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Van de Uniepresident

Als Soroptimisten zijn we onderdeel van 

een wereldwijd netwerk van >90.000 

vrouwen en mannen (jazeker er zijn man-

nelijke leden!). Een heel divers netwerk van 

verschillende kleuren, lengtes, breedtes, 

leeftijden en wereldbeelden. Precies dat maakt het zo interessant om 

Soroptimist te zijn, het is gelijk de kracht van ons netwerk. Zo leren 

we van honderdjarigen. Zo horen we dat we nog steeds met dezelfde 

problemen worstelen als decennia terug, maar zo zien we ook hoe-

veel we al bereikt hebben en daar mogen we best eens stil bij staan. 

Sterker nog, we mogen dat best eens aan de wereld laten weten! Lees 

over de invloedrijke vrouwen, zij laten de stem van vrouwen meeklin-

ken in besluitvorming. En er komen meer invloedrijke vrouwen aan. 

Educate to Lead werpt zijn vruchten af, maar is nog geen vanzelfspre-

kendheid. Daar ligt voor ons nog een taak. Het VN doel om in 2030 

in een wereld van gelijkheid te leven (50/50) is een noodzakelijk doel, 

geen ideaalplaatje. Want alleen met gendergelijkheid kunnen we de 

Sustainable Development Goals (SDGs) bereiken, waar alle regerin-

gen zich aan verbonden hebben. Hoe en waar iedere Soroptimist zich 

hiervoor inzet, is onderwerp op de komende werkconferentie. Voor 

elke Soroptimist zijn er interactieve workshops, zodat ieder de eigen 

kwaliteiten gerichter kan inzetten of nieuwe vaardigheden kan ontwik-

kelen. Komt allen en Durf, Deel en Doe! 

Komende jaren gaan we nog meer inzetten op zichtbaarheid. Werk-

groep SMS bedenkt hoe, waar en waarmee we nog meer naar buiten 

kunnen treden, creatief en volhardend! De website is daar een belang-

rijk onderdeel van en het gaat gebeuren: de nieuwe website is in de 

maak en wordt begin volgend jaar gelanceerd. De wereld is in transitie 

en wij gaan mee. Dat vraagt om inzet, creativiteit, zelfbewustheid, 

samenwerking en naar buiten treden! En dat zijn toevallig ook net de 

kwaliteiten van alle Soroptimisten!   

Evelyn van Royen

Uniepresident

Soroptimist International (1921)

80.000 leden, 3.000 clubs in 132 landen
Vakvrouwen voor vrouwen

Onze 5 doelen

1  Het vergroten van toegang tot onderwijs van vrou-
wen 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 in vredesoplossingen

4  Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot 
goede gezondheidszorg

5  Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwik-
keling en het verminderen van de gevolgen van 
klimaatverandering en natuurrampen
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Op 8 september was de internationale aftrap van het eerste Europese Soroptimis-
tenproject: My Book Buddy. Met dit project in het kader van Empowerment, Educa-
te to Lead wil SIE het analfabetisme terugdringen in 62 landen. Samen met de Ne-
derlandse organisatie ‘My Book Buddy’ wordt aan scholen of vluchtelingenkampen 
een bibliotheekkoffer met boeken ter beschikking gesteld.  Ook worden docenten 
ter plekke opgeleid en rugzakjes ter beschikking gesteld. Ook de Nederlandse Unie 
wil dit project steunen.

Wat kan jij doen?
Als club kun je fondsen werven voor zo’n bibliotheekkoffer door € 750 bijeen te bren-
gen. Je kunt je eigen doel kiezen uit een lijst met scholen en kampen die in aanmerking 
komen voor deze vorm van ondersteuning. De boekenkoffer wordt lokaal samenge-
steld en ingekocht. Wil je meer informatie of meedoen? Stuur een mail naar Olenka 
van Ardenne: programmacoordinator@soroptimist.nl.

Kort nieuws

Soroptima 
Forma
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Kort nieuws

Tilly de Jong 

 •  Projectil en  
Kenmerk Educatief

•  52 jaar, gehuwd,  
twee kinderen

•  Club Voorne-Putten  
Rozenburg

 
Na 18 jaar als leerkracht basisonderwijs werd ik 
gevraagd als project- en eventmanager bij een 
educatieve uitgeverij. Een aantal jaar mocht 
ik fantastische projecten leiden, zoals het 
Schoolontbijt en de Heart Dance Award voor 
de Hartstichting. Tien jaar geleden waagde 
ik de stap en begon ik voor mijzelf met Pro-
jectil, educatieve projecten. Het lukte om als  
zzp’er een leuk bedrijf neer te zetten.  Toch ben 
ik sinds maart van dit jaar in dienst bij mijn 
grootste klant Arko Sports Media. Voor hen 
maakte ik onder meer Lekker Fit!, de gezon-
de leefstijlmethode voor het basisonderwijs. 
Deze lesmethode, met lessen over gezonde 
voeding en bewegen, draagt bij aan een ge-
zonde school en fitte kinderen en wordt op 
veel scholen in Nederland gebruikt. Toen Arko 
begin januari de failliete educatieve uitgeve-
rij overnam waar ik ooit begon, werd mij ge-
vraagd om de nieuwe educatieve tak van het 
bedrijf te komen leiden. Een aanbod dat ik niet 
kon weerstaan. Daarnaast merkte ik dat ik de 
eenzaamheid van het zzp-bestaan zat was. Ik 
wilde weer collega’s met wie je kon sparren, 
lachen en die me weer konden inspireren. Ik 
leid nu Kenmerk Educatief met de webshop 
kenmerk.nl met tal van lesmaterialen voor het 
onderwijs. Zo’n overname en opnieuw opzet-
ten van een deel van een bedrijf is enorm dyna-
misch. In die dynamiek voel ik me als een vis in 
het water. Een klus die ik samen met een paar 
ervaren en inspirerende collega’s mag doen.

www.projectil.nl / www.kenmerk.nl 

De Vakantiehuizen  
van de Soroptimisten 

à  Soroptimare in Ouddorp 
(Zuid-Holland) 
 
Uitwaaien of luieren aan het strand 
in Zuid Holland vlakbij Renesse. 
 
Meer informatie en reserveren: 
Aleid D’Hond-Drexhage (0187) 49 04 60  
Henriette van Lennep (0187) 64 17 58 
of via www.soroptimist.nl (inloggen)
soroptimare@soroptimist.nl

à  Gré Kellerhuis te Epen  
(Zuid-Limburg) 
 
Geniet van natuur, cultuur en een  
bourgondische maaltijd in Zuid-Limburg.  
Er is plaats voor tien personen. 
 
Meer informatie en reserveren: 
Gwenny Smeets (06-40554180),  
Yvonne Schiffelers (06-52331815)  
of via soroptimist.nl (inloggen) 
grekellerhuis@soroptimist.nl

4 De Soroptimist - oktober 2016

Inspirada 2017 
op 10 juni in 
Den Haag

Op deze tweede zaterdag in juni is Den Haag de stad waar we elkaar ontmoeten voor 
de jaarlijkse zomervergadering en Inspirada. Het wordt een gezellige dag met veel 
keuze uit boeiende thema’s, die aansluiten bij het thema: Vrouwen Vrede en Recht.

Een van de activiteiten is de designroute. Houd je van trends, design, wandelen en 
bijzondere verhalen? Bezoek je graag toplocaties en wil je designers en inspirerende 
vrouwelijke ondernemers ontmoeten? Ga dan mee!

Wat kun je verwachten? Een goed georganiseerde route langs fantastische locaties. 
Hotspots met design, interieur, mode, storytelling, architectuur, shopping, ambacht, 
historie en inspirerende vrouwelijke ondernemers!

Schrijf deze datum alvast in je agenda! Blijf op de hoogte van de andere middagacti-
viteiten via onze website, facebook of LinkedIn en kijk in het decembernummer van  
De Soroptimist. 

Eerste Europese project: 
My Book Buddy

Vrouw@lert zet Soroptimisme  
in de regionale spotlights
Ook moeite om het Soroptimisme meer bekendheid te geven in jouw regio? Club 
Hoorn e.o. startte de website Vrouw@lert. Hierop geven de aangesloten leden hun 
professionele, persoonlijke visie of invalshoek bij vrouwennieuws. Dit levert een 
verzameling van nieuws op over allerlei voor (vak)vrouwen interessante onderwer-
pen: emancipatie, onderwijs, leiderschap, kunst, gezondheidszorg, techniek, sport, 
streeknieuws (West-Friesland), maar vooral ook interessant nieuws vanuit het Sor-
optimisme, wereldwijd. De site is bedoeld om altijd actueel, actief, professioneel en 
inspirerend nieuws uit de regio te brengen en ook het Soroptimisme meer bekend-
heid te geven. De bedoeling is dat Vrouw@lert door steeds meer Westfriese vrouwen 
wordt bekeken, zodat de site interessant wordt 
voor regionale adverteerders. De opbrengsten 
uit de advertenties komen ten goede aan de goe-
de-doelen-projecten die de club ondersteunt. 
Zie www.vrouwalert.nl.

Sigrid Koeleman
club Hoorn e.o.

Op 19 november is er weer de jaarlijkse Werkconferentie in hotel- en congrescen-
trum De Reehorst in Ede, met een andere opzet dan normaal. Er zijn elf workshops, 
die meerdere keren worden gegeven, over onderwerpen die ons bezighouden bin-
nen de clubs, maar waar je ook buiten het Soroptimisme mee in aanraking komt. 
Een heuse studiedag voor alle Soroptimisten. Uedereen is welkom. Je kunt je opge-
ven tot 2 november via http://aanmeld.soroptimist.nl/ , kosten € 25,- inclusief lunch. 
Lees meer op pagina 20. 

Het programma:

09.30 Ontvangst in de foyer

10.00  Welkom president en formele wisseling presidenten

10.15 Eerste workshopronde

11.00 Korte pauze/ wissel

11.15 Tweede workshopronde

12.00 Lunch

13.15  Derde workshopronde

14.00  Korte pauze/ wissel

14.15  Vierde workshopronde

15.00  Afsluiting , borrel en informele wisseling presidenten

Werkconferentie op 
19 november: studiedag  
met voor elk wat wils

Curaçao: Lintje voor Klazien van Zwieten 
Klazien van Zwieten werd op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Klazien is lid van club Scheveningen. Zij is ook vele jaren lid geweest van club Curaçao 
en bezoekt ons nog regelmatig in de wintermaanden. Zij zet zich 
al jarenlang in voor de Curaçaose samenleving op het gebied van 
het erfrecht. Door publicaties en lezingen heeft zij de Curaçaose 
gemeenschap bewust gemaakt van de noodzaak testamentaire 
regelingen te treffen en jarenlang liggende boedels af te wikke-
len. Met haar inzet is in 2007 de Landsverordening Langdurig 
Onverdeelde Boedels in werking getreden. Op 1 januari 2012 is 
op Curaçao het nieuwe erfrecht ingevoerd. Een reden voor Kla-
zien om twee boeken te schrijven om de Curaçaoënaar op een 
eenvoudige manier wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving.

Sonnia Ramdharie, club Curaçao 
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innen de kortste keren zitten 
we samen ontspannen op 
het terras van hotel-restau-
rant De Wereld in Wagenin-

gen. Esther is mijn gesprekspartner 
omdat ze al voor de tweede keer op 
de lijst Next Women 100 staat en veel 
ideeën heeft over meer diversiteit in 
teams. “Managementteams, raden 
van commissarissen, afdelingsteams, 
het zijn voor het merendeel bolwerken 
van blanke mannen van ongeveer de-
zelfde leeftijd. Waar zijn al die andere 
talenten?” Zo’n plaats op de lijst Next 
Women 100 is niet niks. Het zijn de 
honderd meest succesvolle vrouwelij-
ke ondernemers in Nederland. Esther 
stond er in 2014 al op en dit jaar weer. 
Hoe bereik je die status? Esther licht 

toe, enthousiast en ook relativerend: 
“Je wordt beoordeeld op de omzet van 
je bedrijf/bedrijven en ik ben er trots 
op dat ik er met onze adviesbedrijven 
voor de tweede keer op sta. Maar ik 
relativeer het ook, want de omzet van 
productiebedrijven is natuurlijk veel 
hoger dan de omzet van een advies-

bedrijf. Terwijl de winst misschien wel 
vergelijkbaar is. Maar hoe dan ook, 
ik ben blij met mijn plekje in de cate-
gorie bronze, omzet twee tot vijf mil-
joen euro per jaar”. Esther geniet en 
profiteert zakelijk van alle toeters en 
bellen bij haar mooie plaatsing op de 
lijst. “De bekendmaking en het diner 

Tekst: Coosje Hoekstra
Foto’s: Janita Sassen

Coverstory

Esther Mollema
Geboren
1965, Enschede

Gehuwd met
Robert Smit, drie kinderen

Opleiding

- na basisschool naar VWO

- Nyenrode (BBA)

-  Thunderbird in Phoenix  
Arizona (MBA),

-  Harvard (executive education)

Werk

-  1987-1999: directeur van trai-
ningsbedrijven in Nederland, 
Duitsland en de Verenigde 
Staten

-  1999: oprichting Direction

-  2007: oprichting High  
Performance Organisation 
(HPO) Center

-  2012: partner bij Professional 
Boards Forum

En verder

Esther Mollema schreef twee 
boeken:

-  50% meer talent: zo scoor je 
met vrouwen  (2009)

-  Succes in veelvoud (2015)
 
Lid van
Club Wageningen e.o.

Esther Mollema:  
liever meer diversiteit 
dan winstmaximalisatie   
Bij het horen van de deurbel schallen tienerdochters Emmalotte en Rosemieke door 

de gang Ma-am!! Rennende roffel van de trap: moeder Esther Mollema is al in aan-

tocht. “Hallo, fijn dat je er bent. Wat een toestand hier in huis, onze zoon Wouter 

gaat morgen voor een half jaar naar China en gaf gisteravond een afscheidsfeest, 

dat werd heel laat en boven ligt het vol met slapers. Kom, we gaan ergens anders 

naar toe voor ons gesprek”.

t w e e d e  k e e r  o p  l i j s t  1 0 0  m e e s t  s u c c e s v o l l e  o n d e r n e e m s t e r s

‘ Doorzetten! Niet altijd 
alles gaat meteen goed, 
maar zet door.’
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op The Innovation Summit van The-
NextWomen en het blad Opzij waren 
al geweldig, je voelt je geëerd en ge-
waardeerd. En dan al die vrouwelijke 
ondernemers en eigenwijze vrouwen 
bij elkaar, dat doet wel iets met je. 
Daarnaast brengt het je veel erken-
ning: er wordt over gepubliceerd, klan-
ten en potentiële relaties zien dat je er 
op staat en reageren verrast”.

Hé, wel je fiets op slot doen!
Op het terras van hotel De Wereld in 
Wageningen - de plaats waar de Cana-
dese generaal Foulkes de capitulatie 
van Duitsland in Nederland afdwong 
– duikt Esther Mollema enthousiast 
als ze is volop in het interview. Bijna 
zonder op te kijken zwaait ze soms 
een arm richting straat: een groet 
aan een bekende die voorbij komt. En 
midden in de uitleg over haar bedrij-
ven roept ze opeens naar een groepje 
aankomende studenten die een in-
troductiebijeenkomst bezoeken: “Hé, 
wel je fiets op slot zetten hè. Stel je 
voor, net in Wageningen aangekomen 

en dan al je fiets gestolen, dat kan 
natuurlijk niet”. En hup, meteen weer 
de diepte in van ons gesprek. Esther 
schakelt moeiteloos. Hotel De Wereld 
is ook de plaats waar Esthers Soropti-
mistclub Wageningen e.o. bijeenkomt. 
“Met ons oudste kind (Wouter, 1996) 
reisde ik nog vrolijk de wereld rond, 
met een nanny. Maar dat reizen was 
toch niet ideaal en toen nummer twee 
en drie er waren (1999 Emmalotte en 
2001 Rosemieke) ben ik werk en zorg 
anders gaan combineren. Meer in Ne-
derland en vooral ’s avonds werken. 
Op het kinderdagverblijf leerde ik Iris 
de Koomen kennen, operazangeres 
en moeder van vier dochters. Onze 
werkzaamheden pasten uitstekend sa-
men, zij werkte ’s avonds en ik wilde 
graag weer meer overdag werken. Zo 
konden we heel veel voor elkaar be-
tekenen. Haar moeder was en is Sor-
optimist en Iris en ik zijn beiden ook 
Soroptimist geworden”.

Mrs. Mindbug
Inmiddels heeft Esther drie bedrijven. 
“In 1999 – na ruim tien jaar studeren, 
wonen en werken op verschillende 

plaatsen in de wereld - richtte ik Di-
rection op, een trainings- en ontwik-
kelingsbureau voor programma’s op 
het gebied van leiderschap en diver-
siteit. Als leiderschapstrainer werkte 
ik in het begin bijna alleen met man-
nen, die ook nog eens bijna allemaal 
blank en van dezelfde leeftijd waren”. 
Hoe kon dat in het moderne Neder-
land? Esther ging zelf op onderzoek 
uit en gebruikte ook de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek. Ze 
kwam tot een visie over vrouwen en 
ambitie en loopbaanontwikkeling. Met 
de collega ś van Direction - nu twee 
mededirecteuren, psycholoog, marke-
teers en secretariaat plus een flexibele 
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schil van externe deskundigen – ont-
wierp ze een training voor vrouwen 
gericht op het vasthouden en waar-
maken van ambities. “Vrouwelijke 
deelnemers aan deze trainingen intro-
duceerden ons bij hun organisaties en 
zo gingen we steeds meer werken met 
managers. Ze vroegen ons om mee 
te denken over andere diversiteitsuit-
dagingen als leeftijd, cultuurverschil-
len en persoonlijkheid”. Direction is 
gevestigd in Hilversum. In hetzelfde 
gebouw is ook het tweede bedrijf van 
Esther Mollema te vinden: het High 
Performance Organisation Center. 
“Wetenschappelijk onderzoek laat 35 
kwaliteiten zien die het verschil maken 
tussen excellerende en minder goed 
presterende organisaties. En het gaat 
niet om totaal nieuwe dingen hoor, 
men kent ze in het bedrijfsleven vaak 
wel, maar heeft er te weinig aandacht 
voor. Of managers worden geleid door 
aannames en vooroordelen, de zoge-
naamde mindbugs”. Esther begeleidt 
en adviseert organisaties met hun 
HPO-verandertrajecten (HPO = High 

Performance Organisation – red.) in 
binnen- en buitenland. Haar bijnaam 
“Mrs. Mindbugs” draagt ze met ere. 
Vanuit deze twee bedrijven deed Es-
ther onder meer onderzoek naar de 
stand van zaken in raden van com-
missarissen. In Noorwegen was in 
2003 al 40% van de commissarissen 
vrouw, een percentage dat in Neder-
land ver te zoeken was. Gedreven als 
ze is zocht ze contact met de Noorse 
Elin Hurvenes en werd partner van het 
Professional Boards Forum, dat vrou-
wen begeleidt naar raden van com-
missarissen. “Elk half jaar worden 25 
commissarissen en 45 vrouwen aan 
elkaar voorgesteld”.

Doorzetten 
Was Esther Mollema altijd het gedre-
ven, gepassioneerde, enthousiaste 
type mens dat ze nu is? Ja hoor, het 
beeld tekende zich al vroeg af. “Oh, 
joh, het VWO duurde me veel te lang, 
ik verveelde me stierlijk en deed er van 
alles naast: lid van de leerlingenraad, 
van de toneelclub, van de sportactivi-

teitenorganisatie 
en noem maar 
op. Tussen 5 en 
6 VWO kon ik 
een jaar op uit-
wisseling naar 
Amerika, dat leek 
me wel wat. Ik 
dacht: ik kan leuk 
tennissen, ik wil 
naar een high-
school met ten-
nisfreaks. Maar 
ik kwam terecht 
in een plaatsje in 
Illinois, van 800 
inwoners en een 
highschool met 
vijftig studenten. 
Het tenniscourt 
had niet eens een 
net! Oh, zeiden 
ze, heb je dan 
een net nodig bij 
tennis? En hele-
maal niet vlakbij 
Chicago, maar in 

de middle of nowhere”. Een nachtje 
huilen en uitrekenen hoeveel minu-
ten haar verblijf van een jaar nog zou 
duren was genoeg om de knop om 
te zetten, want dat is de drijfveer van 
Esther Mollema: “Doorzetten! Niet al-
tijd alles gaat meteen goed, maar zet 
door. Ik ging volleyballen, kon met het 
softbal- en het basketbalteam mee-
doen, leerde fantastisch fotograferen 
en vond in het buurmeisje mijn beste 
vriendin. En dat is ze nog!”. 

Vergelijkbaar verging het haar met een 
stage tijdens haar Nyenrode-studie. 
“Ik wou graag naar Canada maar op 
het laatst hoorde ik dat ik naar Japan 
zou gaan. Ik wist van niks en was ver-
bijsterd. Maar het werd de beste erva-
ring van mijn leven!”. Het leerde Es-
ther heel snel hoe zij met andere ogen 
naar de wereld keek dan haar Japanse 
collega’s. Haar studie- en woon/werk-
periode in Amerika startte in Arizona. 
“Robert en ik deden er samen een 
MBA en we werkten er in een welva-
rende internationale omgeving met 
wel tachtig nationaliteiten. Wat leer je 
daar veel van. We hebben nog altijd 
contact, zijn net met een groot deel 
van deze vriendengroep bij de Olym-
pische Spelen in Brazilië geweest. Ook 
onze kinderen hebben over en weer 
veel contacten met elkaar”. Nog even 
terug naar haar plaats op de lijst Next 
Women 100. Esther Mollema: “Ik 
hoorde tijdens het bekendmakings-
feest veel collega-onderneemsters 
praten over groei, winstmaximalisatie, 
groter groter, groter. Dat heb ik hele-
maal niet, zo’n groeidrang. Ik wil wel 
goed beter best en dat betekent voor 
mij: meer vrouwen op plekken die bij 
hun ambitie passen, meer diversiteit 
op alle fronten, zodat onze klanten 
succesvol kunnen groeien”. 

Meer informatie over Direction, HPO 
Center en Professional Boards Forum: 
www.leiderschapontwikkelen.nl
www.hpocenter.nl
www.boardsforum.eu

‘IK WOU GRAAG NAAR 

CANADA MAAR OP HET 

LAATST HOORDE IK DAT IK 

NAAR JAPAN ZOU GAAN. 

HET WERD DE BESTE ER-

VARING VAN MIJN LEVEN!’
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Club- en regionieuws

Club Wageningen in actie  
voor jongeren in Kenia
Theater de Wilde Wereld in Wagenin-
gen was op 1 juni tot de nok gevuld 
voor de voorstelling ‘Een dag uit de 
dood van verdomde Lowietje’ van het 
theatergezelschap Inter Amicos uit 
Dordrecht.

Club Wageningen e.o. organiseerde de 
avond om geld in te zamelen voor een 
instelling voor jongeren met een beper-
king in Kisumu, Kenia. Het gezelschap 
bracht een schrijnende thuissituatie op 
het podium. Wiesje, de dochter van 
Riek en Guus, geboren met een hersen-
letsel, leeft als kasplantje bij haar ou-
ders. Onthutsende schuldgevoelens, 
verwijten over en weer en het verleden 
van de beide ouders laten op onnavolgbare wijze zien hoe het gezin en de relatie zich 
staande probeert te houden. Regisseur Cor de Bruin wist de productie in een eigentijds 
jasje te steken. Krachtig spel van deze amateurvereniging. Door een gulle donatie van de 
regisseur en met de inkomsten van deze en nog twee uitvoeringen in den lande konden 
we € 3.000,- overhandigen aan de Stichting Hoog Tijd voor Andersom uit Bennekom. 
Daar kwam later nog een duizend euro bij. Deze stichting organiseert samen met Keniase 
Soroptimisten clubs diverse projecten ter plaatse. Hoog Tijd voor Andersom gaat de Keni-
aanse instelling helpen bij de investering voor een werkplaats en de aanschaf van spel- en 
werkmateriaal. Zij willen hiermee bijdragen aan betere levensomstandigheden voor jonge-
ren met een beperking in Kenia. 

Ria Wigt
club Wageningen e.o.

Waterland linkt 
met Baden Baden 
Tijdens een feestelijk diner op 11 juni on-
dertekenden de presidenten van SI Club 
Waterland en SI Club Baden Baden de 
papieren waarmee beide clubs officieel 
een friendshiplink aangingen. Het initia-
tief voor deze link kwam van ons lid Rita 
Schillemans-Harmsen. Zij is vaak in Baden 
Baden en zocht daar contact met de plaat-
selijke Soroptimistclub. 

Leden van club Baden Baden (velen met 
partners) bezochten van 10-12 juni Purme-
rend en omstreken om daar hun nieuwe 
'zusters' te leren kennen. Club Waterland 
vierde dat weekend de dies (42 jaar) van de 
club, het 40-jarig bestaan van de link met 
club Kings' Lynn (UK) en de inauguratie van 
deze nieuwe friendshiplink. Ook leden uit 
Engeland waren aanwezig: een echt vriend-
schapsweekend! 

Voor gasten en leden was een aantrekkelijk 
en gevarieerd programma samengesteld dat 
vrijdag begon met een informele kennisma-
king. Zaterdag bezochten we Marken, waar 
ons lid Adriana Stam, gehuld in prachtige 
klederdracht, ons vertelde over dit voorma-
lige eiland, waarna het museum en eiland 
werden bekeken. Zaterdagavond dineerden 
we in Volendam, met uitzicht over het IJssel-
meer. Tenslotte maakten we zondagochtend 
een rondvaart door Amsterdam waar het 
programma werd afgesloten met een lunch 
in het bijzondere Eye-gebouw.

Toos Asselbergs-Crol
club Waterland

Herfstmarkt bij club Achterhoek  
Op de laatste zaterdag in november (op 
26-11) organiseert onze club haar traditi-
onele sfeermarkt. De opbrengst gaat naar 
Diva Dichtbij. Een regionaal initiatief voor 
mensen die langdurige zorg nodig heb-
ben en niet meer naar het theater kun-
nen gaan. De Diva’s zingen voor en met 
hen. Niet op een podium maar tussen de 
mensen. Meer over hen kun je lezen op 
divadichtbij.nl. De markt wordt gehou-
den bij een echte Achterhoekse Schoppe, 
Huijskesdijk 2 in Zieuwent (7136 ME).

Vanaf 11.00 uur kun je hier het najaar en de komende feestdagen beleven en proeven.Te 
koop zijn prachtige herfst- en kerstdecoraties, grote en kleine (kerst)cadeautjes, kunstwer-
ken, sieraden en heerlijk gebak. De toegang is vrij en kinderen zijn van harte welkom. Zeven 
jaar geleden zochten de leden een activiteit om geld in te zamelen en tegelijkertijd het sa-
menwerken in de club te versterken. Gaandeweg werd de sfeermarkt een mooie ambachtelij-
ke markt waar de talenten en kwaliteiten van de leden zich bundelen. Ieder jaar zorgt de club 
voor nieuwe publiekstrekkers. Dit jaar kunnen kinderen zelf buiten hun eigen wafels bakken! 

Rini Kwak
club Achterhoek
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Eredoctoraat  
van Stockholm
University voor  
Ellen Hey
Ellen Hey, lid van Club 
Rotterdam, heeft op 
30 september een 
eredoctoraat ont-
vangen van Stock-
holm University voor 
haar onderzoek op het 
gebied van internationaal 
publiekrecht. Ellen Hey is sinds 2002 hoogle-
raar internationaal publiekrecht aan de Eras-
mus Universiteit en sinds 2013 lid van The In-
ternational Advisory Board of the Stockholm 
Center for International Law and Justice.

Ze heeft gewerkt voor de Europese Unie, de 
Verenigde Naties en de Wereldbank en doceer-
de aan de Universiteit van New South Wales in 
Australië. Op de site van Stockholm University 
wordt Ellen omschreven als een internationaal 
gewaardeerd onderzoeker op het gebied van 
internationaal milieurecht, zeerecht en de ‘in-
stitutionele dimensies van het internationaal 
recht’. Tijdens de uitreiking op 30 september 
bevond Ellen zich in het illustere gezelschap 
van onder meer de Peruaanse schrijver en 
Nobelprijswinnaar Mario Varga Llosa, die 
eveneens een eredoctoraat van Stockholm 
University in ontvangst mocht nemen. Club 
Rotterdam feliciteert Ellen en is trots op zo’n 
vooraanstaand lid!

Heleen Schoone
club Rotterdam

Club- en regionieuws

Statiegeld voor Syrië ‘Back to School’
Dankzij de actieve inzet van Jelma Wiegersma, lid van club Isala-
nia Zwolle-Kampen heeft de club een extra bijdrage kunnen leve-
ren aan Syrië ‘Back to School’. Jelma heeft de Jumbo en Albert Heijn 
supermarkten in Zwolle en Kampen gevraagd of gedurende een 
maand de vrijwillig gedoneerde statiegeldbonnen voor het project 
bestemd mochten worden. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.  
De afgelopen periode heeft dat maar liefst € 1.522,- euro opgeleverd.  Ook 
de collectebollen bij winkeliers en leden brengen veel geld in het laatje. Zo 
heeft club Isalania € 2.800,- aan het Syrië-project kunnen schenken.De 
collectebollen en de statiegeldactie levert niet alleen een mooi bedrag 
op, maar we maken veel mensen ook weer attent op onze organisatie en 
onze activiteiten. Bovendien het is een actie die in iedere plaats redelijk 
eenvoudig is te realiseren met relatief weinig inspanning. Tip voor andere clubs?

Margriet Roukema
club Isalania Zwolle-Kampen
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Seksueel geweld centraal 
bij club Flevoland 
Club Flevoland organiseert dit jaar voor de regio Midden-Neder-
land de jaarlijkse viering van de Dag van de Rechten van de Mens. 
De bijeenkomst is in Natuurpark Lelystad, Paviljoen de Waterlely. 
De ontvangst is van 11.30 tot 17.00 uur en begint met een lunch. 

Spreker is dr. mr. L.L.M. (Anne-Marie) de Brouwer, universitair hoofddocent bij het de-
partement strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Zij praat over seksueel geweld van-
uit verschillende invalshoeken zoals conflict-gerelateerd seksueel geweld en de gevolgen 
hiervan. Zij legt verbanden met vluchtelingen die seksueel geweld hebben meegemaakt 
en in Nederland terecht komen. Anne-Marie de Brouwer is mede-oprichtster en voorzitter 
van Mukomeze, een non-profit organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens 
van vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van seksueel geweld tijdens de genocide 
in Rwanda. In de pauze worden producten, gemaakt door Rwandese vrouwen (sieraden, 
kaarten, manden en tassen) aangeboden. Meer hierover is te lezen op www.soroptimist.
nl. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar flevoland@soroptimist.nl. Tijdige 
aanmelding is raadzaam omdat Paviljoen De Waterlely beperkt ruimte heeft.

Margriet Papma, club Flevoland

Kwart eeuw Voorne-Putten Rozenburg
Dit jaar bestaat onze club 25 jaar, een jubileum waar we trots op zijn. De afgelopen 
jaren hebben we vele mooie projecten mogen realiseren om de positie van vrouwen 
en meisjes wereldwijd te verbeteren. Zoals hospice De Waterlelie in Spijkenisse, het 
Alzheimer Verpleeghuis De Grootenhoek in Hellevoetsluis, de Stichting Vrouwen voor 
vrouwen in Nepal, de Stichting Yu Ya Yu en de Stichting Wigwam Nederland. 

Elk jaar heeft de Soroptimistclub Voorne-Putten Rozenburg een thema; dit jaar ‘Sterke 
vrouwen’. In het kader van dit thema en het jubileum heeft de club het afgelopen jaar di-
verse activiteiten georganiseerd. Zo was de filmavond in maart met de film “Suffragette” 
in het Tivoli theater in Hellevoetsluis een groot succes. Ook hebben we dit lustrumjaar 
wijnen verkocht, waarvan de opbrengst naar de stichting Chimding gaat. En in november 
organiseren wij onze jaarlijkse theateravond in De Twee Hondjes in Hellevoetsluis
 
Jeanine Schouten
club Voorne-Putten/Rozenburg
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Doetinchem betaalt schoolgeld 
voor weesmeisjes in Kenia
Ons eerste project van onder-
steuning van meisjes om naar se-
condary school te gaan is in 2005 
begonnen en eind december 2013 
beëindigd. In totaal hebben 17 
meisjes op onze kosten vier jaar 
middelbare schoolopleiding ge-
had. Bovendien hebben twee van 
de 17 meisjes ook nog hun col-
legeopleiding afgerond op onze 
kosten. Totaal hebben we voor dit 
project € 40.000,- bijeengebracht 
en betaald aan schoolgelden.

In het kader van het vervolgproject, 
kregen drie meisjes een college of 
universitaire opleiding. Het vervolg-
project is met de laatste betaling van april 2016 afgesloten; voor dit project hebben we 
in totaal € 7.500,- betaald. Het plan ontstond toen ik het weeshuis van de Afrikaanse 
NGO Womankind in Garissa bezocht. Daarna volgde een tweede bezoek en sindsdien 
verliepen de contacten met de leiding van Womankind voornamelijk via de e-mail. Een 
goede communicatie is van allergrootste belang bij dit soort projecten. Gelukkig werkte 
de communicatie goed; de gelden werden zonder enige tussenkomst rechtstreeks aan 
Womankind betaald, zodat de meisjes er optimaal profijt van hebben gehad. Regelmatig 
hoorden we ook van de meisjes zelf over hun vorderingen. Zoals deze mail van studente 
Riyaq: “… I am looking forward to get a good job next year as a professional nutritionist. I 
would love to work in Garissa hospital if I get a chance and help people as much as I can.”

Ankie Beugel-Huijsman
club Doetinchem IJsseloever

Soroptimisten maken 
Moederdagontbijt
Wat is een Moederdag zonder een echt Moe-
derdagontbijt! Onder deze noemer startte club 
Assen een nieuwe fondsenwervingsactiviteit. In 
april begonnen we met de verkoop van ontbijtjes 
in de regio Assen. En op zondag 8 mei verrasten 
wij 65 moeders met een bijzonder ontbijt.

Een in Soroptimistenstijl aangeklede doos, gevuld met 
een heerlijk ontbijt, bestaande uit onder meer  een verse 
croissant, een beschuitje, beleg, een vers gekookt eitje en 
verse jus d’orange, werd bezorgd vroeg in de ochtend van Moederdag. Coop Spithost in 
Norg faciliteerde ons in de versproducten en STAMM CMO Assen stelde op de vroege 
zondagochtend haar ruimte beschikbaar. De opbrengst van € 450,- komt ten goede aan 
het project Syrië ‘Back to School’. Een goed begin van een actie die we zeker ook volgend 
jaar weer gaan organiseren!

Johanna Tolsma
club Assen

Curaçaose  
Imelda Kroon 
onderscheiden
Ons clublid Imelda Kroon ontving op 2 juli 
tijdens de viering van Dia di Bandera (Vlag-
gendag Curaçao), het Krus di Merito (Kruis 
van Verdienste). Dit eerbetoon valt elk jaar 
ten deel aan voorgedragen en geselecteer-
de kandidaten die zich belangeloos inzet-
ten voor de maatschappij en bijdragen aan 
het patriottisme.

Imelda Kroon (geboren in 1926) is bekend 
van haar vrijwilligerswerk voor de padvin-
derij en is mede-oprichter van de Vereni-
ging van oud-padvindsters Copernicia, die 
diverse sociale activiteiten in de samenle-
ving organiseerde. Imelda heeft onder meer 
gewerkt aan het project aanleunwoningen 
voor senioren van Habaai. Daarnaast was ze 
bestuurslid van de Katholieke begraafplaats 
aan de Roodeweg. Ze beheert nog steeds de 
administratie hiervan.

Sonnia Elstak-Ramdhanie
club Curaçao 

Club- en regionieuws
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b e o o g d e  p r e s e n t a t i e  o p  d e  w i n t e r v e r g a d e r i n g

De nieuwe website komt eraan!
De nieuwe website vordert gestaag. Inmiddels is er een leverancier, die begonnen is met de 

eerste fase van de bouw: de navigatie. Het eerste prototype is inmiddels opgeleverd en die 

wordt nu van commentaar voorzien door de projectgroep en een werkgroep van meeden-

kers, afkomstig uit de werkgroep Sterk Merk Soroptimist (SMS). 

e opleverdatum is nu voor-
zien op 4 februari, de datum 
van de Wintervergadering 
waar de nieuwe website aan 

de leden kan worden gepresenteerd. 
We hopen dat we op de werkconferen-
tie van 19 november alvast een demo 
van de website kunnen laten zien!

Maar voor het zover is moet er nog 
heel wat gebeuren. Een grote stap was 
de kick-off met de leverancier, Django 
Web Studio (DWS). Dat gebeurde op 12 
augustus in aanwezigheid van assessor 
marcom Mieke Allersma, projectleider 
Adrie Plooy, Geert Dekkers en Patrick 
Cramer van DWS en enkele leden van de 
werkgroep SMS. Inmiddels is het eerste 
prototype van de website met daarin de 
uitwerking van de navigatie, voorgelegd 
aan de projectgroep en de meeden-
kers. Als daarover overeenstemming 
is, is de vormgeving aan de beurt: de 
leverancier levert een ontwerp aan en 
het projectteam kan daarop reflecteren. 
Daarna wordt de site verder ontwikkeld 
op basis van de aangeleverde teksten 
en beeldmateriaal. In het overzicht (zie 
inzet linksonder) staan de stappen die 
we met elkaar doorlopen om te komen 
tot een inspirerende website.

Ondertussen heeft 
een aantal leden van 
de werkgroep SMS 
deze zomer een ‘dum-
my website’ gemaakt 
met de gewenste na-
vigatie en lay-out. Ook 
zijn al veel teksten 
geschreven en is er 
beeldmateriaal verza-
meld. Deze dummy 
dient als basis voor 
de verdere ontwikke-
ling van de website. 
Daarvoor kunnen we 
nog wel wat leuke 
foto's, filmpjes en an-
der beeldmateriaal ge-
bruiken. Via de Unie-
berichten komt er een 
oproep om recente 
teksten en beeldmate-
riaal op te sturen.

Bijdrage
Aanvankelijk heeft het 
Uniebestuur de Raad 
van Afgevaardigden 
op de Zomervergade-
ring toestemming gevraagd voor het 
budget en de realisatie van fase 1 en 

2 van de website. 
Dit omdat de fi-
nanciële middelen 
ontbraken om ook 
direct fase 3 te 
realiseren. Nadat 
diverse leden aan-
gaven dat het hun 
voorkeur heeft 
om de website in 
een keer te reali-
seren, deed een 

aanwezige het voorstel om de leden 
om een vrijwillige bijdrage van 5 euro 
te vragen, zodat de website in een keer 
kan worden gerealiseerd. Het project-
team ondersteunt dit initiatief van harte 
en hoopt op een grote opbrengst, zo-
dat de website kan worden afgemaakt. 
Het UB heeft een verzoek hiertoe per 
mail verstuurd aan alle secretarissen. 
We hopen op een grote respons.

Unie

Tekst: Adrie Plooy
Foto: Helma Coolman
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Precies wat WOMEN Inc. nu ook doet. 
Sinds 2005 bestaat de organisatie, 
vanaf het begin het netwerk voor alle 
vrouwen die zichzelf en elkaar willen 
versterken en daarmee de kansen van 
alle vrouwen in Nederland. Sinds 2013 
staan twee thema’s die voor alle vrou-
wen relevant zijn centraal: geld en ge-
zondheid. WOMEN Inc. spreekt pro-
fessionals aan over hoe zij de kansen 
voor vrouwen kunnen vergroten en 
roept vrouwen op zichzelf en elkaar te 
versterken. Dat doen zij door gerichte 
informatie te geven, vrouwen een po-
dium te bieden, onderwerpen op de 
maatschappelijke agenda te plaatsen 
en kansen om te zetten in politiek en 
beleid bij werkgevers en werknemers. 
“Met meer vrouwen vormen we een 
krachtig, uniek en onafhankelijk collec-
tief. Meer gelijkheid is niet alleen goed 
voor vrouwen zelf, ook de economie, 
de kennis, de zorg en de cultuur in Ne-
derland worden er beter van”, aldus 
Jannet Vaessen.
 
Nieuw, hip
“Een groep ‘founding mothers’gaf de 
impuls aan de oprichting. Er moest 
een groot netwerk ontstaan, waarbij 
de emancipatiethema’s effectief en in-
novatief op de agenda kwamen”, ver-
telt Jannet. “Een nieuw, hip bureau”. 
En wie zou dat bureau gaan managen? 
Jannet, dachten ze. Maar nee, die had 
er geen zin in. “Ik kon me niet iden-
tificeren met het frame waarin in die 
tijd vrouwenvraagstukken werden ge-
plaatst. Het was zo boos, zo norma-
tief, zo anti-man. Maar ik vond het 
tòch gek dat ik me niet wilde verdie-
pen in emancipatoire zaken, alleen 

maar omdat ze verkeerd geframed 
waren”. En zo kwam Jannet wel aan 
het roer te staan van WOMEN Inc. 
Niet om emancipatoire problemen te 
benoemen, maar om ze op te lossen. 
“Een andere aanpak. We zijn een sterk 
analytische partij, die vooral vragen 
stelt om de juiste analyse te maken 
en daarna een oplossing te kunnen 
formuleren. Wat is het probleem? 
Hoe zit het precies? Wie heeft er mee 
te maken? Hoe kun je tot een oplos-
sing komen. Wie hebben we daar voor 
nodig? Hoe betrekken we alle partijen 
er bij? Hoe verbinden we allen die dit 
aangaat?“ Het karakter van de nieuwe 
organisatie die WOMEN Inc. toen 
nog was werd snel duidelijk. Jannet: 
“We werkten eerst vooral in de luwte, 
kleine events, zeepkistavonden in de 
Westergasfabriek en in Pakhuis De 
Zwijger in Amsterdam. En maar vra-
gen: wat moet anders, wat is belang-
rijk voor jullie, vrouwen? Er bleek met-
een al heel veel draagkracht, maar het 
ging nog alle kanten op. We moesten 
op zoek naar de gemeenschappelijke 
noemer”. “De eerste vijf jaar hebben 
we geluisterd en van daaruit thema’s 
ontwikkeld. Over geld bijvoorbeeld. Er 
zijn wel wetten over gelijke behande-
ling en beloning van mannen en vrou-
wen, maar verschillen bleken er nog 
veel te zijn en dat komt ook door de 
beeldvorming van en door vrouwen. 
Loonverschillen, tot wel 17,5%? Vrou-
wen, laat je horen!”.

Ontrafeling 
Het is niet zozeer de inhoud van de 
vraagstukken waaraan WOMEN Inc. 
werkt die anders is dan andere, vooral 

WOMEN Inc., het netwerk voor vrouwen die zichzelf willen versterken. Hé, die slogan 

kennen we ook bij het Soroptimisme: empowerment of women. Genoeg redenen om 

eens te gaan praten met algemeen directeur Jannet Vaessen van WOMEN Inc.

an de Hoogte Kadijk in 
hartje Amsterdam ge-
nieten we eerst even 
van het uitzicht over de 
Amstel en de boten. Jan-

net wijst op de woonwijk aan de over-
kant van het water. “Daar komt mijn 
oma vandaan. Een flinke tante die met 
een melkhandeltje de kost verdiende. 
Ze was heel klein van stuk, maar daar 
vond ze wel iets op. Om gezien te wor-
den en ook om zelf uitzicht te hebben 
klom ze gewoon in een lantaarnpaal”. 
Zonder dat ze het zelf zo benoemde 
was deze kordate vrouw het voorbeeld 
van een oplossingsgericht mens. Niet 
blijven steken in een probleem, maar 
actief op zoek gaan naar oplossingen. 

Auteur: Coosje Hoekstra
Foto’s: Karin van de Kar

WOMEN Inc.: niet het probleem is het belangrijkst, maar de oplossing

de werkwijze valt op en spreekt tot 
de verbeelding. Na de analyse – ‘ont-
rafeling’ noemt Jannet dat – volgt de 
aanzet tot de oplossing. Met prach-
tige posters, meesterlijke slogans en 
aansprekende campagnes wordt het 
thema gepresenteerd als professionele 
reclamecampagne, waarna de oplos-
sende stappen kunnen worden gezet. 
De twee grote thema’s van WOMEN 
Inc. zijn Geld en Gezondheid. Oftewel:
 
Waar is mijn € 300.000,-?  
(over loonverschil)
WOMEN Inc berekende samen met 
Loonwijzer dat een vrouw in een wer-
kend leven gemiddeld € 300.000,- min-
der salaris verdient dan een man. Door 

heel Nederland was het opvallende 
beeld van een vrouw op zoek naar haar 
drie ton te zien, op billboards, websites 
en in tijdschriften en kranten. Jannet: 
“We begonnen deze publiekscampag-
ne en gingen in gesprek met werkge-

vers en politici over ongelijke beloning. 
We organiseerden maatschappelijke 
druk, zodat het onderwerp ook op de 
agenda van de Tweede Kamer kwam 
en politici er mee verder konden. Een 
mooi voorbeeld is een wetsvoorstel 
van Keklik Yücel om gelijke beloning te 
bevorderen”. 

Ik ben er even niet  
(over zorg-werk verdeling)
“Die verdeling staat al vijftien jaar 
stil. Met de komst van de participatie-
maatschappij komen meer zorgtaken 
bij burgers terecht. SCP-onderzoek 

Dossier

LOONVERSCHILLEN  

ToT WEL 17,5%?  

VROUWEN, LAAT  

JE HOREN!

Algemeen directeur van WOMEN Inc. 
Jannet Vaessen

Jannet Vaessen met Masha Trommel, bij WOMEN Inc. verantwoordelijk voor Public Affairs, PR en Campagnes aan tafel bij 
Coosje Hoekstra (links). 
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Jannet Vaessen met posters en kaarten van de campagne “Behandel me als een 
dame”. 

Op 16 april en 26 mei gaf het Soroptimisten-ensemble kwARTet, op uitnodiging van Sor-

optimistclubs Bommelerwaard en De Bilt-Bilthoven, benefietconcerten in Rossum en Den 

Dolder. De vier Soroptimisten van kwARTet zetten graag hun concert “VROUWEN – lief 

en leed” nog vele malen in om fondsen te werven voor projecten van Soroptimistclubs.

Benefietconcerten kwARTet – 
voor herhaling vatbaar

Club- en regionieuws

Tekst en foto: 
Wanda Peters

et concert had zijn premi-
ère voor een enthousiast 
publiek van honderd men-
sen in de prachtige Protes-
tantse kerk aan de Maasdijk 

in Rossum. Het bracht € 1.337,- op voor 
het project ‘Het heft in eigen handen’, 
dat opgezet is door de Soroptimisten 
uit Curaçao. Zij begeleiden alleenstaan-
de vrouwen naar zelfredzaamheid, zo-
dat zij in het onderhoud van hun gezin 
kunnen voorzien. Voor een uitverkoch-
te zaal  in Den Dolder bracht kwARTet 
de liederen en duetten wederom ten 
gehore, in tien verschillende talen, van 
26 verschillende componisten, onder 
wie dertien vrouwen. Ditmaal ging de 
opbrengst, maar liefst € 4.700,- !, naar 
het landelijk Soroptimistproject Syrië 
‘Back to School’. Pianiste Yvonne Hoek-
stra van club Utrecht en sopranen Irene 
Maessen van club Bommerlerwaard en 
Wanda Peters van club De Bilt-Biltho-
ven musiceerden. Presentatrice Beatri-
ce Dees van club Utrechtse Heuvelrug 
vertelde met humor over de inhoud van 
de liederen, en lichtte de muziek op een 
aansprekende manier toe. De avond 
was een feest: de bezoekers, van jong 
(9 jaar) tot oud (90 jaar) genoten.

Op toernee? 
Tot nu toe heeft dit initiatief van kwAR-
Tet geleid tot twee concerten. Verschil-
lende clubs overwegen na het grote 
succes van de eerste twee concerten 
ook met kwARTet samen te werken, 
maar er staan nog geen concerten in 
de agenda. Om andere Soroptimist-
clubs over de streep te halen zie je in 
onderstaande tabel hoe één concert 

€ 4.700,- opbracht. Neem contact op 
met Wanda Peters op 06 4051 4572 of 
wandamathilde@gmail.com als je in-
teresse hebt om een benefietconcert 
met kwARTet te organiseren. kwAR-
Tet heeft een sponsor die per concert  
€ 200,- doneert. Sponsor Meervaardig 
financierde een filmopname zodat wij 
op verzoek een promofilm kunnen toe-
sturen.

laat zien dat vooral vrouwen die zorg-
taken oppakken. WOMEN Inc. wil 
voorkomen dat vrouwen overbelast 
raken of minder gaan werken. Wij plei-
ten voor een nieuwe verdeling van zorg 
en werk”, aldus Jannet. Ook rond dit 
thema wordt stevig aan de weg getim-
merd: de aftrap was een grote confe-
rentie voor beleidsmakers, werkgevers 
en politici. En: koningin Maxima was 
er bij. Om alle vrouwen er bij te betrek-
ken deed WOMEN Inc. een creatieve 
oproep: sta stil bij jouw ideale verde-
ling van zorg en werk, doe mee en laat 
je onbetaalde zorgtaken voor één dag 
over aan anderen. Ruim 45.000 vrou-
wen doen al mee. 

Behandel me als een dame  
(over gendersensitieve zorg)
Vrouwen leven in slechtere gezond-
heid dan mannen, omdat de gezond-
heidszorg grotendeels is gebaseerd op 
mannen. WOMEN Inc. wil bereiken 
dat de verschillen tussen mannen en 
vrouwen beter zichtbaar worden in 
onderzoek, preventie, diagnose en 
behandeling. “Vanaf 2013 zijn er al ge-
weldige stappen gezet. Het Handboek 
Vrouwspecifieke Geneeskunde is ge-
lanceerd; er is een onderwijstraject be-
gonnen bij alle acht UMC’s in Neder-
land. De media-aandacht was groot: in 
alle nieuwsprogramma’s was aandacht 
voor dit initiatief en we waren te zien 
bij Radar, RTL Late Night en te lezen 
in tijdschriften en kranten. We zijn in 
gesprek met André Rouvoet, voorzitter 
van Zorgverzekeraars Nederland. In 

maart van dit jaar kwamen ruim 400 
zorgprofessionals, beleidsmakers en 
patiënten samen om te pleiten voor 
gendersensitieve gezondheidszorg. 
Koningin Maxima onderstreepte het 
belang van het onderwerp door er 
weer bij te zijn”. 

Lowlands
De publiekscampagne die in april 
van dit jaar startte wordt op gedurfde 
WOMEN Inc.-wijze gekenmerkt door 
aansprekende teksten en foto’s en 
optredens van Jannet Vaessen en drie 

vrouwen in mannelijke naaktpakken 
met als titel “Wij zijn de lul”, op onder 
meer popfestival Lowlands. “Moet dat 
nou zo grof, vroegen sommigen zich 
af”, aldus Jannet, “Maar op zo’n festi-
val bleek het de juiste taal en er kwa-
men veel reacties: verwondering over 
het gegeven en waardering voor de 
aanpak, vooral van zorgprofessionals 
op het festival. Maar bij presentaties 
op andere bijeenkomsten hebben we 
de vrouwen met de naaktpakken maar 
een onderbroek aangetrokken”. 
Website: www.womeninc.nl.

Wat begon als een Amsterdamse ‘club’ – met het kantoor en de eerste events in de hoofdstad – heeft inmiddels 
een landelijke spreiding. De workshop Onderhandelen wordt de komende tijd onder meer gegeven in Leeuwarden, 
Utrecht en Den Bosch. De workshop Regel jouw financiën is in Rotterdam en Arnhem. Jannet Vaessen: “En aan de 
bijeenkomsten van De Tafel van Eén kun je meedoen van Emmen tot Nijmegen, van Doetinchem tot Roermond 
en van Eindhoven tot Enschede. Ze zijn bedoeld om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer richting 
werk te bewegen. In gezamenlijke gesprekken denken ze na over vragen als: Wat wil ik nou echt, en: Hoe kan ik dat 
bereiken”. Ook de workshops Aan Tafel kennen zo’n spreiding. “Voor een volgende stap in je werk of je zorg heb 
je drie dingen nodig: een helder doel, voldoende lef en het juiste netwerk. In deze workshops ga je er mee aan de 
slag”.  Voor alle vrouwen in Nederland  is er het Funding Mothers-programma, met projecten en doelen waaraan 
vrouwen financieel kunnen bijdragen. “Geweldige support voor ons”, waardeert Jannet Vaessen, “Waarbij we wel 
onafhankelijk blijven”. Meer informatie op womeninc.nl.

Van Amsterdamse ‘club’ tot landelijke spreiding

INEKE VAN DIJK
EXPOSEERT BRONZEN BEELDEN OP LANDGOED “DE KRANENBURG”,  VORDEN                
Ik ben te gast bij Renée de Fraiture en Albert Jan Lubbers op het erf van hun historische boerderij 
in het prachtige coulissenlandschap.

Zaterdag en zondag   8 - 9 oktober 2016 
Zaterdag en zondag  15 - 16 oktober 2016
Van 12.00 tot 17.00 uur

Bergkappeweg 2 - 7251 HM  VORDEN
www.inekevandijk.eu
Club: Gouda e.o.

Advertentie 50,5x179,5 mm.indd   1 05-09-16   10:37
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Sensorkring Heuvelrug  
zoekt (ex-)Soroptimisten 
Deze foto is gemaakt op de Buitendag van de Sensorkring De Heuvelrug 
op 8 juni. Wij zijn een kring van oudere (ex-)Soroptimisten die eens per 
twee maanden overdag bij elkaar komen voor de gezelligheid en meestal 
met een spreker. Na afloop is er voor wie wil een gezellige lunch. Spreekt 
je dit aan en zou je er ook bij willen zijn: neem dan contact op met  
nieskevooijs@gmail.com.  

Nieske Vooijs
sensorkring De Hevelrug

Tense Holm-Vaandrager club 
Eemsmond 100 jaar!
Op 29 maart is Tense (Hortense Marie Celestine) Holm-Vaandrager 100 jaar geworden. 

Tense Holm -Vaandrager werd geboren op 29 maart 1916 in Weltevreden (Batavia), nu Indo-

nesië, toen Nederlands Indië. 

ij ging in 1934 farmacie stu-
deren aan de Rijksuniversiteit 
in Groningen. Hier behaalde 
zij in 1946, vertraagd door de 

oorlog, haar apothekersexamen. Zij is 
een van de oprichters van de club De 
Eemsmond die dit jaar haar 45-jarig 
bestaan viert. In haar werkzame leven 
was Tense Holm actief lid van de Plat-
telands Apothekers Vereniging. In 1950 
startte zij de eerste apotheek in Delf-
zijl, apotheek Wildergang. Dit was in 
de provincie de eerste openbare apo-
theek buiten de stad Groningen.  Me-
vrouw Holm-Vaandrager werd in 1986 
opgevolgd door haar oudste doch-
ter, eveneens lid van Soroptimistclub 
de Eemsmond, Hortense Celestine 
Maats-Holm, over wie in de Sorop-
timist van oktober 2015 een bijdrage 
verscheen. Tense Holm kreeg vier kin-
deren: twee dochters en twee zonen. 
Daarnaast heeft ze vijf kleinkinderen 
en zeven achterkleinkinderen.

Bea Blokhuis
club De Eemsmond

Eeuwelinge Betty Hogeweg-de 
Haart 50 jaar Soroptimist 
Op 12 juli werd Betty Hogeweg-de Haart 100 jaar. Op de vraag wat haar geheim is om zo 

oud te worden, antwoordt ze: “Het gebeurt gewoon vanzelf!”. En na even nadenken: “Een 

veelzijdig leven”. En dat kenmerkt het bijzondere leven van Betty.

n de vorige eeuw groeit Betty op 
in Nederlands-Indië, waar ze als 
twaalfjarig meisje op zes dagen 
varen van haar ouders de middel-

bare school op Soerabaja bezoekt. De 
zelfstandigheid zit er al vroeg in! Eind 
jaren dertig voltooit zij de nieuwe stu-
die Sociale Geografie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Een baan in het 
middelbaar onderwijs moet zij afslaan 
(wetsontwerp van Romme), omdat zij 
gaat trouwen met Lodewijk Hogeweg. 
Zij krijgen drie kinderen, voor wie Betty 
vanaf 1948 de zorg alleen moet dragen 
als haar man op jonge leeftijd overlijdt. 
Ze schenkt haar kinderen een warme 
en avontuurlijke jeugd, terwijl zij haar 
overige tijd vult met bestuursfuncties 
en werkcolleges vanuit haar huiskamer. 
In 1962 krijgt Betty het verzoek vanuit 
de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen het bestaande 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland in kaart te brengen. Alle 
methodiek hiervoor moet zij zelf uitvin-
den, wat uitmondt in een zelfstandig 
instituut, het Sociaal Wetenschappe-
lijk Informatie- en Documentatiecen-
trum (SWIDOC), waarvan zij directeur 
wordt. In 1981 gaat ze met pensioen. 
Haar vele interesses, clubs en hobby’s 
houden haar dagen gevuld. 

Uitzondering
Dit jaar is Betty vijftig jaar lid van 
de Soroptimisten, haar halve leven! 
Een tweede bijzondere mijlpaal. Een 
tweede felicitatie waard. Betty kwam 
in aanraking met het Soroptimisme 
via Lien Kleinhoonte, directeur van 
de Vrouwenbank (onderdeel van de 
Rotterdamsche Bank). Betty en Lien 

worden tegelijk lid van het bestuur 
van het Internationaal Archief voor de 
Vrouwenbeweging (IAV), als een van 
de oprichtsters, mevrouw W. Postu-
mus- van der Goot aftreedt. Onder de 
indruk van Betty’s werkzaamheden bij 
het SWIDOC draagt Lien haar in 1966 
voor als lid van club Amsterdam. In die 
tijd is het een eer om lid te zijn van een 
club met zoveel prominente en des-
kundige vrouwen, een club waar men 
elkaar met “U” aanspreekt en waarvan 
hoofdzakelijk ongetrouwde vakvrou-
wen lid zijn. Betty is een uitzondering 
als vrouw met een gezin. In 1970 wordt 
de meer dan tachtig leden tellende 
club Amsterdam in drieën gesplitst en 
komt Betty terecht bij club Amsterdam-
Zuid/Amstelveen. Betty is een trouw 
lid, ze bezoekt bijna alle bijeenkomsten 
waar zij met haar heldere geest vaak 
een doordachte vraag stelt of aanvul-
ling poneert op een besproken kwes-

tie. Ook jonge en nieuwe leden praten 
graag met haar. Sinds zij twee jaar ge-
leden de auto aan de kant zette, zorgen 
clubleden voor het vervoer. Vanaf 1994 
is zij een graag geziene deelneemster 
aan de jaarlijkse tuinenreizen. Betty 
heeft het Soroptimisme zien verande-
ren in de afgelopen vijftig jaren. Er zijn 
meer vrouwen actief geworden in het 
werkende leven, een goede ontwikke-
ling maar het lijkt tot haar grote spijt 
alsof die de steun van serviceclubs 
minder nodig hebben. Ze stelt de club 
de serieuze vraag welke invloed je kunt 
en wilt hebben in de wereld. Iets om 
goed over na te denken en vervolgens 
uit te dragen. 

Dorine Tamis
Tine Reijmerink-Willemze

club Amsterdam-Zuid/Amstelveen

Club- en regionieuws

Tense Holm-Vaandrager temidden van haar familie, onder wie (rechts-achter) haar 
dochter en mede-soroptimist Tense Maats-Holm en de wethouder van Delfzijl die 
haar kwam feliciteren.
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et op: in verband met groeps-
indeling en voorbereiding kun 
je opgeven tot 2 november 
via aanmeld.soroptimist.nl 

De werkconferentie wordt gehouden 
in hotel- en congrescentrum De Ree-
horst in Ede. We beginnen om 10.00 
uur met de presidentswissel: Uniepre-
sident Ingrid Blaauw wordt opgevolgd 
door inkomend president Evelyn van 
Royen. Daar toasten we aan het einde 
van de dag op. Vanaf 10.15 start een 
serie workshops, die twee of vier keer 
gegeven worden, afhankelijk van de 
duur. Geef dus op het aanmeldformu-
lier goed aan naar welke onderwerpen 
je belangstelling uitgaat, dan wordt 
daar zoveel mogelijk rekening mee ge-
houden. De workshops worden gege-
ven door professionele Soroptimisten 
met kennis van het betreffende onder-
werp. En zo word je voor € 25,- een 
hoop wijzer!

Op 19 november is weer de jaarlijkse Werkconferentie, met een andere opzet dan  

normaal. Geen redes, lezingen of gastsprekers, maar een hele dag workshops over  

onderwerpen die ons bezighouden binnen de clubs, maar waar je ook buiten het Sorop-

timisme mee in aanraking komt. Een heuse studiedag voor alle Soroptimisten.

Werkconferentie op 19 november voor Soroptimisten
met veel workshops, nuttig voor je club en daarbuiten

Unie
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1    Soroptimisme  
Internationaal

 
Docent: Evelyn van Royen 
Duur: 45 minuten
Inhoud: Wat zijn de ontwikkelingen 
en activiteiten waar NL internationaal 
mee bezig is en wat kun jij daarin be-
tekenen.

2    Sociale media: twitter
 
Docent: Helma Coolman
Duur: 90 minuten
Meenemen: je laptop of smartphone. 
Inhoud: waarom Twitteren, wat Twitte-
ren, privacy, hoe werkt het en hoe kun-
nen we het Soroptimisme en onze ac-
tiviteiten ermee promoten. Je kunt zelf 
een account aanmaken en je eerste 
tweets versturen, retweeten en liken. 

3  Sociale media: facebook

Docent: Heleen Schoone
Duur: 90 minuten
Meenemen: je laptop. Inhoud: Waar-
om Facebook, hoe werkt het en wat 
kun je ermee voor jezelf en/of je club. 
Waar moet je aan denken, hoe kun je 
een evenement publiceren. Je kunt ter 
plekke je eigen account aanmaken en 
alvast je pagina indelen en verfraaien. 

4   Waardenhuis

Docenten: Marlies Leenaars en  
Margreet Hagelstein
Duur: 90 minuten
Inhoud: We praten op een ‘World Café’ 
manier in enkele rondes aan de hand 
van het Waardenhuis over diverse club-
activiteiten zoals jaarprogramma, pr, 
leden werven en binden, projecten en 
fondsenwerving.

5    Clubambassadeur-
schap/pr beleid

Docent: Monique Mols
Duur: 45 min
Inhoud: We bepreken hoe je je club 
meer onder de aandacht kunt brengen 
en we delen ervaringen, successen 
en mislukkingen (want daar leren we 
ook van). Hoe breng je je club onder 
de aandacht, hoe bereik je lokale me-
dia en potentiële nieuwe leden en hoe 
bouw je een netwerk op. Het is een 
interactieve workshop dus neem voor-
beelden mee uit je eigen club. 

6    Je rol als clubpenning-
meester of -secretaris

Docenten: Marianne Reintjes en  
Sabine Schläfereit
Duur: 45 minuten
Inhoud: Met het handboek als leidraad 
nemen wij je mee in je rol en behande-
len alle relevante onderwerpen zoals: 
externe ondersteuning van projecten, 
hoe om te gaan met eigen vermogen, 
de peildatum van leden, het voeren 
van de administratie en hoe om te 
gaan met de Unieberichten.

opgeven 
kan nog tot 
2 november

7    Extension: binden en 
boeien van leden, vertel 
je verhaal                       

Docent: Mathilde Maas Kuper
Duur: 90 minuten
Inhoud: Wat vertellen en hoe vertellen 
we het verhaal van het Soroptimisme 
zodat potentiele nieuwe leden zich tot 
ons voelen aangetrokken. Verhalen die 
vertellen over  jou, over het Soropti-
misme, over waarden en activiteiten 
van de club, over de betekenis van de 
club voor jou en omgekeerd. Om el-
kaar en anderen te inspireren om ons 
te ontwikkelen en in te zetten voor de 
doelstellingen van het Soroptimisme.

8   Interne communicatie: 
meer plezier van de ver-
schillen in je club

Docent: Alice Hilbers
Duur: 90 minuten
Inhoud: Hoe gaan we om met verschil-
len en gevoeligheden binnen de club. 
Vaak leidt dat tot onnodige irritaties, 
het zou fijn zijn als we hier wat prakti-
scher mee omgaan zonder dat we op 
al te veel de psychologische toer gaan. 
Met hulp van het Stoplichtspel krijg je 
inzicht in hoe je verschillend naar een 
situatie kunt kijken en hoe dat juist 
verrijkend is. 

9    PWI: Passie Work it 
(out)           

                                
Docent: Het programmateam
Duur: 90 minuten
Inhoud: Je leert hoe je als spin in het 
web kunt fungeren en je krijgt hand-
vatten voor een actief clubjaar. Als 
oliemannetje van de club leer je van 
elkaar hoe je je rol kunt invullen als 
meest internationale en spetterende 
programmamaker voor je club. 

Hartelijk Verbindend

Daadkrachtig Zelfbewust

Solidair

A Global
Voice for
Women

10   Stralende projecten en 
activiteiten

 
Docent: Het programmateam
Duur: 45 minuten
Inhoud: Eindelijk eens willen weten 
hoe andere clubs zoveel publiciteit, 
fondsen of aandacht krijgen voor pro-
jecten? Of wil je op gang komen met 
de tip voor je club? Je slag slaan naar 
samenwerking? Dan is deze workshop 
de oplossing. De clubs die tijdens de 
Inspirada in de prijzen vielen geven 
hun recepten prijs. Het programma-
team staat klaar me tips en een inspi-
rerende opdracht.

11   UAF: Vakinhoudelijke 
mentoring van hoog-
opgeleide vrouwelijke 
vluchtelingen 

Docenten: Marion Weisz en  
Afsaneh Najjar Azari (UAF)
Duur: 45 minuten
Inhoud: Je hoort wat mentoring in-
houdt, wat je kunt bijdragen en wat 
het je oplevert, met als doel mede in-
vulling te geven aan de hernieuwde sa-
menwerking tussen de Soroptimisten 
en het UAF. Een mentor-mentee kop-
pel vertelt over haar ervaringen. Voor 
2017 worden ongeveer tien nieuwe 
mentoren gezocht. Jij kunt daar een 
van zijn.                                                                            
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Tekst en foto’s: 
Olenka van Ardenne

en paar uurtjes later weer 
opstaan om met Gabi 
(Polen) en Emilia (Bulga-
rije) Lissabon te snuiven 

voordat de eerste gezamenlijke lunch 
zou beginnen. We zijn net op tijd terug 
voor de kleurrijke instroom van dele-
gaties uit 29 landen: van Mali tot Zwe-
den en van IJsland tot Koeweit. Clubs 
uit gebieden met geweld die toch oog 
houden voor de positie van een ander 
die het mogelijk nog slechter heeft. 
Zoveel landen en zoveel verschillen 
tussen de wijze waarop vluchtelingen 
worden opgevangen. Maar de pas-
sie is overal even groot. De waarde 
en kracht van niet alleen 101 clubs, 
maar ook een landelijke Unie toonde 
zich al tijdens de introductie. Er zijn 
ook landen waarin nog geen handje 
vol Soroptimistclubs gevestigd is. En 
dan is er ook geen Unie. Die clubs 
(Single Clubs) moeten zelf uitbouwen, 
verbindingen leggen en structurele 
problemen oplossen. Met leden die 
aanzienlijk jonger zijn dan in Neder-
land. En toch heeft ieder land zonder 
uitzondering prachtige projecten en 
acties voor Awareness en Advocacy. 

Er bestaat voor onze clubs een unieke 
en inspirerende databank die we alle-
maal kunnen inzien op: www.soropti-
mistprojects.org.

Koeweit en Mali
Club Koeweit is vrij jong, single en 
volop aan het bouwen met prachtige 
projecten voor het verbeteren van de 
positie van vrouwen en meisjes. Wat 
zou een friendshiplink met deze club 
waardevol zijn voor een Nederlandse 
club. De Afrikaanse clubs pakken pro-
jecten origineel en doeltreffend in ei-
gen land op. Hun kennis is voor ons 
van onschatbare waarde. Mijn club 
financierde in Ruanda een weeshuis 
en zag een probleem door nieuw over-
heidsbeleid. Precies op dat moment 
zetten onze zusjes het konijnenproject 
op voor wezen. Wezen kregen van hen 
een hok en twee konijntjes mee voor 
hun nieuwe gastgezin. Van twee ko-
nijntjes komen snel heel veel meer ko-
nijntjes voor een bedrijfje. Het opne-
men van een kind betekende dus niet 
alleen een extra mond om te voeden, 
maar een toekomst voor het hele ge-
zin. Nederland heeft nog voor de bij-

eenkomst een voorstel ingediend om 
de gegevens, het programme focus 
report, en jaarverslagen te stroom-
lijnen en te vereenvoudigen. De pfr 
stond ook nadrukkelijk op de kaart in 
Lissabon. 

Sponsorleesdag
Met trots onthulde Marlène van Ben-
them het eerste SIE project: My Book 
Buddy. Een club, lid of regio kan ook 
meedoen aan de Awarenessactie rond 
dit project. In het najaar wordt een 
sponsorleesdag op scholen georgani-
seerd: Children read books for children 
who need books. Meer informatie is 
te vinden in de Unieberichten van juli 
2016 en de website van SIE. Mis deze 
unieke kans niet en meld je aan! Voor 
de tweede keer zette de club uit Lissa-
bon zich in om een geweldig sociaal 
programma neer te zetten. We hebben 
hard gewerkt maar bovenal genoten en 
veel plezier met elkaar gehad.

Midden in de nacht stap ik de vliegtuigtrap af in de warme lucht van Lissabon. Bedrij-

vigheid alom en een lange rij voor af en aan rijdende taxi’s en de metro. Een uur later 

lonkt niet de douche en mijn hotelkamer, maar een bijzondere tafel in de lobby: mine-

raalwater, bier, wijn en vrolijke dames die alleen maar mijn Europese zusjes kunnen zijn. 

Reistas op de grond, schoenen uit en een bijzonder Seminar begint op 20 mei om 01.00 

uur in de nacht.

Exotische en inhoudelijke 
ontmoetingen in Lissabon

s e m i n a r  v o o r  p r o g r a m m a c o ö r d i n a t o r e n  u i t  e u r o p a

Een strak blauwe lucht en het geluid van bijna 200 Soroptimisten: de Governors Mee-

ting in Sofia van 8- tot 10 juli 2016, opgefleurd met een schitterende pr-actie : op de 

voetbrug in Sofia een rij posters met informatie en foto’s over SI Europe en SI Bulgarije.

Prijs voor club Haarlem  
en geld voor Syrië B2S

e u r o p e s e  g o u v e r n e u r s  b i j e e n  i n  s o f i a

e  Governors Meeting 
(GM) is de jaarlijkse ver-
gadering van de verte-
genwoordigers van de 

Europese Unies in de beleidsvorming 
van SI Europe. Er zijn momenteel 24 
Unies, elk  met twee stemgerech-
tigde gouverneurs en daarnaast 85 

Single Clubs. De Nederlandse Unie 
zit daarnaast samen met Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Frank-
rijk,  België, Luxemburg en Monaco in 
de zogenaamde Interunie, dit jaar ge-
houden in Kortrijk. Deze bijeenkomst 
is  voorafgaand aan de GM en dient 
om de GM samen voor te bereiden 

en standpunten af te stemmen. De 
dagen voorafgaand aan de GM zijn 
er diverse vergaderingen ter voor-
bereiding en uitwisseling. Op 8 juli 
was er een discussieforum over twee 
voorstellen van het SIE bestuur over:                                                                                                                                            
Allereerst het ontwerp voor de nieuwe 
constitutie en huishoudelijk reglement 

Tekst / foto’s: Luc de Wit-Ybema 
en Marja Reunis-de Rechter

SI  Europe

Gabriela Kosicka en Olenka van Ardenne vlak bij de 
kade, ontmoetingsplek in Lissabon.

Fatima, women empowerment, won 
bij alle heuvels op of neer op snelheid.
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Tweede lustrum club SallAnders
Op 21 mei vierde club SallAnders het tweede 
lustrum met een minisymposium over het 
thema ‘Afkomst en Horizon’.  Tevens werd 
geld ingezameld voor ‘Het Dogon Vrouwen 
Initiatief’. Een cheque van € 1500  is inmid-
dels uitgereikt aan Liesbeth Spigt. Het sym-
posium werd feestelijk afgesloten met een 
proeverij voor alle clubleden en hun partners 
in Restaurant De Bagatelle in Mariënheem.

Marie de Meister (pseudoniem van Prof. Mr. H.M.T. Holtmaat) ging aan de hand van haar 
nieuwste roman ‘De Stilte van Thé’ in op de rol die afkomst in het leven speelt. Drs. Ta-
mara Tielbeke is GZ-psycholoog/Cognitief Gedragstherapeut. Zij belichtte de effecten van 
afkomst vanuit haar perspectief en praktijk als psychologe. Er was muziek van het Iberus 
Quartet. Het Dogon Vrouweninitiatief helpt vrouwen in Mali met het verbeteren van de 
kwaliteit van leven binnen hun gezinnen. Vrouwen zijn de spil in de voedselketen. Als het 
met de vrouwen goed gaat, helpt dat de hele gemeenschap. Met de donatie worden zon-
nelampen gekocht, zodat vrouwen in Dogon-Mali in de donkere avonduren beschikken 
over veilige verlichting zodat ze kunnen werken en hun kinderen huiswerk kunnen maken. 
Meer informatie op www.dogonvrouweninitiatief.nl.

Anneke Grit, club SallAnders
 

Kerstkaarten van 
club Leeuwarden
De kaarten gemaakt van een schilderij ‘Ik wil’ van Toos 
Pander van club Leeuwarden zijn ter gelegenheid van de 
feestdagen in de aanbieding. Zoals in het vorige num-
mer te lezen was, is het schilderij voor veel geld ver-
kocht en de opbrengst komt ten goede aan Syrië ‘Back 
to School. Datzelfde geldt voor de kaarten die van het 

schilderij zijn gemaakt. Een setje van vijf kaarten kost € 7,50, maar wie tien setjes be-
stelt, krijgt die voor € 50,-. Bestellen kan via leeuwardennoorderlicht@gmail.com 
 en niet leeuwardennoordenlicht, zoals abusievelijk vermeld in het vorige nummer.

Alie Noorlag
club Stadskanaal/De Veenkoloniën

Soroptimisten 
tuinenreis naar
Midden-Limburg
Omdat mijn moeder sinds het begin in 1994 
een trouwe deelneemster is en nu bijna hon-
derd was, vroeg zij mij om dit jaar mee te 
gaan, mijn eerste tuinenreis dus. Er waren 24 
deelneemsters. We gebruikten eigen auto’s 
voor vervoer. Per dag bezochten we twee tot 
drie tuinen, naast andere bezienswaardig-
heden. We lunchten op leuke locaties en we 
hadden een gezamenlijk diner met club Ven-
lo Fossa Eugeniana. We boften met het weer. 

Ik had, ondanks enthousiaste verhalen, altijd 
gedacht dat je naar Engeland zou moeten om 
echte mooie tuinen te zien, of tenminste naar 
het buitenland. Dat is helemaal niet waar! We 
bezochten onder meer de prachtige rozen-
hof van Lottum. Wist je dat er in en rond het 
mid- Limburgse Lottum twintig miljoen rozen 
worden gekweekt en verhandeld en dat er een 
Nederlandse en een Duitse certificering voor 
Excellence rozen bestaat? Alle rozen bloeiden, 
mooi, mooi, mooi! We zagen ook de prach-
tig onderhouden en gevarieerde tuinen bij 
kasteel Arcen, nu in beheer van het Limburgs 
landschap. Het meest bijzonder vond ik zelf 
de particuliere tuinen, schitterend! Veelal in 
het bezit van echtparen, met beiden een grote 
liefde voor de tuin. Sommigen van ons gin-
gen met diverse bijzondere planten naar huis. 
Veel dank voor de uitstekende organisatie van 
Carla de Jonge van club Amsterdam, en een 
klein groepje mede-organisatrices. We zien nu 
al uit naar de volgende tuinenreis in juni 2017. 
Mocht je belangstelling hebben om ook eens 
mee te gaan, stuur dan een mail naar Carla de 
Jonge (cjdejonge@kpnplanet.nl). Je ontvangt 
dan begin 2017 informatie over de volgende 
tuinenreis.

Margreet Hogeweg
club Delft

Club- en regionieuwsIsalania helpt  
Syrische kinderen 
‘Back to School’ 
Soroptimisten van club Isalania Zwolle/Kam-
pen overhandigden op 9 maart een cheque 
van 5000 euro voor het project ‘Syrië Back to 
School’ aan Legien Kromkamp namens het 
landelijk comité.  Volgens Legien is het “hartverwarmend om te zien hoe vrouwen hun 
kracht en kwaliteiten gebruiken om het leven van Syrische vluchtelingkinderen te verbete-
ren en hen weer toekomstperspectief geven”. Het bedrag is bijeengebracht met diverse 
activiteiten in Kampen en Zwolle. Eind september 2015 was de Female Fashion Fair en er 
waren wijn- en sieradenverkoop. Ook zijn er zang - en kleurenworkshops gehouden. In 
diverse winkels in Zwolle en Kampen stonden collectebollen.

Wijnanda Asjes
club Isalania

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                            

Unie

24 De Soroptimist - oktober 2016

voor SI Europe en de daarvan afgelei-
de teksten voor de Unies en clubs. In 
de GM in 2017  zullen de gouverneurs 
dit ter goedkeuring voorgelegd krijgen.  
En ten tweede: een branding cam-
paign: in 2015 heeft de GM besloten 
tot een branding campaign waarvoor 
ruim € 220.000,-  beschikbaar is. Het 
SIE bestuur heeft twee bureaus gese-
lecteerd die zich presenteerden, En-
canto public relations en Leidar. Cen-
traal staat: hoe willen we ons zichtbaar 
en aantrekkelijk maken.

De GM zelf staat onder leiding van 
president Elisabetta de Franciscis.  Zij 
opende met haar biennium-thema ‘In-
vest in education’. Dit komt terug in 
de keuze voor het federatie-project My 
Book Buddy. My Book Buddy. Doel is 
ongeletterdheid tegen te gaan door 
voor kinderen een bibliotheek in hun 
buurt te realiseren en hen zo te sti-
muleren om te lezen. Lezen en leren 
zijn de poort naar zelfstandigheid van 
meisjes. Het My Book Buddy-team van 
SIE zorgt voor uitvoering in overleg en 
in partnership met de organisatie My 
Book Buddy. Een boekenkast met boe-
ken uitgezocht op respectvolle inhoud 
over vrouwen en meisjes en gekocht 
in het betrokken land kost ca. € 750,-.  

Als elke club in Nederland samen met 
een school een boekenkast zou spon-
soren, levert dat al € 75.000,- op! 

Mentoring
De Extensiecommissie van SIE heeft 
richtlijnen en hulpmiddelen voor le-
denwerving van clubs op een rij gezet, 
deze zijn te lezen op de website. 

Dit jaar komt speciaal aandacht voor 
mentoring: er komen een  handboek 
en richtlijnen om mentoring te stimu-

leren en om onze Soroptimisten-capa-
citeiten meer in te zetten voor vrou-
wen en meisjes. Belangrijk punt in de 
GM zijn de financiën: er komt geen 
contributieverhoging dit en komend 
jaar. SIE heeft bijgedragen aan vluch-
telingenopvang (moeders) in Grie-
kenland en aan Nepal (presidents ap-
peal). Dit jaar krijgen 42 vrouwen een 
scholarship varierend van € 2.500,-tot 
€ 10.000,-  Elke  club kan een aan-
vraag hiervoor nu online indienen. Ze-
ventien projecten krijgen een bijdrage 
uit het Action Fund waaronder Syrië 
‘Back to School’ € 5.000,- . Van Koe-
weit krijgt de Nederlandse delegatie  
€ 1.500,- cash voor Syrië.

SIE deelt ook Best Practice Awards  
uit. Als project van het jaar is verko-
zen club Antananarivo op Madagascar 
voor de realisatie van een onderwijs- 
en wooncentrum voor 75 straatkin-
deren, met hulp van Zwitserse clubs. 
Club Haarlem kreeg de BPA ( 2e prijs) 
voor het project Microcrediet voor 
Moeders. Wil je meer weten over SI-
Europe, kijk dan op www.soroptimis-
teurope.org en maak je eigen account 
aan zodat je ook de member area kunt 
bekijken met veel waardevolle infor-
matie.  

HET DOEL VAN HET 

FEDERATIE-PROJECT 

MY BOOK BUDDY IS 

ONGELETTERDHEID 

TEGENGAAN.LEZEN EN 

LEREN ZIJN DE POORT 

NAAR ZELFSTANDIG-

HEID VAN MEISJES
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Ankie Beugel-Huijsman van club Doetinchem was betrokken bij het project Verborgen 

Schatten, het eerste samenwerkingsproject tussen de Stichting voor Vluchtelingstuden-

ten UAF en De Unie van Soroptimistclubs van 2008 tot 2011. Er werden 250 matches 

gerealiseerd, waarbij het accent lag op taalverwerving,  het vinden van een stageplek en 

uitbreiding van het netwerk. De match bracht Ankie en Yamin nog veel meer: een hechte 

vriendschap tot op heden. Hier lees je haar verhaal.

n mei 2011 maakte ik kennis met 
Yamin Theingi, geboren in Myan-
mar (Birma). Zij was samen met 
haar man in juli 2007 om politieke 

redenen gevlucht naar Nederland. 
Via het project Verborgen Schatten 
van Soroptimist Nederland in samen-
werking met UAF ben ik met haar in 
contact gekomen. In Myanmar heeft 
ze natuurkunde, business administra-
tion en accountancy gestudeerd. Toen 
ze vluchtte was ze halverwege haar 
PhD in fysica en ondertussen werkte 
ze als cabin crew executive bij de My-
anmar Airways. Een actieve, intelligen-
te, vriendelijke, gezellige meid. Haar 
man is ook natuurkundige en vond al 
snel werk bij de gemeente Oude IJssel-
streek. Hij werkt bij de plantsoenen-
dienst, heeft hele goede beoordelin-
gen. Hij begeleidt een groep mensen 
die daar werken. Geen gemakkelijke 
opgave, maar hij presteert het. Graag 
zou hij ondertussen een wat hogere 
functie bekleden, maar de taal is nog 
steeds moeilijk voor hem. In zijn vrije 
tijd helpt hij allerlei mensen met klus-
sen in huis, met computers, elektri-
sche apparatuur, enzovoorts. Hij is 
heel handig en erg aardig. In 2009 
is hun zoontje Michael geboren, een 
leuk en slim jongetje, net zoals zijn ou-
ders. De eerste jaren ben ik bij Yamin 
thuis geweest, meestal een keer per 

week. We zijn veel met de taal bezig 
geweest, met oefenprogramma’s en 
allerlei dingen eromheen. Zo heb ik 
hen wat wegwijs gemaakt in de Ne-
derlandse samenleving, heb hen bij-
gestaan (wat de taal betreft dan) bij 
de aankoop van hun huis. Zij en haar 
man vinden Nederlands erg moeilijk, 
het zijn echte bèta-mensen. Ze heeft 
inmiddels wel diploma NT2, niveau 
B1 gehaald. Daarmee kun je werken 
op MBO4 niveau. Aan de hand van 
allerlei krantenartikelen en gebeurte-
nissen om ons heen praten we over 
vele onderwerpen. Ze is overal in geïn-
teresseerd. Vooral in de beginperiode 
had ze soms wat depressieve buien. 

Ze kon geen kant op, ze wilde graag 
werken en niet alleen maar huisvrouw 
zijn. Daarvoor moest ze wel eerst be-
ter Nederlands leren, haar rijbewijs 
halen en moest ze wat meer haar 
handen vrij hebben hetgeen gebeurde 
toen haar zoontje naar school ging. 
Ze willen graag self-supporting zijn 
op allerlei gebied en Yamin wilde ook 
graag snel aan het werk. Maar omdat 
ze voor Michael moest zorgen kon dat 
niet zo lang hij niet naar school ging. 
Toen haar zoon eenmaal naar school 
ging heeft Yamin eerst als vrijwilliger 
op zijn school geholpen. Nu heeft ze 
zelfs twee banen. Ze werkt drie dagen 
per week voor een webshop en moet 

daar alles zelfstandig voor regelen. Daar-
naast werkt ze op vrijwillige basis twee da-
gen in de week op een middelbare school 
als technisch onderwijsassistent voor de 
leraar natuurkunde/scheikunde. Ondertus-
sen kan ze zich goed redden met de Neder-
landse taal, mogelijk gaat ze nog een keer 
NT2 niveau B2 examen doen, waarmee ze 
op hbo of universitair niveau kan werken.

officieel is het UAF-project met de Unie al 
lang afgelopen, maar ondertussen hebben 
we een leuke band opgebouwd en Yamin 
vindt het fijn om regelmatig over van alles 
en nog wat te praten. En ik vind het ook 
leuk. Ze komt minstens twee of drie keer 
per maand bij me en dan praten we, lezen 
we zo nodig formulieren door, zoeken van 
alles op internet en kletsen en lachen we. In 
de vakantie spelen bij ons logerende klein-
kinderen met Michael. Als wij zelf weg zijn 
zorgt haar man voor onze tuin en hij heeft 
inmiddels een oude tablet opnieuw voor 
me geïnstalleerd. Al met al een geweldig 
goed project en ik vind het heel mooi dat 
dit een vervolg krijgt, zeker nu er in Neder-
land weer veel nieuwe hoogopgeleide vrou-
welijke vluchtelingen komen wonen.

Tekst: Ankie Beugel-Huijsman
Foto's: Ankie Beugel en Yamin Theingi

Vriendinnen na ontmoeting via Verborgen Schatten
s a m e n w e r k i n g  m e t  u a f  g e e f t  v l u c h t e l i n g v r o u w e n  n i e u w e  k a n s e n

Eerste mentoren van start na  
training van UAF in Tropeninstituut

Het project Empowerment Vrouwelijke Vluchtelingstudenten op hun 
Vakgebied, een samenwerking tussen SI-Nederland en het UAF (zie de 
Soroptimist van maart), is dit voorjaar van start gegaan met de eerste 
zes mentoren en hun ‘mentees’.

De aftrap vond plaats in mei met een training bij het UAF voor mentoren, 
projectgroepleden en nog enkele belangstellenden onder leiding van Arjan 
Verdooren, trainer bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. ’s Morgens 
maakten we kennis met de UAF-studenten. Samen verdiepten we ons in 
onze identiteit en ontdekten we onze verschillen en overeenkomsten. We 
vertelden elkaar over mogelijke bronnen van irritatie in een mentor-relatie 
en hoe we daarmee om wilden gaan en maakten de eerste afspraken. 
Na de lunch vertrokken de mentees en vervolgden de Soroptimisten het 
programma. De eerste oefening met Nederlands en Arabisch klinkende 
woorden en namen maakte ons meteen duidelijk hoeveel impliciete as-
sociaties je hebt op een onbewust niveau. Gelukkig geldt dat niet alleen 
voor ons. Zelfs Nelson Mandela zei ooit: ‘Toen ik instapte zag ik dat de 
piloot zwart was. Ik had nog nooit een zwarte piloot gezien en ik moest 
even een gevoel van paniek onderdrukken. Hoe kon een zwarte man een 
vliegtuig besturen?’ Hoog tijd om lekker naar buiten te gaan voor een 
praktijkoefening. In het park ervoeren we met onze ogen dicht hoe het is 
om afhankelijk te zijn van een meer of minder sturende begeleider. Span-
nend en regelmatig erg grappig voor beide partijen! Tot slot analyseerden 
we nog een aantal situaties met TOPOI: een model voor interculturele 
gespreksvoering. Het was een intensieve, leerzame dag die ons de nodige 
bagage heeft gegeven voor het vervolg.

Eerste stappen
En nu worden de eerste stappen op het mentor-pad gezet. Enkele artsen 
krijgen steun bij het leren van medische termen, contacten leggen met 
vakgenoten en het oefenen voor het assessment voor de geneeskunde 
opleiding . Een apotheker laat een collega stage lopen in haar apotheek en 
weer een ander wordt wegwijs gemaakt in de financiële wereld. Aan het 
einde van dit jaar gaan we nieuwe mentoren onder de Soroptimisten wer-
ven en trainen. Ben je nieuwsgierig geworden? En zou je zelf mentor willen 
worden van een gevluchte vakvrouw? Kom dan naar de werkconferentie 
op 19 november in Ede. Samen met het UAF verzorgen we daar een work-
shop. Je krijgt er informatie over het werk van het UAF en over het project. 
Daarnaast zullen een mentor en mentee over hun ervaringen vertellen 
en kun je er met je vragen terecht. We hopen velen van jullie daar te zien!

Marion Weiss
projectleider

Profiel
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Op een zondoorstoofde zomerdag heb ik afgesproken met Janke Colombijn (president), 

José van Dijk en Jolanda Verdoorn. Onderweg naar Gorkum een waterfeest: in plassen 

en rivieren het ultieme zomerbeeld – bootjes en spelende kinderen in het water. In een 

heerlijke tuin met voldoende schaduwplekken wordt het zomergevoel gevangen met een 

kleurrijke, frisse lunch onder de bomen.

Cordaid als partner maakt 
fondsenwerving nog leuker

club Merwekring                   
Op bezoek bij

e leden van club Merwekring vertellen graag over hun 
succesvolle fondsenvermeerdering. José steekt van wal 
en vertelt hoe de club jarenlang in Malawi het St Lukes 
ziekenhuis steunde. De club bracht geld bij elkaar, het 
ziekenhuis deed er veel goede dingen mee. Tot op een 

landelijke vergadering, zeker wel tien jaar geleden, Cordaid genoemd 
werd. De club omarmt sindsdien de formule van de fondsenvermeer-
dering. 

SMART
“Met Cordaid hebben we ook het project ‘Free a Girl’ gedaan”, ver-
telt José, waarmee ze een Best Practice Award wonnen. “Vroeger 
moest je daarvoor veel formulieren invullen, nu is er een speciaal 
vragenformulier voor Soroptimisten.” José: “Soms wordt het bedrag 
verdubbeld, nu hebben we denk ik 70% gekregen.” “Je moet leren 
je goede doel SMART te formuleren”, vat Jolanda samen: “Specifiek 
/ Meetbaar / Acceptabel (of Ambitieus) / Realistisch (of Relevant)/ 
Tijdgebonden.” “Nu steunen wij al drie jaar Stichting Redcapa, ge-
richt op verbeteren van leefomstandigheden in Ghana”, vertelt Janke. 
“Het specifieke doel is het realiseren van verblijfplaatsen voor de 
medewerkers van het ziekenhuis. Hoe we tot de keuze van een pro-
ject komen? We kiezen drie organisaties uit waarvan de doelen ons 
aanspreken en die mogen een presentatie houden bij de club. Voor-
waarde is wél dat vermeerdering mogelijk moet zijn, anders nodigen 
we iemand niet eens uit!” Jolanda: “We leggen sowieso onze kaders 

Tekst: Dietlindt Seysener
Foto’s: club Merwekring

Clowns voor  
kinderen in AZC
Op 23 april heeft club Fossa Eugeniana een 
voorstelling voor kinderen in asielzoekers-
centra georganiseerd. Medio oktober gaan 
we er nog mee door. Ter financiering heb-
ben wij onze jaarlijkse drukbezochte film-
avond georganiseerd met de film Woman 
in Gold. Opbrengst € 3.175,- ! Twintig jaar 
geleden hebben we dit ook al eens gedaan. 
Door de recente ontwikkelingen met vluch-
telingen ontstond het idee bij enkele leden 
om dit opnieuw op te pakken. Immers, hoe 
het ook zij, kinderen kunnen in dit soort 
omstandigheden nauwelijks tot geen keu-
zes maken en het heeft allemaal wél grote 
gevolgen voor ze.

Drie clowns hebben samen een (interactie-
ve) voorstelling gemaakt, afgestemd op ons 
specifieke publiek. Met behulp van mime 
en muziek maakten zij contact zoals goede 
clowns dat zo mooi kunnen. De eerste voor-
stelling was in azc Venlo in de open lucht. 
Het was een tikkeltje fris maar het leverde 
ook een eigen dynamiek op door de (letter-
lijk) ruimte. De tweede voorstelling was in 
Overloon. Wat een prachtige herinneringen 
en beelden heeft dit opgeleverd! Lachende 
kinderen, sommigen aanvankelijke schoor-
voetend en later toch vol overgave durven 
meedoen. De gezichten van die kinderen die 
echt even helemaal in het mooie moment 
opgingen en genoten… onbetaalbaar! Daar 
was het ons om te doen. Ouders die hun kin-
deren enthousiast maakten en ons koffie en 
thee aanboden terwijl wij er voor hun en hun 
kinderen waren! En de overenthousiaste me-
dewerkers van het azc werkten vol overgave 
mee. Met veel plezier op naar de volgende 
voorstellingen!

Cathelijne Schouten
club Venlo e.o.

Utrechtse clubs slaan handen ineen 
Twee Utrechtse clubs van Soroptimisten hebben de handen ineen geslagen voor het 
goede doel. Club Catharijne nam het initiatief tot verkoop van spullen voor het project 
Syrië ‘Back to School’. Club Utrecht ging voor ‘Taal doet meer’. 

De leden van beide clubs hebben vanaf drie uur in de middag de bittere kou en een ha-
gelbui getrotseerd om hun spullen aan de man te brengen. Catharijne liet een grote va-
riatie aan artikelen over de toonbank gaan en zette het  goedbezochte tomatenmeppen 
in als behendigheidsspel. Club Utrecht  deed haar beroemde Nijntje boekjes van Dick 
Bruna voor een schappelijke prijs van 
de hand. Daarnaast trok hun handle-
zeres veel publiek. Het was  het slot 
van een initiatief met een tamelijk lan-
ge aanloop, want het verzamelen van 
spullen en de onderlinge afstemming 
kostte veel tijd. Maar het is ondanks 
het barre weer een geslaagde dag ge-
worden. 

Roline Redmond
club Utrecht Catharijne

Freddy Staal 
50 jaar  
Soroptimist
Freddy Staal, geboren op 21 april 1924 te Am-
sterdam, bracht haar jeugd door in de hoofd-
stad. Onder moeilijke omstandigheden vol-
tooide zij er de studie Franse taal-en letterkun-
de. Freddy koos voor een carrière in het onder-
wijs, en kwam zo in Dordrecht terecht, op het 
toenmalige Gemeentelijk Lyceum. In die tijd, 
in de jaren vijftig, moest je als vrouw kiezen: 
een huwelijk, of een carrière. Freddy koos heel 
bewust voor het laatste, tot vreugde van vele 
leerlingen in Dordrecht. 

‘Juffrouw Staal’ was een fenomeen in Dordrecht, 
en nog steeds praten oudere Dordtenaren met 
genegenheid over de manier waarop hun do-
cente Frans voor hen door het vuur ging, ook 
nadat zij adjunct-directeur van het Gemeentelijk 
Lyceum werd. Freddy vervulde deze functie met 

verve, en werd door het personeel op handen gedragen. Tot haar pensioen werd zij met 
veel respect behandeld: als juffrouw Staal het woord nam tijdens vergaderingen, luisterde 
iedereen respectvol naar haar woorden. Freddy Staal stopte nooit helemaal met lesgeven, 
en op een gegeven moment ging ze terug voor de klas, omdat daar haar hart lag. In 1966 
werd Freddy lid van club Dordrecht. Zij waardeerde de vriendschap van andere ‘carrière-
vrouwen’ enorm. Zij is dan ook een Sor in hart en nieren. Freddy onderhield de internatio-
nale contacten met de zusterclubs in Parijs, Engeland en Finland, wat wij bijzonder waarde-
ren. Na jaren in Oud-Alblas gewoond te hebben woont Freddy sinds een aantal jaren in het 
verzorgingshuis het Polderwiel, en elke maand treft zij de Sorren, tot wederzijds genoegen.

Lydia Bruins
club Dordrecht

Club- en regionieuws
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vijf kleuren poeder, één bij elke poort. 
Het stamt af van een Hindoestaans 
feest. We hebben ook een Hindoe-
kenner uitgenodigd om erover te ko-
men vertellen” José: “Daarmee leeft 
het voor alle leden, niet alleen voor 

de organiserende commissie”. “De 
Rotary in Terneuzen hadden dit al een 
keer georganiseerd, vult Janke aan. We 
hebben gebruik gemaakt van hun ken-
nis en kunde”. “Plús dat we het gekop-
peld hebben aan de zomerfeesten in 
Gorkum”, valt Jolanda bij. “Dan maak 
je gebruik van de faciliteiten die er 
toch al zijn: publiciteit en een podium. 
Heel veel werk en voorbereiding, maar 
je zet je als club wel in één keer hele-
maal op de kaart! Aansluiting zoeken 
bij iets wat al bestaat, zoals ‘Gorkum 
beweegt’, dat helpt enorm.”

Verjonging
De club heeft de afgelopen jaren een 
verjongingskuur ondergaan. “In de pe-
riode dat onze club een beetje ‘vast’ 
zat hebben Petra Willems en Mar-
greet Voorsluijs de ‘Inspiratiefabriek’  
bedacht,” vertelt Jolanda. In de bewe-
ging van onze club naar meer struc-
tuur en diepgang, het loslaten van 
oude gewoonte en de vernieuwing en 
verjonging van het ledenbestand. 

Er vond een professionaliseringslag 
plaats. De organisatie van de Landdag 
was daarin ook heel positief. Dan ben 
je weer trots op je club! Jolanda, ooit 
met 27 jaar het jongste lid ‘ever’: “Vol-
gend jaar bestaan we veertig jaar. Dat 
gaan we zeker vieren, de datum staat 
ook al vast alleen nog niet precies wat. 
We gaan iets doen voor vluchtelingen, 
gebaseerd op ‘Holland doet’ en noe-
men het ‘Soroptimist doet’. José: “We 
hebben contact met het COA en drie 
van onze leden geven taallessen aan 
vluchtelingen”. 

Ze stralen trots uit, deze drie J’s, zoals 
ze zichzelf grappend noemen. Trots 
op wat ze als club in een aantal jaren 
bereikt hebben, dat ze weer spranke-
lend zijn, leden hebben met heel ver-
schillende beroepen. Maar ook niet 
meer zeggen ‘We deden het altijd zo’ 
en openstaan voor ideeën van (een 
grote groep van tien tegelijk!) nieuwe 
leden. Een club met een goed pro-
gramma en leuke projecten. 

Jolanda: “Wat heel flitsend is geweest 
was in 2014 en 2015 onze Color Run!” 
Haar gezicht begint weer te stralen. 
“Een wandeling van vijf kilometer voor 
jong en oud, waarbij je onder vijf poor-
ten doorgaat, en bestrooid wordt met 

Unie

club Merwekring                   
Op bezoek bij

Jolande en José (l) en Janke (r) van club Merwekring

langs de projecten, onze voorwaarden 
waaraan een project moet voldoen, 
zoals een CBF-0keurmerk, gericht op 
vrouwen en meisjes en niet politiek of 
religieus getint. De keuze is dan aan de 
leden voor welk project we aan de slag 
gaan, maar ze krijgen in elk geval alle 
drie een donatie”. Janke vertelt over 
een aantal succesvolle fondsenwer-
vingsacties. “We doen al 25 jaar een 
modeshow met ‘vintage’ kleding. Dat 
brengt zo’n € 6.000,- op met relatief 
weinig inspanning. Onze, inmiddels 
vaste, gasten vragen zelf al wanneer de 
volgende weer gehouden wordt. De or-
ganisatie ligt bij de fondsenwervings-
commissie, maar op de dag zelf heeft 
iedereen haar eigen rol: verkoop, man-
nequin zijn, opbouw of opruimen.” 

Cordaid biedt financiële ondersteuning en advies en begeleiding aan 
projecten van Soroptimistclubs. De ondersteuning bestaat uit een fi-
nanciële aanvulling van maximaal 25% van de eigen fondswerving van 
de Soroptimist club voor het project. Hiernaast kan Cordaid advies en 
begeleiding bieden op het gebied van projectmanagement, organisa-
tieversterking van de partnerorganisatie in het land van uitvoer of sa-
menwerking met andere serviceclubs, stichtingen of partnerorganisa-
ties van Cordaid die in het betreffende land werkzaam zijn. 

Voor meer informatie, de voorwaarden voor ondersteuning, de landen-
lijst en het aanvraagformulier, zie:www.cordaid.org/nl/themas/particu-
lier-initiatief/over-dit-thema/aanvraagformulieren/. Voor clubs is er een 
specifiek aanvraagformulier ontwikkeld waarin al een aantal antwoorden 
is opgenomen en een aantal vragen zijn vervallen. Met deze afspraken en 
voorbereiding hopen het Uniebestuur en Cordaid een nieuwe impuls te 
geven aan een samenwerking die de projecten van clubs versterkt.

Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld:

1.  Ga naar www.cordaid.org  (wat wij doen/thema’s/particulier initiatief/
over dit thema.

2.  Check of je project voldoet aan de criteria voor internationale projecten.

3.  Controleer of je project wordt uitgevoerd in een land waar Cordaid 
particuliere initiatieven ondersteunt.

4.  Vul het aanvraagformulier ‘Soroptimistclub’ (specifiek opgesteld en ge-
deeltelijk ingevuld voor een Soroptimistclub) verder in. Ook als je met 
een andere club (nationaal of internationaal) samenwerkt, kan één club 
het formulier invullen. De partners worden vermeld in het formulier. 
Stuur het formulier naar Cordaid t.a.v. Programma Nederland, Postbus 
16440, 2500 BK Den Haag of mail: admin.domestic@cordaid.org.

5.  Nadat Cordaid de informatie heeft ontvangen, laten zij binnen twee 
maanden schriftelijk weten of de aanvraag is goedgekeurd. Als dat zo 
is, ontvangt de club een jaarcontract en een rapportageprotocol.

6.  Vul dit rapportage protocol in.

Als je vragen hebt, mail dan naar admin.domestic@cordaid.org.

Aanvraagformulier 

HOE WE TOT DE KEUZE VAN EEN PROJECT KOMEN? WE 

KIEZEN DRIE ORGANISATIES UIT WAARVAN DE DOELEN 

ONS AANSPREKEN EN DIE MOGEN EEN PRESENTATIE 

HOUDEN BIJ DE CLUB. VOORWAARDE IS WéL DAT VER-

MEERDERING MOGELIJK MOET ZIJN, ANDERS NODIGEN 

WE IEMAND NIET EENS UIT!
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Vakvrouwenin vluchtelingenw
erk

Linda van Vilsteren is 
53 jaar en lid van club 
Noordoostpolder. Ze is 
getrouwd met Jan, samen 
hebben ze twee kinderen: 
zoon Tim (30) en dochter 
Stannie (27). Linda houdt 
van lezen, theater, reizen, 
familie en gezelligheid.

Wat doe je met/voor vluchtelingen?
Tegenwoordig ben ik teamleider op het azc Zeewolde, 
waar ik leiding geef aan een enthousiaste groep vrijwil-
ligers die asielzoekers juridisch bijstaan. Dat gebeurt 
tijdens hun asielprocedure en het proces van gezinsher-
eniging voor statushouders. De afgelopen tijd staat het 
vluchtelingendebat hoog op de agenda en de negatieve 
publiciteit raakt ook mij en mijn team. Aan de andere 
kant motiveert het mij ook in mijn werk voor de nieuw-
komers in onze samenleving. De gemiddelde tijd die 
een asielzoeker op een AZC woont is minder dan een 
jaar. Statushouders stromen door naar een gemeente 
waar zij een woning krijgen. dan draag ik mijn werk over 
aan mijn collega’s ter plekke. 

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? 
Toen ik ruim twintig jaar geleden op zoek was naar 
zinvol vrijwilligerswerk kwam ik terecht bij Vluchtelin-
genWerk op het OIC in Luttelgeest. Daar werden asiel-
zoekers opgevangen die aan het begin stonden van hun 
asielprocedure. VluchtelingenWerk bereidde deze men-
sen voor op hun interviews bij de IND en probeerde er 
zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Inmiddels is er veel 
veranderd in zowel de opvangstructuur als de asielpro-
cedure. Zelf heb ik de stap kunnen maken naar een be-
taalde baan bij VluchtelingenWerk. 

Wat brengt dit werk jou?
Natuurlijk krijgt niet elke asielzoeker een verblijfsver-
gunning, ook degenen die worden afgewezen begelei-
den wij in de keuzes die zij moeten maken. Helaas ver-
dwijnen er nog altijd kwetsbare mensen in de illegaliteit 
uit angst terug gezonden te worden naar hun land van 
herkomst.In een ideale wereld zou mijn werk overbodig 
zijn, maar dat is natuurlijk een illusie. Vluchtelingen zul-
len er altijd zijn, en zo lang ze naar Nederland komen 
sta ik voor ze klaar omdat ik er nog steeds van overtuigd 
ben dat vluchten uit je thuisland een keuze is die men-
sen niet zomaar maken!

Elizabeth Bereket is 
57 jaar en lid van club 
Amsterdam Zuid-
Amstelveen. Zij is 
getrouwd met Tadesse 
Gebreiesus Welldeiesus 
en houdt van koken, 
reizen en andere culturen 
ontmoeten.

Willy Visser is 56 jaar 
en lid van club Isalania 
Zwolle-Kampen. Ze is 
getrouwd met Harry 
Goedegebure en houdt 
van tuin, werk en 
wandelen in de bergen

er medio september woonden er 
32.071 vluchtelingen in opvangcentra 
in Nederland, blijkt uit cijfers van het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA). Van deze vluchtelingen ko-

men er 11.877 uit Syrië. De meeste vluchtelingen 
zijn tussen de 18 en 29 jaar oud. Zij hebben een 
plek om te slapen, maar moeten soms maanden 
wachten voordat ze weten of ze mogen blijven en 
of hun gezin mag overkomen. 

Dat maakt ze ongeduldig : “Vluchtelingen zijn niet 
alleen op zoek naar bescherming. Ze willen ook 
weer een leven op kunnen bouwen,” zei Moham-
med Badran, Syrisch vluchteling in Nederland te-
gen de NOS. Hij was een van de sprekers tijdens 
de eerste VN vluchtelingentop op 19 september in 
New York. Het is een begrijpelijke wens die een 
enorme uitdaging betekent voor het gastland. En 
die in Nederland gehoor vindt bij tal van vrijwil-
ligers en professionals, onder wie veel Soroptimis-
ten. Via ons tweede project met UAF (zie pag. 26) 
bieden wij een helpende hand, maar op veel meer 
plekken zijn Soroptimisten bezig de vluchtelingen 
op weg te helpen naar een nieuw leven. Op deze 
pagina’s portretteren wij vijf professionals die van 
helpen hun werk hebben gemaakt. 

Wat doe je met/voor vluchtelingen?
Ik werk als projectleider van het taalcoachproject bij 
Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan. Inburge-
ring is een belangrijke eerste stap in het integratieproces 
van nieuw- en oudkomers in de Nederlandse samenle-
ving. De verantwoordelijkheid voor een succesvolle in-
burgering ligt vooral bij de inburgeraar zelf. Tegelijker-
tijd is betrokkenheid van de ontvangende samenleving 
onontbeerlijk voor succesvolle integratie. Met het taal-
coachproject wil VluchtelingenWerk een extra impuls 
geven aan de betrokkenheid van Nederlandse burgers 
bij de inburgering van vluchtelingen door het inzetten 
van taalcoaches. Taalcoaches zijn vrijwilligers die een 
half tot een jaar, één à twee uur per week de Neder-
landse taal oefenen met een vluchteling en samen met 
hen op ontdekkingstocht gaan in de woonplaats van de 
inburgeraar. Het project Taalcoach levert niet alleen een 
bijdrage aan de taalvaardigheid van inburgeraars, het 
helpt ook voor de sociale cohesie en de betrokkenheid 
bij inburgering. Het project voorziet in een duidelijke 
behoefte met een beperkte investering, levert een po-
sitieve bijdrage aan de beeldvorming over migranten en 
vluchtelingen en biedt een laagdrempelige mogelijkheid 
voor de taalkoppels om elkaar en elkaars cultuur beter 
te leren kennen.

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? 
Zelf ben ik op jonge leeftijd als vluchteling naar Ne-
derland gekomen. Ik besefte al snel dat taal belangrijk 
is om deel uit te maken van een samenleving. Na een 
master Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam ben ik in 2006 gestart als projectleider bij 
VluchtelingenWerk. Hier heb ik verschillende functies 
bekleed, van coachen en trainingen tot het ontwikkelen 
en het leiden van diverse Europese projecten. Mijn drijf-
veer is anderen te empoweren en hun zelfstandigheid te 
bevorderen. Ik zie het als een mooie cirkel: ik empower 
nu een doelgroep waar ik ooit zelf deel van uit maakte. 

Wat brengt dit werk jou?
Heel veel geluk. Ik heb een top baan! Vluchtelingen zijn 
krachtige mensen. Hun verhalen en doorzettingsver-
mogen inspireren mij om een verschil te maken in het 
leven van andere mensen. 

Wat doe je met/voor vluchtelingen?
Ik ben betrokken geweest bij de noodopvang in de IJs-
selhallen in Zwolle en bij de regionale projectgroep die 
de 72 uur crisisopvang in IJsselland ondersteunde .

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? 
Ik werk bij de gemeente Zwolle. Op dinsdagavond 23 
september 2014 hoorde ik dat het college had besloten 
mee te werken aan een noodopvang in de IJsselhallen 
en of ik dat verder wilde oppakken. Ik had geen idee wat 
dit betekende. De volgende dag was er om 9.00 uur een 
overleg met de COA en de IJsselhallen. De rollen werden 
verdeeld en besproken. De gemeente is verantwoorde-
lijk voor de communicatie en de openbare orde en leef-
baarheid in de omgeving. Ik heb toen snel een aantal 
collega’s opgetrommeld. We bedachten een snel, maar 
zorgvuldig communicatietraject. Helaas twitterde een 
huisarts dat hij gevraagd was door de COA. Dat bete-
kende dat de bewonersbrief al ’s avonds huis aan huis is 
bezorgd. De volgende dag was de klankbordgroep al in 
werking. Op vrijdag arriveerden de eerste vluchtelingen. 
Er was wel kritiek, maar er werd vooral veel hulp aange-
boden en zo hebben de 400 vluchtelingen een goede 
tijd gehad. In 2015 was er weer noodopvang, toen ging 
het met pieken om 900 vluchtelingen. Met de ervaring 
van 2014 was dat nog sneller geregeld. In die tijd was in 
de regio ook de 72-uursopvang in de sporthallen. Dat 
was anders geregeld en vroeg veel inzet van gemeenten. 
Gelukkig waren veel collega’s bereid ‘s nachts en in het 
weekend te werken en is dat ook weer gelukt. 

Wat brengt dit werk jou?
Een gevoel van trots en dankbaarheid. Omdat we het 
echt wilden realiseren, snel konden handelen en het 
lef hadden de gebruikelijke procedures opzij te zetten 
(nood breekt wet). Dankbaar dat ik op deze manier een 
steentje kon bijdragen aan de eerste opvang van de 
vluchtelingen. 

Opvang is de IJsselhallen.

Cassandra......
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Wat doe je met/voor vluchtelingen?
Eind 2015 ben ik begonnen als taalcoach van een jonge 
Somalische vrouw. Het wekelijkse contact helpt om de 
vluchteling wegwijs te maken in de Nederlandse samen-
leving op het gebied van taal en gewoontes. Daarnaast 
geef ik als klasse-assistent in een nieuwe inburgerings-
groep les aan vluchtelingen. De eindverantwoordelijk-
heid van de inburgering ligt bij de gediplomeerde NT2-
docent, maar door de diversiteit binnen een klas van 
maximaal vijftien cursisten neem ik ook een groep voor 
mijn rekening. Bovendien ben ik tijdelijk assistent in de 
alfabetiseringsgroep: geschoolde en analfabete vluch-
telingen die eerst ons alfabet moeten leren. Een hele 
uitdaging.

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? 
Zoals zoveel mensen wilde ik nu eindelijk iets doen aan 
mijn onmacht omtrent de grote stroom ontheemden. 
Tijdens de crisisopvang in Leidschendam was ik actief 
bij de kledingsortering, een vak apart om uit chaos ge-
schikte kleding te schiften, en zat ik een paar dagdelen 
bij de crisisopvang zelf. Na jarenlang afdelingsvoorzit-
ter van KWF Kankerbestrijding te zijn geweest, had ik 
behoefte aan een nieuwe uitdaging en ‘iets met taal’ 
had mijn voorkeur. Een Iraanse vriendin die ik heb le-
ren kennen door het UAF-project, zelf vrijwilliger als 
jobcoach, stimuleerde mij om te solliciteren bij Vrijwil-
ligersWerk Nederland. 

Cassandra Rienstra-
ten Berge is 54 jaar en 
lid van club Voorburg/
Rijswijk e.o. Ze is 
getrouwd met Gerlof 
Rienstra. Haar passie is 
‘mensen om mij heen 
blij maken, muziek en 
natuur beleven, creatief 
zijn (o.a. kantklossen) en 
dit vertaalt zich vaak in 
vrijwilligerswerk’.

Wat brengt dit werk jou?
Tijdens de les maar ook in privégesprekken die gaande-
weg ontstaan leer ik meer over andere landen en boei-
ende culturen. Telkens besef ik hoe goed alles in Neder-
land geregeld is, maar ook hoe ingewikkeld en vol regels 
voor een vluchteling. Het is heerlijk om mijn betrokken-
heid om te zetten in werkelijke actie en de mens achter 
de vluchteling te leren kennen. Mijn nieuw ingeslagen 
weg levert een open blik, dierbare contacten, grote  
bewondering voor hun kracht, maar ook verdriet om hun 
toekomst. Ik ben blij dat ik op een directe manier hun 
(tijdelijke) verblijf in Nederland wat prettiger kan maken.  

Wat doe je met/voor vluchtelingen?
Mijn werk is het begeleiden van de amv’s (alleenstaan-
de minderjarige vluchtelingen). Bij mijn begeleiding 
staat de jongere centraal met zijn belangen, wensen en 
toekomstverwachtingen. Ik help hen met oefenen van 
de Nederlandse taal en om de Nederlandse normen en 
waarden te leren. Ik zeg: “Zo doen wij dat hier”. Vanaf 
het moment dat deze jongeren uit het asielzoekerscen-
trum naar een gewone woning komen, begint voor hun 
een nieuw leven, hebben ze allerlei vragen en komen 
ze in aanraking met, voor hen, vreemde gewoonten. Zij 
moeten leren zelfstandig boodschappen te doen, ko-
ken, opstaan en naar school te gaan. Leren met geld 
om te gaan, met de medebewoners en de buren. Ze zijn 
hier gekomen zonder ouders en hebben behoefte aan 
inlevingsvermogen en empathie. 

Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? 
Op 3 januari 1991 ben ik met mijn gezin in Nederland 
aangekomen. Ik wist niks over Nederland, alleen van 
horen zeggen dat er tulpen en koeien zijn. Het eerste 
jaar zat ik in het azc. Je hebt niks, er is niemand, je hebt 
alleen jezelf, je weet niks over de mensen, je buren, de 
toekomst van je kinderen... Het enige wat ik wist, was 
dat ik na mijn gevaarlijke reis aangekomen in dit vreem-
de land, veilig zou zijn. Daarom besloot ik als eerste de 
taal te leren en een opleiding te volgen. Zodat ik deel 
kon uitmaken van de maatschappij. Dit proces was erg 
eenzaam en niet makkelijk. 

Mona Madjhoeb is 53 jaar 
en lid van club Voorburg/
Rijswijk e.o. Ze is gehuwd 
met beeldend kunstenaar 
Masoud Gharibi, samen 
hebben ze twee kinderen. 
Haar passie omschrijft  
ze als volgt: Ik geloof in  
de jongeren van de  
nieuwe generatie. Omdat 

zij de toekomst zijn. Ze geven mij een trots gevoel en ik 
krijg energie van hen tijdens mijn begeleiding.

Wat brengt dit werk jou?
Door mijn eigen ervaringen kan ik goed relativeren met 
de jongeren die ik begeleid. Voor mij is het alsof ik het 
weer herleef. Ik vertel over mijn ervaring en merk dat 
de jongeren woord voor woord als een spons opnemen. 
Het komt diep uit mijn hart. De jongeren voelen en zien 
de oprechtheid. Ik wil dat ze hier slagen. Ze zijn met 
moeite hier in Nederland aangekomen. Nu komt de tijd 
dat ze de draad weer oppakken en hun toekomst hier 
opbouwen. Soms voel ik me moe, maar zodra ik zie dat 
zij snappen wat ik bedoel, dan krijg ik energie.

Eindspurt met chocoladeletters  
Op 31 december loopt het project Syrië ‘Back to School’ af. Dan hebben we er drie zeer suc-

cesvolle jaren opzitten, waarin we enorm veel bereikt hebben. Ook veel onderlinge samen-

werking en belangstelling vanuit Europa. 

e zijn in gesprek met 
onze partner UNICEF 
over de besteding van 

het bedrag dat we nog beschikbaar 
hebben en wat we in de resterende 
looptijd nog bijeen brengen. Daarna 
eindigt onze samenwerking. Dus géén 
nieuwe acties meer in 2017 voor Syrië 
‘Back to School’. Het projectlogo en 
de collectebollen kunnen daarna ook 
niet meer gebruikt worden.

Dat betekent dat we nog één grote ac-
tie willen lanceren voor een eindspurt 
richting de € 375.000! De verkoop van 
chocoladeletters. We roepen iedereen 

op zoveel mogelijk chocoladeletters 
te kopen: voor je man, kinderen, bu-
ren, neefjes en nichtjes, onmisbare 
hulpen…. Geef ze ruimhartig weg. Via 
de clubsecretarissen zijn inmiddels 
bestellijsten naar de clubs verstuurd. 
Inleverdatum 30 oktober 2016.  

Naast de chocoladeletter-actie vragen 
we ook graag nog een keer aandacht 
voor het bestellen van boeken of boe-
kenbonnen via de site You-Be-Do. Bij 
iedere bestelling doneer je een per-
centage aan een goed doel van jouw 
keuze, zo ook Syrië B2S. Kijk op http://
bit.ly/1ObW6yp.    

Ronak (links) en Haze, 
beide 10 jaar, uit Kobane. 
Beide gaan naar de school 
voor Syrische vluchtelingen 
in het Turkse Sanliurfa.

Syrië ‘Back to Society’
We zijn bezig met het opzetten van 
een overgang van Syrië ‘Back to 
School’ naar Syrië ‘Back to Society’ 
en zoeken twee of drie enthousiaste 
clubs die een werkgroep willen for-
meren om dit als project te trekken, 
niet voor fondsenwerving maar als 
een hands-on project. Een film over 
de Koepelgevangenis in Haarlem van 
Willemijn Cerutti van club Haarlem 
Kennemerland, het matchen van Taal-
maatjes en het wegwijs maken van Sy-
rische moeders in onze samenleving, 
zijn hiervan onderdelen. 
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Situatie onderwijs 
in Turkije

De situatie in Syrië is onvermin-
derd chaotisch en de vluchte-
lingenstroom naar omliggende 
landen blijft dan ook aanhouden. 
Daarom blijft het nodig om on-
derwijsvoorzieningen te creëren 
voor de kinderen van dee vluch-
telingen in Turkije. 

Het ontslaan van Turkse onder-
wijzers door de regering van Er-
dogan heeft niet direct invloed 
omdat de Syrische kinderen les 
krijgen van eveneens gevluchte 
onderwijzers. De extra training 
van deze juffen en meesters om 
trauma’s te kunnen herkennen 
en er op inspelen vraagt extra 
geld. Er is reden tot zorg maar 
geen paniek!

Tekst: Dietlindt Seijsener en Legien Kromkamp / Foto: Unicef
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De Soroptimist is een blad waar ik me altijd op verheug en dat ik bewáár. Daarin ben ik niet de 

enige. De meeste Soroptimisten doen dat en het is bovendien een vrouwentrekje. Vrouwen 

blijken meer aan een eigen blad te ‘hechten’ dan mannen en hebben op verschillende plekken 

stapeltjes tijdschriften ‘voor als…’

n nu ben ik waar ik 
wezen wil: ondanks 
het feit dat we zelfs 
De Soroptimist niet 

perfect vinden, lezen we die 
graag en goed. Kortom, een 
blad waar je wel in wilt staan! 

Adverteren in De Soropti-
mist? 
Ik ben zelf ondernemer (zie 
www.intercoaches.nl) en 
heb een paar vaste ‘marke-
tingroutes’ die ik inzet om 
het contact met bestaande 
klanten goed te houden en 
met nieuwe relaties kennis te 
maken. Ik weet inmiddels dat 
bij acquisitie deze ‘natuur-
wetten’ een rol spelen: 

a) Hoe meer je in elkaar qua 
levensstijl en ‘waarden’ her-
kent, des te sneller heb je 
contact.

b) Hoe beter je in elkaar 
herkent en waardeert dat af-
spraak afspraak is, des te ge-
makkelijker is het om heldere 
zakelijke afspraken te maken. 

c) Des te beter je je als ‘leve-
rancier’ realiseert dat je op-
drachtgever zonder meer op 
jouw professionaliteit moet 
kunnen vertrouwen (juist als 
je elkaar ook anders, bijvoor-

beeld als Soroptimist, kent), des te 
groter is de kans op een opdracht. 

Als je dit bedenkt, is het leuk om voor 
een opdrachtgever te werken of een le-
verancier ‘in te huren’ die Soroptimist 
is. Mits die topkwaliteit levert, een 
goede prijs-kwaliteitverhouding biedt 
en over een zakelijk gezonde mindset 
beschikt.

Die mindset van Soroptimisten?
Bij de toelichting over de website hoor-
de ik op de Inspirada opmerken ‘dat 
het misschien toch niet verstandig was 
om de site aan een Soroptimist uit te 
besteden…’. Ik schrok daarvan want de 
onderliggende gedachte is: ‘Doe maar 
zaken met een ‘onbekende’ partij dan 
kun je tenminste zakelijk zijn’. 

Adverteren in De Soroptimist?  Waarom zou je (niet)? Tekst: Alice Hilbers

Adverteren in De Soroptimist vraagt 
om durf en inzet van twee partijen! 
Op de Inspirada 2016 heb ik het idee 
geopperd dat de ondernemers onder 
ons adverteren in De Soroptimist en 
prompt kreeg ik tijdens de lunch een 
aantal reacties van Soroptimisten die 
dat wel wilden (mits er geen digitale 
versie komt). Fantastisch! Máár bete-
kent dit nu dat het bescheiden aantal 
ondernemers onder de Soroptimisten 
ons blad ‘sponsort’ óf gaan we samen 
deze advertenties serieus nemen? Sa-
men, als toekomstige opdrachtgevers 
én opdrachtnemers. De ene groep 
biedt goede producten of diensten, de 
andere groep neemt de advertenties 
serieus en kijkt waar kansen liggen om 
deze professionals ‘in te huren of an-
derszins aan omzet te helpen’. 

Stel je bent een mogelijke opdracht-
gever, wat dan? 
Als je in een organisatie werkzaam 
bent waar regelmatig mensen worden 
ingehuurd (interieurarchitect, coach, 

trainer, mediator, interimmer en an-
deren), wen je dan aan om ook in 
je eigen netwerk van Soroptimisten 
rond te kijken en nodig zo’n profes-
sional uit voor een kennismaking. En 
als je herkent dat deze Sor haar vak 
verstaat, geef haar een kans en doe 
zaken met elkaar. Hoe je Sor-professi-
onals op het spoor komt? In je eigen 
club, je regionale netwerk en voortaan 
in de Soroptimist. 

Je biedt je diensten aan: hoe werkt 
het en wat kost het? 
Allereerst zorg je voor een goede 
advertentie. Eén die duidelijk maakt 
wat jij ‘levert’ en wat de lezer ‘daar-
aan heeft’. En als jij, net als ik, van 
kwaliteit houdt, van netwerken en 
van het Soroptimisme zien we graag 
jouw reactie via onze advertentie-
Soroptimist Sigrid Koeleman van club 
Hoorn e.o.: sigrid@suguridna.nl.  
Gewoon doen. Succes!

Leer acquireren en adverteren
Om haar woorden kracht bij te zetten biedt Alice een bijna-gratis workshop 
aan voor maximaal tien ondernemers/Soroptimisten. Je komt meer te we-
ten over acquireren en adverteren. De workshop kost € 25,- exclusief btw en 
wordt dit najaar op een nader te bepalen zaterdag gegeven. Interesse? Stuur 
een mailtje naar info@intercoaches.nl.

Doe mee! 
Sigrid Koeleman van club Hoorn 
e.o. heeft zich op de advertentie-
acquisitie gestort. Wil je meer 
weten over adverteren in De  
Soroptimist, neem dan contact 
op met haar. Je kunt ook bij 
haar terecht voor de tarieven-
kaart, voor jezelf of voor iemand 
anders die mogelijk belangstel-
ling heeft. Kijk goed rond in je 
netwerk. 

Weet je dat iemand belangstel-
ling heeft, geef dan de contact-
gegevens door aan Sigrid, dan 
gaat zij ermee aan de slag.

 ALS JIJ, NET ALS 

IK, VAN KWALITEIT 

HOUDT, VAN  

NETWERKEN EN VAN 

HET SOROPTIMISME 

ZIEN WE JOUW 

REACTIE GRAAG 

TEGEMOET!

Unie
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De response was overweldigend en er kwamen zeventien buitenlandse gasten, inclusief 
echtgenoten naar dit concert. Alle aanleiding om daar omheen een feestelijk weekend te 
plannen. Het werden onvergetelijke dagen voor de drie clubs, die vele jaren niet gelijk-
tijdig samen konden komen. Een feest van ontmoeting, herkenning en uitwisseling van 
activiteiten: zowel met betrekking tot projectontwikkeling door de eigen club als in het 
contact op een meer persoonlijk vlak. En al die dynamische actie ‘klikte’ in de gezamen-
lijke beleving van het Soroptimist zijn. Bij stralende zon werd de Keukenhof bezocht, die 
op het hoogtepunt van de bloei leek te zijn. Ook de praktijk van een van onze leden Shan 
Su, de China Clinic kreeg alle aandacht. Maar bij ons geen feest zonder een culinair tintje, 
waaraan velen een creatief gerecht bijdroegen. Hoogtepunt was een potluck dinner in 
onze vergaderlocatie in het rustieke Pinetum van Hilversum (zie foto). 

De dag ‘Amsterdam’ kreeg extra glans door het benefietconcert van Misha Fomin, die 
begeleid door het Atrium String Quartet, met zijn doorleefde pianospel het publiek in de 
ban kreeg. Zijn keuze voor Beethoven’s Sonate nr.26 ‘Les adieux’: ‘das Lebewohl’, ‘Abwe-
sendheit’ en das ‘Wiedersehen’ betrok het publiek vrij direct bij het lot van vluchtelingen, 
die op dat moment ons land binnenstroomden. De opbrengst van drie jaar inzamelen 
voor Syrië ‘Back to School’ overtrof alle verwachtingen. De aanwezigheid en het spel van 
de Syrische dirigent en conservatoriumdocent Majed Sarai Edin, nu zelf vluchteling, die 
de zang van Liliane de Graaf begeleidde gaf een extra dimensie aan deze bijeenkomst en 
een impuls om het project met energie voort te zetten! 

Henniëlle Dam-van der Duin
club De Reestlanden

Zonnig Vrouwenscala op  
Vrouwendag bij De Reestlanden
Club Hilversum e.o. heeft haar plaatselijke activiteiten ten behoeve van onder meer het 
project Syrië ‘Back to School’ een extra dimensie gegeven door haar friendshiplinks uit 
Stratford-upon-Avon en Ancona uit te nodigen voor het SI benefiet concert op 24 april 
in het Concertgebouw te Amsterdam.

Landelijke golfdag 
Hoeksche Waard 
De jaarlijkse golfdag was deze keer op 
woensdag 13 april. Ruim dertig golf spe-
lende Soroptimisten kwamen samen op 
de mooie en uitdagende baan van Rhoon 
voor de zeventiende landelijke Soropti-
misten golfdag, georganiseerd door club 
Hoeksche Waard/IJsselmonde. Volgens 
de lokale pers zou de dag een ‘10’ sco-
ren wat betreft het golfweer en dat bleek 
geen loze voorspelling!

Bij aankomst stonden twee leden van de 
organiserende club klaar om meegebrachte 
kleding voor de tweedehands kledingbeurs 
in september in ontvangst te nemen. Wij 
zijn blij met zoveel moois! Vervolgens wer-
den na de koffie of thee de spelregels van 
de 4BBB uitgelegd. Om 12.00 uur kon de 
eerste flight afslaan, daarna gevolgd door 
vijf andere flights voor de achttien holes.
Aansluitend speelden de drie flights voor 
de negen holes hun bal. Elke hole bood po-
tentiële probleempjes. Maar juist al deze 
hindernissen houden het spel elke keer op-
nieuw uitdagend en een nieuwe hole biedt 
aan iedere speelster nieuwe kansen! Het 
moge duidelijk zijn dat iedere golf spelen-
de Soroptimist welkom is op dit toernooi. 

Gestaag na elkaar bereikten de speelsters 
het terras waar de consumpties klaar ston-
den en ook niet golf spelende leden van 
de club Hoeksche Waard/IJsselmonde 
arriveerden. De koks van golfclub Rhoon 
hadden een heerlijk drie-gangen menu be-
reid. Er waren speeches, prijsuitreiking en 
een act door de golfdagcommissie van de 
club Hoeksche Waard/IJsselmonde. Na de 
koffie en thee trok ieder voldaan weer huis-
waarts met de datum voor de landelijke 
Soroptimisten golfdag 2017 op zak: 12 april 
2017, wederom in Rhoon.

Marianne Crijns en 
Wies van Wiechen-Mulder

club Hoeksche Waard/IJsselmonde

en zeer gemotiveerd be-
stuur, betrokken op Sor-
optimisten onder ons, die 
soms onverwacht in een 

moeilijke of pijnlijke periode in ons leven 
terecht kunnen komen, waarin alles mis-
gaat, door een scheiding, ziekte of ont-
slag en die daardoor financieel voor het 
blok komen te staan. Dat veroorzaakt 
het een en ander! Je gaat bezuinigen 
waar je kunt, vindt dat je de club moet 
opzeggen om de contributie. “Nooit 
doen”, roepen de drie in koor! “Want je 
zou juist de club wel eens heel hard no-
dig kunnen hebben voor het netwerk, de 
vriendschap en sociale contacten!” Voor 
zo’n noodsituatie is het Marie Munten-
dam Fonds. Als Soroptimist kun je een 
beroep doen op het fonds dat door Ma-
rie Muntendam met een vooruitziende 
blik 83 jaar geleden is opgericht. Je per-
soonlijke gegevens blijven strikt geheim.  
Dat weten we natuurlijk wel, dat een plot-
selinge, forse beperking in je financiële 
situatie een groot probleem is. Want je 
kunt de noodzakelijke kosten voor le-
vensonderhoud niet meer betalen. Ach, 
die problemen die anderen soms heb-
ben, lijken ver van ons bed, denken we.  

Vertrouwelijk
Als dagelijks bestuur brengen Jetty, Lies-
beth en Berber daarom het MMF weer 
eens onder onze aandacht. “Bovendien 
willen we het MMF een duidelijker ge-
zicht geven zodat de leden weten wan-
neer en hoe ze een beroep op ons kun-
nen doen en dat alles wat wij te horen 
of te zien krijgen absoluut vertrouwelijk 
wordt behandeld. Het spreekt vanzelf 
dat we ons gewetensvol bekommeren 
om de aanvragen die we binnenkrijgen 
en om het vermogensbeheer. De pen-
ningmeester verdient geld met geld, 

hoewel met maar hooguit 0,5% rente 
op het spaargeld schiet dat niet op. De 
secretaris is er verantwoordelijk voor 
dat alle persoonlijke gegevens uit de 
archiefstukken worden verwijderd met 
het oog op de geheimhouding.“ “Iedere 
club heeft een of meer MMF-contact-
personen, je vraagbaak over de sinds 
augustus 2014 gewijzigde richtlijnen en 
over het juiste aanvraagformulier (zie de 
Uniewebsite). Bij verzoeken om grotere 
giften of leningen vragen we de nodige 
gegevens en je motivatie. We bekijken 
alle aspecten zorgvuldig. Zijn de gege-
vens nog niet voldoende dan vragen 
we verder. Leningen kunnen tot 2000 
euro en tot 10.000 euro gaan, afhanke-
lijk van het doel. We realiseren ons dat 
het moeilijk is financiële hulp te vragen. 
Toch, wacht niet te lang omdat je te trots 
bent of niet durft, want je raakt in de 
problemen. Dus neem bijtijds contact 
op met het contactlid in je club of raad-

pleeg de website zodat je weet wat je als 
eerste te doen staat.”   
     
Solidariteitsfonds
“Het MMF voorziet dat ook in de na-
bije toekomst er behoefte aan het fonds 
zal zijn, ook voor vrouwen die een klein 
pensioen hebben opgebouwd omdat ze 
laat aan een carrière zijn begonnen of 
tijdens hun huwelijk parttime hebben 
gewerkt. Zelfs met je aow erbij heb je 
dan een klein inkomen. We zijn een so-
lidariteitsfonds dus moeten we op die 
ontwikkelingen anticiperen. We hebben 
hiervoor om het andere jaar contact 
met de contactleden op een zaterdag, 
met na de vergadering een lezing of 
behandeling van een casus of we doen 
een rollenspel. Eenmaal per jaar verga-
deren we met het UB over beleidszaken 
die in de toekomst kunnen gaan spelen. 
Marie Muntendam was er voor ons. Als 
bestuur zijn wij er voor jou.”

Tekst: Heleen van der Sluys 
Foto: Godfried van Run

Ze stáán er voor met z’n vijven: voorzitter Jetty Slagter (club Almere), penningmeester 

Liesbeth Boelema (club Zoetermeer) en secretaris Berber Honing (club Den Helder-De 

Razende Bol), het dagelijks bestuur van het MMF, samen met de leden Marjan Wester-

man (club Almere) en Nicolette Edzes (club Noordoostpolder). 

MMF helpt discreet  
bij financiële problemen

Jetty Slagter, Liesbeth Boelema en Berber Honing (v.l.n.r.) 

Unie Club- en regionieuws
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Profiel

het een belangrijk onderdeel. Deze 
opdracht was: aanbevelingen doen 
ten behoeve van het functioneren van 
bezoekerscentra in de nationale par-
ken waarmee CNF samenwerkt. Uit 
eerdere bezoeken aan Georgië wist ik 
al dat deze centra niet alleen voor vol-
wassenen bedoeld zijn. Onwillekeurig 
kwamen daardoor bij mij zelfs herin-
neringen aan vroeger naar boven, 
toen mijn grote droom was te werken 
in een bezoekerscentrum voor natuur-
parken… als meisje van 12 jaar.” 

Bij dit vierde bezoek aan Georgië be-
zocht Hendrike doelgericht zoveel 
mogelijk nationale parken. “Natuurbe-
scherming is daar een overheidstaak 
en sterk gecentraliseerd. In de natio-
nale parken vind je altijd bezoekers-
centra en bemande informatiebalies. 
De informatie is er goed en bovendien 
ook vaak in het Engels beschikbaar. 
Daar kunnen wij hier nog wel iets van 
leren, lijkt me… Maar dat terzijde, 
want in mijn adviezen ging het om 
verbeteringen die het CNF dáár zou 
kunnen aanbrengen en dan het liefst 
‘quick wins’, zaken die je gemakkelijk 
en concreet kunt verbeteren. Die zijn 
er zeker, maar je komt ook zaken tegen 
die niet zo simpel op te lossen zijn. Zo 

zijn de exposities in de bezoekerscen-
tra heel ouderwets: ‘sovjetachtig’, met 
enorm veel tekst, te uitgebreide detail-
informatie, verouderde foto’s en wei-
nig interactief. Ook zijn ze nauwelijks 
gericht op kinderen. Als je dat alles 
wilt verbeteren moet je nieuwe con-
cepten uitrollen. En kennis benutten 
van experts. Dus heb ik geadviseerd 
om eens in Nederland te komen kij-
ken! De taal behoeft geen probleem te 
zijn, want zij kunnen goed met Engels 
uit de voeten...”  

Armenië: veelbelovende natuur 
Dat laatste gaat niet op in Armenië. 
Het land is veel kleiner en de bevol-
king minder omvangrijk. Daarvan is 
90 % Armeens, terwijl de bevolking in 
Georgië veel meer gemengd is. Verder 
is het sterk op Rusland gericht, waar 
Georgië een meer westerse koers 
vaart. En het hanteert andere richtlij-
nen als het gaat om overheidstaken. 
Hendrike: “In Armenië is bijvoorbeeld 
de zorg voor de natuur heel verschil-
lend geregeld. In sommige parken is 
sprake van overheidsgeld, in andere 
niet. Wat samenwerking voor het CNF 
daar lastig maakt, is dat corruptie een 
grote rol speelt. Ook is de aanpak 
van het ecotoerisme weinig gestruc-

tureerd.” Voor dit laatste ziet ze ove-
rigens wel mogelijkheden, die alles 
te maken hebben met de bijzondere 
oud-christelijke apostologie die hier 
bestaat. Het land was in deze regio 
het eerste dat zich tot het christen-
dom bekeerde, rond de vierde eeuw. 
Kerken en kloosters zijn daardoor een 
belangrijk doel voor toeristen uit de 
diaspora, wereldwijd. Een van Hen-
drikes aanbevelingen is daarom: “De 
ervaringen met toerisme voor religi-
eus erfgoed te benutten bij het uitrol-
len van ecotoerisme: een verbreding 
die heel veel kansen biedt. Want Ar-
menië heeft veel meer te bieden dan 
alleen ‘church, church, church’. Juist 
de koppeling van historie met prach-
tige natuur - want die hééft Armenië 
- biedt kansen.”  

Landschappelijke afwisseling groot  
Ze is blij met de samenwerking met 
het CNF en beveelt het fonds graag 
aan. “Het steunt vooral heel basale 
zaken, zoals bijdragen aan salarissen, 
werkkleding voor boswachters, ter-

reinauto’s. Daardoor kunnen mensen 
hun werk doen: daar begint het mee.” 
Bovendien acht ze het daadwerkelijk 
beschermen van de natuur hier abso-
luut nodig: “Het is één van de ‘hot-
spots’ ter wereld als het gaat om bio-
diversiteit. Een kraamkamer. In deze 
regio ligt van oorsprong van veel soor-
ten die wij ook kennen. De paarsbloei-
ende rododendron, die wij kennen als 
tuin- en parkplant en het buxusboom-
pje komen daar bijvoorbeeld vandaan. 
Er is een enorme rijkdom aan soor-
ten, dankzij de grote landschappelijke 
afwisseling. Van subtropisch bij de 
Zwarte Zee, tot de besneeuwde ber-
gen meer dan 4000 meter hoog in de 
Hoge Kaukasus, van halfwoestijn in 
het grensgebied met Azerbeidzjan tot 
vruchtbare rivierdalen waar druiven en 
citrusvruchten worden geteeld. En dat 
alles op korte afstand van elkaar.”  

Meer over het Caucasus Nature Fund 
via www.caucasus-naturefund.org.

 

ant reizen en trekken 
is Hendrike evenmin 
vreemd. Als we el-
kaar treffen is zij net 
terug van een – ook 

voor haar zeer bijzondere – opdracht 
in Georgië en Armenië. Het eerste 
land bezocht ze al drie keer eerder, 
maar Armenië was nieuw voor haar. 
En… in meer dan één opzicht een 
ontdekking. “Je kunt deze reis als een 
mooie samenloop van omstandighe-
den zien. Ik had nog een korte sab-
batical tegoed en kon die combineren 
met deze opdracht van het Caucasus 
Nature Fund (CNF). Ik kreeg deze via 
een Nederlander, die voor het CNF 
werkt. En hem ken ik weer via een eer-
dere samenwerking in zuid-Rusland. 
Ik adviseerde daar toen in Wolgograd 
over het opzetten van een bezoekers-
centrum in een indrukwekkend na-
tuurpark langs de Wolga”. Het CNF 
is, zo legt ze uit, een stichting gericht 
op natuurbescherming in Georgië, Ar-
menië en Azerbeidzjan, dus delen van 
de Kaukasus. Het fonds werkt samen 
met overheden, particuliere organisa-
ties en andere internationale fondsen, 
zoals het Wereldnatuurfonds. 

 Rondreis langs Nationale Parken
“Voor mij viel bij deze opdracht heel 
veel samen. Allereerst mijn belang-
stelling voor communicatie, educa-
tie en ecotoerisme. Vooral het com-
municatieve aspect houdt mij altijd 

en overal sterk bezig. Het behoort in 
mijn huidige functie niet meer tot mijn 
hoofdtaken, maar bij de opdracht was 

Tekst: Ally de Vries
Foto’s: Kim Slaats en Hendrike Geessink

Landgoed Oostbroek in De Bilt, aan de oostkant van Utrecht, heeft voor Hendrike Gees-

sink van club Zeist e.o. een bijzondere betekenis. Het is haar werkplek bij het Utrechts 

Landschap dat hier gevestigd is, maar ze woont ook dichtbij én haar wieg stond er niet 

zo ver vandaan. Ook ging ze hier in de buurt naar school en studeerde er later fysische 

geografie. Werken is daardoor voor haar in meerdere opzichten vaak ‘thuiswerk’. “Als ik 

bezig ben met natuurprojecten in dit gebied, geeft  dat extra betekenis aan mijn werk. En 

het is altijd ook weer fijn om er terug te komen, zoals nu”. 

Op sabbatical naar de Kaukasus voor hulp en kennisoverdracht
h e n d r i k e  g e e s s i n k  a d v i s e e r t  o v e r  n a t u u r b e h e e r  i n  a r m e n i ë  e n  g e o r g i ë 
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In Memoriam

De mater familias van 
onze club, Ria Zweep, 
overleed op 2 juni jl. op 
77- jarige leeftijd. In 1971 
bracht ze als bioloog een 
nieuw vakgebied binnen 
in de club. Ria kwam 
niet geruisloos binnen, 

dat paste ook niet bij haar: al na een jaar 

nam ze in het bestuur de functie van 
vice-presidente op zich (en zou dat nog 
twee keer doen!) en toonde daarmee 
hoezeer ze zich verantwoordelijk voelde 
voor het reilen en zeilen van de club.  De 
diversiteit van vrouwen vond Ria boeiend 
en aantrekkelijk: “Het Soroptimisme 
spreekt mij aan omdat je verschillend 
geaarde vrouwen met verschillende 
beroepen leert kennen”. In die groep van 
vrouwen was Ria er één die het verschil 

maakte: met haar daadkracht, haar 
humor, haar positief kritische bijdrage, 
waardoor ze je altijd weer wist te 
inspireren en vooral: haar niet aflatende 
inzet om het leven van vrouwen waar 
dan ook, te delen en te verbeteren. Wij 
missen een spraakmakende Soroptimist 
en houden haar in liefdevolle herinnering.

Petra Petersen
club Zwolle

Ria Zweep
club Zwolle

Inez werd in 1996 lid 
van club Meander. Zij 
was toen danseres en 
dansdocente: één en al 
beweging en flair in haar 
dansen, in gesprekken 
en in haar levensstijl. 

Inez was geen doorsnee lid. Haar drukke 
werkzaamheden verhinderden haar 
vaak bij het vergadergedeelte van onze 
bijeenkomsten te zijn, maar ze schoof 
met plezier aan bij onze nazit. In 2010 
werd Inez ernstig ziek, maar ze herstelde 
in eerste instantie. Daarop besloot ze te 
gaan studeren aan de Kunstacademie in 
Groningen. Ze had talent en kon prachtig 
tekenen en schilderen. Ook gaf ze teken- 

en schilderworkshops. Ze liet zich door 
haar ziekte niet uit het veld slaan en heeft 
tot het einde toe van het leven genoten. 
Zes dagen voor haar overlijden kreeg ze 
haar diploma uitgereikt. Inez overleed 
op 19 mei. Ze werd 61 jaar.

Martje Groothuizen
club Hardenberg-Ommen Meander

Inez van den Berg
club Hardenberg-Ommen Meander 

Op 31 maart overleed 
op 85-jarige leeftijd ons 
oudste clublid Hedda 
Kalshoven. Hedda werd 
in 1982 geïnaugureerd. 
Zij was een zeer trouw lid 
van onze club. Zij had de 

rechten van de vrouw hoog in het vaandel 
staan, wat moge blijken uit een uitspraak 
van haar in 2014: “Ik vond het destijds 
een grote eer toen ik gevraagd werd om 

Soroptimist te worden”. Hedda was twee 
maal president van onze club. Ook was zij 
actief in verschillende commissies. Hedda 
was onze vaste contactpersoon van onze 
friendshiplink met club Darmstadt. In 
haar prachtige Duits verzorgde zij de 
correspondentie. Regelmatig bezocht zij 
met andere clubleden de club Darmstadt. 
Hedda was in haar werkzame leven 
directeur van een muziekschool en 
pianolerares. Tot kort voor haar overlijden 
gaf ze nog pianoles. Daarnaast was 
Hedda ook schrijfster, onder meer van 
het boek: ‘Ik denk zoveel aan jullie’. Deze 

tekst stond op de rouwkaart van Hedda. 
Op onze clubbijeenkomst afgelopen 
januari zou zij haar levensverhaal 
vertellen, maar vanwege haar lichamelijke 
gezondheid kon dit niet doorgaan. Zij 
wilde het nog even uitstellen, maar 
uiteindelijk heeft zij het helaas niet meer 
kunnen vertellen. Op 8 april hebben wij 
tijdens een indrukwekkende dienst met 
familie en vrienden afscheid genomen 
van ons trouwe en trotse clublid Hedda. 
Wij zullen haar missen.

Bea Bruin,
club Alkmaar e.o.

Hedda Kalshoven-Brester
club Alkmaar e.o.

Annette (1936) was 
de wereld van het 
Soroptimisme aan het 
verkennen in de periode 
dat club Zuid-Limburg 
werd geïnaugureerd. We 
kunnen dus met recht 

zeggen dat zij bij ons Soroptimist van het 
eerste uur was en dat ook steeds trouw is 
gebleven. Wij herinneren ons op de eerste 
plaats een kleurrijk en optimistische 
vrouw die op haar manier haar kennis en 
vaardigheden heeft ingezet om de positie 
van vrouwen en meisjes te verbeteren. 
Ze heeft op authentieke wijze een 
bijdrage geleverd aan de samenleving. 

Ook in tijden van tegenslag en zorgen 
zagen wij vooral een positieve blik en 
levenshouding. Die levenskunst van 
Annette kunnen we allemaal van tijd tot 
tijd gebruiken. We koesteren dan ook de 
de dierbare herinneringen aan Annette.

Carla Langen
club Zuid-Limburg

Annette Arzoni  
club Zuid-Limburg

Wij zijn verdrietig om 
het overlijden van ons 
charterlid Anita Mei-
Schepman, op de leeftijd 
van 63 jaar. Naast 
jarenlang secretaris 
van het bestuur te zijn, 
was Anita ook zeer 

verbonden met onze jaarlijkse ‘Sisterrun’. 

Het was daarom ook bijzonder dat ze 
uitgerekend op de dag van de editie 2016 
overleed. Anita stond optimistisch in 
het leven en zo dacht zij ook over haar 
ziekte, zelfs toen ze gedwongen werd 
haar fysiotherapiepraktijk te beëindigen. 
In haar rol van secretaris, maar nog meer 
door haar persoonlijkheid beheerde 
zij niet alleen het archief van Vught 
Lumineus, maar was zij ons archief; ons 
collectieve geheugen. Anita was trouw, 

positief kritisch en attent. ‘Geven’ deed 
ze ruimhartig, ‘vragen’ veel minder. Een 
aantal dagen voor haar overlijden zei 
ze dat ze ‘niets meer te geven had’ en 
dat het dan voor haar ‘allemaal geen zin 
meer heeft’. We missen Anita enorm 
omdat zij zo belangrijk was voor ons. We 
zijn trots dat ze bij óns Soroptimist was.

Magdiël van der Werf
club Vught Lumineus

Anita Mei-Schepman 
club Vught Lumineus

Op 3 april overleed op 
96-jarige leeftijd ons 
clublid Gijsje van den 
Akker. In het naoorlogse 
Nederland heeft zij 
een rol van betekenis 
gespeeld in kerkelijke 

kring. Zij hoorde tot de eerste lichting 
afgestudeerden van academie ‘De 
Horst’ in Driebergen. Wika (werker 
in kerkelijke arbeid) was ze, sociaal 

en betrokken om Nederland weer op 
te bouwen. Actief was ze, in het club- 
en buurthuiswerk, het onderwijs, het 
maatschappelijk werk, het vormingswerk 
en het vrijwilligerswerk. Gijsje was 54 
jaar met hart en ziel Soroptimist. Soms 
tot haar genoegen, ook wel tot haar 
ongenoegen. Wij haalden haar de laatste 
jaren altijd op om naar de clubavonden 
te gaan en aan de stevige stap waarmee 
ze na afloop naar de auto liep konden wij 
al zien of de avond de toets der kritiek 
had doorstaan. Bezig zijn met de wereld 
en die beter achterlaten dan je haar 

aangetroffen had. Daarover ging het bij 
Gijsje. Zij heeft dat zeker gedaan met 
haar grote gaven van hoofd en hart. Ze 
heeft voor veel mensen iets betekend 
en haar geestkracht bleef tot het einde. 
We zullen Gijsje missen, met haar 
onderkoelde humor, haar scherpte, haar 
kritisch zijn, haar bevlogenheid, haar 
warmte voor de medemens. 

Neeltje Schravesande
club Utrechtse Heuvelrug 

Gijsje van den Akker  
club Utrechtse Heuvelrug

Op 9 juli 2016 is ons 
clublid Maartje na 
een oneerlijke strijd 
overleden. Maartje was 
lid sinds oktober 1990. 
Tot haar pensionering 
was zij eigenaar van 

een plaatselijk boekhandel, runde zij 
jarenlang een antiquariaat en was een 
actief lid van de plaatselijke middenstand.  

Tot op het laatst was Maartje aanwezig 
op onze clubavonden en bij de gezellige 
koffieochtenden van de Postsorren. 
Eerst moeizaam lopend en later met 
een rolstoel, werd ze opgehaald door 
een van de Soroptimisten. Maartje was 
een enthousiast en geliefd lid van onze 
club, altijd bereid om een steentje bij 
te dragen aan onze activiteiten. Eerst 
daadwerkelijk en later met woorden 
en meningen. Zij had voor iedereen 
een luisterend oor en een wijs advies. 
We zullen haar verhalen, uitspraken en 

eerlijke antwoorden ontzettend missen. 
Altijd vrolijk en tot op het eind gastvrij en 
een tiptop uitstraling. Maartje had veel 
houvast aan haar geloof en waarschijnlijk 
mede daardoor kon zij haar afnemende 
gezondheid en de vele behandelingen 
met humor en doorzettingsvermogen 
doorstaan. Lieve Maartje we zullen het 
vanaf nu zonder je moeten doen, maar 
in ons hart blijf je altijd aanwezig.

Marian Richardson-Reijn
club Alphen aan den Rijn

Maartje Haasbeek
club Alphen aan den Rijn

Janny werd in 1929 
geboren in Borger. Zij 
werkte acht jaar bij het 
Ministerie van Sociale 
Zaken in Den Haag. 
Via het Gewestelijk 
Arbeidsbureau in 

Amsterdam ging ze in 1964 naar de 
Arbeidsinspectie in Utrecht. In het begin 
vooral voor controle onder meer op het 
optreden van kinderen voor de tv. Later 

meer adviserend via medewerking aan 
nieuwe wetgeving middels publicaties 
en voorlichting op bedrijven. In 1977 
werd Janny lid van onze club. Ze was 
diverse malen actief in het bestuur, als 
tweede secretaresse en als voorzitter. 
Daarnaast participeerde ze in diverse 
subclubjes zoals de ‘Tureluur’ club van 
Mies de Blieck en de poëzieclub van 
Wanda Reumer. Ze zat in de commissie 
voor opvang en begeleiding van nieuwe 
leden en in de commissie ‘Lief en Leed’. 
Ze organiseerde een buitendag naar 
de zangeres Marie Cecile Moerdijk in 

Brabant, een vriendin uit haar Haagse 
tijd. Helaas is een val haar uiteindelijk 
fataal geworden. Na een goed verlopen 
heupoperatie kreeg ze longontsteking en 
overleed op 9 juli 2016. We verliezen in 
haar een warme, hartelijke vrouw, heel 
actief, sociaal bewogen, trouw in haar 
vriendschappen en zeer gewaardeerd als 
lid van onze club.

Ingrid van der Gaag
Emmy Werkman

club Utrecht

Janny van Dodeweerd-Struik  
club Utrecht

Tina Keller, geboren in 
1920, was sinds 1970 
lid van club Walcheren. 
Daarmee was zij onze 
nestor. En ook al zagen 
wij haar de laatste jaren 
niet meer op onze 
bijeenkomsten, zij bleef 

als lid betrokken bij de club. Tina is in 
Middelburg opgegroeid in een gezin 
met vier kinderen. Haar aanvankelijke 
bestemming leek de tekenacademie te 

worden, maar zij voelde uiteindelijk toch 
meer voor de literaire kant. In de zomer 
van 1944 keerde zij naar Middelburg 
terug met een diploma voor assistente 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek 
op zak. Het was een roerige tijd. De 
inundatie sloot Walcheren van de rest 
van Nederland af en een inslag van 
een granaat op het evacuatieadres was 
het begin van een tocht langs diverse 
evacuatieadressen in Zeeland. Na de 
bevrijding werd Tina verslaggeefster 
bij het toen opgerichte dagblad ‘De 
vrije Zeeuw’ en later bij de Provinciale 

Zeeuwsche Courant. Vanaf 1947 ging 
zij werken voor de Oecumenische Raad 
van Kerken in Nederland. In 1955 werd 
haar gevraagd om de organisatie van 
de Centrale Plattelandsbibliotheek voor 
Zeeland op zich te nemen. Tot 1978 
was Tina directrice van de Openbare 
Bibliotheek in Middelburg. Het laatste 
jaar nam haar gezondheid af. Op 31 mei 
overleed zij op de hoge leeftijd van 96 
jaar.

 
Magda Willemse

club Walcheren

Tina Keller
club Walcheren    
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advertentie
Kies uit een kwart, 
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Voor meer informatie 
en tarieven, mail of bel
Sigrid Koeleman:
sigrid@siguridna.nl
06 - 10 65 56 64

2 Een blokje
op de shoppingpagina
Prijs jouw product  
of dienst aan!

Koptelefoon
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Donec pharetra neque varius, 

gravida mauris a, laoreet 

nibh. Aliquam mollis luctus 

sodales. Ut tristique, lacus 

a molestie congue, ipsum 

erat lobortis leo, quis feugiat 

tortor ipsum nec ante. Sed 

commodo lectus a lacinia 

pulvinar. Donec dignissim 

facilisis urna sit amet 

malesuada. Suspendisse pel-

lentesque, justo quis suscipit 

mollis, felis enim fermentum 

turpis, et euis

Vaas
Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Donec 

pharetra neque varius, 

gravida mauris a, laoreet 

nibh. Aliquam mollis 

luctus sodales. Ut 

tristique, lacus a moles-

tie congue, ipsum erat 

lobortis leo, quis feugiat 

tortor ipsum nec ante. 

Sed commodo lectus 

a lacinia pulvinar. Donec dignissim facilisis urna sit amet 

malesuada. Suspendisse pellentesque, justo quis suscipit 

mollis, felis enim fermentum turpis, et euis nec ante. Sed 

commodo lectus a lacinia pulvinar. 

Armband Boek
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipi-

scing elit. Donec pharetra 

neque varius, gravida 

mauris a, laoreet nibh. 

Aliquam mollis luctus 

sodales. Ut tristique, lacus 

a molestie congue, ipsum 

erat lobortis leo, quis 

feugiat tortor ipsum nec 

ante. Sed commodo 

lectus a lacinia pulvinar. 

Donec dignissim facilisis urna sit amet malesuada. 

Suspendisse pellentesque, justo quis suscipit mollis, felis 

enim fermentum turpis, et euis nec ante. Sed commodo 

lectus a lacinia pulvinar. 

Fiets
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Donec pharetra neque varius, gravida mauris a, laoreet 

nibh. Aliquam mollis luctus sodales. Ut tristique, lacus a 

molestie congue, 

ipsum erat lobortis 

leo, quis feugiat 

tortor ipsum nec 

ante. Sed com-

modo lectus a 
lacinia pulvinar. 

Donec dignissim 

facilisis urna sit 

amet malesuada. 

Suspendisse pellen-

tesque, justo quis 

suscipit mollis, felis 

enim fermentum 

turpis, et euis

Cadeaukaart

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Donec 

pharetra neque varius, 

gravida mauris a, 

laoreet nibh. Aliquam 

mollis luctus sodales. 

Ut tristique, lacus a 

molestie congue, ipsum 

erat lobortis leo, quis 

feugiat tortor ipsum nec ante. Sed commodo lectus a lacinia 

pulvinar. Donec dignissim facilisis urna sit amet malesuada. 

Suspendisse pellentesque, justo quis suscipit mollis, felis 

enim fermentum turpis, et euis nec ante. Sed commodo 

lectus a lacinia pulvinar. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Donec pharetra neque varius, gravida mauris a, laoreet nibh. 

Aliquam mollis luctus sodales. Ut tristique, lacus a molestie 

congue, ipsum erat lobortis leo, quis feugiat tortor ipsum 

nec ante. Sed commodo lectus a lacinia pulvinar. Donec 

dignissim facilisis urna sit amet malesuada. Suspendisse 

pellentesque, justo quis suscipit mollis, felis enim fer-

mentum turpis, et euis

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec pharetra neque vari-
us, gravida mauris a, laoreet 
nibh. Aliquam mollis luctus 
sodales. Ut tristique, lacus 
a molestie congue, ipsum 
erat lobortis leo, quis feugiat 
tortor ipsum nec ante. Sed 
commodo lectus a lacinia 
pulvinar. Donec dignissim facilisis urna sit amet malesuada. 
Suspendisse pellentesque, justo quis suscipit mollis, felis 
enim fermentum turpis, et euis nec ante. Sed commodo lec-
tus a lacinia pulvinar. 

Jouw product
of dienst


