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Deze beroemde zin,  

uitgesproken door een  

astronaut na lancering van  

de Apollo 13 in 1970, wordt  

nog steeds gebruikt voor  

het constateren van een  

onvoorzien probleem.  

Is dat relevant voor ons?  

Ik denk het wel!

Houston we have a liftoff.  
Do we also have a problem? 

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

  e afgelopen winter zijn onze 
nieuwe Unie-statuten aangeno-
men. Die gelden dan voor een 
lange tijd, zou je denken. En er zal 
een tijd komen dat er weer een 
statutenwijziging aan de orde 

is bijvoorbeeld door veranderde Nederlandse 
wetgeving. Een moment dat, vermoed ik, ook 
gebruikt zal worden om mannen en transgenders 
de kans te geven lid te worden van de Unie en 
een SI club. Vanuit de gedachte dat het tegen die 
tijd nog meer een achterhaald idee is dat ver-
betering van de positie van vrouwen en meisjes 
alleen aan vrouwen is. Meer en meer mannen 
doen inmiddels mee bijvoorbeeld in de aanko-
mende OtW campagne, de transgenderwet is 
actueel. We boeken succes en dat brengt nieuwe 
uitdagingen mee. Als Lotta ben ik blij om bij een 
organisatie te horen met uitsluitend vrouwen. 
Voor mij persoonlijk is het een goede balans 
naast werken in de IT. Diversiteit is voor ons zeker 
een thema. Net zoals op mijn werk trouwens      . 
We zijn nu immers nog veel van hetzelfde qua 
achtergrond, opleiding, belangstelling en netwer-
ken. Echter onze focus op alleen vrouwen blijft 
voorlopig meer dan nodig. Ik vind het belangrijk 
om vrouwen op het idee te brengen dat het Sor-
optimisme ook voor hen waardevol kan zijn. 
 
Geen paniek, we gaan nog niet crashen. Wel 
nodig ik jullie uit om hierover in gesprek te gaan 
met ons en elkaar. Want, voor de ene Soroptimist 
is die toekomstige diversiteit vanzelfsprekender 
dan voor de andere. Gelukkig is er nog veel tijd 
om ons hierop op voor te bereiden. Laten we die 
goed benutten!  ■
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M I J N  V E R H A A L

De Taalklas  
van juf Diana  

Veltman

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

“Zulk fijn werk. Zo mooi om de kinderen te zien groeien, 

ieder op zijn eigen manier. De een is praktisch, de ander 

heeft een talenknobbel. Sommigen zijn heel verlegen, 

anderen leggen met handen en voeten snel contact”

A
B C
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Diana Veltman 
uit Zwolle - 
kersvers lid 
van Sorop-
timistclub 
Zwolle - straalt 

van enthousiasme als ze vertelt 
over haar leerlingen: ze is 
leerkracht aan de Taalklas in 
Zwolle. Haar klas bestaat uit 
15 kinderen van groep 3 tot 
en met groep 8 die zonder een 
woord Nederlands te kennen 
binnenkomen en er elke och-
tend les krijgen. Er is haar alles 
aan gelegen om de leerlingen 
samen met haar onderwijsas-
sistent in een positief klimaat 
in 1 schooljaar zoveel Neder-

lands te leren dat ze succesvol 
verder kunnen op de moeder-
scholen in het reguliere basis-
onderwijs, waar ze nu ‘s mid-
dags al naar toe gaan. 
De kinderen moesten met hun 
ouders vluchten voor oorlog en 
geweld. Of ze kwamen met hun 
ouders die vanuit het buiten-
land naar Nederland reisden 
om hier te werken. Diana leert 
ze Nederlands: verstaan en 
begrijpen, uitspraak, technisch 
en begrijpend lezen, spelling en 
schrijven. “En ik hou natuurlijk 
ook hun emotionele ontwikke-
ling in de gaten, bijvoorbeeld 
met mijn lessen Drama met juf 
Diana”.  

Tranen bij Google Maps 
“Ze hebben zoveel meegemaakt 
dat  ze soms even moeten afha-
ken. Een van de meisjes in de 
Taalklas bijvoorbeeld werk-
te op de computer aan haar 
spellingprogramma. Dacht 
ik, maar toen ik kwam kijken 
bleek ze op Google Maps te 
zitten… En al gauw kwamen de 
tranen. Ze miste thuis zo, haar 
opa en oma, de vriendinnetjes. 
Daar moet je dan wel wat mee, 
als leerkracht. Ik maakte met 
haar een afspraak: eerst de 
spelling en daarna nog even op 
Google Maps” 
Diana startte als leerkracht in 
het reguliere basisonderwijs, 

maar voelde al snel dat ze daar 
te weinig voldoening uit haal-
de. Iets anders gaan doen dan 
het onderwijs? Ze overwoog 
het, tot de vraag langs kwam 
of ze samen met een oudere 
collega een Taalklas wilde op-
starten. “Ik heb een grote liefde 
voor verschillende culturen, 
dus die vraag heb ik meteen 
met ja beantwoord. Ik doe dit 
werk nu 7 jaar en het is fan-
tastisch. Zo divers. Sommige 
kinderen zijn in het begin ang-
stig of verlegen. Ze komen uit 
ellendige omstandigheden en 
vragen om een warme, veilige 
omgeving. En om een gericht 
aanbod om zo snel mogelijk 
Nederlands te leren verstaan, 

te spreken, te lezen en te schrij-
ven. Daar werken we op allerlei 
manieren aan. Naarmate je de 
leerlingen beter leert kennen 
kun je individueel bijsturen. 
Bij de een denk ik: laat maar 
even. Bij de ander: hoho, jij kan 
beter, daar gaan we even extra 
aan werken. Leidraad daarbij 
is ook ons leerlingvolgsysteem, 
een grote tabel waarin we per 
leerling bijhouden waar ze zich 
qua prestaties bevinden en 

waar we willen uitkomen. Voor 
het regulier onderwijs na onze 
Taalklas is dat ook belangrijk”. 
 
“Maar het allerbelangrijk-
ste voor mij is de emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. 
Pas als er in gevoel en gedrag 
balans is, kun je echt tot leren 
komen. Wie als een bang vo-
geltje binnenkomt en zich na 
verloop van tijd veilig voelt en 
resultaten boekt, die maakt mij 
superblij! Daarom hecht ik ook 
zo aan de dramalessen. Ik laat 
ze als het ware uit hun hoofd 
komen door dans en fantasie. 
Ik zie ze aan veerkracht win-
nen. Ze groeien, ze ervaren dat 
ze ondanks alles veel kunnen 
en nog veel meer kunnen leren. 
 
Drama met juf Diana 
Het is zonneklaar: Diana 
Veltman voelt zich als een vis 
in het water in haar Taalklas. 
“En ik droom van verdere 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
met mijn dramalessen. Ik heb 
me bij de Kamer van Koophan-
del laten registreren onder de 
naam Drama met juf Diana. 
Zie je het al voor je? Met een 
volkswagenbusje vol spullen 
langs azc ś en taalklassen om 
dramalessen te geven. Mijn 
droom!”  ■

HET BELANGRIJKSTE VOOR MIJ IS 
DE EMOTIONELE ONTWIKKELING 

VAN DE LEERLINGEN. 

P O R T R E TM I J N  V E R H A A L
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N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

e Surinaamse Soroptimisten   
Mariette Tjon A Ten wist via 
Rika Morpurgo dat er in ’s 
Lands Hospitaal dringend be-
hoefte was aan meer couveu-
ses. Via haar contacten met de 

Soroptimisten van Rotterdam Schieland, met 
name Ciska Vermaas en Coby Geerlof-de Boet,  
werd een actie gestart. Omdat Coby werkzaam 
is in het Sint Franciscus Gasthuis kreeg zij het 
voor elkaar dat twee couveuses van het merk 
Dräger werden gereviseerd en gedoneerd aan 
club Paramaribo.

Op 26 april 2022 werden de couveuses door 
de vice president van Soroptimist Internatio-
nal Club Paramaribo, Wanda Bechan-Pherai, 
overgedragen aan de medisch directeur van 
het ’s Lands, mevrouw Soenita Nanan Panday. 
Hierbij waren aanwezig soroptimisten Mariet-
te Tjon A Ten en Rika Morpurgo. Het s’ Lands 
Hospitaal is de soroptimisten en de directie 

van het Sint Franciscus ziekenhuis zeer erken-
telijk voor deze luxe donatie. Hiermee kan de 
zorg voor de prematuren geoptimaliseerd wor-
den.  ■

In actie voor  
's Lands Hospitaal

door Rika Morpurgo, club Paramaribo

Het jaar 2021 was voor zwangere vrouwen met corona een  

heel moeilijk jaar. In dat jaar zijn 19 van hen aan covid-19 overleden.  

In deze categorie worden er ook meer prematuren geboren,  

hetgeen betekent dat er meer couveuses nodig zijn.

▲   Officiële overhandiging van de couveuses. Op de foto 
v.l.n.r. Soroptimist Mariette Tjon A Ten (initiatiefnemer), 
Vice-President Club Paramaribo, Wanda Bechan-Pherai  
en de medisch directeur van 's Lands Hospitaal, Soenita 
Nannan Panday-Gopisingh. 

tekst en foto:  club 's-Gravenhage

en voorbeeld voor velen, een  
muzikaal talent en haar tijd ver 
vooruit. Kortom een Soroptimist 
om bij stil te staan, dat is Corry  
de Roo-Vierdag (1925-2022).  

Gedurende 70 jaar actief lid van Soroptimist-
club ’s-Gravenhage en tweede pianist in het 
Residentie Orkest Den Haag.  

Corry de Roo werd pianist ‘tegen de klippen op’, 
zo vertellen haar clubgenoten: “Een verlegen en 
lief meisje uit een groot gezin, dat een stress- 
volle verhouding had met eten. Haar moeder 
raadpleegde de huisarts die in het huis een 
piano zag staan. Pianospelen zou zorgen voor 
ontspanning zo was de gedachte.”

Hoe dat advies haar levensweg heeft 
bepaald, zou later pas blijken. Als 
zeer getalenteerde leerling met 
ouders die hard werkten om de 
pianolessen te betalen, vond Corry 
haar weg richting het Hofstad Jeugd 
Orkest. Ook daar is haar talent 
opgemerkt en dat resulteerde in 
een beurs van 
de gemeen-
te Den Haag 
om te kun-
nen stude-
ren aan het 

Haags Conservatorium. Hierna heeft ze mas-
terclasses in Parijs gevolgd en is ze benoemd tot 
tweede pianist bij het Residentie Orkest, in die 
tijd onder leiding van Willem van Otterloo.

In dit orkest ontmoet zij Hans de Roo, hoboïst 
en violist. Hij werd haar echtgenoot en samen 
kregen ze vijf zoons. Ongebruikelijk voor die tijd 
combineert Corry de opvoeding van haar zoons 
- na haar scheiding alleen - met optredens in 
de avonden als concertpianiste. Ze is geliefd bij 
de leerlingen die ze pianoles gaf. Een van hen 
heeft later de eerste prijs bij het Prinses Chris-
tina Concours gewonnen. Op zondagen verzorgt 
Corry de muziek bij de Christengemeenschap 
in Den Haag. Naast dit alles gaf zij Nederlandse 
taalles aan haar buren van Afghaanse afkomst 

en hielp zij haar buurmeisje met Duits.
“Corry is altijd een actieve en zeer gelief-

de Sor in onze club geweest. Jarenlang 
verzorgde zij de muziek op clubver-
jaardagen en partijen. Op 27 juli 2022 
overleed Corry de Roo-Vierdag vredig in 
haar eigen huis, omringd door haar ge-

liefden, 97 jaar oud en 70 jaar lid 
van Soroptimistclub ’s-Graven-

hage. Zij blijft een voorbeeld 
voor ons allen, een positie-

ve, vanzelfsprekende fe-
ministe, een boegbeeld, 
geen heilige!”  ■ 

Corry de Roo: 
haar tijd vooruit



10  |  De Soroptimist oktober 2022 De Soroptimist oktober 2022  |  11      

Een avond uit duizenden! 

Wat maakte deze avond nu zo 
bijzonder?
 
Om te beginnen de plek bij de 
gastvrije Ton en Thelma; hun 
Lusthof met de Provençaalse 
tafels rondom de notenboom 
(dus de hele avond geen mug te 
bekennen), het heerlijke eten van 
Yamen Cuisine, het gezelschap: 
een mooie mix van 8 tot 10 leden 
van de clubs uit onze regio (Yos-
sen Groningen i.o., Eemsmond, 
De Veenkoloniën, Assen, Gronin-
gen-West en Groningen-Oost), 
plus de geïnteresseerde introdu-
cé(e)s.

Het hoogtepunt was het optre-
den van Izaline Calister die met 

haar prachtige stem en charis-
ma vanaf de eerste noot ons in 
haar greep had, samen met haar 
onvolprezen musici en techni-
cus. Een mix van Izalines muziek 
met beelden van Curaçao en het 
verhaal van vrijheidsstrijder Tula. 
De solo van broer Roël, percussi-
onist, ging niet alleen door merg 
en been qua geluid maar met 
name ook door de boodschap 
die hij uitzond. Het onderwerp 
slavernij is zwaar beladen en 
wordt al gauw zwart tegen wit, 
wit tegen zwart. Izaline kiest voor 
‘verbinding’. Samen de toekomst 
tegemoet! En dat maakte het 
concert zo buitengewoon ont-
roerend.

Met haar team was zij om 14 uur 
al op de boerderij om de voor-

stelling tot in de puntjes voor te 
bereiden. Een artieste die in het 
Concertgebouw optreedt en dit 
met evenveel inzet op een boer-
derij in Zuidlaarderveen doet. 
Dat is de ware kunstenaar met 
hart voor haar vak. En dat hart 
komt op de luisteraar over.  ■

Twee vieringen in  
één in Groningen

door Lousje da Costa, club Groningen

Op 13 juli was het zover! Eindelijk vierden we de twee keer uitgestelde 

Dag van de Rechten van de Mens. Dit keer midden in de zomer om 

niet op 10 december weer tegen coronamaatregelen aan te lopen. 

We combineerden dit met de viering van 100 jaar Soroptimisme.

et zes noordelijke 
Soroptimistclubs en 
in totaal 91 gasten 
genoten we van 
zowel een muzikaal 

programma, verzorgd door Izaline 
Calister, Thijs Borsten en Roël Ca-
lister als een Syrisch-mediterraans 
buffet. 

De goede doelen van deze avond 
waren 2 projecten uit Curaçao: 
Aliansa Curaçao, een project dat 
zich richt op het  tegengaan van 
mishandeling van vrouwen en 
kinderen en Bon Dia, Goeiemor-
gen, het crowdfunding project van 
Izaline en Thijs, dat met behulp 
van muziek en liedjes de kinderen 

van Curaçao taalvaardiger maakt.
Izaline geeft ook een boek uit ‘Bon 
Dia, Goeiemorgen’. De opbrengst 
hiervan gaat eveneens naar hun 
project en is te bestellen via de 
tweede QR-code.

Ons lid Lousje da Costa omschreef 
de avond als volgt:

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

Bestel het boek  
‘Bon Dia, Goeiemorgen’,  
op de website van Izaline: 
www.izalinecalister.com

https://www.voor-
dekunst.nl/project-
en/14102-bon-dia-goeie- 
morgen-educatief-project
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a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Jubileumfeest in  
Leiden: 90 jaar jong

lub Leiden 
bestond op 13 
januari 2022 
maar liefst 90 
jaar. Door de 

coronamaatregelen konden we 
dat toen niet vieren, maar dat 
werd op 10 september jl. alsnog 
op feestelijke wijze ingehaald. 
Op een sfeervolle locatie in het 
centrum van Leiden, waar je 
niet om alle blauwe en gele ver-
siering heen kon, was door een 
speciaal in het leven geroepen 
lustrumcommissie een inte-
ressant en gezellig programma 
samengesteld. Club Leiden zet 
zich (uiteraard) actief in voor 
100xTrees4Life. Aan de Unie-
president werd een cheque van 
€ 3.000,- overhandigd voor dit 
project. De ‘bomencommissie’ 
maakte bekend dat eind dit 
jaar door onze club een boom 
in Leiden geplant zal worden. 
De boom wordt genoemd naar 
Magdalena Moons, die een 
bijzondere rol speelde tijdens 
Leidens ontzet. Theatermaker 
Daniëlle Meuleman trakteerde 
ons op een korte voorstelling, 
waarin een boom uiteinde-

lijk toch de hoofdrol speelde. 
Bioloog Auke-Florian Hiem-
stra, verbonden aan het Leidse 
museum Naturalis, hield een 
boeiende lezing over de we-
reldwijde plasticvervuiling en 
vertelde wat hij daar in Leiden 
aan doet. Daarnaast was er 
muziek, een heerlijke lunch en 
vooral veel gezelligheid.

Bij een verjaardag hoort een 
cadeau. De aanwezigen ont-
vingen een mooi vormgegeven 

boek waarin de geschiedenis 
van de Leidse Soroptimistclub 
vastgelegd is. Een aantal van 
onze leden heeft velen uren 
in dit boekwerk gestoken. Het 
boek illustreert dat de Soropti-
misten ‘met de tijd mee kunnen 
bewegen’, aldus onze president 
in het voorwoord.  
Op naar het volgende lustrum!

Kijk voor een impressie van 
deze dag ook op ons twitter- 
account: @Soroptimist071  ■ 

door Maartje Verweij, club Leiden

▲   Bij feest hoort taart!

e leden van Sensorkring 1 en 2 van 
Rotterdam en omgeving hebben 
woensdag 27 juli een wel heel bij-
zonder zomeruitje gehad. Annette 
Bierman, oprichtster van Sensor-

kring 2, nodigde beide kringen uit voor een lunch 
in de tuin van haar huis aan de Rotterdamse 
Rijweg in Rotterdam.

Het was weer een prachtige dag en van alle kan-
ten kwamen vrolijk en zomers geklede leden, 32, 
vol verwachting aan. Na een doorloop kwamen 
ze in de tuin en de oh’s en ah’s waren niet van de 
lucht. In de prachtige door veel groen omsloten 
tuin stonden twee lange helemaal in het wit op-
gemaakte tafels in de lengte klaar, met bijbeho-
rende elegante witte stoeltjes. Alice in Wonder-
land was er niets bij. En regisseur Fellini zou er 

voor een van zijn films wat blij mee zijn geweest. 
Zo’n entourage maakt je blij! 

Toen iedereen een plaatsje had gevonden - het 
was weer zo’n leuk weerzien van andere club-
genoten - en Annette was toegesproken, kon de 
lunch beginnen. 
 
Voorgerechtjes kwamen vergezeld van heerlijke 
wijn op tafel en de hoofdgerechten, er was wer-
kelijk voor elk wat wils, kon je zelf halen aan een 
lange tafel waar de kok en twee dames stralend 
achter stonden. Deze lunch was klaargemaakt 
door Facet uit Hillegersberg. Een aanrader!
 
Het was enorm gezellig en er is nog lang nage-
praat. Oude banden werden weer aangehaald en 
nieuwe plannen gesmeed!  ■

Een zomeruitje!

door Agnes Frenkel, club Rotterdam-Schieland

Zomeruitje!
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Onder het motto Young meets Old, Old meets Young  

organiseerde club Alphen aan den Rijn in samenwerking met  

ClubImpuls een clubbijeenkomst die anders was dan anders. 

door Mariken Koole  •  foto's Karin van de Kar

Young meets Old,  
Old meets Young

e eigen leden  
nodigden 
(schoon- en 
klein) dochters, 
nichtjes, buur-
vrouwen en 

collega’s uit voor een leerzame 
en gezellige avond. 

Wat een succes! Met de groep 
gasten in de leeftijd van 20 tot 
40 jaar ontstaat een verrassen-
de discussie. De jongere genera-
tie heeft een andere kijk op het 
verwezenlijken van de doelen 
van het Soroptimisme. Een 
mooie toevoeging was het ver-
haal van de twee speciaal uitge-
nodigde Yossen, Jet Murris en 
president Saar van Veelen, die 
vanuit hun (leeftijds-) perspec-
tief hebben verteld waarom ze 
Soroptimist geworden zijn.

Met het mooie weer en de culi-
naire hapjes op het terras aan 
de Nieuwkoopse Plassen zijn 
alle ingrediënten aanwezig voor 
een ongedwongen sfeer. En ja, 
we zijn ook serieus aan de slag 
gegaan. Eerst nog met ‘over 
de streep’ om de geesten een 
beetje los te maken en wat let-

terlijke en figuurlijke beweging 
in de groep te krijgen. Moeders 
keken soms vreemd op als ze 
een dochter bij een vraag (bijv. 
Wie voelt zich feminist?) aan de 
andere kant van de streep had-
den verwacht en vice versa…

En ten slot het echte werk. In 
gemengde groepjes is gedis-
cussieerd over welke projecten 
Soroptimisten doen om de 
positie van vrouwen en meisjes 
te verbeteren. Met waardevolle 
uitkomsten (zie kader), waar 
wij als club weer verder mee 
kunnen!

Al met al een bijzonder geslaag-
de avond: leuke discussies, 
mooie ontmoetingen, bewust-
wording binnen de club, stevige 
nagesprekken in de auto en 
ook nog een paar enthousiaste 
vrouwen die het lidmaatschap 
overwegen. Genoeg reden om 
dit succesverhaal te delen. Wil 
je met jouw club ook een keer 
zo’n avond organiseren? Mail 
dan naar clubimpuls@soropti-
mist.nl, zij helpen graag met de 
organisatie van een bijzonder 
interactief programma.  ■

Voorbeelden van  
aandachtsgebieden 
om de positie van 
vrouwen en meisjes 
wereldwijd te  
verbeteren 

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

Bewustwording 
- Succesverhalen delen 
- Focussen op omgeving 
- Patronen doorbreken 

Educatie/informatie 
-  Geletterdheid voor alle  

vrouwen 
- Educatie ouders  
-  Leadership programma’s voor 

vrouwen 

Gezondheid 
- Geestelijke gezondheidszorg 
-  Lichamelijke gezondheidszorg 
- Anticonceptie & maandverband 

Financiën 
- Grond (=zwart goud) 
- Geld/water/micro krediet 
-  Financiële instellingen betrekken 

 Wet- en regelgeving/politiek 
-  Gelijkwaardigheid/gelijkheid 

voor iedereen 
- Naleving wetgeving 
-  Quotum (positie voor vrouwen 

 afdwingen) 

◀   Foto linkerpagina: Young Soroptimist Saar van Veelen (links) 
 in gesprek met Adrie Borgers-Dijkstra.
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  e  
stellen 

jullie 
twee 

Unieke  
Leden voor 

en horen 

van voormalig Uniebestuurslid 
en lid van de Extensioncom-
missie Ineke van Hofwegen 
uit Zwolle wat een paar jaar 
geleden de aanleiding was om 
Unieke Leden te introduceren.
“Het idee ontstond in het Unie-

bestuur in 2015. Ledenbehoud 
stond onder druk. Uit exitge-
sprekken met vertrekkende 
leden bleek dat onenigheid in 
de club een reden voor vertrek 
was, maar ook het ervaren van 
onvoldoende aandacht voor de 

Uniek zijn we allemaal. We onderscheiden ons van anderen in 

beroep, levenshouding, overtuiging, uiterlijk en gedrag. Dat maakt 

het Soroptimisme juist zo verrijkend. En toch hebben we Unieke 

Leden, een relatief jong begrip. 

De ontdekkingsreis 
van Unieke Leden

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

A C T I E ( F )a U N I E K E  L E D E N

doelstellingen van het Soropti-
misme op clubniveau”. Het  
Actieplan van het Uniebestuur 
telde vijf speerpunten, waaron-
der vernieuwing en ledenop-
bouw. Als experiment zouden 
leden zonder clubverband ver-
enigd kunnen worden. ¨Voor 
leden die wel de verbintenis 
met Soroptimist International 
voelen, maar voor wie de ver-
bondenheid met een club om 
wat voor reden ook niet meer 

paste”, aldus Ineke van Hof-
wegen.We zitten thuis bij Ineke 
rond de tafel met twee Unieke  
Leden: Cora Ritmeijer uit Zwol-
le en Johanna Tolsma uit Assen. 
Beiden kozen bewust voor het 
loslaten van hun club en voor  
de nog relatief onbekende 
positie van Uniek Lid. Ze horen 
bij de Unie, hebben volledige 
toegang tot de website, krijgen 
de Unieke Berichten en De 
Soroptimist en kunnen mee-

doen aan lopende projecten en 
clubbijeenkomsten. 

“Het werd meer van hetzelfde”
Cora Ritmeijer, specialist ou-
derengeneeskunde en coach, 
realiseerde zich een paar jaar 
geleden dat ze vanwege haar 
jarenlange clublidmaatschap 
alle vaste patronen door en 
door kende en alles al eens had 
meegemaakt. “Het was voor mij 
steeds meer van hetzelfde en ik 

▲   Unieke leden Johanna Tolsma (links) en Cora Ritmeijer vertellen over hun beweegredenen.
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vroeg me af wat ik binnen het 
Soroptimisme nog zou willen 
doen. Ik legde dat gevoel voor 
aan clubgenoot Ineke van Hof-
wegen en ik sprak ook uit dat ik 
mogelijk niet lang meer lid zou 
blijven van de club”.

Cora koos ervoor Uniek Lid te 
worden. Ze bezoekt landelijke 
vergaderingen, leest met plezier 
De Soroptimist en steekt de 
handen uit de mouwen door te 
koken voor het eetcafé Oekraï-
ne dat Club Zwolle organiseert. 
“Ik heb gekozen voor Unieke 
Leden om de verbonden-
heid met het Soroptimisme 
te behouden. Maar het is wel 
een proces, ik ben de precieze 
invulling nog aan het uitzoe-
ken. Contacten met andere 

Unieke Leden zoals we die in 
onze WhatsApp-groep hebben 
zijn daarbij heel belangrijk”. 
Het is nog een hele zoektocht 
om Unieke Leden met elkaar te 
verbinden en misschien te ko-
men tot af en toe een regionale 
bijeenkomst of een gezamenlijk 
project.

“Het jasje paste me niet meer”
Ook voor Johanna Tolsma, 
beleidsmedewerker strategie en 
beleid van de provincie Dren-
the, is de stap van clublid naar 
Uniek Lid geleidelijk gegaan. 
“Het ging bij mij met veel emo-
ties gepaard, maar ik wist voor 
mezelf dat ik de stap moest Schrijf nu in: www.vrijeacademie.nl/japin

Arthur Japin 
over zijn nieuwste roman

Wat stilte wil
Geniet van Japins meesterlijke vertellingen 
over het intrigerende leven van Anna Witsen.

Schrijf nu in: www.vrijeacademie.nl/japin

Lezing op 
dinsdag 15 

november in 
Amsterdam
11:00-12:00 uur

Met 
signeersessie! 

zetten en de club moest ver-
laten. En waarom? Laat ik het 
zo zeggen: het jasje als clublid 
paste me niet meer. Teveel vaste 
patronen, hoe we soms met 
elkaar omgingen…”. Johanna 
kende het begrip Unieke Leden. 
“Dat sprak me meteen aan. De 
Appgroep die we hebben werkt 
goed. Zowel om praktische din-
gen uit te wisselen als ook om 
te filosoferen wat je als groep 
nog meer kunt doen”. Ook de 
site van de Unie is een belang-
rijke bron van informatie voor 
Johanna.

Ineke van Hofwegen ziet deze 

relatief nieuwe vorm van 
lidmaatschap als een ontdek-
kingstocht voor iedereen. 
“Juist actieve vrouwen die de 
verplichtingen van het club-
lidmaatschap los willen laten, 
voelen voor de betrokkenheid 
die je als Uniek Lid kunt heb-
ben. Alle Soroptimisten staan 
in de database van de Unie, dus 
ook de Unieke Leden. 

Clubsecretarissen, doe er je 
voordeel mee: je kunt Unieke 
Leden benaderen als je extra 
vrouwkracht nodig hebt voor 
lokale activiteiten als Orange 
the World en Trees4Life”.  ■ 

A C T I E ( F )a U N I E K E  L E D E N
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In het hele land zijn onze clubs druk bezig met de voorbereiding 

van de nieuwe Orange the World campagne 2022. Een campagne 

die landelijk steeds beter wordt opgepakt en met de komst van 

een officiële regeringscommissaris ‘seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel geweld’, vleugels lijkt te krijgen. 

door Marilse Eerkens 

e in september 
gelanceerde 
landelijke web-
site van deze 
internationale 
campagne

laat zien dat de aanpak ook 
steeds professioneler wordt. 
Op www.orangetheworld.nl is 
nu allerlei informatie te vinden 
voor iedereen die bij wil dragen 
aan de campagne. Je vindt er 
downloadbare

posters en materialen en tool-
kits voor diverse doelgroepen. 
Ook is er een agenda waarin
evenementen aangekondigd 
kunnen worden en is er een 
verbeterde nieuws-sectie waar 
de clubs hun nieuwsberichten, 
liefst met foto erbij, naartoe 
kunnen sturen.
Wie het nieuws een beetje 
volgt zal niet twijfelen aan de 
noodzakelijkheid van actie die 
door veel Soroptimistenclubs 

wordt omarmd. In augustus 
van dit jaar meldt UN-women 
bijvoorbeeld dat we nog maar 
tien jaar de tijd hebben om doel 
5 van de ‘Sustainable develop-
ment agenda’ van de Verenigde 
Naties voor elkaar te krijgen. 
Daarvoor zullen we álle zeilen 
moeten gaan bijzetten. Doel 5,
‘Zorg voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en empo-
wer alle vrouwen en meisjes’, en 
in het bijzonder doel 5.2, ‘Neem 

a O R A N G E  T H E  W O R L D

▲  Leden van club Eindhoven voor een oranje verlicht Van Abbemuseum in 2020

Orange the World  
door Covid meer  

nodig dan ooit
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O R A N G E  T H E  W O R L D

▼  Riksta Zwart (club Zwolle) en Coot Winkler Prins van Zontaclub Zwolle

alle vormen van geweld tegen 
alle vrouwen en meisje weg, 
zowel in de openbare sfeer als 
in de privésfeer’, zijn nog heel 
ver weg: als we doorgaan in het 
huidige tempo hebben we vol-
gens UN-Women nog 286 jaar 
nodig om deze doelen te be-
reiken. Hoewel Nederland het 
in internationaal opzicht nog 
wel redelijk lijkt te doen als het 
gaat om het bereiken van die 
doelen is er geen enkele reden 
om tevreden achterover te gaan 
leunen. Want hoewel het mi-
nisterie van VWS in juni 2020 
nog meldde dat, in tegenstelling 

tot de meeste landen om ons 
heen, het huiselijk geweld tegen 
vrouwen en kinderen niet is 
toegenomen gedurende de
Corona-lockdowns, schetsen 
de instanties die kwetsbare 
groepen helpen – denk aan de 
‘Blijf van mijn lijf huizen’ en 
de Kindertelefoon – een ander 
beeld. De problemen waar dit 
soort organisaties altijd al mee 
te maken hadden namen gedu-
rende de pandemie niet alleen 
toe in frequentie, ze zijn ook 
ernstiger geworden, zo valt te 
lezen in een artikel van de NOS 
in december van vorig jaar. 

Wat dus goed zou kunnen is dat 
veel van het geweld niet for-
meel wordt geregistreerd. Deze 
theorie wordt des te meer aan-
nemelijk als je leest wat ‘The 
European intitute of gender 

equality’ schrijft over ons land 
in the Gender Equality Index 
2021: ‘No score is given to the 
Netherlands in the domain of 
violence, due to a lack of com-
parable EU-wide data’. Met 
andere woorden: of wij het wat 
huiselijk geweld betreft ‘beter’ 
doen dan andere Europese lan-
den valt niet zo goed te zeggen 
omdat wij onze data over huise-
lijk geweld niet goed of anders 
registreren dan de rest.

Werk aan de winkel dus. Kijk 
daarvoor vooral even naar de 
communicatierichtlijnen die 
zijn afgesproken tussen de 
Soroptimistclubs, Zonta en 
UN Women – je vindt ze op de 
website van de Unie. Als we als 
groep dezelfde boodschap uit-
dragen zal de boodschap beter 
landen!  ■

WE HEBBEN  
NOG MAAR TIEN 
JAAR DE TIJD OM 

DOEL 5 VAN DE  
‘SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
AGENDA’ VOOR 

ELKAAR TE  
KRIJGEN. 

Een aantal leden is actief aan de slag gegaan na 
de inspirerende bijeenkomst ActieF in Utrecht. 
Het resultaat mag er zijn: mooie posters over 
Orange the World.  ■

Posterwedstrijd
toont creativiteit  

Soroptimisten

O N T D E K  H O E  J E  K U N T  H E L P E N  O P
W W W . S O R O P T I M I S T . N L .

TENGELS@THUIS
Ken jij de grens? Zij wel! 

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN 

▲   Het winnende ontwerp van  Annelies Vethman 
(club Hoorn).

◀   Andere mooie inzendingen: linksboven  
Anneke Beuze en Sarah Noteboom (Amsterdam 
Centrum-West), rechtsboven Ilse Smaling (club 
Ede), linksonder Adriënne Dekkers (club Bergen 
op Zoom e.o. ) en rechtsonder de inzending van 
Helma, Renée en Mariët.
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tekst: Rika Morpurgo  •  foto: Green Heritage Fund Suriname

e Soroptimist International Club 
Paramaribo (SICP) is trots op 
haar bijzonder lid, de milieuac-
tiviste Monique Pool. Op 8 juli 
2022 ontving Monique uit han-
den van de Franse ambassadeur 

de Médaille Chevallier de la Légion d’Honneur. 
Dit voor haar inzet voor het behoud van de na-
tuur en haar reddend werk ten behoeve van de 
luiaards, de dolfijnen en de zeekoeien.

Het onderzoek van Monique naar de natuur en 
de ecosystemen is van zeer hoge kwaliteit. In 
2005 richtte zij  het Green Heritage Fund op 
en kreeg daardoor nationaal en internationaal 
bekendheid. De stichting zet zich in voor een 
groen, schoon en gezond Suriname. Met haar 
stichting heeft zij al meer dan 1.000 luiaards 

gered. Over dolfijnen is er nu een uitgebreide 
database. In 2015 werd Monique door CNN 
Heroes als een van de 10 finalisten geselecteerd. 
Een mijlpaal en internationale erkenning voor 
haar werk. Ze is alle vrijwilligers en sponsors 
erg dankbaar. Ook  probeert zij jongeren te inte-
resseren voor dit nobele doel: het behoud van de 
natuur en haar ecosystemen.

Scan onderstaande QR code voor een YouTube 
video van de uitreiking waarin ze zelf ook een 
en ander vertelt over haar werk.

Hoogste Franse  
onderscheiding 

Monique Pool 

 
 
www.youtube.com/
watch?v=egwjbWdnqQE

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

lke nieuwe club 
die opgericht 
wordt is bijzonder. 
De 102e club die 
verbonden is aan 

‘onze’ Unie is misschien wel 
extra bijzonder door de  
afstand. Op 8 oktober is club 
Aruba geïnaugureerd in bijzijn 
van vertegenwoordigers van 

het eiland en uit verschillende 
landen. Een feestelijke bijeen-
komst waar ook Uniepresidente 
Lotta van Croiset van Uchelen 
en SIE Past President Anna  
Wszelaczyńska aanwezig 
waren. Nora Eleonora start 
als Presidente van club Aruba 
en heeft een groep vakvrou-
wen om zich heen verzameld. 

Ambitieus en ondernemend zijn 
ze stuk voor stuk en leergierig 
ook naar hoe het gaat ‘overzee’. 
Lotta vertelt over de banden 
met clubs aan de grens met het 
oorlogsgebied in Oekraïne en 
hoe vrouwen elkaar altijd weten 
te vinden.   
Klik op de QR-code en voel je 
even een graag geziene gast bij 
de inauguratie. Lotta spreekt 
na ongeveer 5 minuten. 
We wensen club Aruba een 
zonnige toekomst!  ■

Bon bini Aruba

https://www.youtube.
com/watch?v=wGEykk-
DKL34
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aangegeven waar het geld aan 
besteed zal worden en de con-
trole daarop.  De leden kunnen 
middels een puntensysteem hun 
voorkeur aangeven. Het project 
met de meeste punten wordt het 
clubproject.” 
Uiteraard moeten projectvoor-
stellen passen binnen de Unie 
doelstellingen. De gepresenteer-
de projecten blijken vaak in het 
buitenland te liggen. Dat is toeval 
en geen bewuste strategie. Maar 
onder de rook van Wageningen 
University zijn internationale con-
tacten ook wel weer te verwach-
ten. Daarnaast worden er ook 
spontaan kleine lokale projectjes 
in de actualiteit opgezet. 
Voor club Haarlem-Kennemer-

land geldt op hoofdlijnen dezelf-
de gang van zaken voor inbreng 
en controle. Er is geregeld  
discussie over andere aspecten, 
zoals ‘moet je een evenement 
jaar in jaar uit herhalen en voor 
hetzelfde doel? Wat zijn voor-
delen, wat zijn nadelen?’ Sigrid 
Karsten, secretaris, vertelt: “Er 
zijn enthousiaste nieuwe en 
jongere leden bij gekomen. Dat 
stimuleert de discussie over 
fundraising dan wel focussen op 
mentaliteitsverandering, zoals bij 
Orange the World.”

Er is geen speciale voorkeur voor 
projecten op afstand of dichtbij. 
Een beginnend surf project in 
Zandvoort voor kinderen met 

ontwikkelingsproblemen is enke-
le jaren van harte ondersteund, 
en intussen internationaal 
bekroond. Maar ook de situatie 
in Oekraïne krijgt aandacht. De 
projecten komen binnen via de 
leden, en verzoeken van buiten-
af. “Men weet ons te vinden.”

Dat Soroptimisten hun eigen 
netwerk meebrengen, blijkt een 
belangrijke inspiratiebron voor
de keuze die gemaakt wordt. Dat 
gaat lang niet altijd rationeel. 
Zoals Sigrid zegt: “Soms val
je als een blok voor een project.”

Zo kun je óók van harte actie 
gaan voeren.  ■

Soms val je  
als n̓ blok voor  

een project
door Marga Akkerman 

Elke club heeft van oudsher te maken met fondsenwerving en  

het kiezen van goede doelen. Nationaal en internationaal is er een 

enorme vraag naar ondersteuning. Hoe kom je als club tot een keuze?

n de eerste jaren van 
mijn langdurig bestaan 
als Soroptimist kreeg 
ik de indruk dat clubs 
allemaal een uitgekiend 
beleid hadden met 
betrekking tot de proce-

dures: elke club heeft een fundrai-
se commissie en er wordt vooral 
gefocust op ontwikkelingslanden. 
Er komen steeds meer voorbeel-
den van projecten dicht bij huis. Ik 

ben benieuwd naar de onderbou-
wing van clubs voor hun keuzes en 
ging daarvoor te rade bij club Ede 
die blijkens hun website geregeld 
in buitenlandse projecten actief 
is; en bij club Haarlem-Kennemer-
land, waarvan ik uit ervaring weet 
dat er projecten dicht bij huis zijn 
gesteund.
Club Ede, bij monde van voorzitter 
Hilma Schaap, kent een doortim-
merde procedure die goed bevalt. 

“Elk lid kan een project ter finan-
ciering voorstellen. Het moet een 
project zijn uit het eigen netwerk 
van het clublid en het moet zijn 
bestaansrecht al hebben bewezen. 
Het cluster ‘externe betrekkin-
gen’ kiest uit de aangeleverde 
verzoeken in principe 3 projec-
ten. Die worden vervolgens door 
een vertegenwoordiger van het 
project gepitcht tijdens een club-
bijeenkomst. Daarbij wordt ook 

a D I S C U S S I E
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1 0 0 X T R E E S 4 L I F E 

Mali en ook hier hopen we SI 
clubs erbij te kunnen betrekken. 
Wat houdt ‘ons deel’ het project 
in? 

•  Opzetten en legaliseren van 3 
coöperaties met elk 400 vrou-
wen

•  Het trainen van deze coöpe-
raties in groepsdynamiek en 
bestuur

•  Trainen van de vrouwen in de 
bedrijfsvoering van ‘shea but-
ter’ producten

•  3 coöperaties mede voorzien 
van productiemiddelen en trai-
ning hoe deze te onderhouden

•  Training in diverse facetten van 
bedrijfsvoering, zoals boekhou-
ding en contractbeheer. 

Wat voor verschil maakt dit voor 
de Ghanese vrouwen?
Voor inwoners van Noord- Ghana 
is de Daka-rivier een onmisbare 
bron van water om te drinken, 
wassen, koken en boeren. Maar 
door een snel verlies van bomen, 
bodemvruchtbaarheid en de 
gevolgen van de klimaatcrisis, kan 
het waterpeil gemakkelijk laag 
worden en staat de rivier maan-
denlang droog. Voor de lokale 
bevolking maakt dit het verbou-
wen van voldoende voedsel moei-
lijk. Daardoor leven veel mensen 
in armoede. Maar bomen bieden 
een oplossing.
Deelneemster Kubaje uit Nakolo, 
West-Ghana, uit een soortgelijk 
project, zegt: “we hebben enorm 

100xTrees4Life  
tekent contract  

met Tree Aid
door Dietlindt Seijsener

Het bestuur van de Stichting 100xTrees4Life heeft de handtekening  

gezet voor een eerste deelproject. Ruim 70 Soroptimistclubs nemen deel 

aan het 3-jarige jubileumproject door het planten van bomen in Neder-

land en/of in Afrika om toekomstperspectief te bieden aan vrouwen.

e kregen de 
kans om in 

te stappen 
in een mooi 

nieuw 5-jarig 
project, Ghana 

Shea Landscape 
Emission Reductions Project. Tree 
Aid is met dit project actief in drie 
districten in Noord-Ghana, die on-
derdeel zijn van het enorme ‘Daka 
River Restoration’ project.     

Met onze bijdrage van € 60.000,- 
zorgt onze partner Tree Aid er voor 
dat 1.200 Ghanese vrouwen de ko-
mende jaren opgeleid worden als 
‘groenondernemers’ en 44 boom-
kwekerijen gaan opzetten. Hier 
zullen alle bomen voor dit land-
schap restoratieproject gekweekt 
gaan worden. Zoekmachine Ecosia 
is hoofdsponsor van dit project in 
Noord-Ghana en neemt met  
$ 240.000,-  deel.   

Noord-Ghana? En Mali dan…?
De veiligheidssituatie in Mali en 
sancties maken het een onze-
ker gebied.  We hebben naar de 
aarzelingen van clubs geluisterd 
én wilden niet nog langer wachten 
om een eerste bedrag in te zetten 
voor het verbeteren van de levens 
en toekomstperspectieven van 
vrouwen.
De situatie voor hen is in Noord- 
Ghana vergelijkbaar met die in 

▲   v.l.n.r. Sigrid Koetsier en Dietlindt Seijsener tekenen de overeenkomst. Rechts Emily Nelson van Tree Aid.

DE WORTELS  
STABILISEREN  
DE BODEM EN 
VOORKOMEN  

DAT VOEDZAME  
BOVENGROND 

WEGSPOELT  
BIJ OVER- 

STROMINGEN. 
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veel voordeel van de training. 
Door onze inkomsten kunnen we 
genoeg voedsel voor onze fami-
lies kopen. En we krijgen respect 
vanuit onze gemeenschap.”  
De bomen die worden geplant, 
betekenen stabiliteit en bescher-
ming voor de mensen die langs de 
rivier wonen. De wortels stabilise-
ren de bodem en voorkomen dat 
voedzame bovengrond wegspoelt 
bij overstromingen. Ze helpen 
ook de vruchtbaarheid van het 
land te verbeteren, zodat andere 
gewassen kunnen groeien en 
gemeenschappen in hun voedsel 
kunnen voorzien.Niet voor niets 
is de slogan van Tree Aid: growing 
trees to tackle poverty in Africa en 
Soroptimisten dragen daar een 
steentje aan bij. ■

Levensboom
Zusters die vol hoop acteren,
voortdurend wereldwijd actief.
Voor medevrouwen opereren,
welgemeend en inclusief.

Zusters die vol hoop acteren,
inmiddels al zo’n honderd jaar.
Die tegen onrecht ferm ageren,
zelfbewust en voor elkaar.

Zusters die dus bomen planten,
bouwen aan een Great Green Wall.
Net als groene geestverwanten,
in Holland, Mali, overal.

Zusters die dus bomen planten,
dat is vandaag ook hier ‘t geval.
Een actie van wat “Orange”klanten,
het lijkt wel op de zondeval.

Want was ‘t niet in d’ Hof van Eden
dat Adam van een appel at.
Een vrucht door Eva hem gegeven,
het resultaat: een vijgenblad.

Verboden werd een vrucht te plukken
van de volle levensboom.
Ze moesten weg, werden verbannen,
vol verdriet en vol van schroom. 

Maar lieve zusters … ga maar poten,
‘k weet uw gespit is goed bedoeld.
‘k Verwacht een oogst van vele noten,
maar … dat had ik al voorvoeld.

© Eddie Zinnemers

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

B L O G

 
Video Kubaje’s story: 
https://youtu.be/
k8H2Je21cHw

Meer weten?  
Mail naar 100jaar@soroptimist.nl

Ghana

Gushegu

Mion
Yendi Municipal
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   ré kwam in 1914 
in Rotterdam ter 
wereld als Griet-
je Pleuna Maria 
van Dijk. Zij werd 

onderwijzeres in een klein dorpje 
in de buurt van Rotterdam en 
ontmoette daar Adriaan Keller, 
de zoon van een boerenechtpaar 
op het eiland van Dordrecht. De 
ouders van Adriaan waren erg 
blij met Gré. Adriaan was name-
lijk doof geboren en zijn ouders 
hadden nooit gedacht dat hij de 
boerderij zou kunnen overne-
men. Ja, misschien met een ster-
ke vrouw naast zich. En die sterke 
vrouw was Gré! Dat sterk zijn was 
ook wel nodig, want het ging om 
een boerenbedrijf met 80 hecta-
re grond eromheen en een eigen 
toegangsweg van 2,5 km. Het 
lieve onderwijzeresje werd een 
zakelijke en eerlijke boerin. 
 
Een sociaal actieve vrouw 
Zij hield van haar man en had 
respect voor hem. Samen runden 
zij het bedrijf, waarbij Gré de za-
kelijke kant en het onderhandelen 
op zich nam. Zij communiceerde 
met Adriaan via liplezen, op het 
gebruik van gebarentaal rustte in 
die tijd nog een taboe. Haar stem 
gebruikte zij hierbij alleen als de 
kinderen in de buurt waren. 

Gré was, naast een zakelijke boe-
rin ook een sociaal actieve vrouw. 
Samen met een aantal vriendin-
nen richtte zij direct na de Twee-
de Wereldoorlog de bond van 
plattelandsvrouwen op en in 1952 
stond zij aan de wieg van Sorop-
timistclub Dordrecht. Via deze 
club kwam ik in contact met Truus 
Treep, een clublid dat Gré goed 
gekend heeft. Gré was een vrien-
din van haar moeder en Truus 
bracht als kind vele uren door op 
de boerderij van ‘tante Gré’.  
 
Israël 
Het Soroptimisme werd haar met 
de paplepel ingegoten. Binnen 
de club luisterde men naar Gré. 
Zij had een duidelijke mening 
en werd al snel president. Ook 
landelijk werd ze actief. In de 
periode 1962 tot 1964 was Gré 
president van de Unie en maakte 
zij vele reizen naar het buiten-
land, waar zij altijd contact zocht 
met Soroptimisten ter plekke. 
Een mooie anekdote is dat zij 
op reis in Israël in het ziekenhuis 
terecht kwam. Gebruikelijk was 
daar dat de familie de verzorging 
op zich nam. Gré belde met háár 
familie, zijnde de Soroptimisten 
in Israël en de verzorging was ge-
regeld. In 1971 vond ze het nodig 
dat Truus als jonge vrouw van 24 

jaar Soroptimist werd, een Young 
Soroptimist ‘avant la lettre!’. Gré 
vond dat dat bij een goede op-
voeding hoort. Door kleindoch-
ter Grietje Keller is in 2016 de film 
Oma Keller gemaakt. Hierin zie je 
dat Gré ook andere kanten had. 
In deze film blikken haar beide 
zoons terug op een moeder, waar 
ze enerzijds bewondering voor 
hadden, maar die ook dwingend 
kon zijn en een flinke stem had in 
de keuzes die haar zoons maak-
ten bij het volwassen worden. 
 
Oma Keller 
Gré overleed in 1978 vrij plotse-
ling aan een hartkwaal. Na haar 
overlijden werd de boerderij ver-
kocht. In diezelfde periode werd 
door de Unie het vakantiehuis 
in Epen aangekocht. Het geld 
daarvoor werd bijeengebracht 
door donaties van Soroptimisten, 
waaronder Gré en ter nagedach-
tenis aan deze president die 
veel voor de Unie betekend had, 
kreeg het huis de naam Gré Kel-
lerhuis. Geïnteresseerd geraakt? 
Bekijk dan de film Oma Keller!  ■

Bronvermelding:  
-   Interview met Truus Treep,  

lid Soroptimist club Dordrecht
-   De film Oma Keller op YouTube
-   Archief van de Unie

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

door Ineke van Hofwegen
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■   11 N O V E M B E R  

film Sisters in Law (fundraising) 

■    2 3 T/ M  26 N O V E M B E R   
Viering 75-jarig jubileum club 
Curaçao.

■   2 5 N O V E M B E R 

Startbijeenkomst  
Orange the World 

 
■   26 N O V E M B E R

     Strijkorkest Metamorphosen 
(fundraising) 

■   7 D E C E M B E R   

In gesprek met het bestuur  
(online) 

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

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

vrouwen en meisjes
2  Het verbeteren van duurzame mogelijkheden  

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

meisjes en het bevorderen van deelname van  
vrouwen aan vredesoplossingen

4  Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang  
tot goede gezondheidszorg

5  Het betrekken van vrouwen bij duurzame  
ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen  
van klimaatverandering en natuurrampen
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ong senioren: wie 
zijn ze en wat doen 
ze? De initiatief- 
nemers in de Steden-
driehoek hebben hier 
een heldere kijk op: 
een andere levens-
fase, met een eigen 

dynamiek en de universele 
behoefte om elkaar te blijven 
zien. n deze fase waarin we 
vaker de ruimte nemen om 
op vakantie te gaan, op klein-
kinderen te passen, op andere 
tijden bij elkaar te komen en 
misschien ook wel leeftijd 
gerelateerde onderwerpen te 
bespreken. 
Als een levensfase met zoveel 
andere aspecten niet meer 
helemaal aansluit bij de actieve 
Sorren (moeder)club is deelna-
me aan de Jong senioren een 
natuurlijke stap en blijf je deel 
uitmaken van een groep vrou-
wen die Soroptimist is of lange 
tijd Soroptimist is geweest. 
Zo kan ook ruimte gemaakt 
worden voor de vakvrouwen 
van nu om nieuwe wegen in te 
slaan.

Het begrip ‘Jong’ senioren 
spreekt ons aan omdat we op 
vele fronten nog actief zijn.  
Het uitgangspunt is om samen 
– overdag – leuke en interes-
sante activiteiten te onderne-
men. Zo is er veel gewandeld, 
zijn landgoederen en musea 
bezocht en hebben we van 
concerten genoten. Het komt 

geregeld voor dat een Sorop-
timist van één van de regio-
clubs (Apeldoorn, Deventer, 
Apeldoorn Sorgeloos, Zutphen) 
onze gids is bij een activiteit. 
Uiteraard blijven we alert op de 
behoefte aan verandering van 
de structuur maar vooralsnog 
genieten we van inspirerende 
bijeenkomsten.  ■

Op pad met   
Jong senioren

door Lous Thomson-Molenaar, Apeldoorn

▲   Dames met een enorme ‘staat van dienst’ die actief blijven en nu  
tijd hebben voor hobby’s van weleer. Praten over toen, maar ook  
vooral over nu.

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



Schrijf mee!
Veel onderwerpen vragen om een artikel  
in De Soroptimist of andere media.  
Versterking voor onze redactieploeg is  
dan ook van harte welkom. Meer weten? 
Mail mij op redactie@soroptimist.nl en  
ik vertel je graag meer. 


