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door Anne-Marie Vreman, Uniepresident  •  foto: Hannie Verhoeven

  n ja dit is al weer mijn laatste 
voorwoord in de Soroptimist. 
Mijn tijd als Uniepresident loopt 
af op 1 oktober. Ik wil jullie alle-
maal heel hartelijk danken voor 
al jullie steun en jullie geweldige 

inzet voor onze Unie en het Soroptimisme. En dat 
alles in corona-tijd. Gelukkig gaat het met corona 
de goede kant op en kunnen we elkaar straks 
weer allemaal live ontmoeten.  
 
Zoals ik al in mijn 100 jaar Soroptimisme voor-
dracht al aangaf, staan we er nu goed voor als 
Unie, er is veel bereikt en de rust is teruggekeerd. 
Er staat een nieuw en fris bestuur in de startblok-
ken om het stokje over te nemen. Toch zijn er nog 
veel vacatures en ook vanaf deze plaats roep ik 
jullie op om te onderzoeken of er wellicht iets van 
je gading tussen zit: sámen zijn we immers de 
Unie? Dit nummer is tevens het laatste nummer 
onder auspiciën van Helma Coolman. En daar-
voor zijn we haar heel veel dank verschuldigd. 
Acht jaar is geen kleinigheid.  
 
De afgelopen Zomervergadering waren we te 
gast bij club Vught en het voelde als een warm 
bad: het was er zo gastvrij! Toen ik na afloop 
naar huis reed, moest ik denken aan club Mozaïk 
Limburg, die toch ook alles hadden voorbereid 
voor de Zomervergadering, maar wat we helaas 
moesten afzeggen wegens corona. Volgend jaar 
zijn we te gast in Tilburg, ik wens hen heel veel 
plezier met de voorbereidingen. 
 
En voor allemaal: ‘Dank jullie wel!’  ■
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M I J N  V E R H A A L

door Coosje Hoekstra  •  foto’s: Karin van de Kar

oogzwanger zochten we in 
2000 een betere plek dan 
het flatje, een twee-on-
der-een-kap bijvoorbeeld 
in Zeist. Maar eigenlijk 
wilde ik echt ruimte, een 

groot stuk land grenzend aan je tuin!” En daar 

liepen ze tegenaan: een al drie jaar leegstaande 
vervallen boerderij met een sloopvergunning,  
de bomen groeiden nog net niet uit het dak.  
De tuin van 6.000 m² stond vol metershoge 
brandnetels. “Dit is het, zeiden we meteen.  
Een snelle verbouwing van eerst twee kamers  
en we konden er in”. 

In het laaggelegen Langbroek aan de voet van de 

Utrechtse Heuvelrug woont Hanneke Hietink, lid van  

club Utrechtse Heuvelrug. Vanuit Amsterdam verhuisde ze 

met haar man om een natuurgoed van 12 hectare te  

creëren en te beheren, 20 jaar geleden een strak perceel  

Engels raaigras, nu een ongekend rijk natuurgebied.

Van een Amsterdamse 
flat naar een natuurgoed 

van 12 hectare

Hanneke Hietink (links) en Joyce van den Hoek van Ostende 
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Ecologisch natuurbeheer
Boerderij, tuin en baby vroegen in het begin alle 
tijd en aandacht. Maar toen binnen twee jaar 7,5 
hectare aangrenzende grond te koop was gre-
pen ze die kans. Het bood de mogelijkheid voor 
belastingverlaging bij particulier natuurbeheer 
volgens de Natuurschoonwet (NSW). “Fijn hè, we 
werden een landgoed! Twee kleine kinderen in-
tussen, verbouwen, een groot terrein inplanten. 
En het was m’n job helemaal niet. Ik was jurist!”. 

Via de HBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer in 
Velp bekwaamde ze zich in ecologisch natuur- 
beheer. De eerste inplant bestond uit inheemse 
bomen: eiken, essen en wilgen. Snelle groeiers 
bij elkaar, daar omheen langzame groeiers, 
struiken en kruiden. Greppels werden verbreed 

en er kwamen poelen bij. Het vervallen veeteelt-
bedrijf werd omgevormd tot een natuurgebied. 

Met een uitbreiding van nog eens vier hectare is 
het natuurgoed Het Lange Broek nu een geva-
rieerd prachtig stuk natuur, met eigen kennis, 
inzicht en handen gecreëerd door Hanneke 
en Jeroen Hietink. “Ik werk hier heel bewust. 
Sommige gewassen kunnen ongestoord groei-
en, andere worden geknot of gesnoeid volgens 
wisselschema’s. Zo maai ik ook het grasland: in 
stroken, sommige delen wel, andere pas veel la-
ter”. De buurt kreeg een hartverzakking, vertelt 
Hanneke, toen ze hoorden dat een jong stel uit 
Amsterdam boerderij en land hadden gekocht. 
En nu? “We zitten hier 18 jaar en we zijn geac-
cepteerd. Ze zeggen zelfs: Zoals jij dat natuur-

beheer doet, dat vinden we wel 
mooi”. Ook de loonwerker die 
geregeld grote stukken komt 
maaien, ziet het effect. Er zit 
bijvoorbeeld geen ridderzuring 
of Jacobskruiskruid meer in 
het grasland en dat is een goed 
teken. Het niet maaien van 
drie meter brede randen was 
eerst wel even lastig, een halve 
meter vond-ie wel genoeg. 
Maar nu omarmt hij het beleid. 
Het grasland levert kruiden-
rijke, eiwitarme hooi op, die 
maneges in de omgeving graag 
afnemen”. 

Haar vroegere werk als ju-
rist komt goed van pas, nu 
Hanneke voor een groep van 
vergelijkbare bedrijven in de 
omgeving collectief de aanvra-
gen doet bij het Subsidiestelsel 
Natuurbeheer. “Dat vraagt om 
inzicht in juridische regelin-
gen en terminologie en daar 
helpt mijn achtergrond bij. 
Mede daardoor is de relatie 
met de provincie als subsidie-
gever goed. De subsidiegever 
moet ruimte en vertrouwen 
bieden aan de uitvoerders. De 
subsidieontvanger moet extra 
stappen zetten om de eigen 
werkwijze te verantwoorden. 
Altijd je kwaliteiten laten zien! 
Daarom nemen we medewer-
kers van de provincie vaak 
mee het veld in, dan zien ze 
de resultaten van die geweldig 
gemotiveerde groep natuurbe-
heerders pas echt goed. Hier op 
Het Lange Broek laten we ons 
maai- en snoeibeleid zien, wijs 

ik op de ringslangen in snoei-
hout, op de variatie aan kruidi-
ge gewassen in het grasland en 
op de vogelrijkdom”. 

Op haar landgoed Het Lange 
Broek laat Hanneke ook andere 
geïnteresseerden graag zien 
hoe ecologisch natuurbeheer  
er uit ziet. In de schuur en in 
het natuurgebied zelf ontvangt 
ze met plezier leerlingen van 
basisscholen en voortgezet on-
derwijs, waterschapsbestuur-
ders, ecologen, plattelands-
vrouwen, verjaardagspartijtjes 
en desgewenst Soroptimisten. 
Kijken, luisteren en zelf erva-
ren, ook een goed concept voor 
vergaderingen of coachings- 
gesprekken.

Nieuw: permacultuur 
voedselbos
Jongste loot aan de stam met 
activiteiten is het permacultuur 
voedselbos, een project van 
buurvrouw Joyce van der Hoek 
van Ostende, ook Soroptimist, 
en Hanneke samen. De eerste 
bomen, struiken en kruiden 
staan in de grond. De op-
brengst – noten, fruit, groente, 
knollen, paddestoelen - vindt 
straks zijn weg naar restau-
rants in de omgeving en naar 
passanten. “Nog even een 
vreemde associatie wegnemen: 
voedselbos zou voor luie boe-
ren zijn… echt niet. Tot je een 
evenwicht hebt gevonden, heb 
je je al het schompes gewerkt. 
En ook daarna kun je je geen 
luiheid veroorloven!”.  ■ 

▲   Hanneke graaft gaten voor de eerste bomen van het voedselbos.

100x 
Trees4Life
Hanneke is een van de acht  
ambassadeurs voor het jubi-
leumproject 100xTrees4Life 
waarmee Soroptimistclubs in 
Nederland het 100-jarig bestaan 
van het Soroptimisme vieren.  
De ambassadeurs ondersteunen 
de clubs met hun kennis over 
groen en de regio.
Dit project heeft een tweeledig 
doel. Clubs planten bomen en 
bosjes aan in Nederland, voor 
onze zichtbaarheid én een  
groener Nederland én het  
werven van fondsen voor 
massale bomenaanplant in Mali, 
met bijbehorende training, om 
vrouwen te empoweren en kans 
op een beter bestaan te bieden. 
Dit project loopt tot het voorjaar 
van 2024 en je aansluiten kan 
nog steeds. Mail naar 100jaar@
soroptimist.nl en vier mee!

Meer weten?  
Kijk op https://www.soroptimist.nl 
/projects-local/100xtrees4life/ 
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Door Dieneke Dijkstra

Single SuperMom-coördinator 
Ellen Meijer en oud-deelnemer 
Guillaine Kalanga konden tot 
hun verrassing een cheque 
van € 2.000,- van Ada Meurs 
en Heleen Gansekoele van 
Soroptimistclub Isalania in 
ontvangst nemen. Ellen Meijer 
geeft aan dat het geld is be-
stemd voor een vervolg op de 
trainingen Durven Doen! in 
Zwolle. “Daarmee helpen we 
alleenstaande moeders hun 
dromen en doelen te bereiken 
en om ervoor te zorgen dat ze 
minder bezig zijn met overle-
ven. Met zeven trainingen en 

ontmoetings- en netwerkmo-
menten werken moeders stap 
voor stap aan nieuw toekomst-
perspectief. In het najaar 
van 2021 starten we met een 
nieuwe groep. Voor het werven 
van een nieuwe groep moeten 
evenementen georganiseerd 
worden en daarvoor is deze bij-
drage heel welkom”, benadrukt 
Ellen Meijer. 
Stichting Single SuperMom 
biedt ondersteuning aan al-
leenstaande moeders en hun 
kinderen door het hele land. 
Het doel is het versterken van 
de sociaaleconomische positie, 
het welzijn én het netwerk van 
alleenstaande moeders.

Donatie voor  
Single SuperMom 

door Rika Morpurgo

Club Zwolle heeft op initiatief 
van Soroptimist Edith Alleman 
vier draagbare zuurstofcilinders 
gedoneerd aan ‘s lands Hospitaal 
in Suriname. Deze gift ter waarde 
van € 1.000,- is samen met club 
Paramaribo ter bestemder plekke 
gebracht. De meerwaarde van 
deze gift is dat bij transport van 
een pasgeborene met zuur-
stoftekort er meerdere draagbare 
zuurstofcilinders nodig zijn.  
De kwaliteit van de zorg aan de 
pasgeborene is hiermee aanzien-
lijk verbeterd. Het specialisten 
team van ‘s lands Hospitaal heeft 
landelijk de eerste keizersnede bij 
een positieve covid-19 zwangere 
verricht. De baby moest vanuit 
de operatiekamer met zuurstof 
vervoerd worden.

Op de foto: Medisch directeur  
Soenita Nanan Paaday (links) 
president Ivette Adams van club 
Paramaribo

Zuurstof- 
cilinders voor 
Paramaribo

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

et thema men-
senrechten in 
het hoger on-
derwijs wordt 
vauit drie 
invalshoeken 

beschreven: een beschrijving 
van de theoretische onderzoek 
naar dit onderwerp, de praktijk 
van docenten en studenten bin-
nen de universiteit en hoe zij 
werken met kwetsbare groepen 
en tenslotte de gangbare prak-
tijk buiten de universiteit, hoe 
worden betrokkenen voorbe-
reid en de politieke context.

Co-auteur van dit boek is Dr. 
André Keet, voorzitter van 
de Critical Studies in Higher 
Education Transformation en 
Deputy Vice-Chancellor for 
Engagement and Transforma-
tion aan de Nelson Mandela 
Universiteit in Port Elisabeth, 
Zuid-Afrika.

Paneldiscussie
Beide auteurs schreven eerder 
samen een wetenschappelijke 
publicatie over inspanningen 
van het Zuidafrikaanse mini- 
sterie van onderwijs en de 
Zuidafrikaase mensenrechten-
commissie om na Apartheid 
mensenrechten in te bedden 
in het nationale onderwijs-

programma. Om aandacht te 
vragen voor het onderwerp is 
er op 23 september om 20.00 
uur een online paneldiscussie 
onder de titel Emancipatori-
sche mensenrechten en het 
hoger onderwijs. Dit wordt 
georganiseerd door het Stu-
die- en Informatiecentrum 
Mensenrechten, onderdeel 
van de Universiteit Utrecht en 
markeert tevens het 100-jarig 
bestaan van het Soroptimisme. 

Je kunt je opgeven via secre-
tariaatiersbr@uu.nl onder 
vermelding van Webinar on 
Human Rights and Higher 
Education. Je krijgt dan een 
inlogcode toegestuurd.  ■

Felisa Tibbitts bekleedt  
de Carla Atzema Leerstoel 
voor Mensenrechtenducatie,  
gefinancierd door het  
Algemeen Fonds

Hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa Tibbitts werkt samen met een 

collega uit Zuid-Afrika aan een boek over mensenrechten in het hoger on-

derwijs. Dit boek verschijnt volgend jaar bij de Britse uitgeverij Routledge.

Mensenrechten  
tijdens eeuwfeest

door Felisa Tibbitts

M E N S E N R E C H T E N E D U C A T I E
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De donatie van het Algemeen Fonds van SI Nederland werd 
besteed aan PPE’s aan acht bejaardentehuizen; hygiënepakket-
ten in het district Para; textielprojecten in Para en Commewij-
ne en tenslotte aan gaarkeukens van de Pater Albrinck Stich-
ting in Moengo en Albina. 

In oktober 2020 nam Ivette Adams de voorzittershamer van 
onze club over van Christien Naarden. Het is voor het nieuwe 
bestuur een hele uitdaging om in deze tijd de teamgeest te 
stimuleren. Het idee om T-shirts van bamboe materiaal te be-
schilderen en uit te wisselen bleek een lumineus idee. Tijdens 
de virtuele vergadering kon men elkaars creatie bewonderen.

Project briefkaarten
Onze creatieve president Ivette Adams heeft de leden aan het 
werk gezet om briefkaarten te versieren met gedroogde bloe-
men. Het materiaal wordt verzameld tijdens de boswandeling. 
Inmiddels zijn al enkele kaarten naar Nederland verzonden.

Project planttafels 
SICP voert in samenwerking met Stichting Kari Yu van mevrouw 
Lilian Wiebers een tuintherapie project uit, waarbij aan bejaar-
denhuizen planttafels worden gedoneerd. Deze tafels worden 
vervaardigd door gedetineerden, een initiatief van mevrouw 
Wiebers. De ouderen die al over zo’n planttafel beschikken zijn 
heel enthousiast. Het gevoel van contact met de natuur werkt 
helend en rustgevend. 

Club Paramaribo  
actief tijdens 
pandemie 

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

door Wanda Bechan

Club Paramaribo (SICP) heeft in 
verband met de Internationale dag 
van de Rechten van het Kind op 20 
november een artikel gepubliceerd 
in de dagbladen. Daarin is aandacht 
gevraagd voor ons tiende lustrum in 
maart 2020 en het gekozen thema 
‘Women and children at the heart 
of development, leaving no one 
behind’. SICP roept een ieder op om 
de rechten van het kind te helpen 
verwezenlijken, in het bijzonder de 
kinderen in Suriname, die het mo-
menteel extra moeilijk hebben door 
corona. 

Uit ons eigen landelijk onderzoek 
tussen 2013 tot 2017 waarbij 6.172 
kinderen werden onderzocht, bleek 
dat meer dan 25% van de kinderen 
overgewicht hadden en hiermee 
in een pre-diabetes fase verkeren. 
Daarom heeft SCIP in 2019 een 
voorlichtingsboekje uitgegeven over 
gezonde leefstijl, dat inmiddels door 
het Ministerie van Onderwijs is 
opgenomen in het curriculum van 
de basisscholen. Met het boekje had 
SCIP echter niet kunnen voorzien 
dat anno 2020 een gezonde leefstijl 
onontbeerlijk is en zelfs het aller-
belangrijkste is om het immuun-
systeem te versterken om zo de 
coronapandemie te verslaan. 

Rechten van 
het Kind in  

Paramaribo

Dit nummer is de laatste editie van De Soroptimist onder mijn  

hoofdredacteurschap. Het voelt een beetje alsof ik mijn kindje los ga 

laten. Samen met onze vaste vormgever Vincent Smits heb ik acht jaar 

lang gesleuteld en geschaafd aan dit magazine met als doel om het een 

functionele schakel te laten zijn tussen de leden en de Unie. 

Hoofdredacteur
neemt afscheid

tekst en foto: Helma Coolman

S leutelen aan tek-
sten, schaven aan 
foto’s, bedenken van 
invalshoeken die 
ons gedachtegoed 
verder brengen en 

de leden inspireren. Daarbij 
had ik altijd een sterk team van 
verhalenvertellers om me heen. 
De redacteuren en fotogra-
fen die het land introkken en 
overal Soroptimisten spraken 
die bereid waren hun verhalen, 
belevenissen en visies te delen. 
Vaak had ik de geïnterviewden 
vooraf of nadien op de mail of 
aan de telefoon. Wat bedoel je 
precies met die zin, heb je een 
foto van een hogere resolutie 
die geschikt is voor druk… Tal-
loze foto’s met een cheque heb 

ik geweigerd, vaak tot teleur-
stelling van de club, die zo trots 
was op het hoge bedrag dat 
was bijeengebracht. Maar altijd 
kon ik rekenen op meedenken, 

nog es zoeken naar die ene foto 
en begrip voor het chronische 
ruimtegebrek waardoor het 
altijd korter moest. Acht jaar 
hoofdredacteurschap heeft 
me het inzicht gebracht dat 
Soroptimisten onvermoeibare 
werkers zijn, die zich compro-
misloos inzetten voor de zaak 
van de rechten van vrouwen 
dichtbij en ver weg. Daar een 
steentje aan te hebben bij- 
gedragen door die prestaties  
uit te dragen was me een eer.  
Ik hoop dat mijn opvolgster 
Monique José Timmermans net 
zo op jullie steun en medewer-
king kan rekenen als ik.

Wij ontmoeten elkaar vast weer 
op andere plekken.  ■
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Toen ik in het najaar 2020 aspirant-lid werd bij de 

Soroptimisten van Apeldoorn stond ik te trappelen 

om aan interessante projecten een bijdrage te kunnen 

leveren die in het teken staan van de doelstellingen van onze club: educate 

– empower – enable. Door de coronamaatregelen liepen vele plannen  

helaas vertraging op, maar daar wisten mijn ‘nieuwe zussen’ wel raad mee. 

tekst en foto: Winnie Urban

Om de zwerfjongeren van 
Apeldoorn met Pasen op iets 
lekkers te verrassen, liet ons 
creatief masterbrein Kim van 
Roon koekjesvormen met het 
Soroptimisten-logo maken, 
waarmee enkele leden op-
gewekt en verwoed aan het 
bakken sloegen. Om de coro-
na-geïsoleerde bakavonden tot 
een gezamenlijk evenement te 
maken, hielden we elkaar via 
whatsapp op de hoogte van 
jaloersmakende baksuccessen 
en hilarische misbaksels. 

Hilarische screenshots
De Apeldoornse zwerfjongeren 
beleefden Pasen in een zalige 
suikerroes nadat we dozen vol 
koekjes bij ze hadden afgele-
verd. Maar de koekjesvormen 
begonnen – na een Facebook-
bericht op Soroptimist Interna-
tional – een heel eigen leven te 
leiden. De enthousiaste berich-
ten en bestellingen uit binnen- 
en buitenland stroomden bin-
nen. Inmiddels zijn meer dan 
100 vormpjes verzonden naar 
Frankrijk, Duitsland, Ierland 
en Denemarken. De buiten-
landse Soroptimisten laten ons 
meegenieten en wij hebben, 

om Kim te citeren: ‘dikke, 
vette pret met al die hilarische 
screenshots van de clubs’.

En de moraal van het verhaal? 
Onze actie heeft een heleboel 
ontwikkelde en zelfbewuste 
vrouwen achter het aanrecht 
gedreven. Maar ja, u moet maar 
bedenken dat een zelfbewuste 
vrouw met een deegroller in 
de hand een serieus te nemen 
verschijnsel is.  ■

Wilt u ook vormpjes bestellen? 
Mail dan naar:  
soroptimistapeldoorn@gmail.
com 

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

Hoe een  
corona-idee  

Europa veroverde
De voorbereidingen voor de Carla Atzema Sorop-
timistprijs 2022 zijn in volle gang. Het thema is 
VrouwenFocus. De prijs is bedoeld voor journa-
listen die de positie, rechten en/of de economi-
sche zelfstandigheid van vrouwen geagendeerd 
hebben door middel van een Nederlandstalig 
product. De inschrijving start op 1 september 
en is mogelijk tot 1 november 2021. Soroptimis-
ten kunnen natuurlijk zelf meedoen, of iemand 
aansporen om zich aan te melden. Wie mee wil 
dingen naar de prijs van € 25.000,- moet wel 
zichzelf aanmelden. De uitreiking is op 7 april 
2022. De jury bestaat naast Simone Weimans uit: 

LIEVE  BLA NCQUAERT
is freelance fotograaf en do-
cumentairemaker uit Vlaan-
deren. Ze schreef vele boeken 
en werkte ruim 10 jaar aan 
televisiedocumentaires met 
wereldwijde verhalen over 
geboorte, liefde en dood.  

Momenteel werkt ze aan een tv-serie onder de 
titel ' Let’s talk about sex'. 

MUR AT  ISIK
won met zijn roman ‘Wees 
onzichtbaar’ de Libris Lite-
ratuur Prijs 2018, de Boek-
handelsprijs en de Inktaap 
2019. Isik schreef het Boeken-
weekessay 2019 getiteld: ‘Mijn 
moeders strijd’, waarvan in 

2020 een uitgebreide versie verscheen. 

MA DELEIJN  VA N  DEN  
NIEUWENHUIZEN 
is rechtshistoricus en media- 
criticus. Ze werkt als Ful-
bright PhD-kandidaat aan de 
City University of New York, 
waar ze onderzoek doet naar 
rechtsgeschiedenis en poli-

tieke corruptie. Ze werkt aan een oral history 
project over handelingsonbekwaamheid van 
getrouwde vrouwen tot 1957 in Nederland. 

BARBAR A  OOMEN 
is hoogleraar Sociologie 
van de Mensenrechten aan 
de Universiteit Utrecht en 
verbonden aan het University 
College Roosevelt in Middel-
burg. Barbara is lid van club 
Walcheren en voorzitter van 

het curatorium van de door het Algemeen Fonds 
opgerichte Carla Atzema-Looman leerstoel Men-
senrechteneducatie, bekleed door Felisa Tibbitts.

De werkgroep die de Soroptimistprijs 2022 
voorbereidt bestaat uit: Manuela Neering Bögel 
(club Bussum), Lydia Bongenaar (club Eindho-
ven), Marjolein Dohmen (Young Soroptimist-
club Amsterdam), Pascale Franck (club  
Antwerpen Anthos) Margo de Groot (club Bus-
sum) en M. Caroline Vos (club Tilburg Schering 
en Inslag). De prijs wordt gefinancierd uit de 
nalatenschap van Carla Atzema-Looman, die 
wordt beheerd door het Algemeen Fonds.

VrouwenFocus: thema  
Soroptimistprijs 2022

B L O GS O R O P T I M I S T P R I J S  2 0 2 2
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S imone werkt bij de 
NOS als presentator 
van het Journaal, 
het radio 1 Journaal 
en Met het oog op 
morgen. Ook deed 

ze mee aan Wie is de Mol? en was 
ze regelmatig te zien als tafelda-
me bij DWDD. Simone groeide 
op in Rotterdam. Vlak voor haar 
vakantie spraken wij haar. 
 
Waarom heb je ja gezegd tegen 
het juryvoorzitterschap van de 
Carla Atzema Soroptimistprijs? 
Ik vind het belangrijk om meer 
verhalen te horen, te lezen en te 
bekijken waarin vrouwen centraal 
staan. Deze prijs stimuleert dat 
en daar draag ik heel graag mijn 
steentje aan bij. Ik hoop op inspi-
rerende journalistieke initiatieven 
waarin de vrouwelijke stem de 
hoofdrol heeft.  
 
Waar komt je betrokkenheid bij 
vrouwenbelangen vandaan?  
Ik ben opgevoed met de bood-
schap dat vrouwenbelangen 
zeer belangrijk zijn. Mijn moeder 
heeft ons dat altijd meegege-
ven en droeg het zelf ook uit 
in haar werkzaamheden voor 
het Surinaams Vrouwenwerk in 
Rotterdam. Ze vernoemde mijn 
zus en mij naar twee vrouwen die 
voor haar veel betekend hebben: 
Simone de Beauvoir en Marga 
Klompé. Dus het zat eigenlijk al 
direct in ons DNA. 
 

Het thema van deze editie van 
de prijs is VrouwenFocus. Waar-
om vind jij dat er meer aandacht 
zou moeten zijn? 
Het gaat mij er vooral om dat de 
vrouwelijke stem vaker te horen 
is en elke invalshoek is daarin 
geoorloofd wat mij betreft. Elk 
verhaal is legitiem. Grote vraag 
is: hoe vertel je het als journalist, 
hoe zorg je ervoor dat je de lezer, 
kijker of luisteraar boeit en raakt, 
of misschien zelfs aanzet tot 
gedragsverandering of reflectie. 
Daar gaat het om en daar komt 
de vaardigheid van de makers om 
de hoek kijken. Ik wil me als jury-
lid laten verrassen door bijzonde-
re projecten.  
 
Ons nieuwe Uniebestuur wil 
meer aandacht voor diversiteit. 
Heb je tips voor ons om dat te 
bereiken?   
Vrouwen van kleur leven niet op 
een andere planeet, ze hebben 
gewoon telefoonnummers, Insta-
gramaccounts en mailadressen 
net als iedereen. Ook hebben 
ze hele alledaagse interesses, 
behoeftes en vragen net als 
iedere witte vrouw. Bel ze op en 
nodig ze uit, zo ingewikkeld is het 
allemaal niet. Jullie hebben mijn 
nummer ook gevonden, dus dat 
komt vast goed.  
 
Wat zouden vrouwen zelf kunnen 
veranderen om hun positie in de 
maatschappij te verbeteren? 
Het maakt nogal wat uit in welk 

land of welke maatschappelijke 
positie je je bevindt als vrouw. 
Soroptimisten zijn afgaande op 
de vorige vraag voornamelijk 
wit en hoogopgeleid. Voor hen 
is het antwoord een heel ande-
re dan voor bijvoorbeeld een 
alleenstaande bijstandsmoeder 
uit Rotterdam-Zuid zonder groot 
netwerk of connecties.  
 
Ik denk wel dat vrouwen min-
der bang moeten zijn om naar 
voren te stappen om hun ver-
halen, wensen en eisen kenbaar 
te maken. Ik werk bijvoorbeeld 
al jaren voor tv en radio en de 
bescheidenheid van vrouwelij-
ke gasten ten opzichte van de 
bravoure van mannelijke sprekers 
blijft me verbazen. Daar zouden 
we mee moeten afrekenen, want 
dit speelt ook op het niveau van 
carrièreontwikkeling, loonkloof 
etc. 
 
Wil je ons nog iets meegeven? 
Nee, want ik ben ontzettend moe 
en ga morgen op vakantie. Dus 
fijne zomer iedereen en hopelijk 
zien we elkaar bij de prijsuitrei-
king in een bomvolle zaal!  ■

Komend najaar is alweer de tweede editie van de Carla Atzema 

Soroptimistprijs. Inmiddels is de jury bekend, met journalist en 

presentator Simone Weimans als voorzitter. 

Simone Weimans 
leidt jury tweede  
Soroptimistprijs

door Helma Coolman  •  foto: NOS

B L O GS O R O P T I M I S T P R I J S  2 0 2 2
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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 
Mariette van Strien (0630401769) en Julia Neumann 
(0653682810), 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  
Sarette Bakelaar (0652035291) en Ite Kranse 

(0187612456), leden van club Goeree Overflakkee 
geven graag meer informatie.

uitsluitend 

te boeken door  

Soroptimisten

uitsluitend 
te boeken door  
Soroptimisten

door Helma Coolman

Op 26 april was er weer de traditionele Lintjes- 
regen. Ook diverse Soroptimisten werden onder-
scheiden. De inzet voor vrouwen en kinderen was 
veelal onderdeel van de lijst van verdiensten.  
Allen van harte gefeliciteerd.

Utrechtse Heuvelrug
Mechteld van den Beld werd verrast met een  
onderscheiding omdat zij actief is in de gezond-
heidszorg en in maatschappelijke organisaties. 
Zij zit in verschillende besturen zoals het Prinses 
Maximacentrum en de TU Delft. Ook is ze voorzitter 
van de Stichting Vrouwenstudiefonds.

Helmond-Peelland
Marijke Hollestelle kreeg dit jaar met een Koninklijke 
onderscheiding erkenning voor haar jarenlange 
inzet in de zorg, als locatiemanager en bij twee 
nieuwbouwprojecten. Haar hele werkzame leven 
bleef zij hameren op het belang van financiële 
onafhankelijkheid.

Bussum
Trude Schermer werd Officier in de Orde van Oranje 
Nassau voor haar jarenlange inzet als taalkundige 
en directeur van het Nederlands Gebarencentrum. 
Afgelopen jaar werd de Nederlandse Gebarentaal 
erkend als officiële taal.

Bussum 
Wuif van Berkel mag zich sinds dit jaar Ridder noe-
men. Het is een waardering voor haar jarenlange 
inzet voor de Gooische Hockey Club, het boven-
schools bestuur van drie middelbare scholen, de 
Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging 
en vele andere organisaties. 

Hoeksche Waard 
Ook voor Mien Prins was er dit jaar een koninklijke 
onderscheiding. Zij was tot haar pensioen direc-
teur Zorg, Welzijn en Kunst van het Albeda college 
in Rotterdam. Haar aandacht ging vooral uit naar 
meisjes en naar kinderen uit achterstandswijken. 
Naast haar werk was zij onder meer actief in de 
stichting Passie in de Waard (cultuureducatie voor 
basisschoolleerlingen). 

Amsterdam Amstel
Yvon Scheper kreeg haar lintje al begin augustus  
vorig jaar in aanwezigheid van ‘haar’ Opera Nijet-
rijne in Friesland. Yvon is initiatiefnemer, directeur, 
producent en organisator van dit gezelschap.  
Op haar initiatief wordt al vanaf 2001 jaarlijks een 
komische opera opgevoerd. 

Zaanstreek
Anneke Röling werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau, onder meer wegens haar werk als 
ombudsman bij de Universiteit van Amsterdam en 
wegens haar vele maatschappelijke functies zoals 
haar werk voor het project UAF, waarvoor de Sorop-
timisten zich begin deze eeuw inzetten voor vrou-
welijke studenten uit het buitenland.

Zaanstreek
Louise Verra werd benoemd tot Ridder vanwege 
haar inzet voor het muziekonderwijs in Zaanstad. 
Ook bij het project Muziek maakt School van club 
Zaanstreek was ze nauw betrokken. Daarnaast was ze 
bestuurslid van de lokale omroep RTV Zaanstreek. ■

Mocht jouw naam ontbreken in dit overzicht,  
plaats dan een bericht met foto op soroptimist.nl.  

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

door Hanna de Bruin

Club Haarlem e.o. organiseerde ondanks de corona- 
maatregelen een succesvolle tweede editie van de 
Gouden S.T.E.M. Mensenrechtenprijs. Het Maritiem 
College IJmuiden en het Technisch College Velsen 
wijdden hun maatschappijleerlessen aan de mensen-
rechten en dat leverde zes enthousiaste en enigszins 
gespannen kandidaten op. Zij waren geselecteerd uit 
120 klasgenoten vanwege hun passievolle en toch realis-
tische hulpplan voor een misstand in de wereld. 

Op 19 juni was de eindronde. De zes finalisten hadden 
elk een filmpje gemaakt over hun gekozen mensen- 
rechtenonderwerp. Er stond een trofee op het spel  
(de Gouden S.T.E.M.: de Soroptimisten Trofee Educatie 
Mensenrechten) en 300 euro, te besteden aan het 
zelfbedachte hulpplan. In de studio werden zij via  
zoom bevraagd door een deskundige jury, uitgezonden 
via een livestream. De toeschouwers konden hun stem 
uitbrengen voor de publieksprijs. Winnaar werd Carlito 
Sordam, die zich sterk maakt voor uitgebuite kinderen in 
Ghana. Carlito zamelt geld in voor een voetbaldag met 
een Kameroense keeper om deze Ghanese kinderen te 
helpen. De uitreiking werd voor Carlito nog succesvoller 
toen hij ook de juryprijs won. De school gaat hem hel-
pen om deze voetbaldag te verwezenlijken. 

Mensenrechtenprijs 
voor hulp aan Ghana

De kandidaten met links winnaar 
Carlito Sordam met de wisseltrofee.
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•   En ‘last but not least’: de stap om lid te worden 
van een reguliere club is op die leeftijd te groot 
vanwege het leeftijdsverschil.

Opvallend was de behoefte om op eenzelfde ma-
nier bij elkaar te komen als in reguliere clubs, dus 
maandelijkse ontmoetingen, die in het teken staan 
van zowel gezelligheid en aandacht voor elkaar als 
het organiseren van inhoudelijk activiteiten rond 
het verbeteren van de positie van vrouwen en 
meisjes. Vriendinnen en studiegenoten werden op-
getrommeld voor een kennismaking op 10 oktober 
en ruim een jaar later kon op 3 december 2020 de 
Application for Admission getekend worden.

Godmothers 
Hebben wij er als ‘godmothers’ hard aan moeten 
trekken? Neen, voluit neen! De genoemde start-
groep, later aangevuld met Emily, namen de regie 
en deden een beroep op ons als zij ons nodig 
hadden. Wat een ‘vrouwenpower!’ En zo kwam al 
die energie samen op 10 april, een stralende dag, 

waarop 24 jonge vrouwen samen lieten zien dat 
een nieuwe generatie Soroptimisten is opgestaan. 
Weliswaar online, maar dat had als voordeel dat 
Soroptimisten vanuit de hele wereld getuige  
waren.

Menstruatie Armoede
Inmiddels heeft de Yossenclub het eerste project 
op poten gezet: Menstruatie Armoede. Wie de 
webinar daarover op 28 mei heeft gevolgd, heeft 
kunnen zien dat er een club staat, die weet waarom 
het nodig is dat we er zijn! Een prachtig programma 
met mooie sprekers, prima geleid door Sophie en 
Annemarie. 
De uitdaging om van een club, die in coronatijd is 
ontstaan, een echte levensvatbare club te maken 
wordt als groot gevoeld, maar als godmothers heb-
ben we er alle vertrouwen in dat dat lukt! En wat is 
het mooi als de president van een net opgerichte 
club de dag na de inauguratie de volgende uit-
spraak op de social media plaatst: ‘Vanmorgen ben 
ik wakker geworden als Soroptimist’.  ■ 

‘Vandaag ben ik  
wakker geworden  

als Soroptimist’
door Ineke van Hofwegen  •  foto: Karin van de Kar

Op 10 april overhandigde de presidente van SIE, Anna Wszelaczynska 

virtueel het charter aan Saar van Veelen, de presidente van de Young 

Soroptimistclub Amsterdam, de eerste loot aan een nieuwe stam van de 

Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

H et eerste idee van een Soropti-
mistclub voor jongeren ontstond 
in 2015, toen vier jonge vrouwen 
na de afronding van hun studie 
een fietstocht maakten van Indo-
nesië naar Amsterdam onder de 

vlag van R4WR’s (Ride for Women’s Rights). Onder-
weg kwamen ze in contact met Soroptimistclubs 
en dat bracht hen op het idee om bij terugkeer een 
club voor jongeren te starten. Maar… ze kregen 
banen, vlogen uit en het idee strandde.  
 
Begin 2019 pikten Aimée Vegter en ik het idee weer 
op. Vanuit de Extensie Commissie (nu Commissie 
Clubs en Leden) werd een werkgroep Junior Sorop-
timisten gestart, die als opdracht kreeg de moge-

lijkheden te onderzoeken voor het oprichten van 
een netwerk van vrouwen in de leeftijd van twintig 
tot dertig jaar. In mei van dat jaar kwamen we voor 
het eerst bij elkaar. Samen met Saar, Sophie (een 
van de 4 van R4WR’s), nog een Sophie, Julie en Bar-
bara liep de samenwerking meteen als een goed 
geoliede machine.  
De motivatie voor jongeren om lid te worden toen 
en nu is: 
•   Betrokkenheid bij de doelstellingen van SI
•    Feminisme is ook onder jongeren weer ‘hot’
•   Een club met alleen vrouwen biedt een ‘safe 

space’ voor je persoonlijke ontwikkeling, een 
netwerk van ‘professional friends’ en een netwerk 
waarin je een diversiteit aan vrouwen ontmoet 
buiten je eigen studie- of werkomgeving

N I E U W S  V A N  D E  U N I E

▲    President Saar van Veelen (rechts) en secretaris Sophie Muijrers van de Young Soroptimistclub Amsterdam 
tijdens de online inauguratie op 10 april.
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I rma, advocaat /sociaal jurist en voorzitter 
van de Nationale Vrouwenraad Suriname, 
gepromoveerd op jeugdrecht en jeugdbe-
scherming in Suriname, is al jaren ver-
trouwd met mensenrechten en educatie. 
Ze toont een prachtige poster met teke-
ningen van kinderen uit heel Suriname in 

het kader van 60 jaar Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens in 2008. “Met een paar ande-
re organisaties hebben we toen in een hele grote 
hal in Paramaribo ook een Mensenrechtenfestival 
georganiseerd.” Op haar visitekaartje staat haar 
bereikbaarheid in de USA (New York), South Ameri-
ca (Suriname), en Barneveld. Haar lidmaatschappen 
beginnen steevast met SI, respectievelijk Club Pa-
ramaribo, South America en New York, waarvan ze 
visiting member is. Ze komt daar onder meer voor 
bijeenkomsten van de United Nations Ambassador 
Suriname, waarvan zij president is.   
 
In 1966 werd op initiatief van Irma club Paramari-
bo opgericht. Het jaar daarvoor ontmoette zij dr. 
Dorothea Lignac, lid van de eerste Nederlandse club 
’s-Gravenhage, die op werkbezoek was in Suriname. 
Irma nam na haar bezoek aan die club eind 1965, 
gegevens mee voor de oprichting van de eerste Su-
rinaamse club. De inauguratie van club Paramaribo 
was op 21 maart 1970, door de Oostenrijkse presi-
dent van de Europese Federatie Eva Kreutzer. 
 
‘Proud and privileged’ 
Haar toespraken beginnen met “Dear Soroptimists”; 
“Once a Soroptimist, always a Soropimist”;  
“I am extremely proud and priviliged to be a Sorop-

timist, to belong to the 93.000 women, older and 
younger Soroptimist sisters, to the Global Voice of 
Women in about 125 countries all over the world”. 
Ze bezocht en bezoekt internationale vrouwencon-
ferenties onder meer op uitnodiging van de Ame-
rikaanse federatie. “Ik merk dat er weinig Neder-
landse Soroptimisten op die conferenties komen. 
Je bent lid van het Internationale Soroptimisme en 
ik kan mij niet voorstellen dat je je beperkt tot een 
beperkt deel daarvan”. Ze vindt dat het Soroptimis-
me net zo bekend moet worden als de Rotary en 
ze pakt elke gelegenheid aan om over het Sorop-
timisme te spreken, groots en meeslepend. In haar 
inaugurele rede voor club Paramaribo op 21 maart 
1970 zegt ze: “In deze tijd van ontwikkelingen op 
elk gebied en ombuigingen van opvattingen, van 
bewustere deelname van de Surinaamse mens aan 
allerhande gebeurtenissen, is de volledige inzet 
alsmede de volledige acceptatie en inschakeling 
van de vrouw op elk niveau van ontwikkeling in ons 
land meer dan ooit dringend gewenst”.  
Irma propageert het Soroptimisme op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau. Ook op het 
gebied van netwerken is ze een topper: ze draagt 
de prachtige sjaals van SI en van Club Paramaribo, 
heeft cadeautjes uit Suriname voor ons meege-
nomen, deelt kaarten van acties uit, laat een foto 
maken van ons samenzijn, schrijft een persoonlijke 
bedankkaart. Ze maakt in haar verhalen het Sorop-
timisme belangrijk, benadrukt dat het hoort bij een 
grote internationale organisatie, iets om trots op te 
zijn. Voor de werving van nieuwe leden een be-
langrijke invalshoek. Irma zorgt ervoor dat je haar 
en het Soroptimisme onthoudt.  ■ 

door Marga Akkerman  •  foto Karin van de Kar

Dr. Irma Loemban Tobing-Klein beperkt het Soroptimisme niet tot club  

Paramaribo. Zij was en is vooral wereldwijd actief, en van daaruit onder  

meer founding president van de tot nu toe enige club in Suriname. 

B L O GN I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Grande Dame van 
het Soroptimisme 

in Suriname
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Overleven in lockdown 
voorjaar 2021

Door Hui Chi Zhan, club Voorne Putten-Rozenburg

april
Wat normaal gesproken een maand is met veel gezelligheid en lekker 
eten, is ons restaurant in Oostvoorne nu leeg. Weinig feestvreugde en 
veel stress. Normaal gesproken zijn er veel reserveringen en zijn we 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. De afgelopen Paasdagen 
waren helaas niet zo feestelijk. We hebben zoveel feestdagen gemist! 
Met de afhaal en bezorgingen komen we gelukkig rond en het belang-
rijkste is dat we gezond zijn, maar wat ik écht wil is mensen in het 
restaurant. Gezellig kletsen, lekker eten of een drankje doen. Iedereen 
heeft uiteindelijk sociaal contact nodig. Ik vind contact fijn tijdens het 
werk. Ik praat dan ook voortdurend met klanten die komen afhalen. 
Niet alleen het lege restaurant doet zeer, maar ook de constante zorgen 
over corona zelf en of we de lockdown financieel overleven. Afgelopen 
dinsdag bleek een familielid van een personeelslid positief getest. Op 
zo’n moment houd je toch wel even je hart vast. En moet je weer een 
nieuwe planning maken, zodat het restaurant kan blijven draaien.

mei 
Lage temperaturen en veel regen. Zo voelt het begin van mei aan. Na 
zes lange maanden mogen de terrassen weer open! Helaas hebben wij 
geen terras, dus wij wachten nog even. Wij zitten langs een drukke 
weg en mensen willen liever op een rustig plekje zitten. Het aantal 
corona-gevallen daalt gelukkig iedere dag en straks mogen we hopelijk 
weer open.Deze maand is er voor het eerst een personeelslid besmet 
geraakt. Gelukkig was er tevoren geen fysiek contact en is verder 
niemand besmet. Maar wat een stress. Het is toch een angstig gevoel, 

dat iets wat zo ver van je lijkt te staan, zo dichtbij kan zijn. Ondanks de 
situatie ben ik dankbaar voor de tijd die ik kan inhalen met mijn gezin. 
Samen avondeten lukte nooit. Na het eten wandelen we met z’n allen, 
kijkend naar de zonsondergang. Dit is toch iets wat je koestert. Wat mij 
motiveert is de inzet van de club voor fondsenwerving. Ik heb namens 
de club een inleverpunt voor oliën en vetten naast de zaak geplaatst. 
De opbrengst doneren we aan goede doelen. Sinds de lockdown komen 
er meer mensen langs om olie en vet in te leveren. Mensen blijken toch 
meer thuis te koken sinds corona. 

juni
Op 5 juni mocht alle horeca eindelijk open. Wij hebben nog een weekje 
gewacht, omdat we extra voorzichtig wilden zijn. We kijken uit naar de 
opening, maar het kost veel voorbereiding. Alles schoonmaken, tafels 
herschikken, bestellingen plaatsen, drankjes aanvullen en zo door. Het 
was weer zo’n drukke dag zoals vroeger. Eindelijk kwamen er weer 
gasten, klanten die ik al tien maanden niet meer had gezien. Het voel-
de weer zoals vroeger: lekker kletsen en eten! Het is wel even wennen 
om weer zo druk te zijn. Maar vanwege de maatregelen is het toch nét 
anders: we zijn van 80/85 zitplaatsen naar 35/40 zitplaatsen gegaan en 
we moeten nog steeds mondkapjes op. Het ziet er leeg uit, maar dit is 
de eerste stap in de goede richting. Ik begin wel steeds meer vertrou-
wen te krijgen: ik heb 14 juni mijn eerste vaccinatieprik gehad. Het 
aantal besmettingen daalt, waardoor er een last van mijn schouders 
valt. Misschien wordt het wel een normale zomer! 
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net opgerichte Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie en Els was 
al snel actief met een vanzelf-
sprekendheid die geen feministi-
sche golf nodig had – ze was van 
binnenuit geëmancipeerd. In het 
eerste partijprogramma stond: 
gelijkstelling van man en vrouw 
voor de wet. Gehuwde vrouwen 
mochten niet werken in over-
heidsdienst (afgeschaft in 1956) 
en pas in 1957 werd de vrouw 
wettelijk handelingsbekwaam.  
 
Gelijke betaling 
In 1965 was zij afgevaardigde van 
het Nederlands Vrouwencomité 
bij de Algemene Vergadering 
van de VN. Daar voorzag ze al 
een steeds groter wordende 
kloof tussen rijk en arm. Ontwik-
kelingssamenwerking werd ook 
haar onderwerp toen ze in 1967 
Kamerlid werd, naast maatschap-
pelijk werk, milieu en volks-
gezondheid. Ze wordt vooral 
herinnerd als volksgezondheid-
deskundige. Ze zette zich in voor 
gelijke en betere betaling van 
mannen en vrouwen in de zorg 
en voor betere werkomstandig-
heden voor verpleegkundigen. 
In het verlengde daarvan zou 
ze zich als staatssecretaris sterk 
maken voor betere opleidingen.  
 
Onderwerpen die veel publiciteit 
kregen waren geboorteregeling 
en abortus. ‘Geboorteregeling 
is een fundamenteel recht van 
ieder mens‘ en ‘ieder kind heeft 
het recht gewenst te zijn’, uitspra-
ken die in die tijd baanbrekend 

waren. Ze vond het ‘onduldbaar 
dat de mannenwereld zegt dat 
de vrouw een offer moet bren-
gen’. Abortus moest uit de straf-
wet en wetsvoorstellen werden 
in de Kamer gepresenteerd en 
uiteindelijk aangenomen.  
 
Behoedzaam 
Hoewel zij binnen haar partij 
vooruitstrevend werd geacht 
handelde ze altijd behoedzaam, 
zeker toen het onderwerp eutha-
nasie actueel werd. Bezorgd was 
ze over de toegankelijkheid van 
gezondheidszorg voor vrouwen 
met een migratie-achtergrond – 
ook nu in coronatijd actueel. In 
veel punten was ze haar tijd ver 
vooruit.  

Na haar politieke carrière bleef 
ze actief in veel besturen, in de 
gezondheidszorg en cultuur. Ze 
kreeg meer tijd voor haar club 
Friesland Noord en bleef lid tot 
haar overlijden.  
“Politiek is slecht voor je ziel”, zei 
Els Veder ooit in een interview. 
Maar voor iemand die bijna veer-
tig jaar politiek actief is geweest, 
maakte ze niet de indruk een 
beschadigde ziel te hebben. In 
het jaar dat we 100 jaar Vrouwen-
kiesrecht herdachten sprak ik 
haar uitgebreid. “Moeten er meer 
vrouwen in de politiek actief 
zijn?” vroeg ik. Ze zei: “vooral 
betere.” Els Veder-Smit overleed 
in augustus 2020, vlak voor haar 
99ste verjaardag.  ■ 

Els Veder-Smit had 
geen feministische 

golf nodig
door Catherine Wijnands

Ze was bijna net zo oud als het vrouwenkiesrecht: Els Veder-Smit, gebo-

ren in 1921. Die wet van 1919 maakte haar lange politieke carrière mo-

gelijk. Ze was achtereenvolgens Provinciale Statenlid, gemeenteraadslid, 

wethouder, Tweede Kamerlid, staatssecretaris, Eerste Kamerlid. 

D at alles in een tijd met veel veranderin-
gen in Nederland, van 1954 tot 1991. De 
onderwerpen waar ze zich politiek voor 
inzette, passen volledig bij de doelstel-
lingen van het Soroptimisme. Jongste 
vrouwelijke wethouder van Nederland, 

ze was 36. “Ach”, zei ze me later, “mannen wilden dat niet, 
het verdiende te weinig”. Geboren in een redersfamilie 
in Kinderdijk, die haar het belang van realistisch denken 
en doen meegaf. Ze studeerde rechten tijdens de oorlog, 
waarin ze als fietskoerier het studentenverzetswerk in 
Utrecht ondersteunde.  
 
Na de oorlog trouwde ze met Kees Veder, ook jurist, en 
verhuisde met hem naar Leeuwarden waar ik haar in 1963 
ontmoette. Beiden waren in 1948 lid geworden van de 

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



26  |  De Soroptimist juli 2021 De Soroptimist juli 2021  |  27      

uitdragen van een moderne en 
innovatieve Unie’. De Soropster 
gaat naar Club Delft, voor het 
initiatief van de verwenpakket- 
actie. De Best Practice Award is 
voor club Almere, voor het Oran-
jehuis. Met hun Monopolyspel 
heeft de club niet alleen een zeer 
succesvolle actie ontwikkeld, 
maar hierin ook heel innovatief 
het bedrijfsleven betrokken.  
 
Zweedse scherenkust 
Daarna volgt de bestuurswissel. 
Aftredend president Anne-Marie 
Vreman draagt ‘in rust en ver-
trouwen’ haar functie over aan 
haar opvolgster Lotta Croiset 
van Uchelen. Na een bruisend 
filmpje met hoogtepunten uit 
de afgelopen vier jaar bedankt 

Lotta Anne-Marie om haar vele 
kwaliteiten en focus. Dank is er 
ook voor past president Nien-
ke Feenstra, die als een goede 
kapitein het Soroptimistenschip 
weer op koers heeft gezet. In 
haar toespraak schetst Lotta een 
beeld van de Zweedse sche-
renkust. Alle clubs als eilandjes, 
met daartussen een ferry die 
het contact onderhoudt. Er is 
van alles beschikbaar om con-
tact te houden: de website, De 
Soroptimist, de Nieuwsbrief, het 
openvragen-uurtje. Ze hoopt 
dat iedere club een thuishaven 
is voor degene die ferry is tussen 
de clubs. De jonge club Tilburg 
Schering en Inslag presenteert 
zich met een wervelende video 
voor Inspirada 2022. Anne-Marie 

spreekt in haar beschouwing 
over 100 jaar Soroptimisme over 
de ‘vrijplaats’ die wij zijn, en dat 
de nuance onder druk staat in 
deze tijd. Zeker de moeite waard 
om terug te luisteren. Verrassing! 
Lotta toont de eerste prachtige 
lustrum-pin, die ook naar alle 
leden van Unie in Nederland, 
Curaçao en Suriname gestuurd 
wordt. De dag wordt besloten 
met een online wijnproeverij, die 
de honderden deelnemers ook 
de gelegenheid geeft te toasten 
op ons eeuwfeest. Vanuit het 
hele land stromen foto’s en vi-
deo’s binnen van glazen, cluble-
den die samen het glas heffen.  ■ 

 

Bekijk de opgenomen livestream: 
https://youtu.be/DiOYtqTNKRc

Soroptimisten 
laten zich online

zien in Vught
door Dietlindt Seijsener  •  foto: Hannie Verhoeven

B L O GZ O M E R V E R G A D E R I N G

Club Vught Lumineus had een prachtig programma voorbereid  

voor wat de eerste landelijke bijeenkomst na corona had moeten  

worden. Maar helaas, de datum van 5 juni bleek net te vroeg voor  

de versoepelingen die dat mogelijk moesten maken. 

E n dus zaten de deelnemers opnieuw 
achter hun computerschermpjes te 
kijken naar het prachtige interieur 
van Kasteel Maurik, waar het Unie-
bestuur en de leden van de organi-
serende club bijeen waren om de 

Zomervergadering online in goede banen te leiden.  
 
Commissaris van de Koning, Ina Adema, greep het 
thema: Laat je zien!’ aan om ons in haar openings-
rede te stimuleren zichtbaar door te gaan met onze 
acties voor gelijke rechten en positie van vrouwen.  
Er was veel te kiezen, zoals nieuwe bestuursleden. 
Met persoonlijke filmpjes lieten de nieuwe vicepre-
sidenten Josien van de Capelle en Riek van der Vlag 
zich zien. Voor Riek is ‘Soroptimist zijn een manier 
van leven’. Ze wil zich inzetten voor een groeiende, 

vernieuwende en inclusievere Unie. Josien gaat zich 
richten op politiek en partnership: ‘alleen samen 
kom je verder’.  
 
Diversiteit 
Ondertussen stroomden via de chat en de app-
groep felicitaties en berichtjes binnen. Zo geeft een 
online vergadering toch het gevoel dat je samen 
in verbinding staat. Een eye-opener voor alle clubs 
is het strategisch marketingplan. Voor een toe-
komstbestendige Unie moeten we werken aan een 
inclusiever ledenbestand. Meer diversiteit zorgt 
voor continuïteit met lef. 
De drie gouverneurs laten zich zien en vertellen 
wat deze rol hen brengt: “Internationale samenwer-
king en supermooie contacten”.  Zij zijn onze stem 
binnen de Europese Federatie, waar zij ‘het beleid 

▲    Uniebestuur en leden van club Vught Lumineus brengen met alle deelnemers die online aanwezig waren 
een toast uit op het 100-jarig bestaan van het Soroptimisme.
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D at was toen. 
Vijftig jaar later 
is veel hiervan 
gebleven, 
maar, in gelijke 
tred met de 

maatschappelijke ontwikkelingen 
ook veel veranderd. Een beetje 
een gechargeerde samenvatting 
van de antwoorden van Didi Mat-
ser (88) en Jeanne Deys (87) op 
de vraag om iets te vertellen over 
hun vijftig jaar Soroptimist zijn. 
Beiden waren vijftig jaar geleden 
charterlid van club Wageningen 
en een kwart eeuw later kwartier-

makers voor de oprichting van 
club Rhenen-Veenendaal. Didi 
met de kwalificatie interieur- en 
kleurspecialist, waar gretig  
gebruik van werd gemaakt,  
Jeanne met die van apotheker.  
 
Met de overstap van club  
Wageningen naar club Rhenen- 
Veenendaal kwamen Didi en 
Jeanne in een welhaast andere 
wereld. Jeanne hierover: “Club 
Wageningen had door de aanwe-
zigheid van de Universiteit een 
sterk wetenschappelijke achter-
grond. Bij club Rhenen-Veenen-

daal waren het meer onderne-
mers en doeners. Dat werd vooral 
zichtbaar door alle activiteiten, 
zeker op het gebied van fondsen-
werving en ook de organisatie 
van de Landdag. Dat er in Wage-
ningen minder fondsen werden 
geworven is volgens Jeanne niet 
zo verwonderlijk. “Onder onze 
leden waren veel ongehuwden 
met vrijwel allemaal een fulltime 
baan. Die zochten elkaar buiten 
het werk op, voor de gezellig-
heid. Daarentegen hadden we 
wel inhoudsvolle lezingen, met 
vooraanstaande externe sprekers, 

die aansloten bij actuele maat-
schappelijke ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld over de pensioenen 
van vrouwen, over de geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
Voor zowel Didi als Jeanne gaat 
het Soroptimisme verder dan de 
eigen club. Ook en vooral richting 
buitenland. Jeanne is daarin het 
‘fanatiekst’ met (ook organisato-
risch) internationale (tuin)reizen 
en contacten met zusterclubs 
en friendshiplinks. Niet zelden 
logeerden ze bij Soroptimisten 
thuis. “Het verruimt je blik,” zegt 
ze. Didi daarentegen hield het 
vooral dichter bij huis.  
Jeanne heeft als Uniebestuurslid 
ook binnen de landelijke organi-

satie haar steentje bijgedragen. 
Zeker waar het gaat om efficiën- 
ter vergaderen en de professio- 
nalisering van het bureausecre- 
tariaat. Natuurlijk kijken de 
jubilarissen ook naar de huidige 
ontwikkelingen en de toekomst 
van het Soroptimisme. Jeanne is 
op tal van fronten nog steeds ac-
tief. Heeft ze aan fondsenwerving 
vroeger geen actieve herinne-
ring, op dit moment wordt het 
haar weleens te veel. “Ik denk dat 
corona in de geest van de men-
sen iets overhoop heeft gehaald. 
Dat het voor vrouwen moeilijker 
wordt om naast hun werk iets te 
doen. Anders dan vroeger heb-
ben veel leden nu een partner 
en gezinsverantwoordelijkheid. 

Onder druk van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen is de belas-
ting van vrouwen veel hoger. Veel 
vrouwen worden gedwongen 
keuzes te maken. Ook of ze wel of 
geen Soroptimist willen worden 
of lid van een club willen blijven.”    
 
Natuurlijk weten beiden dat 
stilstaan achteruitgang betekent. 
Dat onder druk van maatschap-
pelijke ontwikkelingen vernieu-
wing noodzakelijk is. Toch moe-
ten de begrippen ‘Unieke leden’ 
en ‘Young Soroptimists’ nog even 
indalen. Laat onverlet dat Didi en 
Jeanne het zinvol blijven vinden 
dat oudere leden lid blijven van 
een club en nieuwe jonge leden 
zich daarbij aansluiten.  ■

Aan fondsenwerving vroeger hebben ze geen actieve herinnering, wel 

aan elkaar beroepsmatig en privé steunen, leren van elkaar en horen 

waar de ander beroepsmatig mee bezig is. Hechte vriendschappen. 

Dat je beroepskwalificatie leidend was voor het lidmaatschap en  

binnen de club ook maar een keer vertegenwoordigd mocht zijn.  

Samen 100 jaar  
Soroptimist

door Tineke Hake  •  foto: Margriet Wienecke

▼  Didi Matser (links) en Jeanne Deys

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O
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ls wij voor dit interview bij 
Hanneke thuis in Haren 

aanschuiven, kennen 
ze elkaar niet, maar 

binnen vijf minuten 
vliegen de erva-

ringen over de tafel en liggen 
de fotoboeken open. Want bij 
alle verschillen in leeftijd (al met 
pensioen of nog lang niet), ach-
tergrond en werkterrein zijn de 
overeenkomsten groot. Beiden 
zijn voor PUM actief ergens in de 
wereld: 2 à 3 weken ter plekke 
werken en van tevoren en aan-
sluitend virtueel contact. PUM 

betaalt de reis, het bedrijf ont-
vangt de expert en regelt hotel 
(of hutje…), maaltijden en lokaal 
transport.
Hanneke was IT-manager bij een 
grote oliemaatschappij, werkte 
jaren in Oman en maakte na haar 
pensionering in 2010 met haar 
man een wereldreis op hun zeil-
boot. “Terug in 2016 dacht ik: en 
wat doe ik nu? Ik heb me bij PUM 
aangemeld, met enige aarzeling 
omdat ik al zes jaar gepensio-
neerd was. Maar je moet het 
gewoon doen. Niet beschroomd 
zijn om je kennis aan te bieden.” 

Ze heeft inmiddels PUM-op-
drachten in Suriname, Libanon 
en Bangladesh achter de rug. 
Haar expertise op IT-gebied 
wordt bij PUM aangevraagd door 
bedrijven. Dat betekent vaak 
al een min of meer geordende 
bedrijfsstructuur, maar ook met 
ontwikkelingskansen. Bijvoor-
beeld het bedrijf dat bij een 
nieuw te ontwikkelen product 
vaststelde: “oh, dat maken we 
wel voor 100 dollar”. “Kijk, daar 
spring je op in: zijn alle onkosten 
goed verdisconteerd, zowel van 
onderdelen als van menskracht 

Soroptimisten Hanneke Klaver van club Assen en Anne Heleen Bijl van 

club Groningen-West werken al jaren voor PUM: Project Uitzending 

Managers. PUM is onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse  

Zaken en kan in 35 landen 1700 experts inzetten. Zij ondersteunen 

collega-ondernemers en helpen bedrijven duurzaam te groeien.

“HET IS HET  
MOOISTE WAT IK DOE  

IN MIJN LEVEN”

en technische knowhow? Bedrijfsprocedures bespreken, inzichtelijk 
maken en implementeren. Het is echt enorm leuk om bedrijven te 
helpen en te laten groeien.” 

Auntie Anne op de pindakaas
Anne Heleen is al even enthousiast: “Het is het mooiste wat ik doe, 
naast mijn gewone werk op het gebied van creatieve consultancy. 
Ik ben sinds 2005 actief voor PUM in onder meer Ghana, Zambia, 
Ethiopië, Marokko, Indonesië, Suriname, Tunesië en straks Calcutta. Je 
springt in het diepe, de vraag is vaak net even anders dan oorspron-
kelijk vermeld. Ik geef vooral trainingen creatief denken en onderne-
merschap aan vrouwen. Sommigen moeten er uren voor lopen, maar 
ze zijn er allemaal. Het kan gaan over afvalrecycling, een bedrijfje 
opzetten of armoedebestrijding. Vrouwen zouden arm zijn vanwege 
“wrong mentality”, hoor ik wel eens. Niks ervan! In een armoedepro-
ject in Indonesië bleken alle vrouwen wel een handeltje te hebben: 
sappen maken, een wasserijtje enz. Mijn insteek is dan om dat wat 
er al is te versterken. Laatste ontwikkeling is een pindakaasmachine 
voor een eigen lijn van potten pindakaas.” Anne Heleens Soroptimist-
club Groningen-West sponsorde de machine. “Op de potten willen ze 
mijn portret en naam, Auntie Anne’s peanut butter, hahaha”.  ■

door Coosje Hoekstra  •  foto: Leidy Veldman

G R E N Z E N L O O S

▲   Hanneke Klaver (links) en Anne Heleen Bijl

PUM maakt zich sterk  
om het midden- en 
kleinbedrijf in ontwik-
kelingslanden en op-
komende markten te 
laten groeien. Een groep 
van 1700 experts deelt 
kennis en ervaring, geeft 
advies ter plaatse en 
op afstand. Wil je ook 
deel uitmaken van het 
expert-netwerk? PUM is 
op zoek naar mannen en 
vrouwen met minimaal 
5 jaar werkervaring en 
maximaal 68 jaar. Kijk ook 
op www.pum.nl
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T oen ze het uitzocht viel het flink 
tegen. Meestal was er onderzoek 
mee gefinancierd dat ook wel was 
doorgegaan zónder haar donatie, 
zo redeneerde De Wildt, een net 
gepensioneerd psychiater.

Een jaar geleden besloot ze haar frustratie over 
dit gebrek aan transparantie om te zetten in iets 
positiefs. Om andere donateurs te helpen om met 
hun geld écht het verschil te maken, startte ze 
‘Doneer Effectief’. Via de website doneereffectief.
nl kunnen donateurs via een stappenplan de 
juiste bestemming voor hun geld vinden.
Doneer Effectief is onderdeel van de filosofische 
stroming Effectief Altruïsme. Effectieve altruïsten 
zoals De Wildt, streven er naar om het goede 

(geld geven aan filantropische instellingen)  
beter te doen (doing good better). 

Water oppompen met een draaimolen
Illustratief voor hoe ‘het goede’ beter kan, is de 
zogenaamde ‘playpump’. Een soort draaimolen 
die in delen van Afrika werd geïnstalleerd om 
water uit de grond te halen. Het idee was dat 
kinderen, spelend met de molen, ongemerkt 
het werk zouden kunnen doen dat zo nodig was 
voor de gemeenschap. Het aansprekende project 
werd door beroemdheden en politici met hart en 
ziel gepromoot en miljoenen euro’s stroomden 
binnen. En toen bleek het project in de praktijk 
opeens bijzonder slecht uit te pakken. Kinderen 
speelden amper met de pomp omdat het veel te 
zwaar was om het aan te duwen. Met als gevolg 

‘Als het voor mij moeilijk is om het te achterhalen, dan moet het voor an-

deren ook moeilijk zijn’. Dat dacht Andrea de Wildt toen ze probeerde uit te 

vinden wat er was gebeurd met het geld dat ze jarenlang had geschonken 

aan medische organisaties. Werd dat geld eigenlijk wel effectief besteed?

Effectief Doneren helpt  
het ‘goede’ beter te doen

dat (oudere) vrouwen van het dorp als een stel trek-
paarden aan de slag moesten om het water op te 
pompen (terwijl het zo veel efficiënter zou kunnen 
met een ander soort pomp). Dat er bij een filantro-
pisch project zoals de playpump veel geld op een 
bijzonder ondoelmatige manier wordt uitgegeven, 
lijkt helaas eerder regel dan uitzondering, vertelt 
De Wildt. “Volgens Paul Smeets, UM hoogleraar ‘Fi-
lantropie en Sustainable Finance’ blijkt 75 procent 
van de goede doelen- projecten niet effectief”. 

Hoe het wél kan
De Wildt deelt graag haar inzichten met Soroptimis-
ten die graag willen doneren. “Bedenk eerst goed 
wat je wilt bereiken,“ zegt ze. “In de praktijk wordt 
dat nog weleens omgedraaid. Dan zegt het bestuur 
bijvoorbeeld: ‘wie weet er nog een goed doel?’’

Realiseer je ook dat een euro in veel ontwikkelings-
landen veel meer waard is dan in Nederland. Laat je 
niet leiden door feelgood-filmpjes maar baseer je 
op wetenschap. Geld geven voor muggennetten in 
malariagebieden is misschien een stuk minder sexy 
dan de sponsoring van een ‘oceanrace’ tegen een 
of andere welvaartsziekte, maar levert oneindig 
veel meer op. Zet ook liever in op preventie – vita-
mine a, jodium of ijzer toevoegen aan dagelijkse 
voeding bijvoorbeeld – dan op curatie. Voorkomen 
is véél goedkoper dan genezen en je helpt uit-
eindelijk véél meer mensen. En tot slot: bundel je 
krachten. Je kan beter met alle Soroptimisten geld 
geven aan één goed doel – family planning bij-
voorbeeld – dan dat je los van elkaar geld geeft aan 
kleine organisaties.” Wie graag meer wil weten; kijk 
vooral op de website www.doneereffectief.nl. ■

door Marilse Eerkens

a O N Z E  W E R E L D
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edio juni is oud-presidente 
Marleen Lohmann, lid van 
club Goeree Overflakkee op 
86-jarige leeftijd overleden. 
Met zorg zagen haar club- 

genoten in de afgelopen weken hoe Marleen,  
als gevolg van een besmetting met corona, in 
korte tijd achteruit ging. 

Marleen was Soroptimist in hart en nieren. 
Nog bij de laatste bijeenkomst, die zij in april 
(digitaal) bijwoonde, was ze actief aanwezig. 
Voor onze club fungeerde Marleen vaak als het 
‘Soroptimistisch geweten’.

Toen Marleen in 1999 met pensioen ging en 
naar Goedereede verhuisde, werd zij meteen lid 

van onze club. Daarvoor was zij al sinds 1972 lid 
geweest van Soroptimistclubs Utrecht, Leiden 
en Amsterdam – Amstelland. Marleen was niet 
alleen zeer actief binnen haar club, maar ook in 
landelijke commissies en is van 1984 tot 1986 
presidente van de Unie geweest. Van 1990 tot 
1993 was zij gouverneur. 

Toen ze tot onze club toetrad, bestonden we 
nog maar kort en Marleen kon ons goed op weg 
helpen met haar wijsheid en ervaring. 

In 2001 nam Marleen nog de functie van presi-
dente op zich. Daarna wilde ze het rustiger aan 
doen, maar veel clubleden vonden bij Marleen 
een luisterend oor en haar betrokkenheid bij de 
leden en de club zal zeer gemist worden.  ■ 

Oud-Uniepresident
Lohmann overleden
door Henriette van Lennep  •  foto: Marleen Lohmann (links) met Anna Kuijper in 2012

2021

■  18 S E P T E M B E R  

Internationale Vrouwendag  
(uitgesteld) Nieuwegein

■   2 3 S E P T E M B E R   

Webinar Mensenrechten en hoger 
onderwijs met Felisa Tibbitts

■   8 O K T O B E R  

Fondsenwervingsconcert (online)

■   1 T/ M  3 O K T O B E R 

100-jarig bestaan Soroptimisme 
– San Francisco, V.S. (online)

■   6 N O V E M B E R  

Werkconferentie Veenendaal

■   2 5 N O V  –  10 D E C  

Orange the World

2022

■   7 A P R I L   

Uitreiking Soroptimistprijs 2022

75.000 leden en 3.000 clubs in 122 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
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De Soroptimist is het magazine voor 
Soroptimisten in Nederland, Suriname 
en Curaçao. Het magazine verschijnt drie 
keer per jaar.
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Nr. 89/1  deadline teksten: 20 september
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Helma Coolman (hoofdredacteur),
Marga Akkerman, Marilse Eerkens,  
Coosje Hoekstra, Ineke van Hofwegen en 
Dietlindt Seijsener.
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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: @NLSoroptimist

Het bureausecretariaat Unie van  
Soroptimistclubs is bereikbaar via:  
info@soroptimist.nl 
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Zomervergadering
De vers gekozen inkomend Uniepresident  
Lotta Croiset van Uchelen (rechts) en president 
Claudia de Leeuw van club Vught Lumineus 
met pins ter gelegenheid van 100 jaar  
Soroptimisme en de jubileumactie Trees4life. 
Omdat de bijeenkomst online was, hebben alle 
clubs de pins toegestuurd gekregen.

Foto: Hannie Verhoeven


