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door Lotta Croiset van Uchelen, Uniepresident  •  foto: Karin van de Kar

  e werkconferentie komt er aan. 
Een uitgelezen gelegenheid om 
met de ferry op stap te gaan  
en verbindingen tussen de  
verschillende eilandjes tot stand 

te brengen. De ferry? Nee, we hebben geen  
‘bestuursboot’. Met ‘de ferry’ doelen we op  
de bootjes die varen tussen leden, clubs en  
commissies. In mijn maidenspeech gaf ik al aan 
hoe belangrijk ik dat vind. Ik zie het bestuur  
niet als het centrum waar alle eilandjes zich op 
richten. Als bestuur vinden we het belangrijk  
het contact tussen de eilandjes onderling te 
stimuleren. Meer kennis nemen van wat anderen 
doen, meer profiteren van elkaars overeen- 
komsten en verschillen, over de grenzen van je 
club heen kijken en de samenwerking zoeken, 
meer mogelijkheden om elkaars kwaliteiten in  
te zetten. 
 
Na alle online meetings kunnen we nu weer  
bij elkaar komen. Die meetings waren nuttig en 
werden steeds efficiënter. We gaan ze ook zeker 
behouden voor ferry-verbindingen die reistijd 
besparen of een overleg laagdrempelig maken. 
Toch komt echte inspiratie uit de fysieke aan- 
wezigheid van de deelnemers, en niet uit de 
virtuele. Wat zal het geweldig zijn om binnenkort 
veel Soroptimisten te kunnen begroeten!
 
Verder kijken dan de werkconferentie doen we  
als bestuur natuurlijk al wel. Op de winterverga-
dering zullen vernieuwingen, nodig door ge-
wijzigde statuten van de SI Europe, aan de orde 
komen. Maar wat niet verandert, is onze insteek: 
Soroptimist zijn doen we met elkaar.  ■
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P R E S I D E N T S W I S S E L

Anne-Marie (links) en Lotta (rechts) voor het Louise Wenthuis waar het  
bureausecretariaat is gevestigd. Louise Went (1865 - 1951) was een Nederlandse  
pionier op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijk werk. 

Verandering 
van president: 
verandering  
van koers?

door Marga Akkerman  •  foto: Karin van de Kar
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O p het SIE- 
congres in 
2017 in Italië, 
vernam An-
ne-Marie voor 
het eerst over 

de bestuurlijke situatie rond-
om de Nederlandse Unie. Vele 
mailtjes volgden, met uiteinde-
lijk het aftreden van het voltal-
lige Uniebestuur. Anne-Marie 
bood haar kwaliteiten aan toen 
er een bestuursvacature was. 
Dat heeft goed gewerkt. Zij is 
er beroepshalve mee vertrouwd 
om mensen uit te nodigen en te 
stimuleren tot andere inzichten. 
Dienstbaar zijn aan het geheel, 
zo stapte ze er in en dat heeft ze 
kunnen vasthouden. Waar is ze 
trots op in het kader van haar 
presidentschap? “Er is weer 
rust en er is een nieuw elan 
ontstaan. Het ledental neemt 
toe, de Young Soroptimists zijn 
opgericht, er is focus op voort-
gang, op waarom we lid gewor-
den zijn. Je bent lid geworden 
voor andere vrouwen. Ik denk 
dat het bestuur ook weer meer 

op de kaart staat voor de clubs, 
voor een luisterend oor, voor 
het gevoel dat wij met ze mee 
denken. Wij willen niet meer 
op een podium zitten met een 
groene deken, wij zijn onder 
jullie, wij zijn een vereniging. 
Met elkáár vormen we de Unie. 
Ook op Europees niveau staan 
we weer op de kaart.” 
 
Continuïteit in de rol van 
het bestuur 
Wat wil ze doorgeven aan 
Lotta? “De goede relatie met 
de clubs, als bestuur tussen 
en met de leden zijn, vooral 
laagdrempelig, elkaar makke-
lijk kunnen vinden. Bij pro-
blemen kunnen aangeven bij 
wie men terecht zou kunnen, 
zorgen dat het netwerk gaat 
functioneren. Veel tijd met 
elkaar kunnen doorbrengen 
zoals op de werkconferentie, 
over het thema maar ook om er 
achter te komen dat er buiten 
je club ook veel Soroptimisten 
zijn waarmee je goede dingen 
zou kunnen ondernemen voor 

de doelstellingen. Je hoeft 
niet steeds het wiel uit te 
vinden, want er is al zo veel.” 
Haar presidentschap zit er op. 
Anne-Marie kan het iedereen 
aanbevelen. “Je leert zoveel 
nieuwe mensen kennen, en ook 
dat dingen op verschillende 
manieren voor elkaar gebracht 
kunnen worden om ons doel te 
bereiken. Dat verrijkt je leven.”  
 
Eigen accenten 
Lotta voorziet een flinke veran-
dering van haar rol bij de over-
gang van vicepresident naar 
president. Ze is gewend om in 
een team te werken, nu zal ze 
het boegbeeld van dat team zijn. 
“Voor mij is dat iets nieuws en 
het geeft me de gelegenheid om 
mij daarin te ontwikkelen. Tot 
nu toe was ik gericht op innova-
tie (zoals met de IT) en grenzen 
opzoeken om iets te verande-
ren, maar president ben je voor 
iedereen, dat is een andere rol. 
Ik zie het als ‘energie organise-
ren’. En daar krijg je ook weer 
energie voor terug. Ik zie mijzelf 

Eén oktober was het zover. Anne-Marie Vreman 

verliet het Uniebestuur als president, Lotta Croiset 

van Uchelen volgde haar op. Wat wilde Anne-Marie 

uitdragen en hoe gaat Lotta dat doen? Een gesprek 

over hun inspiratie van en voor het Uniebestuur.

als katalysator, als bestuurder 
tussen de mensen en niet over 
de mensen.“ Het beeld van het 
bestuur als bootje dat tussen 
de eilandjes vaart, zoals Lotta 
dat op verschillende plaatsen 
poneert, doemt op. “Ik ben ver-
trouwd met zelfsturende teams 
in de IT, maar kom in mijn werk 
nooit interessante vrouwen 
tegen. Dat vind ik eenzaam. 
Daarom ben ik lid geworden 
van de Soroptimisten.” Meteen 
een goed uitgangspunt voor le-
denwerving: op zoek gaan naar 
vrouwen in een mannenwereld. 
“Wat ik heel belangrijk vind, is 
de ruimte geven aan experts op 
allerlei gebied. Dan kan ik rege-
len dat het verder komt.”  

Doel en visie 
“Dat de Orange the World cam-
pagne breder wordt gedragen, 
dat het ledental groeit zonder 
dat er een specifiek aantal 
bereikt moet worden, zijn 
voorbeelden van een visie. Het 
werken met een visie stimu-
leert de creativiteit en vind ik 
bij het presidentschap passen. 
Als vicepresident had ik een 
doel, zoals het realiseren van 
een nieuwe website, tweedui-
zend leden erbij, een bepaalde 
commissie installeren. Maar 
als president wil ik liefdevol 
de ruimte geven aan de Pipi 
Langkousen, de rebellen onder 
ons, met actieve bestuurlijke 
dienstverlening.”  

Inspiratie voor elkaar 
Lotta heeft veel waardering 
voor Anne-Marie: “De manier 
waarop ze een-op-een lijn-
tjes kan leggen, ruimte geeft 
aan experts, verzorgt en sfeer 
maakt. Ook haar kennis als 
jurist in het team was uiterst 
waardevol.”  
Lotta’s onvermoeibaarheid, 
haar drive en energie, waren 
een inspiratiebron voor Anne- 
Marie. “Haar vasthoudendheid 
in het op poten zetten van de 
nieuwe website - een proces 
van jaren - zo mooi om te zien 
hoe zij dat tot stand heeft ge-
bracht.”  
 
Ze gaan elkaar missen.  ■
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De begroting ging overhoop, er 
moest immers personeel komen. 
En ze moest zichtbaar blijven 
achter de gesloten winkeldeur en 
later achter een mondkapje. Dat 
deed ze met persoonlijke bericht-
jes bij pakjes en het nabellen van 
klanten. “Ik ga nu mijn eerste na-
jaar in de winkel beleven onder 
normale omstandigheden. Dat ik 

niet kan vergelijken of teruggrij-
pen op eerdere ervaringen hier is 
het meest lastig op dit moment.” 
 
De plek op de shortlist van 
de Boekverkoper van het Jaar 
2021/2022 verkiezing maakt 
Manda Heddema blij en dank-
baar. “Mijn personeel heeft mij 
voorgedragen, de vakjury let op 

alle aspecten rondom bedrijfs-
voering en het publiek heeft 
zoveel op mij gestemd dat ik 
van de longlist op de shortlist 
ben gekomen. Kennelijk word ik 
gedragen door mijn omgeving.” 
Vanuit de brasserie in de winkel 
kijkt ze tevreden naar de tussen 
boeken snuffelende klanten. Tijd 
om weer aan de slag te gaan.  ■

Manda Heddema: 
‘De klant kennen is 

voor alles van belang’
door Monique José Timmermans

B L O GP O R T R E T

Het is een grote eer en ook bijzonder voor Manda Heddema, eigenaar 

van Boekhandel Jacques Baas in Driebergen en lid van SI club Utrechtse 

 Heuvelrug. Ze staat op de shortlist om Boekverkoper van het Jaar 

2021/2022 te worden. Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer  

is Manda uitgeroepen tot winnaar. Van harte gefeliciteerd!

M de titel wil 
Manda echt 
iets voor het 
vak beteke-
nen. “Het 
publiek merkt 

dat misschien niet direct, maar 
zelf hoop ik dat er deuren open 
gaan”, vertelt de boekverkoop-
ster die in het verleden regel-
matig aanschoof bij De Wereld 
Draait Door en die wekelijks 
stapels boeken mee naar huis 
neemt. “Dan lees je alle genres 
en bedenk je welke klanten je dat 
specifieke boek wil aanraden.” 

Het kennen van de klanten is de 
wezenlijke kracht van de lokale 
boekhandel en juist daar ging 
kort na de opening van de winkel 
een streep door. “Ik opende 3  
februari 2020, kort voordat coro-
na iedereen aan huis kluisterde. 
Een netwerk had ik nog niet kun-
nen opbouwen, aangezien ik net 
verhuisd was van Goes - waar ik 
een grote boekhandel had - naar 
het midden van het land.” 
 
Een toch al bijzondere stap in on-
dernemersland. “Dat wist ik ook 
niet, maar het schijnt nooit voor 

te komen dat ondernemers hun 
zaak verkopen en elders een zaak 
in dezelfde branche starten. Ik 
was een pionier op dat gebied.” 
Vol vertrouwen ging ze het avon-
tuur aan om samen met haar 
man de winkel in Driebergen tot 
bloei te brengen. “Toen overleed 
mijn man onverwacht en stond 
ik er alleen voor. In een nieuwe 
omgeving met een nieuw huis 
en een nieuwe winkel, maar nog 
zonder netwerk. Het was fijn dat 
ik me kon melden bij de lokale 
Soroptimisten, in Zeeland was ik 
ook lid.” 



10  |  De Soroptimist november 2021 De Soroptimist november 2021  |  11      

n het kan niet 
vaak genoeg ge-
zegd worden: het 
vergroten van 
het bewustzijn 
is van zeer groot 

belang als het gaat om geweld 
tegen vrouwen en meisjes. 
Maar we kunnen nog meer 
doen. We kunnen in actie ko-
men: we hebben allemaal een 
rol! En die rol kun je ont-dek-
ken, om te beginnen door er in 
je eigen club over te praten.

In de toolkit van ClubIMPULS 
vind je het thema-item: ‘Ont- 
dek’ jouw rol bij geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Waarom 
de titel ont-dek jouw rol? 1 op 
de 3 vrouwen wordt in haar 
leven slachtoffer van een vorm 

van geweld. Dat weten we. Dat 
is niet alleen alarmerend veel 
maar dat brengt het ook erg 
dichtbij. Geweld is helaas onder 
ons. En het is juist dáárom dat 
we allemaal een rol hebben, in 
welke hoedanigheid dan ook: 
buurvrouw, vriendin, familie-
lid, leerkracht, noem maar op.

Onze eerste reactie bij con-
frontatie met geweld is meestal 
wegkijken. Je niet inlaten met 
andermans privézaken. Maar...
hoeveel vrouwen en meisjes la-
ten we eigenlijk in de steek als 
we wegkijken? Wat doen we als 
we een vermoeden hebben van 
geweld? Hoe open staan we 
om dat vermoeden überhaupt 
toe te laten? En hoe ziet dat 
niet-wegkijken er dan uit?

Dus ga in de veilige setting 
van je eigen club met elkaar in 
gesprek, open en zonder oor-
deel. En ont-dek jouw rol. In de 
toolkit van ClubIMPULS staat 
hoe je zo'n clubavond vorm 
kunt geven. Je vindt daar een 
link naar twee filmpjes over dit 
thema (seksueel geweld en hui-
selijk geweld), een uitgebreide 
handleiding voor de voorberei-
ding, een aantal vragen voor de 
bespreking in kleine groepjes 
en tips voor het regelen van 
nazorg. Veel succes!  ■

De campagne Orange the World staat weer voor de deur. Samen 

met UN Women NL en Zonta NL staan we van 25 november tot 10 

december in de startblokken om het thema geweld tegen vrouwen 

en meisjes in de samenleving onder de aandacht te brengen. 

Ont-dek jouw rol bij 
geweld tegen vrouwen

door Ineke van Hofwegen

C L U B I M P U L SN I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Geschiedenis werkt door
door Monique José Timmermans

“Ik hoop dat het boek begrip en 
verbinding geeft”, zegt Roline 
Redmond van club Utrecht Ca-
tharijne. Zij schreef een kroniek 
over haar familiegeschiedenis: 
De Doorsons. “Het boek speelt 
deels in Utrecht-Oost waar de 
nazaten van onze slavenhouder 
wonen en ook mijn moeder waar 
ik vele gesprekken mee had. Het 
verhaal neemt de lezer vooral 
mee naar Suriname waar de ou-
dere familieleden wonen. Het is 
een grote zoektocht geweest die 

alles bij elkaar 10 jaar heeft ge-
duurd”, verteld Roline. Intussen 
is Roline bevriend geraakt met 
de nazaten van de slavenhouder. 
Voor beide zijden een verbijste-
rende kennismaking. “Het is een 
kwetsbaar verhaal, zeker geen 
protest of racismeboek en ik wil 
ook zeker niemand dwingen om 
het te lezen. Dat is voor mij ook 
een vorm van vrijheid”, aldus 
de schrijfster. In recensies is te 
lezen dat het boek ogen heeft 
geopend, dat er geschiedenis 
wordt verteld die niet iedereen 
bekend was.

Liefhebbers van tuinen gingen deze zomer 
weer op pad, dit keer was het westen van Ne-
derland de bestemming van het trouwe groep-
je Sorren. “Het is heerlijk lopen en kijken en 
luisteren naar uitleg over aanleg, onderhoud 
en bloemenkeuze. En dat bij een hartelij-
ke ontvangst in privé tuinen, buitenplaat-
sen, kwekerijen of botanische tuinen”, vertelt  
Remien Noordijk (foto) namens de dames. “Ik 
verheug me op de reis van volgend jaar, die 
zal plaatsvinden in mei of juni.” Wie interesse 
heeft in de tuinreis kan contact opnemen met 
Carla de Jonge, club Amsterdam-Zuid/Am-
stelveen (mail: cjdejonge@kpnplanet.nl).

Boeiend en bloeiend uitstapje
door de werkgroep tuinreis

www.soroptimist.nl/
intranet/commissies/
commissie-clubimpuls/
toolkit-clubimpuls/ 
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door Ingrid Blaauw Voor club Zwolle is het feest en dat kan gelukkig 
weer fysiek gevierd worden, een heel weekend 
lang met diverse activiteiten vanwege het 85- 
jarig bestaan. De oergezellige wijn- en spijswan-
deling langs 5 restaurants in de mooie binnen-
stad van Zwolle is een mooie gelegenheid om bij 
te praten na de lange periode van alleen online 
contacten. De volgende dag zijn de leden en ook 
omliggende zusterclubs welkom in het kunsta-
telier van Ronald Westerhuis in Zwolle. Voor 
zijn verhaal en de lezing van Maleene de Ridder, 
gezondheidswetenschapper en schrijver van het 
boek ‘Ambitie met een grote M’ over het Vrou-
wenquotum, is een levendige belangstelling.  
Na het succesvolle weekend is de volgende fase 
van het jubileum, het event ‘Portret Zwolle’  
(in november) een goed vooruitzicht.

club Zwolle 85 jaar jong

door Jacqueline Deurloo

Club de Roos van Schagen heeft recent een partij 
maandverband en tampons overhandigd aan Nico 
Vlaming van de Voedselbank in Anna Paulowna. De 
producten werden voordelig aangeschaft dankzij 
hulp van Budget Food. We zijn blij dat we op deze 
manier weer veel vrouwen hebben kunnen helpen.
Wij werden door de actie van de Young Soropti-
mists gewezen op het onderwerp menstruatie- 
armoede: bijna één op de tien jonge vrouwen 
heeft regelmatig geen geld voor maandverband of 
tampons. Het is bijna onvoorstelbaar dat sommige 
vrouwen kranten of wc-papier moeten gebruiken 
als maandverband, omdat er gekozen moet worden 
tussen het kopen van eten of maandverband. De 
Voedselbank is blij met de donatie: ondanks dat zij 
weinig te horen krijgen over dit probleem, merken 

ze dat er altijd gretig gebruik wordt gemaakt van 
het maandverband en tampons op de meeneem- 
tafel. Het zijn dus producten waar behoefte aan is!

Maandverband en tampons
voor voedselbank

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O B L O GH U I Z E N F O N D S

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

door Ineke van Hofwegen

Wist je dat de muren van het Gré Kellerhuis zich  
uitstekend lenen voor een expositie van werken/
schilderijen van een van onze beeldend kunste-
naars? De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in  
het onderhoud en de renovatie van onze vakantie-
huizen. We zien dat dit gewaardeerd wordt.  
Voor veel Soroptimisten zijn de huizen een mooie  
aanleiding voor een (mid)weekje of weekend weg.  
De woonkamer van het Gré Kellerhuis kan naar onze 
mening wel wat kleurrijker. Zou het niet mooi zijn 
de witte muren van deze kamer te verfraaien met 
werken van wisselende kunstenaars uit ons eigen 
netwerk? Mocht je het hiermee eens zijn en ‘eigen 
werk’ hebben dat hiervoor geschikt is, mail dit dan 
aan grekellerhuis@soroptimist.nl. Mariëtte of Julia 
neemt dan contact met je op om de mogelijkheden 
te bespreken.

Gré Kellerhuis 
mag wat  

kleurrijker
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Sinds een aantal maanden is er op de website van de Unie een button  

Sorrenkoeriers te vinden. Wat vind je onder die knop? Een leuke mogelijk-

heid om vrienden, die wat verder van je vandaan wonen te verrassen met 

een attentie! Maar, hoor ik je denken… daar zijn toch ook talloze bedrijven 

voor, die dat voor je kunnen doen? Waarom dan de Sorrenkoeriers?

door Ineke van Hofwegen

Het is een duurzame 
manier om bij iemand een 
verrassing te laten bezor-

gen. Geen dure verpakkingen, 
geen auto’s, die door de stad 
rijden, maar een vriendelijke 
Soroptimist die namens een 
andere Soroptimist op de fiets 
iets komt bezorgen.

Een stukje naams- 
bekendheid verspreiden. 
Natuurlijk ga je - als 

bezorger - meestal geen uitge-
breide gesprekken aan als je een 
bosje bloemen of een harinkje 
gaat brengen bij een familielid 
of kennis van een Soroptimist. 
Je stelt je natuurlijk even voor 

als Soroptimist en glimlachend 
vertel je erbij dat je namens ‘X’ 
- ook Soroptimist - deze verras-
sing mag overhandigen. Zo’n 
introductie prikkelt en leidt 
ongetwijfeld tot een vervolg, in 
welke vorm ook.

De bezorgkosten komen 
ten goede aan de club, 
die het presentje naar je 

familielid of kennis brengt

En… het kan ook tot 
nieuwe leden leiden. Een 
voorbeeld ter illustratie: 

Ik woon zelf in Zwolle en val 
mijn nichtje in Hilversum regel-
matig lastig met enthousiaste 

verhalen over het Soroptimis-
me. Zij luistert geïnteresseerd, 
maar komt nog niet echt tot 
actie. Ineens staat er op haar 
verjaardag een aardige dame 
op de stoep met een mooie bos 
bloemen van haar tante uit 
Zwolle. Zij raken in gesprek en 
binnenkort gaan ze samen aan 
de wandel met als gesprekson-
derwerp een kennismaking met 
de club in Hilversum. Hoe leuk 
is dit! Er hebben zich inmiddels 
15 clubs opgegeven voor Sorren-
koeriers. Je vindt ze onder die 
button op de homepage van de 
website. Maak er gebruik van… 
je zult zien… de koeriers bezor-
gen met veel plezier!  ■

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

Sorrenkoeriers,  
wat zijn dat?

ethouders uit 
de regio gin-

gen in gesprek, 
er was zang en 

muziek van klas-
siek tot modern, recycling 
kunst, diverse workshops op 
het gebied van kleding, leven 
en loopbaan, films en Aletta 
Jacobs kwam vertellen over 
vrouwenkiesrecht. Een hele 
opsomming ja, alles bij elkaar 
veel aandacht voor al die power 
vrouwen uit de regio die zo hun 

netwerk konden verbreden, 
verdiepen en versterken.  
Ook Soroptimisten van buiten 
de club hebben zich geheel 
belangeloos ingezet. Zo nam 
Karin van de Kar twee dagen 
de fotografie op zich, Helma 
Coolman stond als presentator 
van College Tour Vrouwenpo-
wer op het podium en Alice 
Hilbers verzorgde een work-
shop ‘Vind je droombaan!’. 
Kortom, het was een boeiend 
en zeer gevarieerd programma 

voor alle bezoekers. Het eve-
nement heeft onze club veel 
energie gegeven en ook publi-
citeit opgeleverd. De regionale 
krant en radio heeft aandacht 
besteedt aan Fulco’s Vrouwen 
Festijn.  
 
Wat ons betreft komt er zeker 
een vervolg. Het evenement ter 
gelegenheid van Internationale 
Vrouwendag staat al weer ge-
programmeerd voor het eerste 
weekend in maart 2022!  ■

Gedurende twee dagen bruiste het Fulcotheater in IJsselstein van 

activiteiten met uitsluitend vrouwen op het podium. Fenny de 

Graaf van Soroptimistclub Utrecht Nedersticht doet verslag van het 

evenement Fulco’s Vrouwen Festijn dat de club organiseerde om 

aandacht voor de club en het Soroptimisme te genereren.

Twee dagen bruisend 
theater in IJsselstein

door Fenny de Graaf  •  foto: Karin van de Kar

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

goed idee 
voor de 

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

door Gerrie Apperloo

Dit feestelijke jaar wilden de 25 leden van De Kop 
van Overijssel niet zomaar voorbij laten gaan. Om 
het 100-jarig bestaan extra luister bij te zetten en 
om geld te genereren voor onze goede doelen - 
Stichting Ikuna en Stichting het Vergeten Kind -  
hebben we besloten om iedere maand iets te doen 
waarbij het getal 100 centraal staat. Zo zijn er 100 
kaarten naar het personeel en bewoners van zorg-
centra verstuurd, 100 koeken uitgedeeld aan 
hulpverleners van kleinschalige zorglocaties, 
100 koeken verkocht, cadeautjes uitgedeeld 
aan 100 vrijwilligers van de Kringloopwin-
kel en er zijn 100 bloemzaad bollen gemaakt, 

verkocht en verspreid.  Voor de zomermaanden  
stonden we voor een nieuwe uitdaging want ook 
onze leden genieten van een welverdiende vakan-
tie. Dus hebben we gekozen voor een beweeg chal-
lenge rondom het getal 100. Bewegen kan immers 
altijd dus ook op vakantie! Zo zijn er leden van 
ons die de eerste 100 km van het Pieterpad lopen, 
100 km hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, 
plandelen (wandelen en intussen afval oppakken); 
ieder lid is op haar eigen manier bezig met bewe-
gen, het getal 100 en natuurlijk met onze goede 
doelen! Stichting Ikunda die zich in zet voor goed 
onderwijs voor meisjes in Tanzania en stichting 
‘Het Vergeten Kind’ die zich in zet voor kwetsbare 
kinderen in Nederland. Het is zo leuk om te vieren 
dat er al 100 jaar Soroptimisten zijn, onze eigen  
gemeenschap in het zonnetje te zetten, lekker te 
bewegen en onze goede doelen te steunen!  
Kijk ook even op onze sponsorwebsite, daar vind  
je alle sponsors die ons steunen bij elke beweeg- 
challenge die we aangaan. Scan hiervoor de QR code.

Volop in beweging voor 
vrouwen en meisjes 

https://supportanddonate.com/charity/ 
160/soroptomisten-kop-van-overijssel

Een mooi verhaal
Wat beweegt jou of je club? Heb je een interessant thema besproken, een bijzonder 
interview gedaan? Aarzel niet om contact op te nemen met redactie@soroptimist.nl. 
Wacht niet op de deadline van het volgende nummer, stuur het meteen! Dan kan een 
voorproefje alvast in de nieuwsbrief, op de website of op de social media kanalen.

B L O GS O R O P T I M I S T P R I J S  2 0 2 2

 Inmiddels is de inschrijving voor de Carla Atzema  

Soroptimistprijs 2022 gesloten. Hoeveel inschrijvingen er 

binnen zijn gekomen, hebben jullie kunnen lezen via de 

social media kanalen. De prijsuitreiking is op donderdag  

7 april 2022 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 Spanning loopt op
door de commissie van de CAS-prijs 2022

E n daar kun jij bij 
zijn! Samen met 
de vakjury en 
tientallen journa-
listen wordt dan 
de prijswinnaar 

bekend gemaakt. Op 6 novem-
ber - tijdens de werkconferentie  
- starten we met de kaartver-
koop voor de prijsuitreiking.  
Wees er snel bij, want het aan-
tal kaarten is beperkt! 
 
Beoordelen inzendingen 
De komende tijd heeft de  
commissie van de Soroptimist-
prijs 2022 de schone taak zich 
te verdiepen in alle inschrij-
vingen en hieruit een shortlist 
te vormen. Als de genomineer-
den bekend zijn, is het aan de 
vakjury - bestaande uit Simone 
Weimans als voorzitter, Lieve 
Blancquaert, Murat Isik,  
Madeleijn van den Nieuwenhui-

zen en Barbara Oomen - om  
te bepalen wie straks met  
€ 25.000,- en een prachtig 
beeldje naar huis mag gaan. Je 
bent vast razend nieuwsgierig 
wie er straks gaat winnen! Hou 
de social media in de gaten - we 
posten regelmatig berichten op 
Facebook, Instagram, Twitter 
en Linkedin en de nieuwsbrief 
van de Soroptimisten.  
 
Sponsormogelijkheden 
Op onze website vind je meer 
informatie over de sponsor-
mogelijkheden voor de prijs-
uitreiking. En wie wil er nu 
niet een bijdrage leveren aan 
deze prachtige prijsuitreiking 
en helpen het Soroptimisme 
nog meer op de kaart te zetten? 
Meld je aan voor een bijdrage 
via casprijs@soroptimist.nl, 
dan bespreken we samen wat er 
mogelijk is 

Kaartverkoop 
De groepskaarten voor 6  
personen kosten € 125,-.  
Kom gezellig met je club- 
genoten naar de prijsuitreiking. 
Ontmoet de genomineerden,  
de jury en andere journalisten, 
en toost op de winnaar!  
Kun je niet aanwezig zijn bij  
de werkconferentie en wil je 
toch kaarten bestellen?  
Stuur dan een mail naar  
casprijs@soroptimist.nl. 
Groepskaarten worden toege-
wezen op volgorde van binnen-
komst: wie ’t eerst komt… ■
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en hele voetbalclub komt in actie 
op vrijdag 3 december 2021. Dan 
wordt de competitiewedstrijd van 
het eerste team van Telstar tegen 
VVV-Venlo in eigen  
stadion gespeeld met speciale 

aandacht voor Orange the World. Telstar is  
gevestigd in Velsen-IJmuiden en speelt in de 
Keuken Kampioen Divisie. Voor de niet-kenners: 
de een-na-hoogste divisie, profs dus. 

Mijn eerste vraag aan Pieter de Waard ging over 
het inzetten van het eerste voetbalteam voor 
een competitiewedstrijd in speciaal tenue. Maar 
dat zag ik verkeerd. “Telstar is sinds jaar en 
dag een club met een sociaal maatschappelijke 
signatuur. Betrokken en Onverschrokken is hét 
thema van de club. Aan een actie werkt de hele 
club mee en dat culmineert in het speciale tenue 
bij een wedstrijd. Zo staan we al vier seizoenen 
stil bij ‘coming out day’ voor jonge mensen. Dan 
spelen we in regenboogtenue. Dat trekt binnen 

de voetballerij dan veel aandacht en daarmee 
ook nationaal. Zo kun je makkelijk een bood-
schap verkopen.” 

Als iemand van de club met een plan komt, 
wordt dat met verschillende mensen besproken. 
“Als we ons geraakt gevoelen, gaan we er mee 
door”. Voetballers doen toch vooral hun best om 
uit te stralen dat ze stoer zijn en niét geraakt 
worden? “Dat is het imago en je imago is dat wat 
je niet bent. Het is de buitenkant, en niet de ziel. 
En daarin kunnen ze zich wel betrokken voelen 
in meer of mindere mate. Als je ze een-op-een 
spreekt, scheelt dat heel veel.”

De impact van het keukentafelgesprek
Behalve directeur van deze voetbalclub is Pieter 
de Waard de echtgenoot van Jiska Vijselaar. Zij 
is al jaren een van de zeer actieve Soroptimisten 
in regio Haarlem-Kennemerland op het gebied 
van OtW. Aan hun keukentafel kwam ter sprake 
hoe bekendheid met de actie versneld zou kun-

Een aantal jaren lag de focus van Orange the World, Stop geweld  

tegen Vrouwen, op vrouwen die in dit verband in actie komen. Moderne 

wetenschappers als de Amerikaan Jackson Katz en de Nederlander Jens 

van Tricht leggen vooral de bal bij de mannen. Bij voetbalclub Telstar 

wordt dit letterlijk genomen. Een gesprek met Pieter de Waard, directeur 

Telstar over de bijdrage van zijn club aan OtW.

Orange the World 
is ook een  

mannenzaak
door Marga Akkerman  •  foto: Ron Pichel

B L O GO R A N G E  T H E  W O R L D

TELSTAR IS SINDS JAAR EN DAG  
EEN CLUB MET EEN SOCIAAL  

MAATSCHAPPELIJKE SIGNATUUR.  
BETROKKEN EN ONVERSCHROKKEN  

IS HÉT THEMA VAN DE CLUB.
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nen worden. Zo kwam Telstar in beeld. “Mijn 
collega-directeur is een vrouw, een unicum in 
het betaald voetbal. Zij was direct enthousiast. 
Zo gaat het naar een volgend overleg en dan gaat 
de bal rollen, ook naar de trainer. Die vindt het 
ook een mooi project. We zijn er nu aan toe om 
de rest van de club erbij te betrekken, waaron-
der de spelers. Zo’n twee weken voor de wed-
strijd treden we er voor het publiek mee naar 
buiten.”  

Hoe ziet hij de ideale actie? “De nationale teams 
spelen in het oranje, dus je zou naar de KNVB 
moeten, dan heb je de perfect match. Ook 
NOC*NSF zou het kunnen adopteren. Je moet 
het structureel onder de aandacht brengen zodat 
het beklijft. Koppel Orange the World aan waar 
het al oranje is. Zo krijg je de kracht van de her-
haling. Onverschrokken en Betrokken zijn, zo 
zet je iets in gang in een conservatieve wereld.” 

Zoveel Sorren, zoveel keukentafels, zoveel 
ideeën, zoveel acties. Thuis beginnen en op 
nationaal niveau terecht komen. En op 3 decem-
ber iedereen naar Telstar! In het oranje, op de 
tribune, en voor ze juichen! Telstarrrrrr.  ■

▲    Het stadion van de 'Witte Leeuwen en Leeuwinnen' in Velsen-Zuid

VOETBALLERS DOEN TOCH 
VOORAL HUN BEST OM UIT TE 

STRALEN DAT ZE STOER ZIJN EN 
NIÉT GERAAKT WORDEN?  

DAT IS HET IMAGO EN JE IMAGO 
IS DAT WAT JE NIET BENT. HET IS 

DE BUITENKANT, EN NIET  
DE ZIEL. 

vrijdag
3 december

20.00 uur

B L O GO R A N G E  T H E  W O R L D

Een advertentie in ons magazine en tegelijk bijdragen aan de realisatie  
van de CAS-prijs? Dat kan door sponsor te worden. 

Wordt sponsor van de prijsuitreiking van de  
Carla Atzema Soroptimistprijs. Dat kan al vanaf € 500,-

Wat bieden we?
• VIP-plaatsen in de zaal 
• Exposure tijdens het event
• Een advertentie in De Soroptimist
 
Kijk voor meer informatie op www.soroptimist.nl of stuur een mail naar 
casprijs@soroptimist.nl om de mogelijkheden te bespreken.

In De Soroptimist van maart 2022 staan alle genomineerden vermeld  
+ een vooruitblik op de prijsuitreiking in Pakhuis de Zwijger op 7 april.

Hier kan straks jouw advertentie staan!

Doe mee 
en word
sponsor

Na eem landelijke aftrap, dit jaar in Breda op 25   
november, komt er nu ook een landelijke afsluiting! 
De provincie Flevoland heeft de Statenzaal ter  
beschikking gesteld voor deze happening waar je 
op 10 december, in de tweede helft van de mid-
dag, live maar ook digitaal bij aanwezig kunt zijn. 
Drie Flevolandse clubs, o.l.v. club Almere, werken aan 
een gevarieerd programma. Kijk voor alle acties en 
activiteiten in het kader van Orange the World op: 

Landelijke start én afsluiting 
voor Orange the World 

https://www.soroptimist.nl/ 
projects-local/orange-the-world-2021  



22  |  De Soroptimist november 2021 De Soroptimist november 2021  |  23      

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

Het illustreert de grote liefde van 
Ida voor lezen en poëzie. ‘Lezen 
biedt je een wereld, waar je van 
kinds af aan, ver van de werkelijk-
heid kan zijn; een eenzaamheid, 
waaruit je nooit verstoten zult 
worden. Je kunt het boek altijd 
weer openslaan’, is een citaat uit 
de bespreking van het gedicht 
door Rozemarijn van Leeuwen. 

Ida studeerde klassieke ta-
len, eerst in Leiden en later in 
Utrecht, waar ze haar levens-
vriendin Marie van der Zeijde 
ontmoette, die Nederlandse let-
teren studeerde. Van hen samen 
verscheen in 1972 de psalmver-
taling vanuit het Hebreeuws, 
een omvangrijk werk van 150 
psalmen, waaraan ze zeer nauw-
gezet werkten, ontevreden over 
bestaande vertalingen. 
Van acteur Henk van Ulsen is 
kort voor zijn dood in 2009 een 
luisterboek verschenen waarin 
hij enkele van haar gedichten en 
psalmen ten gehore brengt.
Het werk van Ida is omvangrijk 
en veelomvattend. De gedichten 
zijn oer-Hollands en veelal geïn-
spireerd op de klassieke oudheid. 
De onderwerpen gaan van be-
schrijvingen van het rivierenland-
schap, het verwerken van erva-
ringen uit haar jeugd, naar ouder 
worden en sterven. Soms zijn ze 
heel toegankelijk, maar ook vaak 
moeilijk te begrijpen vanwege 
een dubbele bodem.
Ida ontving tijdens haar leven 
veel onderscheidingen, waar-

van de P.C. Hooftprijs in 1979 
de kroon op haar werk vormde. 
Zij overleed in 1997 op 92-jari-
ge leeftijd na een afnemende 
gezondheid.

In 2002 werd het Ida Gerhardt-
genootschap opgericht met als 
doel de belangstelling voor het 
werk van Ida levend te houden. 
Jaarlijks wordt er een symposi-
um georganiseerd, waarvan de 
lezingen en voordrachten ver-
zameld worden in het jaarboek 
Schriftuur. Op veel plekken in 
Nederland zijn de gedichten van 
Ida Gerhardt in de openlucht 

terug te vinden, op monumenten 
of als straatpoëzie. In Zutphen 
staat ze op ware grootte (1,64 m) 
aan de kade, uitkijkend over haar 
geliefde rivierenlandschap. Een 
groot dichter en een bijzondere 
vrouw.  ■ 

Bronnen: 
-   Rozemarijn van Leeuwen,  

bespreking gedicht  
De Onvervreemdbaren, 2011

-   Elementen, een bijzondere  
uitgave van Schriftuur mei 2005

-   Ida Gerhardtgenootschap,  
www.idagerhardtgenootschap.nl

Ida Gerhardt  
kleine vrouw,  
groot dichter

door Ineke van Hofwegen  •  foto: Ineke van Hofwegen

Moed was er nodig om deze Soroptimist van weleer te beschrijven!  

Een van de grote dichters van de 20ste eeuw. Er is zoveel over haar  

geschreven dat het moeilijk is een keuze te maken voor dit verhaal. 

e aanleiding is natuurlijk dat 
ook Ida Gerhardt Soroptimist 
was. Eerst lid van club Deventer 
en later, na de oprichting van 
club Zutphen in 1985, van club 
Zutphen. In de bundel Elemen-
ten (2005) met herinneringen 

aan Ida Gerhardt lees ik in een interview met Karin 
Waardenburg, toenmalig lid van club Zutphen, dat 
Ida als Soroptimist zeer actief was en een aantal 
keren een avondprogramma heeft verzorgd.
Persoonlijk heb ik Ida op een clubavond van die 
club mogen ontmoeten, toen ik daar samen met 
mijn clubgenoot Anneke Barwahser aanwezig was. 
Anneke gaf een inleiding over Chassidische ver-
tellingen. Ida was een aandachtig toehoorder met 
kritische vragen, die Anneke voortreffelijk pareerde; 
de dames konden elkaar aan! Boeiend om mee te 
maken. 

Ida is geboren in 1905 in Gorinchem als tweede 
dochter in een gezin van drie kinderen. Op de 
poëzieroute in die plaats zijn verschillende van haar 
gedichten terug te vinden, zoals in de bibliotheek 
het gedicht Onvervreemdbaar uit de bundel Het 
Sterreschip (1979):

ONVERVREEMDBAAR

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen,
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kinds af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan,
de enigen die ons nooit verstoten.
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mooi aan bij het Soroptimisten 
jubileumproject 100xTrees4Life. 
Ik vind zo’n klimaatwandeling en 
die bomenplant prachtig passen 
bij de 5e doelstelling van Sorop-
timist International: het betrek-
ken van vrouwen bij duurzame 
ontwikkeling en het verminderen 
van de gevolgen van klimaat-
verandering en natuurrampen.” 
Als oud-planoloog licht Luc 
graag toe hoe belangrijk deze 
doelstelling is. Zij doet dat ook 
als lid van het stichtingsbestuur 
van 100xTrees4Life en als coör-
dinator van de ambassadeurs 
in Nederland. “De gevolgen 
van klimaatverandering zijn in 
grote delen van de wereld vooral 
voor vrouwen en kinderen zeer 
ingrijpend. Zij zijn degenen 
die op het land werken. Als je 
geteisterd wordt door droogte, 
overstromingen, heftige stormen 
enz. dan moet je al snel denken 
aan migratie. Je moet vluchten 
vanwege het klimaat. Als ecosys-
temen door klimaatverandering 
en opwarming van de aarde naar 
de knoppen gaan, zijn de gevol-
gen enorm.”  
 
Bomenproject in Mali 
Luc onderschrijft het belang van 
bomen planten in de strijd tegen 
klimaatverandering. “In Neder-
land activeer je met het planten 
van bomen de bewustwording 
van de noodzaak daarvan. 
Minder steen, meer bomen. We 
hebben miljoenen bomen extra 

nodig, ook in Nederland. Maar 
zeker in bijvoorbeeld Afrika is de 
urgentie om bomen te planten 
hoog. Ik hoop dat wij Soroptimis-
ten heel veel fondsen weten te 
werven om het bomenproject in 
Mali groots te ondersteunen. Met 
het aanleggen van een ruime bo-
menstrook kan daar de verwoes-
tijning worden tegengegaan. Wij 
willen met onze partner TreeAid 
daarnaast ook 1000 vrouwen 
empoweren en trainen door de 
aanplant van fruit- en noten-
bomen, zodat zij ook zelf een 
duurzame ontwikkeling kunnen 
beïnvloeden en van hun gronden 
kunnen blijven oogsten.”  ■ 

The Climate Miles:
op weg naar Glasgow 

door Coosje Hoekstra

Op het moment dat het blad in je brievenbus valt, is in Glasgow de COP26, 

de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (van 1–12 november). 

Hoofdthema: klimaatverandering, snelle opwarming van de aarde. Luc 

Ybema (70+) van Soroptimistclub Assen houdt zich daar al jaren intensief 

mee bezig en ook nu werkt ze toe naar de conferentie in Glasgow. 

onder drastische 
maatregelen ste-
venen we af op 
een opwarming 
van mogelijk wel 

3 graden aan het eind van deze 
eeuw. Dat betekent een onleef-
bare wereld! Ik zie hier dagelijks 
de jonge kinderen naar de basis-
school lopen en elke dag denk ik: 
ach jongens en meisjes, wat staat 
jullie te wachten.” Luc leeft zelf 
heel bewust om de klimaatveran-

dering het hoofd te bieden: fietsen 
of openbaar vervoer, geen vlees 
eten, geen voedsel verspillen.  
En vooral ook: bewustwording 
van de problematiek bevorderen. 
Dat doet ze onder meer door mee 
te lopen met de door Urgenda 
georganiseerde Climate Miles als 
opmaat naar de grote conferentie  
in Glasgow. In oktober liep een 
grote groep geïnteresseerden - 
waaronder veel Soroptimisten 
en Luc natuurlijk - een of meer 

etappes van de wandeltocht in 
Nederland, van Noord-Groningen 
tot Rotterdam, totaal 21 etappes 
van zo’n 25 kilometer per dag. Aan 
de weg timmeren, aandacht vra-
gen voor een probleem, anderen 
bewust maken en vervolgstappen 
voorbereiden, dat past bij haar.  
 
100xTrees4Life 
“Onderweg waren er allerlei 
activiteiten en een ervan was het 
planten van bomen. Dat sloot 

M I J N  V E R H A A L
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aar de 
theorie op 

neer kwam, 
is dat vrouwen 

zich niet meer 
lieten terugdu-

wen in hun rol van onderdanige 
huisvrouw toen hun mannen 
eenmaal terugkwamen van de 
oorlog in Europa. Ze hadden 
tijdens hun afwezigheid duidelijk 

laten zien dat ze zelf hun man-
netje konden staan. Om elkaar te 
steunen in deze strijd zouden ze 
de eerste Soroptimistclub heb-
ben opgericht. 
 
Als ik bel met Marlène van Ben-
them, die betrokken is bij het 
eeuwfeest van onze internatio-
nale organisatie, blijkt de realiteit 
een stuk minder romantisch: de 

aanstichter van de eerste Soropti-
mistclub was helemáál geen in de 
hoek gedreven huisvrouw.  
Het was een man. Een man!? 
Deze man, Stuart Morrow heette 
hij, had veel ervaring met het 
oprichten van serviceclubs zoals 
De Rotary. Maar dat was niet het 
enige dat hij deed; hij had meer 
plannen. Hij wilde een nieuwe 
club oprichten die ‘Optimist’ zou 

gaan heten. Om leden te vinden 
klopte hij aan bij directies van 
verschillende grote organisaties 
in de regio van Oakland. Zo ook 
bij een school voor secretaresses: 
de ‘Parker-Goddard Secretarial 
School’. Tot zijn verbazing be-
stond de directie van die school 
niet uit mannen maar uit vrou-
wen. Toen hij hen uitlegde waar-
voor hij aanklopte zou een van 
die vrouwen, Adelaide Goddard, 
gezegd hebben ‘Als de mannen 
van uw club ook vrouwen toela-
ten, ben ik wel geïnteresseerd’. 
Morrow vond het een mooi plan. 
Hij benaderde een aantal zaken-
vrouwen in de regio en richtte 
met hen de eerste Soroptimist-
club op.  

Vanaf dat moment gaat het hard. 
Morrow trekt het land in om op 
meer plaatsen Soroptmistclubs 
van de grond te krijgen, huurt 
vervolgens vrouwen in om zijn 
stichtingswerk in Amerika over te 
nemen en gaat zelf naar Europa 
om ook daar clubs op te richten. 
 
Samenwerkende vrouwen 
In de jaren die volgen laten de 
clubs zien wat een groep samen-
werkende vrouwen voor elkaar 
kan krijgen voor hun onderdrukte 
zusters. De Soroptimisten regel-
den bijvoorbeeld beurzen voor 
meisjes die graag wilden stude-
ren, ondersteunden volwassen 
vrouwen die een opleiding wilden 
volgen om in hun eigen onder-

houd te voorzien (en regelden 
dat hun huur werd betaald), 
kochten huizen die weer werden 
doorverkocht aan alleenstaande 
vrouwen die geen hypotheek 
kregen van de bank, et cetera, 
et cetera. Later toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, spaarden 
de Amerikaanse Sorren geld - de 
zogenaamde ‘founders pennies’ - 
voor hun clubgenoten in Europa. 
Met dit geld konden de Europese 
clubs na de oorlog weer snel op 
gang komen en het noodzakelijke 
opbouwwerk helpen verrichten.  

Hun werk bleef niet onopge-
merkt. Toen in 1945 de Verenigde 
Naties werd opgericht kregen 
de Soroptimisten officieel een Tijdens de redactievergadering werd er druk over gepraat:  

het honderdjarige bestaan van de Soroptimisten. Als relatief nieuw  

lid nam ik met gretigheid de theorie tot me dat er een verband zou  

zijn tussen het ontstaan van de eerste Sorren-clubs in Amerika en  

de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. 

Van gelijk loon tot een 
duurzame planeet

door Marilse Eerkens

1 0 0  J A A R  S O R O P T I M I S T E N

▼  Hier begon het allemaal: in 1921 Oakland, California 1921
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NGO-status toegekend. Kort daar-
na werden ze zelfs toegelaten tot 
de kleine groep NGO’s die ook 
adviezen mocht uitbrengen.  
Terug naar de theorie over de 
Eerste Wereldoorlog; die mag 
dan formeel niet waar zijn, het is 
natuurlijk wél waar dat die naoor-
logse periode precies samenvalt 
met de opkomst van de suffra- 
gettebeweging, zegt Marlène van 
Benthem. Dat heeft zeker invloed 
gehad op het gedachtegoed van 
de clubs. Neem Violet Richardson, 
de eerste president van de eerste 
Soroptimistclub. Nog voor zij pre-
sident werd in 1921 zette zij zich 
al in voor gelijke betaling voor 
mannen en vrouwen. 
 
Opmerkelijk genoeg is dit thema, 
samen met veel andere thema’s 
uit de eerste feministische golf 
nog steeds actueel. Volgens het 
college voor de rechten van de 
mens is het bijvoorbeeld nog 
steeds zo dat, als er sprake is van 
ongelijke beloning tussen een 

man en een vrouw, dat veel vaker 
in het nadeel is van de vrouw. En 
helaas is het nog steeds nodig 
om ons uit te spreken tegen 
geweld en onderdrukking van 
vrouwen - de ontwikkelingen in 
Afghanistan zijn daar een pijnlijk 
voorbeeld van.  
 
Hoe gaan we verder? 
Een mijlpaal is bij uitstek een 
goed moment om stil te staan bij 
de vraag hoe we verder willen als 
organisatie. In een interview doet 
SI-president Sharon Fisher vast 
een voorzet. Zij roept op om ons 
- wereldwijd èn op lokaal niveau 
- uit te spreken voor een veiligere 
en ook voor een meer duurzame 
wereld. Dát zijn de thema’s waar 

wij de komende honderd jaar 
onze handen vol aan zullen heb-
ben. Op naar de 150!  ■

EEN MIJLPAAL IS 
BIJ UITSTEK EEN 

GOED MOMENT OM 
STIL TE STAAN BIJ 

DE VRAAG HOE WE 
VERDER WILLEN 

ALS ORGANISATIE. 

B L O GT I P S  &  T R I C K S

Veel foto’s die de redactie krijgt aangeleverd, 
zijn helaas niet bruikbaar voor het blad. Meestal 
omdat niet het originele fotobestand is gestuurd 
maar een gecrompimeerd bestand, automatisch 
aangemaakt bij het doorzenden via mail of 
Whatsapp. Foto’s vertellen al een groot deel van 
het verhaal, dus let op het volgende om teleur- 
stelling te voorkomen.

•  Gebruik een goed fototoestel of smartphone  
(het liefst vanaf 5 megapixels).

•  Indicatie voor de bestandsgrootte: 1 MB voor 
kleine afbeelding in het blad en 20 MB voor een 
paginagrote afbeelding.

•  Beoordeel op een groot scherm of de foto scherp is.

•  Let op de lichtval (geen overbelichte of te  
donkere foto's). Fotografeer bij voorkeur met de 
zon in de rug. Wanneer je een flits gebruikt let 
dan op spiegelende achtergronden en voorkom 
een overbelicht onderwerp. 

•  Let op de achtergrond achter het onderwerp. 
Gebruik geen te drukke achtergrond.

•  Er zijn staande en liggende foto’s nodig.  
Probeer hierin te variëren.

•  Is er een creatieve compositie te maken? Close up, 
overzicht, actie. Allemaal geposeerde foto’s (met 
cheque) geeft een eentonig geheel in het blad.

Een goede foto,
waar moet je op letten?

  Een staande foto (links) en 
daarnaast een liggende foto.

▲    Een foto met een lage 
resolutie geeft een  
blokkerig beeld. DIt is  
een foto van 10 KB. 

▲    Op de achtergrond  
staat een plant. Dit  
geeft een onbedoeld  
komisch effect. 

▲    Deze foto is tegen het 
licht in genomen, het 
onderwerp kan dan te 
donker worden. 

▲    Overbelichte gezichten 
door verkeerd gebruik 
van de flits. Tip: zet  
een stap naar achter.
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Het hybride wer-
ken blijft actueel 
en biedt ook de 
leden die niet in 
de gelegenheid 
zijn naar Veen-

endaal te komen de gelegenheid 
om programmaonderdelen bij te 
wonen. Iedereen aan boord van 
een ferry, zoals Lotta het ver-
beeldt in haar column. Voor wie 
ter plaatse meedoet zijn er drie 
rondes met workshops volgen en 

staat één ronde in het teken van 
speeddaten. Zo is het contact 
leggen met onbekenden wel 
heel laagdrempelig. 
 
En dan het tweede thema dat 
in de volle breedte de aandacht 
heeft: inclusie en diversiteit. 
Inderdaad een containerbegrip, 
dat vraagt om kleur. Hoe? Het 
is aan de leden zelf, dat kan een 
mooi gesprek zijn voor op een 
clubavond of meer avonden 

zelfs. Zorgvuldig en met respect 
voor elkaars gevoelens, stap voor 
stap, kleur voor kleur. Zo krijgen 
inclusie en diversiteit een vorm 
die past binnen het Soroptimis-
me. Immers met verschillende 
beroepen en leeftijden binnen 
de clubs uit diversiteit zich al op 
een manier waar iedereen aan 
gewend is. De workshops over 
dit onderwerp zijn ongetwijfeld 
behulpzaam bij het bespreken 
van het actuele maatschappelijke 

Als er nu één evenement is waar ontmoeten centraal staat, is het wel de 

werkconferentie dit jaar op zaterdag 6 november. Volop gelegenheid 

om bij te praten, inspiratie op te doen en van elkaar te leren. En dat  

allemaal weer op locatie in Veenendaal aan de A12 en daarnaast nog 

voor een deel te volgen via de digitale snelweg. 

Werkconferentie  
weer op locatie

thema. Maar liefst drie work-
shops besteden aandacht aan 
verschillende invalshoeken rond-
om inclusie en diversiteit. Er ligt 
een mooie taak voor iedereen die 
er bij was: verspreid de kennis en 
ervaringen van de werkconferen-
tie. Enkele workshops zijn terug 
te zien via de website, maak er 
gebruik van en zoek ze op! Kijk 
dan ook gelijk wat er verder nog 
aan verslagen zijn van de werk-
conferentie. ■

door Monique José Timmermans

a O N Z E  W E R E L D

▲  We kunnen elkaar weer echt ontmoeten zoals hier op de werkconferentie in november 2018.

ER IS WEER VOLOP  
GELEGENHEID OM BIJ  

TE PRATEN, INSPIRATIE  
OP TE DOEN EN VAN  
ELKAAR TE LEREN. 
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e leggen 
het voor 

aan Kim 
van Roon, lid 

van SI club 
Apeldoorn en initiatiefneem-
ster van een grote actie voor de 
slachtoffers van bosbranden in 
Turkije. In de websiterubriek 
Topvrouwen doet zij hiervan 
verslag. Wat is het geheim van 
haar aanpak?  

 Actualiteit
Laat je raken door de actu-
aliteit. De eenzaamheid van 
veel ouderen tijdens de corona 
lockdown. Het geweld tegen 
vrouwen. De onveiligheid voor 
meisjes en vrouwen op straat. 
Raakt het je, dan kan dat de 
start zijn van een actie. 

 De ander centraal
Een actie bedenken vraagt om 
enige creativiteit, maar begint 
met de vraag: wat kan ik in de 
huidige situatie voor de ander 
betekenen?

 Heb lef
Het is belangrijk om durf te to-
nen en niet bang zijn om ‘nee’ te 
krijgen. Stap er zonder gêne in. 

 Medestanders
Zoek medestanders in je club: 
wie vindt dit ook een belang-
rijk onderwerp om actie in te 
gaan ondernemen? Wie wil er 
mee brainstormen om iets op 
poten te zetten? 

 Enthousiamse leidend
Laat de commissie-indeling 
buiten beschouwing en zoek 
draagvlak onder enthousiaste-
lingen. Enthousiasme gaat over 
de hele club en is niet commis-
sie gebonden. 

 Steun van het bestuur
Ga voor een ‘go’ van het bestuur. 
Laat je niet weerhouden door 
gebrek aan enthousiasme van 
sommige anderen, maar betrek 

ze bij wat je voor ogen hebt. Je 
hebt in een club altijd mensen 
die ergens voor gáán en mensen 
die daar moeite mee hebben. 

 Taken verdelen
Ga van brainstorm naar actie 
plan. Welke kwaliteiten zijn no-
dig voor opzet en uitvoering en 
wie heeft deze? Wie is er goed 
in pr en communicatie, wie in 
de financiële kant van de zaak, 
wie heeft connecties m.b.t. het 
onderwerp? Zijn instanties van 
buiten nodig bijvoorbeeld voor 
ticketverkoop? Je hoeft niet 
alles zelf te doen. 

 Meer beeld i.p.v. tekst
Maak de actie beeldend met 
een kort, illustratief filmpje en 

verspreid dat op social media.  
Je bereikt verschillende doel-
groepen via LinkedIn, Face-
book, WhatsApp, etc. Vooral 
geen lappen tekst, die worden 
niet gelezen. Als alle clubleden 
hun privé-netwerken hiermee 
bedienen, wordt het bereik  
van de actie veel groter.  
(Het Topvrouwen interview 
met Kim heeft ze zelf op  
LinkedIn gezet en is door 
7.400 mensen bekeken). 

 Gebruik een QR-code
Maak een QR code die infor-
matie makkelijk en snel be-
reikbaar maakt, denk aan een 
toelichting over de actie, hoe 
mee te doen of de handleiding 
voor de deelnemers. ■We kennen allemaal van die momenten dat je geraakt wordt 

door de ellende van anderen. Een verwoestende storm, een  

vernietigende brand, een overstroming ver weg of in eigen land. 

Je wilt slachtoffers helpen - al dan niet via fundraising - maar hoe 

begin je en waarmee? Hoe kom je tot een actieplan? 

Tips & Tricks om een 
actie op te zetten

door Marga Akkerman

T I P S  &  T R I C K S
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2021

■  2 5 N O V E M B E R  

Aftrap Orange the World in 
Breda

■   3 D E C E M B E R 

Wedstrijd SC Telstar voor  
Orange the World

■   6 D E C E M B E R 

Open deur: praat online met het 
bestuur

■   10 D E C E M B E R 

Slot Orange the World in  
Lelystad

■   10 D E C E M B E R 

Dag van de Rechten van de Mens

2022

■   12 F E B R U A R I 

Wintervergadering

■   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

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. 89/2  deadline teksten: 7 februari 2022 
verschijningsdatum: 26 maart 2022

Nr. 89/3  deadline teksten: 10 juni 2022 
verschijningsdatum: 30 juli 2022

r e d a c t i e -a d r e s 
redactie@soroptimist.nl
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Monique José Timmermans   
(hoofdredacteur), Marga Akkerman,  
Marilse Eerkens, Coosje Hoekstra en  
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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: @NLSoroptimist

Het bureausecretariaat Unie van  
Soroptimistclubs is bereikbaar via:  
info@soroptimist.nl 

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

ISSN: 1878-8742

I N  M E M O R I A M

a een noodlottige val in de Fran-
se Alpen is Nelleke Fontein eind 
september plotseling overleden. 
Nelleke was een Soroptimist in 
hart en nieren. Niet alleen voor 

haar club Delft, waarvan zij sinds 1985 lid was, 
was zij zeer actief. Zij zette zich ook jarenlang in 
voor zowel de Unie als voor SI Europe, eerst als 
coördinator werkvelden, vervolgens als Uniepre-
sident (2004-2006) en tenslotte als gouverneur.  
 
Zij was contactpersoon voor de Twinning met 
Georgië en de afgelopen jaren heel actief voor 
het Vrouwenstudiefonds onder het motto:  
Education is the key to progress. Bij SI Europe 
was zij lid van het Scholarship Committee en 
tot slot was ze honourable Secretary Women for 
Water Partnership. Het Uniebestuur leeft mee 
met de nabestaanden, de leden van club Delft en 
alle Soroptimisten die met haar gewerkt hebben 
of haar kennen. 

Voor club Delft is het verlies enorm: het is voor 
ons onbegrijpelijk dat zo’n uitgesproken spor-
tieve en getrainde vrouw op 76-jarige leeftijd 
op zo’n trieste wijze haar familie, maar ook 
onze club is ontvallen. Juist door dit verdrietige 
ongeluk denkt iedereen ook aan haar roeien, 
judo, fietstochten en bovenal aan haar verre 
zeezeilreizen. En daarmee ook aan haar veel-
zijdigheid, nooit willen opgeven, grenzen op-
zoeken, nieuwsgierigheid naar gebieden ‘aan de 
overkant’ en haar kenmerkende gedisciplineerde 
leven aan boord. De grote afstand tot het Oek-
raïense Dnjepropetrovsk was voor haar geen be-
zwaar om een friendshiplink met de club aldaar 
aan te gaan. Enthousiast ontving zij leden en liet 
ze onder meer volop genieten van de Keukenhof. 
Ook bootfietstochten voor buitenlandse Sorren 
organiseerde zij perfect en gastvrij. Als waarde-
vol clublid was zij weliswaar de ‘ruwe bolster’, 
maar ook de ‘blanke pit’. Met elkaar zullen we 
Nelleke enorm gaan missen.  ■ 

Oud Uniepresident 
Nelleke Fontein overleden

I N  M E M O R I A M
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Een nieuw bestuur
H

et nieuw
e bestuur is vol energie aan zijn taak 

begonnen. Tijdens het beleidsw
eekend is deze 

foto gem
aakt m

et van voor naar achter:

Lotta C
roiset van U

chelen (president), M
ariken 

Koole (bestuurssecretaris), Ineke M
astenbroek 

(program
m

acoördinator), M
agdalene D

aniels 
(penningm

eester), M
athilde M

aas Kuper  
(assessor), Riek van de V

lag (vicepresident) 
en Josien van C

appelle (vicepresident)


