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      u de ‘drukke’ Wintervergadering 
weer achter de rug is en het 
voorjaar in aantocht, richten  
we ons vol energie op onze  
toekomst. En die is beloftevol. 
De charter van de Young  

Soroptimists Amsterdam 2021 op 10 april.  
De zomervergadering met aandacht voor ons  
100 jarig bestaan wereldwijd. In Nederland 
kunnen we dit meevieren met het gezamenlijke 
project 100xTrees4Life. Een belangrijk aspect 
van Soroptimist International is de wereldwijde 
verbinding. En die kwam heel dichtbij op mijn 
verjaardag op 14 januari, toen ik 60 werd.  
Nauwelijks wakker had ik al felicitaties uit  
Brisbane. En de berichtjes bléven binnenkomen.  
Een hoogtepunt was de aubade (tekst is  
verkrijgbaar) in mijn tuin door enkele UB-leden 
en leden van mijn club Ede, maar ook van  
Bennekom-Beekdal en Rhenen-Veenendaal.  
En dan die taart! Geweldig, superlief, dank jullie 
wel: you made my day! Onze 100 clubs organi-
seren veel interessante online bijeenkomsten, 
om toch vooral aan fondsenwerving te kunnen 
doen. En dat doen ze goed. Vermeldenswaard is 
dat de giften van de Nederlandse Unie, Surina-
me en Curaçao, in de periode 2019-2020 op het 
zelfde niveau gebleven zijn qua omvang als die 
in het jaar 2018-2019. Ik hoop dat jullie door de 
hernieuwde website onze nieuwsbrieven beter 
ontvangen en dat jullie elkaar onderling goed 
kunnen vinden. Door problemen met de oude 
website richtten clubbestuurders zich vaak direct 
tot ons of het Uniesecretariaat. Begrijpelijk, maar 
niet meer nodig. Alles staat goed vindbaar op de 
nieuwe site of in de ledendatabase.  
Ik wens jullie hele fijne Paasdagen!  ■

De giften van de Nederlandse 

Unie, Suriname en Curaçao zijn 

in het corona-boekjaar 2019-2020 

op het zelfde niveau gebleven  

als die in het jaar daarvoor.
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M I J N  V E R H A A L

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

en leven met vriendinne-
tjes, nichtjes, vrijheid, een 
grote tuin, kippen, bloemen. 
Het was puur en gezond. 
Eigenlijk ook het begin van 
circulair denken: veel aan-

dacht voor eigen voedsel verbouwen, bemesten, 
hergebruiken”.  
Kasia Kujawa studeerde af als environmental 
engineer aan de Poznań University of Techno-
logy, waarna ze er aan de slag ging als docent en 
onderzoeker op het gebied van afvalwaterzui-

Soroptimist Kasia Kujawa-Roeleveld uit Wageningen groei-

de op in Polen in de jaren dat het land sterk communistisch 

was georiënteerd. Desondanks was haar jeugd paradijselijk 

dank zij het familiehuis, hoog opgeleide en onafhankelijke 

ouders en grootouders bij wie ze opgroeide.

Kasia Kujawa op de bres 
voor vrouwenrechten  

en milieu 
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vering. Als studente uit een stimulerend gezin 
zocht ze naar een mogelijkheid om op haar 
vakgebied te promoveren. Die vond ze in Wage-
ningen.

Wageningen, where is that?
“Wageningen? Where the hell is that?”. Maar 
ze ging. “Een kleine kamer, 15 kilometer van de 
universiteit. Ik mocht meedraaien bij de univer-
sitaire vakgroep Milieutechnologie en meteen 
met onderzoek beginnen. Er was een laborato-
rium met een eigen proefinstallatie voor wa-
terzuivering. Een shock voor mij, zoveel moge-
lijkheden! Na drie maanden werd mijn periode 
verlengd. Ik mocht samen met de professor een 
paper schrijven, die gepubliceerd werd in een 
internationaal tijdschrift. Zoiets had ik in Polen 
nog nooit meegemaakt”. Haar eerste kennisma-
king met Wageningen werd extra interessant, 
toen ze er Paul Roeleveld ontmoette. “Hij is nu 
mijn man”.

De eerste periode was zo positief dat Kasia in 
1995 definitief koos voor Wageningen Univer-
sity. Ze ging er promotieonderzoek doen en 
haalde haar PhD in 2000. Haar colleges en 
onderzoeken richtten zich in eerste instantie 
vooral op het zuiveren van afvalwater. “Stikstof 

en fosfaten verwijderen. Als die geloosd worden 
met het water krijg je ongewenste algengroei, 
met veel nadelige gevolgen”. Het onderzoek is nu 
meer en meer gericht op circulaire processen. 
“Het terugwinnen van waardevolle stoffen voor 
hergebruik, bijvoorbeeld voor voedselproductie 
en vergroening van steden”. Dergelijke techno-
logieën worden over de hele wereld toegepast. 
Kasia begeleidt studenten van Wageningen 
University ook in landen als India, Bangladesh 
en Vietnam. “Het zijn opkomende economieën 
die onze technologie op het gebied van zuivering 
van afvalwater leren gebruiken bij het inrichten 
van duurzame steden. Mijn hart ligt heel sterk 
bij die landen”. 

Dat ze na haar promotie verbonden bleef aan 
Wageningen University was een bewuste keus. 
“Maar wel met een dilemma: in die tijd stopte 
mijn vader in Polen met zijn werk als eigenaar 
van het grote ingenieursbureau dat hij had op-
gericht en ontwikkeld. Hij ontwierp onder meer 
drinkwater- en rioolsystemen, inclusief rioolwa-
terzuiveringen. De vraag was of wij dat bedrijf 
zouden overnemen. Na zorgvuldige afweging 
was het antwoord: nee, we blijven hier. Mijn 
roeping en mijn werk liggen in Wageningen en 
van daaruit over de hele wereld”.

“Polen propageert al jaren een sluimerende 
conservatieve agenda. Vrouwen mogen  

niet zelf beslissen. Ze worden gestraft door 
conservatieve mannen”.

Vrouwenrechten
Inmiddels woont en werkt ze al 25 jaar in Wa-
geningen. De band met Polen, haar familieleden 
daar en vrienden van vroeger is onverminderd 
sterk. Haar ouders, 79 en 80 jaar, komen elk 
jaar langs in Nederland. “Ze zijn superfit. Mijn 
moeder gaat dolgraag in achtbanen of hangt 
in een paraglider!”. Een paar keer per jaar zet 
Kasia zelf koers naar haar geboorteland, als 
corona dat toelaat. De economie en de politiek 
van het land houden haar bezig. De laatste tijd 
maakt ze zich zorgen over vrouwenrechten in 
Polen, zoals de steeds strenger wordende abor-
tuswet. “Voor 1989 stond de Poolse regering 
los van de katholieke kerk. Abortussen von-
den op grote schaal plaats, ook bij vrouwen uit 
West-Europa. Maar sindsdien wordt de invloed 
van de kerk steeds groter. Polen propageert al 
jaren een sluimerende conservatieve agenda: 
anti-feminisme, anti-abortus, anti-lhbtq en 
pro-traditionele familie. De vrouwen om wie 
het gaat mogen niet zelf beslissen. Ze worden 
gestraft door conservatieve mannen”. 

De afloop is ongewis. “Maar Poolse vrouwen 
zijn sterk! Kijk naar die demonstraties, het gaat 
door! Er is zo’n behoefte aan verandering in de 
politiek. Het moet wijzer en liberaler.”  ■ 

geboren: 7 februari 1968, 
Żary, Polen

privé: getrouwd met  
Paul Roeleveld,  

twee studerende dochters:  
Eva van 20 en Anna van 19 
+ Engelse cocker spaniel 

Tommy.

opleiding: lyceum en univer-
sitaire studie Environmental 

Engineering in Polen;  
promotieonderzoek (PhD) aan 

Wageningen University

werk: docent en onderzoeker 
op het gebied van Circular 

Water and Sanitation

nevenfuncties:  
projectbegeleiding onder 
meer in India, Bangladesh, 

Vietnam

lid van: club Wageningen e.o.  
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N I E U W S  U I T  D E  R E G I O N I E U W S  V A N  D E  U N I E

H et was een 
enorme klus. 
Maar hij is  
geklaard.  
64 dozen met 
archiefmateriaal 

van de Unie uit de periode 1983 
tot en met 2013 zijn geselecteerd,  
geordend en overgedragen aan  
Atria, dat onze geschiedenis 
beheert. Eind december 2020 
heeft de Archiefwerkgroep de 
werkzaamheden voor het archief 
van de Unie afgerond. Met goede 
moed en volharding hebben 
Heleen Gall, Margreet Palies en 
ondergetekende de archief- 
stukken geordend. Wat troffen 
wij indertijd aan? Een volgepropt, 
stoffig fietsenhok naast het  
Bureausecretariaat in het  

Louise Wenthuis in Amsterdam. 
Nu is er een overzichtelijke 
inhoud in dozen, die verder 
verwerkt wordt bij Atria, het 
Nederlands kennisinstituut voor 
emancipatie en vrouwen- 
geschiedenis .  
 
Sinds de oprichting in 1935  
verzamelt Atria archieven van 
vrouwen en van hun organi-
saties. Atria beheert ruim 700 
verschillende archieven van per-
sonen en organisaties. Archief-
stukken van de jaren 1928 tot 
1983 van het Soroptimisme zijn 
daar al ondergebracht. Nu zijn 
daar ook de stukken van 1983 
tot 2013 aan toegevoegd. En dat 
geeft van de geschiedenis een 
goed beeld. Let wel, de archief-

stukken van de clubs zijn daar 
niet bij. Vanaf 2013 digitaliseert 
het bureausecretariaat de nieuwe 
archiefstukken. In de toekomst 
is het plan om ook bij Atria alles 
te digitaliseren. Dan pas is het 
archief ontsloten en kan het  
digitaal geraadpleegd worden. 
Het feit dat de papieren de 
afgelopen jaren diverse keren in 
het Bureausecretariaat moesten 
worden verplaatst, maakte het 
voor ons soms moeilijk om alles 
te sorteren en bij elkaar te voe-
gen. Toch was het een interes-
sant karwei om de ontwikkeling 
in de Unie te zien. Conclusie: het 
archief schept een beeld van de 
inzet van talloze Soroptimisten 
om door de jaren heen onze 
doelstellingen waar te maken.  ■

Moestuintjes voor de MAMAS

door Jacqueline Deurloo

‘MAMA’ is in Zuid-Afrika een erenaam voor 
sterke, indrukwekkende vrouwen die kinderen 
helpen in ernstige armoede. Ze geven de kinde-
ren brede zorg, zoals voeding, gezondheidszorg, 
schoolbegeleiding en héél veel liefde. Met de 
steun van de MAMAS worden kinderen uit de 
gevangenis van armoede gehaald en kunnen ze 
gezond opgroeien en weer over een toekomst 

dromen. Club de Roos van Schagen steunde in 
2019 al een project van Kinderfonds MAMAS.  
Toen zij ons benaderden voor nieuwe steun  
in 2020 hoefden wij hier niet lang over na te 
denken. Met de nieuwe steun kunnen de  
MAMAS samen met de families in Zuid-Afrika 
50 moestuintjes aanleggen. Ook in Zuid-Afrika 
raakt de coronacrisis vooral de zwaksten. De 
MAMAS hebben de afgelopen maanden vele 
duizenden gezinnen bijgestaan met voedselpak-
ketten, maar dat is geen duurzame oplossing. 
Door zelf groenten en fruit te verbouwen, kan 
een familie dagelijks gezond en gevarieerd eten. 
De families worden gecoacht door ervaren tuin-
ders. De groenten en het fruit die de families 
overhouden kunnen ze op de markt verkopen 
waardoor ze extra inkomen genereren.

Wenskaarten voor Dhaka
door Audry Hoemakers

N 
ormaal gesproken organiseert vrouwenclub 
Dunya jaarlijks een activiteit om geld te genereren 
voor een goed doel. Maar vanwege de pandemie 
kan dat niet, dus besloot de club een wenskaar-
tenset te maken. In deze coronatijd is het schrijven 
en versturen van kaarten een mooie manier om ie-

mand te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Dunya vroeg 
zes vrouwelijke kunstenaars en vormgevers uit Enschede om een 
ontwerp te maken, waarbij de kracht van de vrouw centraal staat. 
Iedere kunstenares deed dit vanuit haar eigen discipline en in-
valshoek. Om de kaarten te laten drukken en om de makers een 
vergoeding te geven, startte Dunya een succesvolle crowdfunding 
campagne. De kaarten zijn te koop via diverse webshops, zoals die 
van de Soroptimisten. De opbrengst gaat naar Amader Nir, een  
tehuis voor slachtoffers van vrouwenhandel in Dhaka, Bangladesh.

kijk 
op pag. 
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Hoofd- 
redacteur:

wat voor 
jou?
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endy is ad-
junct-directeur 

van Wetterskip 
Fryslân en Gronin-

gen Westerkwartier. 
“Ons waterschap wil energie-
neutraal zijn in 2030. En dat 
betekent een grote investering 
in gemalen, die de essentie zijn 
van ons werk: het water zodanig 
doorvoeren dat er niet teveel in 
de sloten zit. Er zijn honderden 
gemalen, het 100 jarige Wou-
dagemaal nog op olie gestookt, 
de andere elektrisch aangedre-
ven. Wij gaan nu voor fossielvrije 
brandstoffen. Hetzelfde geldt 
voor de verwarming van onze 

eigen gebouwen, elektrische  
auto’s voor de medewerkers,  
et cetera. Zo leveren wij een sub-
stantiële bijdrage aan de doel-
stellingen van de BV Nederland 
en de BV Europa. Met een goede 
bedrijfsvoering zijn wij ook een 
voorbeeld voor onze 600 mede-
werkers qua duurzaamheid en 
energiebesparing. Het is onze 
rol als partner in het overleg met 
provincies en gemeenten.“

Riksta is directeur van het Drink-
waterbedrijf Groningen. “Qua 
duurzaamheid richten we ons  
op de eigen productielocaties  
en de kantoorlocaties. We plaat-

sen overal zonnepanelen, we 
rijden zoveel mogelijk elektrisch. 
We kijken met een schuin oog al 
naar waterstof voor de mobiliteit 
voor de toekomst. Het algemene 
en maatschappelijke belang van 
ons bedrijf, duurzaam zorgen 
voor betrouwbaar en betaalbaar 
drinkwater, gaat hand in hand 
met duurzaamheid.”

Warmtestad 
“In 2014 hebben we met de ge-
meente Groningen een dochter-
bedrijf opgericht, Warmtestad. 
Warmteopwekking is één van de 
manieren om de stad te ver-
duurzamen. En daar komt onze 

Twee bevlogen Soroptimisten, actief in watermanagement. 

Riksta Zwart van club Zwolle en Wendy Zuidema-Haas, Uniek lid, 

proberen elk in hun eigen werkring een bijdrage te leveren aan 

een duurzamere samenleving.

‘ENERGIETRANSITIE  
VERGT COMMUNICATIE  

EN DRAAGVLAK’

kennis van infrastructuur goed te 
pas. Als drinkwaterbedrijf heb-
ben wij al 141 jaar ervaring met 
infrastructuur, ondergronds en 
van bronnen. Die zetten we nu 
in voor de warmtenetten. Doel 
is om zo 10.000 woningen te 
verwarmen.” Wendy vult aan dat 
in het Friese Heeg iets vergelijk-
baars gebeurt, op kleinere schaal, 
om het hele dorp van warmte te 
voorzien: Warm Heeg. “De warm-
te halen we uit het Heegermeer: 
verschillen in temperatuur van 
het oppervlaktewater worden 
omgezet in energie.” 
Riksta vervolgt: “We maken 
onder meer gebruik van de 
restwarmte van datacenters en 
warmte- en koude opslag. Het 

is een zoektocht naar duurzame 
bronnen voor het collectieve 
warmtenet.”

Riksta merkt hoe belangrijk het 
is om de omwonenden te be-
trekken bij de energietransitie. 
“Je moet de betrokkenen goed 
voorlichten over de bron die je 
gebruikt, hoe de warmte opge-
wekt wordt. Je moet voorkomen 
dat er beelden ontstaan die niet 
kloppen. Ik vind communiceren 
en draagvlak en betrokkenheid 
krijgen de belangrijkste uitda-
ging van de energietransitie.”
Volgens Wendy geldt dat ook 
voor interne betrokkenen. “Als 
ambtelijke dienst moeten we 
er in bestuursvoorstellen nog 

steeds op letten dat de ener-
gie- en duurzaamheidsambities 
benoemd blijven. Die worden 
dan meestal wel overgenomen, 
maar het huidige bestuur heeft 
er geen extra budget voor over. 
Het zijn lange termijninvesterin-
gen met kostbare technologieën. 
De acceptatie daarvan is heel 
belangrijk en daarom is zo’n 
dorp als Heeg aansprekend.” Ook 
Riksta benadrukt het belang van 
de lange termijn als denkkader. 
Hun visie: ’voorkomen is beter 
dan genezen’, en ‘wie niet antici-
peert loopt uiteindelijk dood’.  ■

Voor meer informatie zie: 
www.warmtestad.nl en  
www.warmheeg.nl  

door Marga Akkerman

O N Z E  W E R E L D

▲   Wendy Zuidema op de boeier Catharina waar het Wetterskip vaak gebruik van maakt. (foto: Stefan Martens)
      inzet: Riksta Zwart op het najaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk 
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Gré Kellerhuis 
Epen (Zuid Limburg)

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

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

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

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

aan grekellerhuis@soroptimist.nl. De beheerders 
Mariette van Strien (0630401769) en Julia Neumann 
(0653682810), leden van club Zuid Limburg, geven 

graag meer informatie.

Soroptimare
Ouddorp (Zuid Holland)

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

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

de Slikken van Flakkee. 

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

soroptimare@soroptimist.nl. De beheerders  
Sarette Bakelaar (0652035291) en Ite Kranse 

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

uitsluitend 

te boeken door  

Soroptimisten

uitsluitend 
te boeken door  
Soroptimisten

larice Gargard (foto's), met 
Hasna El Maroudi winna-
res van de Soroptimistprijs 
2020, introduceerde het 
thema. Samen brengen zij in 
hun Lilith Magazine femi-

nistische en bevlogen journalistiek om 
vrouwen en mensen in de marge een podi-
um te bieden. Diversiteit lijkt hun han-
delsmerk. Gargard hield in haar bijdrage 
een pleidooi om zelf te onderzoeken hoe 
je kunt bijdragen aan een gelijkwaardiger 
wereld. Dat kan door naar jezelf te kijken: 
hoe richt ik mijn leven in en wie laat ik 
toe? Maar ook door naar de inrichting 
van de samenleving te kijken: wie heeft 
geen toegang tot die samenleving op basis 
van wat voor reden dan ook (uitsluiting, 

onderdrukking, kleur) en hoe kan ik mijn mogelijk-
heden inzetten om daar verandering in te brengen. 
Vervolgens wees Raja Felgata, grondlegger van 
kleurrijke top100, op de communicatieverschillen 
tussen witte vrouwen en vrouwen van kleur. Ze be-
noemde het verschil tussen de Nederlandse directe 
communicatie en de indirecte micro-agressie die op-
speelt in de communicatie met een vrouw van kleur. 
Zij bepleitte het rechtstreeks aan de orde stellen van 
opkomende irritaties.

Tulay Berk van club ‘s Gravenhage kwam op haar 
zesde jaar vanuit Turkije naar Nederland en  
voelt zich al jaren thuis in haar club. Daar is veel 
uniformiteit, in welstand en in leeftijd. Voor meer 
inclusiviteit zouden er ook leden moeten komen  
uit andere wijken en uit andere leeftijdsgroepen. 
Anne-Rose Abendanon van club Paramaribo, is ook 
al jaren Soroptimist. “Men zegt: onbekend maakt 
onbemind. Maar om aan de slag te gaan met je eigen 
vooroordelen, kun je beter uitgaan van ‘onbekend 
maakt nieuwsgierig’. Als je kennis maakt met een 
ander, stel dan vooral vragen, wees positief nieuw-
gierig. Wie is je vader, wie is je moeder? Het zijn 
uitstekende vragen om in dialoog te gaan.”

De laatste bijdrage was van Karin Seydel (club 
Apeldoorn), psycholoog. Zij is in Nederland geboren 
nadat haar Indonesische familie naar hier gevlucht 
was. Haar vragen: van waaruit kijk je naar je me-
demens? Kijk je naar de overeenkomsten of naar de 
verschillen? Draag je de bril van nieuwsgierigheid 
of zie je bij voorbeeld vooral de donkere huidskleur 
van de ander? In de groepsbespreking van deze 
introducties ontstond het nodige besef van de eigen 
blinde vlekken. Zijn wij nieuwsgierig genoeg? Een 
inspirerend onderwerp voor op de clubagenda. 

Op de website zijn alle bijdrage gemakkelijk terug 
te kijken, zoek daarvoor op Wintervergadering op 
intranet.  ■

Diversiteit en inclusie was het thema van het middagprogramma 

van de Wintervergadering op 13 februari, wederom geheel online. 

De organisatoren hadden vijf vrouwen bij elkaar gebracht, die elk 

vanuit hun eigen migratie-achtergrond vertelden over hun  

ervaringen en tips gaven voor een betere dialoog.

Wintervergadering: Zijn wij 
nieuwsgierig genoeg?

door Marga Akkerman

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

door Lineke Stoop

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de zes Haagse Soroptimistclubs 
verenigd in ‘In en Om’ vond de 
lezing in het kader van de jaarlijkse 
10 december bijeenkomst online 
plaats. Zo kon deze traditie tóch 
doorgaan. Ruim 90 Soroptimis-
ten lieten zich inspireren door het 
levensverhaal van Leila Prnjavorac 
(zie foto), die in 2020 Haags Vrij-
heidsambassadeur was in het kader 
van 75 jaar Vrijheid. Leila kwam als 
vluchteling naar Nederland tijdens 
de Balkanoorlog in de jaren 90, die 
diepe sporen naliet in haar familie. 
Ook zelf ondervindt ze daarvan de 
gevolgen, maar ze heeft zich toch 
kunnen ontwikkelen tot presenta-
tor en projectcoördinator. Op haar 
beurt probeert zij nu jongeren te 
inspireren met haar ervaringen.
Na de indrukwekkende lezing over-
handigden de zes Soroptimistclubs 
uit de regio Den Haag een cheque 
van € 1.750,- aan Stichting Perspek-
tief voor een voorlichtingsfilm. 
Stichting Perspektief biedt hulp aan 
slachtoffers van huiselijk geweld, 
daklozen en mensen die (nog) niet 
zelfstandig kunnen wonen.

door Joke ten Kate

De uitreiking van de Gouden S.T.E.M., een competitie over  
mensenrechteneducatie voor vmbo-scholen in Haarlem, gaat 
door ondanks alle beperkingen door corona. Wel kan club  
Haarlem wat hulp gebruiken met het opzetten van een hybride 
of online evenement en technische steun daarbij. Wie meldt 
zich bij goudens.t.e.m.vmbo@gmail.com?

De eerste uitreiking in 2019 was een openbare avond waarin vijf 
koppels genomineerden het eindresultaat van hun opdracht 
voor het eindexamenproject mensenrechten presenteerden 
voor een publiek van ouders en docenten. De uitslag en de 
prijsuitreiking volgden direct met een glaasje toe. Het jaar  
daarop lukte dat niet door corona. De lessen waren al wel  
gegeven, maar er was geen prijsuitreiking. De leerlingen van de 
vijf beste werkstukken kregen een boek. Nu aan het begin van 
2021 zijn we gewaarschuwd en laten we ons niet meer verras-
sen. De Gouden S.T.E.M.- commissie bereidt drie uitreikingen 
voor. Een reguliere, een hybride en een 100% digitale variant. 
Dit is sneller opgeschreven dat verwerkelijkt. Hoe waarborg je 
gelijke kansen? Wat is er aan kennis en techniek nodig?  
Daarom vragen we Soroptimisten om hulp onder het motto: 
Empowerment van Soroptimisten voor Soroptimisten.

Gouden S.T.E.M  
gaat door!

▼  De uitreiking van de Gouden S.T.E.M. in 2019

Vrijheid 
belicht

Op zoek naar een leuke 
job in het hart van het 

Soroptimisme?
De Soroptimist zoekt een 

nieuwe hoofdredacteur. 
Een leuke functie in het 
hart van het Soroptimis-

me in Nederland. Een 
kans om de organisatie 

goed te leren kennen en veel 
interessante vrouwen te spreken. Iets voor jou? 
Reageer en laat je informeren! 

De Soroptimist is het magazine van de Unie van 
Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en 
Curaçao. De doelgroep bestaat uit leden van de 
Unie en derden, met name die geïnteresseerd 
zijn in onze activiteiten of lid willen worden. 
Het magazine verschijnt drie keer per boekjaar 
en wordt per post aan huis bij de 3.200 leden 
bezorgd. Artikelen uit het blad worden ook via 
website en sociale media verspreid.

Voor dit magazine zoeken wij per 1 augustus 
een nieuwe hoofdredacteur. Haar werkzaam- 
heden bestaan uit:

•  Samenstellen, opmaken, corrigeren en laten 
drukken van drie uitgaven per boekjaar

•  Aansturen van een redactieteam van  
vrijwilligers, een vaste vormgever en drukker

•  Het bewaken van diversiteit, uitstraling,  
identiteit en imago van het Soroptimisme in 
het magazine

•  Contact houden met sociale media en bestuur-
ders voor verbinding met andere uitingen, 
onder meer middels deelname aan bijeenkom-
sten van de werkgroep Sterk Merk Soroptimist

•  Bewaken van het budget, dat jaarlijks wordt 
vastgesteld door het Uniebestuur

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail 
naar: bureausecretaris@soroptimist.nl. Voor 
meer informatie kun je mailen naar de huidige 
hoofdredacteur Helma Coolman via redactie@
soroptimist.nl. 

Diverse nummers van De Soroptimist kun je 
inzien via https://www.soroptimist.nl/wie-zijn-
wij/de-soroptimist/

wat
voor
jou?
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Op weg naar inclusiviteit
november 2020 – januari 2021  •  Emmen 

door Ali Zingstra

november 2020
Het thema ‘geweld achter de voordeur’ van Orange the World past 
perfect in coronatijd. De uitdaging is meer dan ooit: hoe bereiken we 
zoveel mogelijk mensen. Vorig jaar zijn we een brede samenwerking 
‘Orange Emmen’ gestart. De Syrische vrouwengroep haakte als eerste 
aan. Ze hielden bijeenkomsten over huiselijk geweld en vrouwen- 
besnijdenis, samen met Somalische vrouwen. Orange Emmen bestaat 
inmiddels uit tien organisaties, multiculturele groepen, jongeren, 
ouderen en een organisatie die zorgt voor opvang bij huiselijk geweld. 
Via onze whatsappgroep en de facebook pagina ‘Orange Emmen’ was 
iedereen snel gemobiliseerd. Het Atlastheater kleurde oranje. Verder 
een grote banner op het Atlasscherm, berichten in de weekbladen en 
een interview door de plaatselijk omroep met de wethouder en mij. 
Orange Emmen breidde uit met een elfde partner ‘Emmen Verwel-
komt’, gelieerd aan de winkel en het ontmoetingscentrum ‘Samen’. 
Dit betekende een nieuwe dynamiek met een winkel voor verkoop van 
Orange Emmen spullen, twee jonge maatschappelijke stagiaires, twee 
lege winkelpanden om oranje in te richten en een drukkerij als sponsor 
voor de posters, flyers en visitekaartjes. Drie weken stonden we op de 
warenmarkt met onder meer de chocoladerepen. In onze marktkraam 
stonden behalve vijf Soroptimisten ook raadsleden en mijn zusters uit 
Syrië, Jemen, Egypte en Somaliland.     

december 2020 
‘Break the Silence’ van de skagroep the Roosterz uit regio Emmen is 
geschreven door gitariste Wilmar Janssen, zelf slachtoffer van hui-
selijk geweld. Ik heb destijds meegespeeld in de clip. Wij mogen het 

nummer gebruiken voor al onze acties. The Roosterz noemen zich 
fakkeldragers van de Orange the World campagne. Zij deelden de be-
richten op muziekpagina’s. In radiouitzendingen over hun nieuwe plaat 
sprak de band over de ‘Orange the World’ campagne. Op 7 december 
traden ze online op in de Emmense ‘Mondaynight Musicclub’. Tijdens 
de online demonstratie waren we in ons oranje winkelpand met tien 
vrouwen. We vertegenwoordigden zeven organisaties en hadden zes 
verschillende culturele achtergronden. Ik deed mee namens de Sorop-
timistclub. Mooi kleurrijk Emmen, waar ik trots op ben.   

januari 2021
In januari vierde ik mijn 25 jarig lidmaatschap met een mooie bos 
bloemen van de club. Bij de terugblik realiseer ik me hoe ik me soms 
een ‘vreemdeling’ voelde in onze club, hoe divers ook, maar toch over-
wegend hoger opgeleide witte vrouwen van middelbare leeftijd net als 
ikzelf. En hoe kleurrijker mijn leven buiten de club is. Deelname aan 
Orange Emmen is een stap naar meer inclusiviteit en ik hoop naar een 
inclusiever Soroptimisme. Ik onderschrijf van harte het belang van dit 
thema op de wintervergadering in februari. In het staartje van Oran-
ge Emmen ontmoette ik Soroptimist Rosemarie Merz op zoek naar 
Mouhamed Baparape Ali uit Benin. Mo kende ik goed als parkwacht 
in het Rensenpark. Ik was bij de opnames van ‘Typisch Emmen’, waar 
Mo terloops vertelde dat hem na het overlijden van zijn oom gevraagd 
was koning te worden in Noord Benin. Mo werd landelijk nieuws. Nu 
wil Rosemarie een Benin expositie in Emmen organiseren. Leuk om 
samen te werken. Ik help bij de organisatie. De expositie wil bijdragen 
aan culturele verbinding en de inclusieve samenleving. 
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D e reden om deze tv-serie te maken, 
komt voort uit mijn persoonlijke 
interesse. Toen ik in de jaren ‘80 
op de basisschool zat, startte de 
landelijke campagne ‘Een slimme 

meid is op haar toekomst voorbereid’. We vonden 
het thuis logisch dat meisjes leerden hun eigen 
broek op te houden. Ik had ook zin om te stu-
deren en te werken”. Liesbeth studeerde Neder-
landse taal- en letterkunde en wilde graag de 
journalistiek in. “Toen er kinderen kwamen, bleek 
de Nederlandse maatschappij helemaal niet inge-
richt op slimme meiden. Lange wachtlijsten voor 
een crèche. Als een Nederlandse vrouw meer of 
minder gaat werken dan ze doet, moet ze daar 
een enorme verantwoording over afleggen. Dat is 
bij mannen helemaal niet zo. Toen ik daar achter 

kwam, vond ik dat niet van deze tijd, en daarom 
wilde ik er een serie over maken. Waarom werken 
vrouwen niet?” 

Hoofdverantwoordelijk
“Ik ben er achter gekomen dat het voor een deel 
door de welvaart komt. In Nederland kun je als 
gezin leven van anderhalf inkomen. Maar het is 
ook de cultuur: in Nederland vindt men dat de 
vrouw hoofdverantwoordelijk is voor de zorg 
thuis, met en zonder kinderen. Onze regeringen, 
met bijna altijd christelijke partijen in de coalitie, 
hebben nooit een harde keuze gemaakt voor 
goede en duurzame kinderopvang, en voor meer 
partnerverlof voor vaders. Na de bevalling is de 
boodschap: man: jij moet weer gauw geld gaan 
verdienen en vrouw: jij wordt chef baby. Zo doet 

Waarom werken vrouwen niet. Dat vroeg programmamaker  

Liesbeth Staats zich af toen ze tegen allerlei hobbels aanliep nadat  

ze een kind kreeg. Ze besloot er een documentaireserie over te  

maken die eind vorig jaar is uitgezonden.

‘EMANCIPATIE  
IS EEN GEDEELDE  

OPDRACHT’

de moeder veel meer ervaring op met de baby dan 
de vader.“ In de documentaire wordt de Nederland-
se situatie vergeleken met die in België, Finland en 
Parijs. “Finland kent een verlofperiode van 14 maan-
den die je samen mag verdelen. Ze vinden daar 
dat baby’s niet op de crèche horen en het eerste 
jaar thuis moeten zijn, en dat mannen evengoed 
voor baby’s kunnen zorgen als een vrouw. Als in 
Nederland de man meegaat naar de verloskundige, 
wordt hij er nauwelijks bij betrokken. Een socioloog 
in de serie reageerde: ‘waarom zorgen mánnen niet 
meer? Het hele emancipatievraagstuk wordt altijd 
bij vrouwen gelegd. Het moet een gedeelde vraag 
zijn en een gedeelde oplossingsplicht”. 

Staats wil met de serie ook bereiken dat vrouwen 
in Nederland gaan nadenken over de mate waarin 

zij afhankelijk zijn van de man. “Vergeet niet: een 
hardwerkende moeder is een voorbeeld. Als je gaat 
scheiden en je valt financieel erg terug, geef je je 
dochters geen goed voorbeeld. Zolang je als vrouw 
financieel afhankelijk wil zijn van je man, houd je de 
verschillen tussen mannen en vrouwen in stand”. ■

Links naar de vier delen van de documentaire: 

•  https://www.npostart.nl/waarom-werken- 
vrouwen-niet/12-11-2020/KN_1717391

•  https://www.npostart.nl/waarom-werken- 
vrouwen-niet/19-11-2020/KN_1717393

•  https://www.npostart.nl/waarom-werken- 
vrouwen-niet/26-11-2020/KN_1717395

•  https://www.npostart.nl/waarom-werken- 
vrouwen-niet/03-12-2020/KN_1717397 

door Marga Akkerman  •  foto: KRO NCRV

a A C T U E E L
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door Margriet Papma

De actie van club Flevoland 
voor vrouwen en meisjes in het 
nieuwe Registratie- en Identi-
ficatiecentrum Lesbos is een 
groot succes. De actie leverde 
genoeg materiaal op om een 

naaiatelier in te richten.
In deze coronatijd is het lastig 
om hulpacties in gang te zet-
ten, maar dankzij de inzet van 
sociale media en andere net-
werken werd het toch een groot 
succes. Club Flevoland had al 
contacten met de hulporgani-
satie Movement on the Ground 
wegens een eerdere actie. Na 
de brand in kamp Moria in 
september 2020, ontvingen we 
een noodkreet om extra hulp/
geld voor de ergste nood en 
opbouw voor de vluchtelingen. 
President Lida Schelwald: 

”Dat hebben we gedaan met 
de vraag om het bedrag liefst 
wél te besteden aan een doel 
gericht op meisjes en vrouwen. 
Het is een naaiatelier in het 
nieuwe kamp RIC Lesbos  
geworden.” We ontving een 
overvloed aan prachtige stof-
fen, en alle mogelijke fourni- 
turen, breiwol en naalden.  
Er werden twee naaimachines 
gevraagd, er kwamen er meer 
dan tien en alles is technisch 
gecheckt. Eind januari is een 
vrachtwagen naar Lesbos  
vertrokken.

Flevoland: naaiatelier voor Lesbos

door Margriet Roukema

Hulpverlening en opvang aan 
vrouwen, mannen en hun kinde-
ren als zij te maken hebben met 
huiselijk geweld is de taak van 
Kadera. De cliënten van Kadera 
moeten door de coronacrisis 
veel tijd doorbrengen binnen de 
opvang. Voor deze gezinnen, die 
al uit hun vertrouwde omgeving 
weg zijn, is deze periode extra 
moeilijk. Daarom helpt Soropti-
mistclub Isalania Kadera met een 
financiële bijdrage, waarmee de 
speelkamer van de opvang voor-

zien wordt van nieuw speel- 
materiaal en nieuwe inrichting. 
Deze steun is onderdeel van een 
langduriger samenwerking tus-
sen de Soroptimisten en Kadera, 
die beiden een wereld zonder 
huiselijk geweld nastreven.  
Tijdens een kleine bijeenkomst 
wegens corona ontving Annelies 
van der Wel, manager hulpver-
lening van Kadera, een cheque 
van € 600,- van Soroptimistclub 
Isalania. Het geld is bestemd voor 
het opknappen van de speelka-
mer in de opvang in Zwolle, waar 
kinderen en jongeren zich even 

terug kunnen trekken. Ook voor 
het komende clubjaar is Kadera 
weer een van de projectdoelen 
van Soroptimistclub Isalania. 

Coronasteun van Isalania 

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

◀  De aflevering van de materialen bij de opslag in Weesp

e blog is gestart op de Dag van de Mensen- 
rechten in 2019 en wordt gevuld door een groep 
toegewijde vrouwen. Het begon aanvankelijk 
met een post per maand maar kent inmiddels 
een wekelijkse aflevering. Er is een veelheid aan 
onderwerpen, zoals vrouwen- en kinderrechten, 
migratie en mensenrechten en Covid-19. 
Het doel van het blog is een kritische uitwisse-
ling van onderzoek en ideeën tussen iedereen 
die met het onderwerp te maken heef of erin 
geïnteresseerd is, zowel uit de wetenschap als  
in de praktijk. Onder de auteurs zijn academici,  
onderzoekers, behandelaren en journalisten. 
Het Nederlandse netwerk van Mensenrechten-
onderzoekers en het Asser Instituut ondersteu-
nen dit blog. Het blog is bedoeld voor iedereen 
die in het onderwerp geïnteresseerd is, dus  
ook voor jou. En je kunt zelf ook een bijdrage 

leveren! Het blog sluit goed aan bij de missie van  
de Soroptimisten. Neem een kijkje en voel je vrij 
een bijdrage in te sturen!  ■ 
Kijk op https://humanrightshere.com

Een groep Nederlandse onderzoekers op het gebied van mensen-

rechten, onder wie ‘onze’ hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa 

Tibbitts, publiceert sinds een jaar een blog onder de naam Human 

Rights Here. Daarmee hopen ze meer mensen te bereiken die op 

zoek zijn naar informatie over dit onderwerp.

Human Rights Here:  
blog over mensenrechten 

door Felisa Tibbitts •  foto: Étienne Godiard (Unsplash)

kijk 
op pag. 
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De inhoud 
van dit  

blad mee 
bepalen?
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PROGR A MM A
’s Ochtends is er het Inspirada-  
programma van club Vught.

>  10.00 uur:  
Ontvangst met koffie/thee en lekkers.

                  >  10.30 uur:  
Start ochtendactiviteiten (coronaproof)

              >  13.00 uur:  
Lunch op Kasteel Maurick.

’s Middags is er de  
Zomervergadering 

>  14.00 uur:  
ontvangst deelnemers  
zomervergadering

>  14:30 uur:  
Welkomstwoord door de 
Commissaris van de Koning, 
Ina Adema. Na haar wel-
komstwoord neemt het  
Uniebestuur de vergadering 
over. De agenda verschijnt 
later op de website. De Unie-
vergadering is ook via een 
livestream te volgen.

>  16.00 uur:  
Wijnproeverij en afsluiting. 
De vergadering wordt fees-
telijk afgesloten met een 
wijnproeverij en borrel met 
muziek, met aandacht voor 
het jubileum.

OCHTEND 
Dit zijn de ochtendactiviteiten:

Bezoek aan de Petruskerk
De Petruskerk ligt op loopaf-
stand van het Kasteel Maurick, 
pal in het centrum van Vught en 
is een prachtig ontmoetingscen-
trum met onder meer de biblio-

theek, het Vughts museum en 
de Wereldwinkel. Bezoek met 
een gids de kerk en, op eigen ge-
legenheid, het Vughts museum.

Historische wandeling 
door Vught met gids
Een wandeling door het cen-
trum is een reis door de histo-
rie van Vught. Wandel vanaf 
het Kasteel Maurick met een 
gids door het dorp en ontdek de 
schatten van Vught. Zie de his-
torische monumenten zoals het 
huis van Gogel, het Gripshuis 
en de Lambertuskerk. Loop 
langs toonaangevende gale-
rieën en vertoef in het mooie 
Reeburgpark.

Op zaterdag 5 juni is de Zomervergadering in Vught. Daar vieren wij dat 

Soroptimist International 100 jaar bestaat. Daarom nodigt club Vught  

Lumineus je uit om deel te nemen aan de Inspirada 2021. Het thema is: 

Laat je zien! Dat kan door naar het sprookjesachtige kasteel Maurick te  

komen voor workshops en de zomervergadering. Of door online

aanwezig te zijn. Eén ding is zeker: het wordt anders dan

anders. Hoe anders? Dat lees je hieronder.

100 jaar Soroptimisme 
op Inspirada in Vught

door Jolanda Buhrs en Betty Epe

I N S P I R A D A

◀  Boswachter Frans Kapteijns (foto: Hannie Verhoeven)

▲  Claudia de Leeuw (president club Vught Lumineus) bij kasteel Maurick , locatie van de zomervergadering

laat je zien!
 5 juni 2021

in Vught 
of online
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Nationaal Monument 
Kamp Vught
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log werd in Vught het enige 
SS-concentratiekamp buiten 
nazi Duitsland gebouwd, het 
Konzentrationslager Herzo-
genbusch. Het kampterrein is 
zoveel mogelijk in de oorspron-
kelijke staat teruggebracht en 
er is een herinneringscentrum 
gebouwd. Laat je rondleiden 
in het Nationaal Monument 
Kamp Vught. Hoor het verhaal 
over het bunkerdrama waarbij 
74 vrouwen in een cel op elkaar 
geperst zaten zonder ventilatie 
op 9 vierkante meter. 

Workshop Socratische 
Vaardigheden
Het socratische onderzoek-
gesprek is een snelkookpan 
van vertraging, waarin je een 
dilemma kunt overstijgen en 
tot nieuw denken en handelen 
kunt komen. In deze workshop 
ga je onder leiding van Pau-

lien ’t Hoen en Anne-Marie 
Gunnink van Radius aan de 
slag met je eigen denken zoals 
de oude Grieken dat deden. 
Kijk alvast op radius-svp.nl. 

Wandel met de boswach-
ter rond het Kasteel
Wil je na de reis naar Vught 
even op adem komen? Dan 
kun je je hart ophalen en onder 
leiding van de boswachter 
een wandeling maken door de 
bossen en over de eeuwenoude 
landgoederen van Vught. 

A A NMELDING
Laat je zien tijdens de Zomer-
vergadering in Vught!
Aanmelden via Soroptimist.
nl vanaf 15 maart tot 20 april 
2021 als je ‘live’ aanwezig wilt 
zijn. Let op: vol is vol!!
Aanmelden voor deelname via 
de livestream kan tot 1 juni. 

Laat je zien!
Het thema van de Inspirada 
2021 is ‘Laat je Zien!’. Daarmee 
willen we alle Soroptimisten 
oproepen om zich te laten zien, 
ook door digitaal aanwezig te 
zijn op de Inspirada bij de fees-
telijke afsluiting. Bestel met je 
club een wijnproeverijpakket 
en feest online mee met het 
eeuwfeest. 

INFO 
Zie voor alle info Soroptimist.
nl/vught-lumineus en LAAT 
JE CLUB ZIEN. 

Bestellen van het wijnproeve-
rijpakket voor de clubs gaat 
via de website Soroptimist.
nl/vught-lumineus (het goede 
doel: Stop Geweld tegen  
Vrouwen). 

Kasteel Maurick ligt aan de 
A2. Parkeren is gratis op de 
ruime parkeergelegenheid 
achter het kasteel. Vanaf het 
station in Vught is het tien 
minuten wandelen (zie route-
beschrijving op de website 
van Vught Lumineus).  ■

S I heeft wereldwijd 
het thema ‘Save 
the planet’ geko-
zen om een link te 
leggen met de eerste 
Soroptimistclub in 

Californië. Hun eerste project 
in 1921 was bescherming van 
de gigantische sequoia’s in het 
Nationaal Park van Redwood.
Dat was toen. Nu spelen andere 
zaken, zijn we ons bewust dat 
we miljoenen bomen nodig 
hebben, óók in Nederland. 
Én - de urgentie om bomen in 
Afrika te planten is hoog. De 
verwoestijning van de aarde 
begint grotendeels in Afrika 
en heeft grote invloed op het 
klimaat, met extreem weer tot 
gevolg. Ook hier.

Daarom start het project 
100xTrees4Life, van 2021 tot 

en met 2024. Voor empower-
ment van vrouwen in de Sahel 
en om vrouwen te betrekken 
bij duurzaamheid door bomen 
te planten voor klimaatverbe-
tering. Hoe? We vragen alle 
100 clubs om bomen en bosjes 
in Nederland te planten en om 
fondsen te werven zodat we 
een veelvoud van de bomen 
hier kunnen planten in Afrika, 
in Mali. Samen met TreeAid, in 
het project ‘She Grows’. 

100 clubs x 100 bomen voor 
100 jaar bestaan. 

We maken ons zichtbaar door 
met 100 clubs actief met ge-
meenten, scholen en in wijken 
aan de slag te gaan om lokaal 
bomen te planten. Laat ieder-
een weten dat we een feest te 
vieren hebben! 

Check de website voor  
info en praktische tips  
www.soroptimist.nl/ 
projects-local/100xtrees4life/ 
Mail naar 100jaar@soropti-
mist.nl voor vragen of om je 
club aan te melden.  ■

100 jaar Soroptimisme,  
dat vieren we met bomen 

Een feestje vier je niet alleen. Dat doe je met alle clubs en laat  

je iedereen weten. Maar in een bomen-project..?

door Dietlindt Seijsener

N I E U W S  V A N  D E  U N I EI N S P I R A D A
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a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

door Marjan van der Grinten-Gall

Club Rotterdam-Schieland heeft, mede dankzij 
de steun van het Algemeen Fonds, twee doelen 
extra kunnen helpen in deze barre tijden. 
De Rotterdamse Confituur is een kleinschalig 
project voor dagopvang en werk voor personen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. De vrijwil-
ligersorganisatie probeert het hoofd boven 
water te houden en om hen te helpen heeft de 
club voor € 720,- aan jam voor hen verkocht 
(zie achterpagina). Het AF deed daar nog eens 
€ 500,- bovenop. Het bedrijf had maart 2020 
een pandje gehuurd, naast de jamfabriek, om 
als klein koffiehuis te fungeren. Daar wordt de 
jam verkocht en kun je heerlijk een kopje koffie 
drinken, als corona het toelaat.

Asian Foundation, een buitenlands project van 
club Rotterdam-Schieland in Mongolië, ontving
€ 800,- via het AF. Rotterdam-Schieland steunt 
deze opvang al enkele jaren en heeft vorig jaar
€ 3.000,- overgemaakt. Via dit project wor-
den straatkinderen opgevangen en geholpen 
met hun ontwikkeling. Er wordt kleinschalig 
gezorgd voor opvang, wonen, dagelijkse be-
hoeften, ontwikkeling en studie. Het project is 
geleidelijk aan zelfsturend aan het worden. 

door Josien van de Cappelle

2021 wordt het jaar dat we gaan vieren dat we als 
club weer voltallig bij elkaar kunnen komen. Vieren 
dat we weer fondsenwervingsactiviteiten kunnen 
organiseren! Vieren dat we weer met de hele familie 
bij elkaar kunnen komen! Bij een feestje horen vlag-
gen en ook al moeten we nu nog even volhouden: 
je kunt de exclusieve Soroptimistvlaggenlijn nu al 
bestellen! De feestelijke vlaggenlijn meet ongeveer 
drie meter en telt 12 vlaggetje in de gele en blauwe 
kleuren. Je kunt hem bestellen via de webshop op 
onze website mét of zonder SI-logo. Na jouw bestel-
ling wordt de vlaggenlijn speciaal voor jou gemaakt 
door de deelneemsters van de sociale onderneming 
L.A.P.-atelier, een werk- en leerproject van Stichting 
Fier. De vlaggen kosten € 14,95. De opbrengst komt 
direct ten goede aan het L.A.P.-atelier. Club Rotter-
dam heeft in 2020 een donatie gedaan aan Stichting 
Fier die een ‘Veilige Veste’ realiseert in Capelle aan 
den IJssel. Fier biedt daar een veilige plek én een 
effectief zorgaanbod voor jonge, vrouwelijke slacht-
offers van geweld. Samen bieden wij de vrouwen 
mooie kansen voor de toekomst! 

Soroptimist- 
vlaggenlijn  
voor Fier

Hulp in  
barre tijden

B L O GW E R K C O N F E R E N T I E

D e aftrap was op 31 oktober 
met een bestuurderstraining, 
gevolgd door workshops per 
bestuursfunctie. Veel aandacht 
was er voor het (ver-)binden 
van de leden binnen de club en 

het aanhaken bij de Duurzame Doelen van de 
Verenigde Naties. Aanwezigen waren enthou-
siast over de whatsapp-groepen die per functie 
zijn ingesteld. Daar kun je best practices delen 
en vragen stellen. Een week later op 7 novem-
ber stond Orange the World centraal. Er was 
aandacht voor de inhoud en voor onze zicht-
baarheid. Laat de buitenwereld weten dat we er 
zijn, off-line en online. 14 november stond in 
het teken van Mentoring. Een bekend begrip als 
het gaat om Benelux Mentoring en mentoring 
binnen de club. Daar komt nu mentoring tus-
sen Soroptimisten onderling bij: elkaar helpen 
binnen ons netwerk op allerlei gebied. Er is een 
speciale matchmakersgroep, waar vraag en aan-
bond bij elkaar komen. Verder was er aandacht 
voor de kansen die online platforms ons bieden 

om elkaar te ontmoeten en onze zichtbaarheid 
te vergroten. De laatste bijeenkomst was op 
21 november met als titel SOS: Support over 
Sorpreneur. Er was een interessante presentatie 
over vooroordelen over (vrouwelijke) onderne-
mers die tot nadenken stemde over je kijk op 
ondernemerschap. Een tweede workshop ging 
over ledenwerving met als kernvraag: Hoe ziet 
jouw ideale club eruit?  ■

Wil je meer weten?  
Zoek op intranet naar Werkconferentie 2020.

Digitale Werkconferentie 
werd heuse Academy

De jaarlijkse Werkconferentie in de herfst was dit keer geheel digitaal. 

Met hulp van vele handen slaagde het Uniebestuur erin een  

gevarieerd aanbod aan workshops te bieden, verspreid over vier 

zaterdagen. En zo werd de Werkconferentie een heuse Soroptimist 

Academy, waar steeds vele tientallen leden aan deelnamen.
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uitzag op de verschillende locaties waar zij werkte. 
Ieder kind kreeg een eigen tafeltje en stoeltje, 
waarop elke dag een vaasje verse bloemen stond. 
En zijzelf was als directrice ‘kind onder de kinderen’.

Vernieuwend
Haar aanpak was in die tijd zeker vernieuwend en 
trok aandacht vanuit zowel binnen- als buitenland.
In 1926 kwam zij in dienst van de Vereeniging Zui-
gelingen-Inrichting en Kinderhuis, waar de crèche 
aan de Plantage Middenlaan onder viel. Zij heeft 
hier gewerkt tot zij in 1943 werd opgepakt en via 
Westerbork op 13 september van dat jaar naar Aus-
chwitz is vervoerd en omgebracht. Om meer over 
haar leven en haar uitgangspunten te weten is het 
lezen van het boek zeer de moeite waard.

Toen de schrijfster Esther Shaya ontdekte dat 
Henriëtte ook Soroptimist is geweest, is zij in de 
archieven van de club gedoken. Zij liet mij docu-
menten in een prachtig handschrift zien. Henriëtte 
werd in 1933 als lid voorgesteld door Meta Kehrer, 
de eerste Nederlandse vrouwelijke politie-inspec-
teur en inspectrice bij de kinderpolitie (ook al heel 
bijzonder, een vrouw op deze functie in die tijd!). 
Ook toen was het al gebruikelijk om een werkbe-
richt te houden, dus nodigde Henriëtte de club in 
1935 uit om een bezoek aan de crèche te brengen. 
Van dit bezoek is een enthousiast verslag in het 
boek te lezen. Het bezoek was tevens aanleiding 
voor de club om als project jeugdige werklozen de 
stoeltjes van de crèche te laten schilderen. Bij een 
voorjaarsrevue in 1937 speelde Henriëtte de rol van 
kapster en van baker. Die van baker was haar op 
het lijf geschreven:

Ik ben maar een simp’le baker
‘k heb een taak, die nooit vergaat:
Kleuters baden en verschoonen,
Moeders helpen, vroeg en laat

In de herfst van 1941 werd het haar vanwege haar 
Joodse afkomst verboden om actief clublid te 

blijven. Ze werd in 1946 samen met dertien andere 
leden, die de oorlog niet hebben overleefd her-
dacht in De Nederlandsche Soroptimist.  ■ 

Bronnen: 
•  Het boek ‘Wacht maar’ het veelbewogen leven  

van Henriette Pimentel van Esther Shaya en  
Frank Hemminga

•  Het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’  
van Els Kloek

• Gesprek met Esther Shaya op 18 januari 2021 

Henriette  
Pimentel redde 600 

Joodse kinderen
door Ineke van Hofwegen

Via Sija van Mourik van club Amsterdam Centrum West werden we  

geattendeerd op het verschijnen van een boek over Henriëtte Pimentel, 

eens lid van Soroptimistclub Noord Holland. De naam zei mij niets tot ik 

haar verhaal ging lezen, want… wat zij gedaan heeft is overbekend!

H enriëtte Pimen-
tel was namelijk 
de directrice 
van de crèche 
tegenover de 
Hollandsche 

schouwburg, van waaruit tijdens 
de oorlog zo’n 600 Joodse kinde-
ren zijn gered en naar onderduik-
adressen zijn gebracht. Henriëtte 

stond samen met Walter Süskind 
aan het hoofd van deze moedige 
operatie.

Henriëtte is geboren in 1876  
en zij liep dus al tegen haar 
pensioen toen de oorlog begon. 
Zij had al een behoorlijke carrière 
in de kinderopvang achter de 
rug. De titel van het boek ‘Wacht 

maar’ van Esther Shaya en Frank 
Hemminga slaat op een uitspraak 
die zij in het begin van haar 
carrière maakte: ‘Wacht maar tot 
ik kan laten zien wat kinderen 
nodig hebben.’
Kinderen moeten in een aantrek-
kelijke omgeving uitgenodigd 
worden om te spelen. Dat maak-
te dat de ruimte er aantrekkelijk 

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

zie 
pag. 15
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H eidy werkte 33 jaar met veel 
plezier als secretaresse, maar 
had nog altijd een droom. 
Ze wilde stewardess worden. 
Door omstandigheden kwam 
het er lang niet van, maar op 
haar 49e lukte het wel. In haar 

woonplaats Lelystad volgde ze een opleiding bij 
een lokale luchtvaartmaatschappij en in maart 
2017 startte zij als stewardess bij TUIfly. De meisjes-
droom die uitkwam. Exact drie jaar later kwam die 
droom hortend en stotend tot stilstand. Ze vertelt 
met humor over wat haar overkwam: “Maart vorig 
jaar werden alle roosters leeggemaakt. Op 19 maart 
had ik mijn laatste vlucht, een repatriëringsvlucht. 
Daarna bleef het stil. Ik heb ruim drie maanden niet 
gevlogen. Op 1 juli had ik weer een vlucht, met 
een heleboel blije mensen aan boord die eindelijk 
weer op vakantie konden. Maar het was van korte 
duur, want eind augustus kwam alles opnieuw tot 
stilstand. Ik heb tussen september en december 
ongeveer één keer per maand gevlogen.”

Opruimen
“In de eerste lockdown ben ik thuis gaan opruimen, 
net als de rest van Nederland. Toen de tuin en het 
schilderwerk ook klaar waren, heb ik me opgege-
ven bij het Rode Kruis. Daar bracht ik pakketten 
voor de Voedselbank rond, maar ik merkte dat 
dat niets voor mij was. Ik was dan ook blij dat ik 

in augustus werd benaderd door de GGD met 
de vraag of ik kon helpen bij het bron- en con-
tactonderzoek.” “Het bellen met huisgenoten en 
contacten van coronapatiënten heeft mijn ogen 
geopend voor de ernst van de coronapandemie. 
Je hoort aangrijpende verhalen van mensen die 
heel ziek zijn en krijgt mensen aan de lijn die tien 
dagen in quarantaine zitten. Sommigen zijn enorm 
eenzaam. Als je ziek bent, duik je in bed en zijn de 
dagen zo voorbij. Het is een ander verhaal als je 
niet naar buiten mag, omdat je moet afwachten 
of je misschien ziek wordt. Dat voelt voor velen als 
een soort gevangenis. Ik sprak mensen die met 
acht personen in een piepklein huisje wonen, dan 
is dat wel een opgave.”

Mijmeren
“Het bellen is voor mij eigenlijk een beetje terug 
naar mijn oude vak. Maar ik moet erg wennen aan 
het feit dat ik de deur nauwelijks uitkom. Dat vind 
ik echt lastig. Ik mijmer regelmatig over de vluchten 
die ik heb gemaakt, al die mooie bestemmingen, 
collega’s, passagiers en het gevoel van de zon op 
m’n huid midden in de winter. Een belangrijke re-
den om te gaan vliegen was dat ik het geregelde le-
ven zat was. Vliegen is hard werken, maar het geeft 
een heel andere dynamiek dan van negen tot vijf 
op kantoor. Daarom mis ik het zo. Ik kan niet wach-
ten tot we weer mogen vliegen. Tot dan maak ik me 
nuttig met het bron- en contactonderzoek.”  ■ 

Meisjesdroom valt  
stil door corona

door Simone Lensink  •  foto Karin van de Kar

De coronacrisis dwong Heidy Smit-Pluvier van club Flevoland 

tot een carrièreswitch. En dat terwijl ze eigenlijk net een nieuwe 

stap in haar loopbaan had gezet. Maar stilzitten is niets voor deze 

Soroptimist. “Ik werk sinds mijn achttiende en ik was helemaal uit 

het lood geslagen toen mijn werk stil viel.”

B L O GM I J N  L O O P B A A N
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Christien is 20 jaar lid van Sorop-
timistclub Zaanstreek en vrijwillig 
webmaster van soroptimist.nl. 
Samen met bestuurslid Lotta 
van Uchelen en een aantal leden 
die meedachten over het con-
cept, ging zij aan de slag met de 
nieuwe website. Deze werkgroep 
zocht naarstig naar een partner. 

Sterk online merk
De keuze viel op Prode. Voor 
directrice Barbera Koopsen een 
mooie uitdaging. “Wij helpen 
organisaties bouwen aan een 
sterk online merk. Dat doen we 
met een klein clubje mensen. 
Letterlijk en figuurlijk geen ‘snelle 
jongens’, maar specialisten die 
een stap verder denken. Voor het 
merendeel vrouwen.’ En dat is 
niet toevallig.” Christien vult aan: 
“Dat we met Prode een vrouwe-
lijke projectleider in huis haalden 
met een bijzondere bedrijfsfi-
losofie, gaf de doorslag om de 
samenwerking aan te gaan.”

Die bedrijfsfilosofie leverde 
Prode het keurmerk Inclusief 
Ondernemerschap op en een 
nominatie als finalist MVO Award 
Rijk van Nijmegen. Barbera ver-
telt: “Soms blijven vrouwen jaren 
thuis voor de kinderen. Als ze 
daardoor minder kansen in het 
bedrijfsleven krijgen, vind ik dat 
schrijnend. Zelf ben ik moeder 
van drie jonge kinderen. Ik vind 

dat wij vrouwen een voorbeeld 
voor onze kinderen moeten zijn. 
We moeten laten zien dat vrou-
wen net zo goed deel uit kunnen 
maken van arbeidsprocessen. 
Ongeacht welke achtergrond je 
hebt. In samenwerking met het 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en 
het REA College leiden wij daar-
om vrouwen met een achter-
stand tot de arbeidsmarkt op.”

Technische uitdaging
De bouw van soroptimist.nl was 
een flinke technische uitdaging. 
Het is een multisysteem met 
daaraan 100 subsites, een uitge-
breid intranet en een ledendata-
base gekoppeld. Christien: “Het 
was en is een proces van afstem-
men, bouwen, testen en evalu-
eren. Op een gegeven moment 
hadden Barbera en ik iedere 
week contact met elkaar.” 

Ook voor Barbera en haar team 
was dit nieuw: “Het maakt 
ons niet uit of we voor een 
commerciële of non-pro-
fitorganisatie werken. 
Wij focussen ons 
altijd op de bezoe-
ker. Het verschil 
zat ‘m dit keer 
in de grootte 
van het pro-
ject. Als een 
lokale club 
een eigen 

project online zet, wordt dit  
automatisch doorgestuurd naar 
de hoofdsite. Zo laat de hoofd-
site in één oogopslag zien wat 
soroptimisten allemaal doen.” 
“En dat is precies de bedoeling! 
We willen online meer naams-
bekendheid. En zo nog meer 
aandacht genereren voor de 
positie van vrouwen en meisjes 
wereldwijd”, besluit Christien.  ■

Online bouwen aan de 
positie van vrouwen

door Dietlindt Seijsener en Mieke de Wit- Wouters (Prode)

M et de vorige website 
liepen we tegen maatwerk 
aan. Zodra er een update 
nodig was, zorgde dat 
voor defecten in het sys-
teem. We wilden dit keer 

zoveel mogelijk gebruikmaken van standaar-
den. Geen maatwerk, maar juist zo simpel 
mogelijk. Een duidelijke zoekfunctie, makke-
lijk te onderhouden clubpagina’s en een frisse 
uitstraling’, vertelt Uniewebmaster Christien 
Reeling Brouwer. 

N I E U W S  V A N  D E  U N I E
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ind vorig jaar is oud-Uniepresident 
Ati Blom overleden. 90 jaar oud en 
60 jaar Soroptimist, sinds 1968 bij 
club Haarlem e.o.
Ati was kinderrechter en tot op het 
laatst actief binnen onze club. In 

1974 en 1975 was ze achtereenvolgens vice- 
president en president. Daarna nog gouverneur 
en vice-president van de Europese Federatie in 
Geneve. Op 22 augustus vierden wij nog een 
keer in een kleine kring van club Haarlem e.o. 
haar verjaardag. Zij was het stralende middel-
punt: vrolijke krullen, lippen gestift en nieuwe 
oortjes: “Jullie hoeven niet zo hard te praten, ik 
versta jullie heus wel”.
Ati heeft zich haar leven lang ingezet voor de 
belangrijkste waarde van het Soroptimisme: 
gelijke rechten voor vrouwen en kinderen. 

Zowel professioneel als kinderrechter en bij 
haar invulling van het Soroptimisme. Het is 
onvoorstelbaar dat zij naast haar zware baan 
de energie had om letterlijk over de hele wereld 
te reizen voor het bijwonen van internationale 
congressen over alle mogelijke mondiale proble-
men. Maar ook bij de clubactiviteiten miste ze 
nooit. Zo heeft ze ons jaren enthousiast gemaakt 
voor de broodbank. In september begon ze al te 
zwaaien met haar lijstje voor de drie zaterdagen. 
Ook daar bleef ze tot het laatst actief: rode shawl 
om, handen op de rug en met kleine voorzichtige 
stapjes door de kerk om te kijken of we al uitver-
kocht waren.
Zowel in clubverband bij lokale initiatieven als 
landelijk als president en gouverneur, is Ati al-
tijd zeer actief en betrokken gebleven. We zullen 
haar daadkracht en toewijding missen.  ■ 

Oud-Uniepresident
Ati Blom overleden

door Ineke Mastenbroe

door Fanny Struik  •  foto: Ati Blom in 2020

■  10 A P R I L 

Inauguratie Young Soroptimists 
Amsterdam door Europees  
president Anna Wszelaczyńska

■   2 T/ M  4 J U N I   ▶  A F G E L A S T   ◀ 

22e SI Europees Congres,  
jubileumviering 100-jarig  
bestaan Soroptimisme – Krakow

■   5 J U N I  

Zomervergadering / Inspirada 
Vught (zie pagina's 22 t/m 24)

■   1 T/ M  3 O K T O B E R 

100-jarig bestaan Soroptimisme 
– San Francisco (VS) 

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 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. 88/3  deadline teksten: 14 juni
verschijningsdatum: 31 juli

Nr. 89/1  deadline teksten: 20 september
verschijningsdatum: 5 november

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

r e d a c t i e

Helma Coolman (hoofdredacteur),
Marga Akkerman, Coosje Hoekstra,  
Ineke van Hofwegen en Dietlindt  
Seijsener.

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

f o t o  v o o r pa g i n a  Hinke Veenstra

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

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

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

Wilt u lid worden of meer informatie? 
Kijk op www.soroptimist.nl
Volg ons op twitter: @NLSoroptimist

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

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

ISSN: 1878-8742
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Helpen is leuk!
Jammaakster Angelique Schraven (met  
dochter) van de Rotterdamse jamfabriek  
Confituur brengt de potten met jam die club 
Rotterdam-Schieland voor hen heeft verkocht 
en nu kan verdelen onder de kopers. De  
opbrengst van € 720,- stelt Confituur, die 
dagopvang verzorgt voor mensen met  
afstand tot de arbeidsmarkt, mede in staat  
in coronatijd te overleven. 

Foto: Marjan van der Grinten


