik had geen andere vaardigheden. Deelna-
me aan de coöperatie gaf me een stem. Door dit project heb ik liefde 
en respect ervaren”.

Gladys Galyuoni

https://www.treeaid.org/blogs-up-
dates/resilient-women-in-business/ 

Meer weten? 
Scan de QR.
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In samenwerking met Het Drentse Landschap zijn 
tijdens een mooie ‘handen uit de mouwen’-actie 75 
bomen geplant om een aangetast deel van het bos te 
revitaliseren. De kinderboerderij heeft een beleefbosje 
gekregen. Met zeepverkoop wordt de kas gevuld voor 
een donatie aan 100xTrees4Life. Al met al een mooie 
viering van het 75-jarig jubileum van club Drenthe. 

Een Grenslinde siert dankzij club Goes het begin  
van een dijkje van Natuurmonumenten in het buiten-

gebied van Zuid-Beveland. De boom is geplaatst  
in samenwerking met Landschapsbeheer Zeeland.  

Met onder andere een gedichtenproject met de  
lokale ondernemers is het geld bijeengebracht.

Soroptimistclub Veenkoloniën heeft na een kastanje- 
boom in Veendam nu een Sequoiaboom geplant in 
het centrum van Stadskanaal. Tijdens de feestelijke 
bijeenkomst in de bibliotheek heeft iedereen die mee 
heeft gewerkt een stekje van een laurier gekregen.  
Een slimme stap op weg naar vergroening en  
verduurzaming van de omgeving. 

Drenthe

Zeeland

Veenkoloniën

N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Een greep uit onze projecten…

Dit voorjaar worden jonge boompjes geplant  
in het houtwallenlandschap bij Eastermar  

in de Friese Wouden. In samenwerking met  
Landschapsbeheer Friesland hebben de  

Friese Soroptimistclubs gekozen voor versterking  
van het gebied met houtwallen dat zo belangrijk is 

voor de biodiversiteit.

Friesland
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B L O G

Gré Kellerhuis 
Epen (Zuid Limburg)

Aan de rand van het prachtige Geuldal is het  
Gré Kellerhuis een mooie uitvalsbasis voor een  

bezoekje aan Maastricht of Aken of een wandeling 
door het mooie Geuldal. Het huis biedt ruimte aan 

10 personen, dus ook een mooie plek voor een 
‘verzusteringsweekend’ voor clubleden.

Soroptimisten kunnnen reserveren via  
www.soroptimist.nl (inloggen) of via een mail  

aan grekellerhuis@soroptimist.nl. De beheerders  
Mariëtte van Strien (06 30 40 17 69) en Julia Neumann 
(06 53 68 28 10), leden van club Zuid Limburg, geven 

graag meer informatie.

Soroptimare
Ouddorp (Zuid Holland)

Een ideale plek om uit te waaien aan zee met  
familie of vrienden, maar ook een perfecte locatie 
om met het bestuur van je club te brainstormen 

over de toekomst van de club, gevolgd door  
een wandeling door bijvoorbeeld  

de Slikken van Flakkee. 

Soroptimisten kunnen reserveren via  
www.soroptimist.nl (inloggen) of via een mail aan 

soroptimare@soroptimist.nl. De beheerders  
Wouke Cazander (06 22 69 25 80) en Ite Kranse  

(06 22 63 37 67), leden van club Goeree  
Overflakkee, geven graag meer informatie.

uitsluitend 

te boeken door  

Soroptimisten

uitsluitend 
te boeken door  
Soroptimisten

      info over...

Het Gré Kellerhuis  
in Epen, Limburg
Het Soroptimistenhuis in het Limburgse Epen  
draagt de naam van een bijzondere vrouw: Gré 
Keller, geboren als Grietje Pleuna Maria van Dijk. 
Met een legaat uit haar erfenis heeft de Unie in 
1978 het huis gekocht. 

Epen telt ruim 1.000 inwoners en ligt midden in  
het Limburgse heuvelland op een steenworp van  
de Belgische grens. Wandelaars en fietsers komen 
er volop aan hun trekken. Maastricht, Aken en Luik 
met elk hun eigen charme, cultuur en culinaire 
traditie zijn goed bereikbaar.

Het Gré Kellerhuis is groot heeft een gezellige  
huiskamer, volledig uitgeruste keuken en  
slaapgelegenheid voor 10 personen verdeeld  
over vier slaapkamers en twee badkamers.  
Al het moderne comfort is aanwezig.

Het huis is geliefd bij de leden en heel wat  
huurders komen regelmatig terug.

aks is in Suriname een orga- 
nisatie voor gemeenschapswerk. 
De slogan ‘Alakondre na wan’ 
betekent ‘eenheid in verscheiden-
heid’ en ‘Wan na alakondre’ de 

‘verscheidenheid per eenheid’ wordt door  
Alidan Neslo gepromoot.
Alida is een markante persoonlijkheid op het 
gebied van theater en presentaties. In 1975 
volgde zij in België een theateropleiding met 
woordkunst en bewegingsleer waarvoor zij in 
1980 cum laude is geslaagd. Haar multicultu-

rele programma De Boomhut (1994 -2006) bij 
de Vlaamse televisie werd in 1997 bekroond als 
beste jeugdprogramma.

In 2006 vestigde Alida zich wederom in  
Suriname. De alakondre-gedachte in de zin  
van de samensmelting van culturen in Suriname 
past zij toe in dans, theater en kunstproducties 
onder andere bij het jeugdopvoedingsgesticht, 
het Conservatorium van Suriname en via essays 
en lezingen in en buiten Suriname.
SICP is trots op ons rolmodel Alida Neslo.  ■ 

Alida Neslo,  
icoon in Suriname 

door Rika Morpurgo

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Alidan Neslo is theatermaker, actrice en bovenal lid van  

Club Paramaribo. Als promotor van de alakondre-gedachte werd zij  

gekozen als rolmodel voor de Naks Iconenkalender. 
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D aarnaast schreef ze kinderboe-
ken en journalistieke artikelen. 
Clare Lennart is het pseudoniem 
van de onderwijzeres Clara  
Klaver (1899-1972). In de succes-
volle periode van haar schrijvers- 

leven zette Clare Lennart zich graag in om andere 
(vrouwelijke) auteurs aan publicatiemogelijkheden 
te helpen, ze onderhield contacten met Soropti-
misten Fré Dommisse en Ina Boudier Bakker. Haar 
aandacht voor de professionele ontwikkeling van 
vrouwen sloot aan bij het gedachtegoed van de 
Soroptimisten. In Het Parool schreef Clare Lennart 
meerdere artikelen over zelfstandige vrouwen met 
bijzondere beroepen. In 1952 publiceerde zij het 
achtergrondartikel ‘Soroptimisten willen elkaar 
helpen’ naar aanleiding van een internationale 
bijeenkomst in Kopenhagen: ‘Men ervaart steeds 
weer, dat men zusters is in het streven naar het bes-
te, in het bijzonder naar dienst aan de mensheid en 
verdraagzaamheid.’ Ze profiteerde ook zelf van het 
wereldwijde professionele netwerk, zoals bij het 
contact met de Deense vertaalster Clara Hamme-
rich-Flensborg. Een zeer actieve Soroptimiste die 
persoonlijk zesendertig clubs in Denemarken start-
te en presidente was van de Europese federatie.  
 
Bescheiden clubgenote 
Toen ik onderzoek deed voor mijn biografie over 
Clare Lennart, Voor ’t gewone leven ongeschikt, 
heb ik contact gezocht met leden die haar nog ge-
kend hadden. Biochemica Dr. Kien Ebels herinnert 
zich Clare als plezierig, bescheiden clublid: “Ze was 
heel belangstellend en gastvrij voor de jongeren, 
waar ik toen bij hoorde. Ik heb het erg gewaar-
deerd dat zij ons wegwijs maakte en ons thuis 
deed voelen. Ze sprak, net als de andere ‘Sorren’, 

over haar werk, om elkaar beter te leren kennen 
en kennis te delen.’ Binnen haar club had Clare 
goed contact met prof. dr. Isa Diederiks-Verschoor 
(1915-2017), hoogleraar ruimte- en luchtrecht. Ze 
kwamen geregeld bij elkaar over de vloer: “Ze was 
gereserveerd. Ze sprak niet over zichzelf, meer over 
algemeenheden, vooral over haar poezen. En ze 
liet duidelijk merken hoe dol ze was op het oude 
Utrecht. Ze nam me eens mee naar een tuin achter 
de Voorstraat. Daar heeft ze me van alles gewezen. 
Ze praatte wél over haar moeder. De ziekte van 
haar moeder had veel indruk op haar gemaakt. 
Over haar heerlijke jeugd heeft ze ook dikwijls 
gepraat. Ze was verder erg op zichzelf.” Tegenover 
mensen was Clare Lennart inderdaad terughou-
dend, in tegenstelling tot haar enthousiasme voor 
poezen. In haar werk zocht zij naar de kleine dingen 
die het leven, ondanks alle narigheid, de moeite 
waard maken. Klein geluk, zouden we dat nu noe-
men. Tussen 1961 en 1972 schreef zij in haar co-
lumns ‘Van tijd tot tijd’ in het Utrechts Nieuwsblad 
over al het moois en lelijks in haar geliefde Utrecht: 
“Ik schrijf dus niet alleen over afgrijselijke dingen. 
Ik vind niet alles heerlijk, maar ik probeer in mijn 
schrijfwerk wel aan de nare dingen te ontkomen.”  
 
Weleer 
Precies vijftig jaar na haar dood onthulde oud-wet-
houder Wim van Willigenburg een attentiesteen 
met qr-code voor haar voormalige woonhuis in de 
Zuilenstraat 10bis. Een waardig eerbetoon voor een 
begaafde schrijfster en betrokken Soroptimiste.  ■

Petra Teunissen heeft de biografie van Clare Lennart 
geschreven ‘Voor ’t gewone leven ongeschikt’.  
De redactie bedankt haar voor het mooie artikel dat 
ze heeft gemaakt voor De Soroptimist.

Z I J  W A S  O O K  S O R O P T I M I S T

door Petra Teunissen-Nijsse

Utrechtse schrijfster  
Clare Lennart

Clare Lennart was in de jaren vijftig en zestig een veelgelezen  

schrijfster. Zij schreef maar liefst twee keer het Boekenweekgeschenk  

en publiceerde zo’n twintig romans en novellebundels. 
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■   3 M E I 

Open deur, online in gesprek  
met het bestuur (1e woensdag  
van de maand) 

■    9 M E I 
Webinar aftrap Orange the World 
2023

■   3 J U N I  

Inspirada in Middelburg

 
■   7 O K T O B E R 

     Actie(f)

■   2 N O V E M B E R  

Raad van Afgevaardigden

    Zie voor clubactiviteiten de agenda 
op de website.

72.000 leden verdeeld over ruim 3.000 clubs in 120 landen.
Vakvrouwen voor vrouwen.

Onze 5 doelen: 
1  Het vergroten van toegang tot onderwijs voor  

vrouwen en meisjes
2  Het verbeteren van duurzame mogelijkheden  

voor economische zelfstandigheid van vrouwen
3  Het elimineren van geweld tegen vrouwen en  

meisjes en het bevorderen van deelname van  
vrouwen aan vredesoplossingen

4  Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang  
tot goede gezondheidszorg

5  Het betrekken van vrouwen bij duurzame  
ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen  
van klimaatverandering en natuurrampen

S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L   1 9 2 1

De Soroptimist
De Soroptimist is het magazine voor 
Soroptimisten in Nederland, Suriname 
en Curaçao. Het magazine verschijnt drie 
keer per jaar.

d e a d l i n e s  e n  v e r s c h i j n i n g s d ata

Nr. 90/3 verschijnt najaar 2023
Doorlopend kunnen artikelen worden 
aangeleverd voor website of nieuwsbrief.

r e d a c t i e -a d r e s 
redactie@soroptimist.nl

r e d a c t i e

Monique José Timmermans   
(hoofdredacteur), Marga Akkerman,  
Marilse Eerkens en Ineke van Hofwegen.

f o t o g r a f i e   Karin van de Kar

f o t o  v o o r pa g i n a  
Club Hattum Epe SHE

v o r m g e v i n g   Vincent Smits

a d v e r t e n t i e s 
Mogelijkheden en tarieven op  
aanvraag via redactie@soroptimist.nl

p r o d u c t i e   De Toekomst, Hilversum

Wilt u lid worden of meer informatie? 
Kijk op www.soroptimist.nl
Volg ons op Twitter, Instagram en  
Facebook.
 
Het bureausecretariaat Unie van  
Soroptimistclubs is bereikbaar via:  
info@soroptimist.nl 

www.soroptimist.nl
www.soroptimisteurope.org
www.soroptimistinternational.org

ISSN: 1878-8742

Vraag 
het gratis 
magazine 
aan
Laat je verrassen door een 
nieuw seizoen vol colleges, 
lezingen, studiedagen, 
excursies en workshops.

vraag aan via: www.vrijeacademie.nl/soroptimist
Scan de QR code of

NIEUWE 
EDITIE
in mei!

De viering van Internationale Vrouwendag ziet er 
kleurig uit in ’t Gooi. Put your hats on lieten de da-
mes zich geen twee keer zeggen. Hanke Wiegand 
van club Hilversum vertelt: “Het is voor het eerst dat 
we alle initiatieven van de verschillende vrouwenor-
ganisaties in ’t Gooi en omstreken bundelen tot één 
grote viering. Op deze manier kunnen we meer aan-
dacht genereren.” Met een empowering program-

ma hebben sprekers hun visie gegeven op belang-
rijke thema’s waar Nederlandse vrouwen nog meer 
in hun kracht kunnen komen: economische zelf-
standigheid, politieke participatie, gezondheid, het 
recht op educatie en duurzaamheid. Met de avond 
is geld ingezameld voor het project Cosmoqueen in 
India, dat vrouwen ondersteunt en aan werk helpt in 
de textielindustrie in India.
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Actief zoeken naar
de juiste mensen
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Bewaak de inhoud als totaal
 
 

DOE JE MEE?
 

De Soroptimist is een belangrijke 
schakel in de communicatie 

met leden en derden.
 

Interesse? Neem contact op!
 


