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Van de Uniepresident

Met de start van het nieuwe clubjaar en de 

wisselingen van commissies en besturen 

weer achter de rug zijn in elke club met 

vernieuwd elan programma’s bedacht, 

acties ingezet, projecten gezocht en ge-

vonden en lezingen georganiseerd. De Werkconferentie bood dit jaar 

informatie en handreikingen voor elk commissielid om activiteiten in 

het nieuwe clubjaar in overeenstemming te krijgen met de ambities 

van de Internationale Soroptimist-doelen en hoe die te vertalen naar 

de focus en organisatie van elke club.

Duidelijk in alle workshops was wel dat de blik van de Soroptimis-

ten ook naar buiten moet worden gericht. Doordat wereldwijd in alle 

clubs en organisaties ledenaantallen teruglopen, zoekt men allemaal 

naar	financiële	oplossingen	om	kwaliteit	te	blijven	leveren	en	ambities	

waar te blijven maken en ook nog naar boven toe bij te stellen. Elke 

organisatie	richt	zich	daarom	op	het	binnenhalen	van	externe	financi-

ele bronnen. Werven van adverteerders voor website en clubbladen is 

ook voor ons een noodzaak. In 2017 gaan we daar intensief mee aan 

de slag. Maar het heeft ook bijkomende voordelen. Zoals dat we meer 

naamsbekendheid krijgen bij leveranciers van producten en diensten! 

Dat kunnen we verder uitbreiden door lokaal en nationaal meer sa-

menwerkingsverbanden aan te gaan: met andere clubs, Ngo’s of 

organisaties voor projecten, fondswervingsacties en lezingen. Onze 

organisatie	profileert	zich	al	als	netwerkorganisatie	en	we	bundelen	

krachten en kennis om onze ambities te bereiken. En ambities heb-

ben we! We willen niet alleen gehoord worden, maar ook sturen en 

opleiden. De oprichting van Communities, ons project van Internati-

onale Mentoring en opleidingen om Vrouwen aan Bestuurstafels te 

krijgen zijn een kleine greep uit onze netwerkacties. Onze hoogleraar 

Mensenrechteneducatie aan de universiteit van Utrecht zal ook de ko-

mende generatie inspireren en wellicht zijn dat de nieuwe lichtingen 

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 voor 
vrouwen en meisjes

2  Het verbeteren van duurzame mogelijkheden 
voor economische zelfstandigheid van vrouwen

3  Het elimineren van geweld tegen vrouwen en 
meisjes en het bevorderen van deelname van 
vrouwen aan vredesoplossingen

4  Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot 
goede gezondheidszorg

5  Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwik-
keling en het verminderen van de gevolgen van 
klimaatverandering en natuurrampen
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Agenda 2017

4 februari  Wintervergadering in Veenendaal

10 juni  Zomervergadering en Inspirada Den Haag

14-16 juli  SIE-congres Florence

Kort nieuws

Nieuw: Sociaal 
jaarverslag voor 
externe relaties!
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Kort nieuws

Een primeur voor de Unie van Soroptimist-
clubs: we krijgen een sociaal jaarverslag! Dat 
wordt gepresenteerd op de Wintervergadering 
op 4 februari 2017 waar elke club een dertigtal 
exemplaren meekrijgt om door te geven aan de 
kiescommissies en fondswervingscommissies. 
Doel van dit jaarverslag is met pakkende foto’s, 
infographics en korte verhalen te laten zien aan 
sponsoren, adverteerders en nieuwe leden wie 
we zijn en wat wij doen en bereiken in een jaar 
en welke impact wij hebben op de samenleving. 
Het Sociaal Jaarverslag is dus specifiek gericht 
op externe partijen.

Naamsbekendheid maakt veel zaken makkelijker. 
Met dit Sociaal Jaarverslag kunnen we een grote 
groep externen bereiken door het te verspreiden 
op plekken waar veel mensen komen: in wacht-
kamers (dierenartsen, huisartsen, tandartsen) 
en bibliotheken, op bijeenkomsten, in bedrijven 
en onder vrienden en kennissen die in ons geïn-
teresseerd zouden kunnen zijn als potentieel lid, 
adverteerder of sponsor. 

Kostenneutraal
Om deze uitgave kostenneutraal te houden heb-
ben we adverteerders gezocht en gevonden. De 
productie van dit jaarverslag kost de leden dus 
niets, er wordt geen kostenpost toegevoegd aan 
de begroting. Maar het schept wel verplichtin-
gen. Want deze adverteerders zijn met ons in 
zee gegaan in de verwachting dat wij zaken met 
hen gaan doen of hun producten kopen. Laten 
we dat dan ook zoveel mogelijk doen. Want het 
zoeken	naar	externe	financiële	middelen	is	nood-
zakelijk nu het ledental afneemt en daardoor de 
financiële	middelen	structureel	krapper	worden.	
Zo zullen we ook voor De Soroptimist adverten-
ties gaan werven, willen we dit blad betaalbaar 
houden. Aan jullie dus de vraag te helpen onze 
naamsbekendheid te vergroten door het Sociaal 
Jaarverslag te gebruiken als middel bij jullie spe-
cifieke	clubdoelen,	of	dit	nu	het	aantrekken	van	
nieuwe leden is of ter ondersteuning van fonds-
wervingsacties. Alle clubs krijgen dus op de Win-
tervergadering de beschikking over exemplaren 
van dit Sociaal Jaarverslag. Mocht je meer exem-
plaren nodig hebben, dan kun je die na 4 februari 
ophalen bij het bureausecretariaat of bestellen 
voor de Zomervergadering.

Evelyn van Royen, Uniepresident

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 in 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
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Tineke Heeres (club Emmen) 
Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Tien jaar bestaat het hospice 
’t Huis van Heden in Emmen 
en tien jaar was de Emmense 
soroptimist Tineke Heeres er 
als vrijwilligster nauw bij be-
trokken, naast haar werk als 
klinisch geriater in het Sche-
per Ziekenhuis in Emmen. 
Voor haar inspanningen als 
initiatiefnemer, bestuurslid 

en vraagbaak voor coördinatoren en vrijwilligers kreeg zij begin oktober een Koninklijke 
onderscheiding: ze werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De start van het hos-
pice ligt bij club Emmen. Enkele Soroptimisten zorgden dag en nacht voor mantelzorg, 
toen één van de Soroptimisten ernstig ziek werd en geen familie in de omgeving had. 
Na haar overlijden werd de Stichting Terminale Thuiszorg in Zuidoost Drenthe opge-
richt, die in 2005 uitmondde in de bouw van het hospice in Emmen. Bij de feestelijke 
uitreiking van de Koninklijke onderscheiding was een groepje Emmense Soroptimisten 
(onderdeel van het complot) aanwezig. (Foto door Jan Hulsegge)

Coosje Hoekstra
club Emmen

Voor de organisatie van de 
Friendship Days van SI Europe in 
Leeuwarden in september 2018 zijn 
we op zoek naar enthousiaste vak-
vrouwen! Wij, een dertigtal vrou-
wen veelal uit het noorden van het 
land, zijn alvast begonnen met wat 
de meest inspirerende, fantastische 
en feestelijke Friendship Days aller 
tijden gaat worden! Maar, we heb-
ben nog meer expertise nodig, dus:

Ben jij of ken jij iemand die:

–  handig is met het digitaal hanteren van grote aantallen aanmeldingen;

– of haar hand niet omdraait voor het maken van een website;

– of public relations als middle name heeft;

– of het vergaren van sponsoren als een sport ziet;

–  of sterke werkvaardigheden heeft in Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans?

Dan zoeken we jou of haar! Herken jij jezelf of iemand anders in één van bovenstaande 
omschrijvingen? Laat het ons weten en dan verwelkomen we jou of haar graag in één 
van onze werkgroepen. Mail ons op: sie2018fsd@gmail.com. 

Esther Aarse
pr Friendship Days 2018

Friendship Days Leeuwarden 
2018 zoekt vrijwilligers

Per 1 januari is de Amerikaanse mensenrech-
tenspecialist Felisa Tibbitts benoemd tot Bij-
zonder Hoogleraar Mensenrechteneducatie 
met bijzondere aandacht voor vrouwenrech-
ten. De leerstoel is mogelijk gemaakt dank-
zij de erfenis van Carla Atzema Looman, 
tijdens haar leven lid van club Haarlem e.o. 

Op zaterdag 11 maart is er een meet&greet 
met deze nieuwe hoogleraar in Haarlem. 
Zij is een van de sprekers op een bijzonde-
re middag die die dag ter gelegenheid van 
het 17e lustrum van club Haarlem e.o. wordt 
georganiseerd. Meer informatie en het vol-
ledige programma binnenkort op de websi-
te van de Unie.  Als je erbij wilt zijn is aan-
melden noodzakelijk. Noteer vast de datum!  
Meer informatie en aanmelden graag via mail: 
haarlem@soroptimist.nl. Op pagina 12 een 
uitgebreid interview met Felisa, waarin zij 
vertelt over haar motieven en ambities.

Meet&greet met Felisa Tibbitts

Oproep: Help Tilburg 
aan een Soroptimistclub

Eigenlijk heel vreemd, dat zo’n grote stad 
nog steeds geen Soroptimistclub heeft. De 
Extensioncommissie is al enige tijd bezig 
een groep vrouwen bijeen te krijgen om daar 
een club op te richten. Tot nu toe zonder 
succes. Daarom doen wij nu een oproep 
aan alle Soroptimisten. Ken jij een vrouw, 
die in Tilburg woont en/of werkt en van wie 
jij het idee hebt, dat het Soroptimisme iets 
voor haar kan zijn, geef dan haar naam en 
(e-mail) adres of telefoonnummer door aan 
de Extensionommissie. Wij willen dan een 
leuke informatieve bijeenkomst over het 
Soroptimisme organiseren in de hoop, dat daaruit een startersgroep voortkomt. Je kunt 
naam en gegevens doormailen naar extensioncommissie@soroptimist.nl. Het moet 
toch lukken om daar ook een Soroptimistclub op te richten!

Marjan Copraij, Extensioncommissie
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tilstaan kost haar duidelijk 
meer moeite dan rennen. 
Met armen en benen bena-
drukt ze waar alle afdelingen 

komen: “Hier de expeditie, daar het 
naaiatelier, daar de montage, de hout-
bewerking, kantoren van administra-
tie, logistiek, pr en directie”. Sebahat 
is een ondernemende vrouw, die bij 
voorkeur een paar dingen tegelijk op 
haar agenda heeft. Naast de grote klus 
van de start van haar nieuwe bedrijf 
in Deventer, is ze ook nog even heel 
druk met de handelsmissie die ze met 
vrouwelijke ondernemers maakt naar 
Izmir, Turkije. Sebahat was twee jaar 
toen ze met haar ouders en broer en 
zus vanuit de Turkse hoofdstad Anka-
ra naar Arnhem in Nederland kwam. 

“Mijn moeder was fabrieksarbeidster, 
mijn vader docent. Ik heb ze vroeg ver-
loren. Mijn moeder werd maar 45 en 
mijn vader 52 jaar”. In het ouderlijk ge-
zin werd veel waarde gehecht aan een 
goede opleiding en verder leren gesti-
muleerd. Sebahats zus studeerde let-
terkunde en doceert nu op een gym-

nasium (in Turkije), haar broer deed 
een technische opleiding en is bus-
chauffeur (in Nederland) en Sebahat 
stapelde studies aan lbo, mbo, hbo en 
deed als laatste een master-opleiding 
op het gebied van management en di-
versiteit. “Hard werken heb ik m’n hele 
leven al gedaan”, benadrukt ze. “Druk, 

Tekst: Coosje Hoekstra
Foto’s: Sterre Delemarre 

en Angel Pinxten

Coverstory

Sebahat  
Yurdusen 
Geboren
8 januari 1968, Ankara, Turkije
(naar Nederland 1970, Arnhem)

Opleiding
na basisschool: lbo, mbo 
en hbo

Werk

-  Cultureel werkster Buurthuis 
Arnhem

-  Bedrijfsadviseur Arbeidsbureau 
Arnhem

-  Projectmanagement Ministerie 
van Binnenlandse Zaken

-  Projectmanager re-integratie-
bureau  Interpooling

-  Zelfstandig bedrijf Projectma-
nagement Arnhem

-  Opzet marketingafdeling AIS 
Airlines en AIS Flight Academy

-  Adviseur PR en marketing AIS

-  Adviseur en mediator intercul-
turaliteit steenfabriek Wiener-
berger

Nevenactiviteiten

- Raad van Bestuur Osmose

- Bestuur Vrouwenbond

-  Commissie Maatschappelijke 
Participatie Nederlandse  
Vrouwenraad

 
Lid van
Club Arnhem

“Lukt	dat	zo	met	de	foto?	Ik	ben	nogal	springerig…	letterlijk	en	figuurlijk”.	Sebahat	

Yurdusen – 48 jaar, lid van Soroptimistclub Arnhem  - beent in gezwinde pas door 

de immense, nog nagenoeg lege hallen in Deventer, waar haar productiebedrijf 

Werkmakelaar-Oost (dat ze op 50/50 basis runt met Murat Elmas) binnenkort van 

start gaat. 

‘ Waar anderen muren  
bouwen, bouw ik bruggen’  

o p  h a n d e l s m i s s i e  m e t  s e b a h a n  y u s u r d e n

“ Als ik opeens bedenk dat 
er iets moet gebeuren, dan 
gaat het ook gebeuren.”
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druk, druk, dat moet, anders klopt er 
iets niet.” Vanaf haar zestiende vond 
Sebahat in het bedrijfsleven en later 
ook bij andere organisaties de uitda-
ging die ze nodig heeft, of het nou 
gaat om vakken vullen bij de Hema 
of om projectmanagerschap bij een 
ministerie. “Er moet beweging zijn, 
leven”. 

Vakanties
“Mijn vakanties? Eh…, ja, die zijn 
ook nogal hectisch. Mijn man en ik 
gaan vaak naar Turkije om familie te 
bezoeken, maar we gaan ook graag 
naar Azië. En binnenkort naar Austra-
lië en Bali, omdat onze dochter daar 
woont en werkt. Ik hou van actieve 
vakanties, 5-sterren hotels vind ik niks, 
Bed & Breakfast is prima en liever 
nog homestay, dat is wat ik echt leuk 

vind, bij mensen thuis. Mensen zien 
en spreken, kijken hoe zij leven, fan-
tastisch. Ik ben meteen overal enthou-
siast voor, mijn man is rustiger en zo 
stabiliseren we elkaar”. 

Projectmatig werken past uitstekend 
bij Sebahat. Initiatieven nemen, doel-
stellingen formuleren, werkwijzen uit-
stippelen, verschillende processen te-
gelijkertijd aansturen, hoe complexer 
hoe liever. “Dat deed ik als jong meisje 
al”, vertelt ze in haar nieuwe kantoor 
in Deventer. “Ik speelde altijd met an-
dere kinderen en ja, dan was ik wel de-
gene die bedacht wat we gingen doen 
en ook wie wat moest doen”. In haar 
beroepsleven ging Sebahat daar mee 
door, onder meer als projectmanager 
bij de directie P & O van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en als be-

drijfsadviseur op het gebied van inter-
cultureel personeelsbeleid. In Arnhem 
had ze haar eigen projectbureau. En 
nu staat ze, samen met compagnon 
Murat Elmas voor de start van Werk-
makelaar-Oost in Deventer. Beiden 
werkten ook als re-integratiemakelaar 
en Murat ontwikkelde in Amsterdam 
een bedrijf met diverse productieaf-
delingen voor werknemers die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Samen met Sebahat wordt op verge-
lijkbare wijze en net als in Amsterdam 
met steun van de gemeente het nieu-
we productiebedrijf opgezet. 

“Deventer is een goede locatie voor 
onze opdrachtgevers in Duitsland en 
het is een typische arbeidersstad met 
een groot tekort aan laaggeschoold 
werk. We richten ons op productie-
werk dat we exact volgens de wensen 
van de opdrachtgevers kunnen maken.  
We gaan bijvoorbeeld kussentjes voor 
lijkkisten maken. Omdat de kussens 
worden meebegraven of -gecremeerd 
zijn er strenge eisen aan verbonden. 
Wij kunnen ze exact volgens de eisen 
van de opdrachtgever maken. Je kunt 
ook denken aan bewerking van half-
producten en aan het verpakken van 
bulkproducten. Of aan het ompakken 
van goederen en klaarmaken voor de 
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Coverstory

Nederlandse en Europese markt. En 
we zijn bezig zelf een product te ont-
wikkelen en op de markt te brengen. 
In december starten we met 65 werk-
nemers en we gaan er van uit dat dat 
op termijn 200 zullen zijn. Heel uitda-
gend en leuk!”. 

Koken
Zoals Sebahat in haar beroepsleven 
systematisch en projectmatig werkt, 
zo gaat het vaak ook in haar privéle-
ven. Spontane acties kunnen er zo-
maar toe leiden dat ze drie maanden 

‘weg’ is. “Mijn man kent me, gelukkig 
maar, want ik ben nogal spontaan. Als 
ik opeens bedenk dat er iets moet ge-
beuren, dan gaat het ook gebeuren. Ik 
zag eens een televisieprogramma over 
grote armoe in India dat me zo raakte 
dat ik wist: ik moet daar heen. En dat 
heb ik toen meteen in gang gezet. 
Korte tijd later was ik in India. Ik kwam 
in een ashram, een leefgemeenschap 
van vrouwen en kinderen en samen 
met hen heb ik er workshops koken 
voor toeristen opgezet. Ik ging hotels 
langs om te vragen of ze hun toeristen 

wilden attenderen op die workshops 
en dat is geweldig gaan lopen. Het 
lijkt wel een project hè: kwartier ma-
ken, dingen opzetten en van de grond 
krijgen, managen en ten slotte over-
dragen aan anderen”. Sebahat vertelt 
dat ze ook daarom lid is geworden 
van club Arnhem, nu zo’n acht jaar 
geleden. “Vanaf mijn 17e maak ik me 
al sterk voor vrouwenemancipatie, 
ook internationaal. Ik kan heel slecht 
tegen onrechtvaardigheid, vooral bij 
vrouwen en meisjes. Empowerment of 
women, daar gaat het om”. In de Ne-
derlandse Vrouwenraad zette Sebahat 
zich in als lid van de participatiecom-
missie. Voor haar activiteiten als vrij-
willigster op gebied van emancipatie 
van vrouwen en meisjes kreeg ze een 
Koninklijke onderscheiding. 

Handelsmissie
Naast haar werk is Sebahat als voor-
zitter actief in de Stichting Interna-
tional Women for Employment and 
Entrepreneurship, IWEE. “Met het 
programma Bridge to Bridge vereni-
gen we vrouwelijke ondernemers uit 
Nederland, Duitsland en Turkije. We 
willen bruggen bouwen en zo een net-
werk creëren en vrouwen stimuleren 
ook internationaal te gaan onderne-
men. Medewerking van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken geeft ons als 
IWEE de mogelijkheid deze handels-
missie uit te voeren en vrouwelijke on-
dernemers te activeren”. 

De handelsmissie trok de aandacht 
van twintig Nederlandse vrouwelijke 
ondernemers, maar de coup in Turkije 
en de situatie daarna maakte de ge-
interesseerde groep kleiner. Half no-
vember reisde Sebahat met acht Ne-
derlandse vrouwen naar de collega’s 
van IZIKAD (vrouwelijke ondernemers 
in Izmir). De vrouwelijke professionals 
uit Nederland bezochten bedrijven en 
gingen in gesprek met hun Turkse col-
lega’s. 

Sebahat Yurdusen met een mede-bestuurslid van IWEE. 
 
“Terwijl anderen bezig zijn met het bouwen van muren, bouwen wij 
bruggen”, zei Sebahat in haar openingsspeech en ze deed dat midden 
op een brug in Izmir. “Het was zo geweldig om de Nederlandse en 
Turkse vrouwelijke ondernemers daar bij elkaar te zien. In tijden waar 
steeds minder wordt gezocht naar de verbinding, hebben wij het voor 
elkaar gekregen om elkaar in Turkije te treffen en elkaar beter te leren 
kennen en zaken te doen”. Sebahat benadrukte dat de stap naar han-
del over de landsgrenzen door vrouwelijke ondernemers minder snel 
gemaakt wordt dan door mannen. “Maar met een netwerk zoals wij dat 
vormen, komt ons doel dichterbij: leren over internationaal zakendoen, 
kansen creëren voor samenwerking. De bruggen benutten, zeg maar”.

Nederlandse en Turkse vrouwelijke ondernemers bij de brug in Izmir,  
waarop Sebahat Yurdusen (links) de handelsmissie opende.

Lovende woorden van de Nederlandse ambassadeur Kees van Rij, die 
uit Ankara naar Izmir was gekomen, verhoogden de positieve sfeer. “Hij 
onderstreepte het grote belang van ondernemerschap en benoemde de 
specifieke	belangen	van	vrouwelijke	ondernemers”.	In	diverse	bekende	
kranten werd aandacht aan de handelsmissie besteed. “En onze ope-
ning op een brug, dat zal Izmir niet gauw vergeten!”.

INITIATIEVEN NEMEN, DOELSTELLINGEN  

FORMULEREN, WERKWIJZEN UITSTIPPELEN, 

VERSCHILLENDE PROCESSEN TEGELIJKERTIJD 

AANSTUREN, HOE COMPLExER HOE LIEVER. 
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Club- en regionieuws

Club Roosendaal
verwent kinderen
Er staan al gezinnetjes met kinderen voor de 
deur. Vol verwachting. De jaarlijkse Verwen-
dag van de Stichting Kinderen Doen Mee is 
dit jaar op 28 oktober op locatie De Kameleon 
in Roosendaal. De Verwendag is bedoeld voor 
gezinnen die door omstandigheden in moeilij-
ke financiële situaties terecht zijn gekomen en 
geen geld hebben voor extraatjes. 

Soms zelfs geen geld hebben voor de basisbe-
hoeften, zoals bedden en kleding. De Stichting 
Kinderen Doen Mee zet zich al jaren intensief 
en zeer bescheiden in voor deze kwetsbare 
groep. Het is dan ook niet voor niets dat regio-
nale fondsenwervende organisaties regelmatig 
een handje helpen. Soroptimistclub Drie Rozen 
draagt al jaren bij aan de jaarlijkse Verwenda-

gen en Sinterklaasfeesten van de Stichting Kin-
deren Doen Mee. Er waren creatieve workshops 
voor de kinderen, moeders laten hun haar even 
bijpunten en meisjes het haar invlechten, er 
staan een fysiotherapeut en een professionele 
masseur klaar om schoudermassages te geven. 
De Wildt Fashion heeft voor alle kinderen een 
nieuwe winterjas ter beschikking gesteld. En elk 
gezin kan wat toiletartikelen meenemen van 
de drogist. Vrijwilligers maken een lunch klaar 
voor alle gasten en natuurlijk is er lekkers voor 
de kinderen. Buiten staat een springkussen en 
zijn er spelletjes en muziek. Ouders die meer 
willen weten over Facebookveiligheid voor 
hun kinderen, kunnen hun vragen kwijt bij de 
Facebookvraagbaak. Gerard Schoenmakers en 
Annemarie van Aken, stille krachten achter de 
Stichting Kinderen Doen Mee, houden zich als 
altijd op de achtergrond maar weten precies 
hoe belangrijk deze dag voor de doelgroep is. 
De oogst aan het einde van de dag: tassen vol 
kunstwerkjes, dromenvangers, schilderwerken. 
En wij zijn moe maar tevreden. 

Marja Reunis
club Roosendaal Drie Rozen
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Hilversum ontmoet friendshiplinks 
Stratford-upon-Avon en Ancona
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.

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 gelijktijdig 
samen konden komen. Een feest van ontmoeting, herkenning en uitwisseling van activitei-
ten: 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 gezamenlijke 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’, ‘Abwesendheit’ 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! 
 

Hanneke van Maanen
club Hilversum e.o.                                       

foto: Mies Rasker

 Amerikaanse verkiezingen
  bij club Bergen op Zoom

Club Bergen op Zoom e.o. hield op 4 november een vrijdag-
middagborrel die in het teken stond van de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen. Onder het genot van bijpassende hap-
jes en drankjes gaf de Amerikaans-Nederlandse Alison Spoor 
uitleg over het Amerikaanse kiessysteem en de turbulente 
verkiezingscampagne. Daarna volgden een aantal ‘speedda-
tes’ waarbij aanwezigen konden praten over stellingen met 
als thema vrouwen in de politiek en vrouwelijk leiderschap. 
De opbrengst van de borrel gaat naar Syrië ‘Back to School’. 

Petra Stook , club Bergen op Zoom e.o. 

edurende deze periode 
worden deze vrouwen in-
tensief begeleid door een 
mentor, een Soroptimist 

met een sterk inzicht en praktische er-
varing in, bij voorkeur, een vergelijkbare 
beroepsgroep en werkomgeving. Daar-

naast ontmoeten de vrouwen elkaar 
driemaal voor een tweedaagse bijeen-
komst. Het kick-off weekend eind sep-
tember 2017 vindt plaats in België, in 
februari 2018 wordt de tweedaagse in 
Luxemburg georganiseerd en de afslui-
ting vindt plaats in Nederland.

In dit programma komen onder meer 
de volgende onderwerpen aan de orde:

–  Carrièreplanning
–  Zelfevaluatie
–		Reflectie
–  Zelf-marketing
–  Netwerken
–  Balans tussen werk en privé

Dit programma is toegankelijk voor 
jonge vrouwen die :

–   aan het begin van hun carrière staan, 
met ongeveer 3-5 jaar werkervaring;

–   in loondienst werkzaam zijn, maar 
via hun werkgever geen toegang 
hebben tot een management deve-
lopment programma;

–			een	 sterke	 affiniteit	 hebben	met	 de	
doelstellingen van het Soroptimisme;  

–  aantoonbaar ambitieus zijn;

Meer informatie over dit internationale 
programma is verkrijgbaar bij Ellen Joy 
Groosman via si.mentor.nl@gmail.com.  
Aanmelden voor dit programma kan 
tot 1 maart 2017. 

Edith Koetsier
club Haarlem e.o.

Doe mee met een internationaal 
mentoring programme in ’17/’18
Mentoring programma’s voor jonge vrouwen bestaan al in verschillende Europese 

landen, in lijn met de doelstellingen van Soroptimist International om de positie van 

vrouwen te verbeteren. In september 2017 zal ook een negen maanden durend men-

toring programma in de Benelux van start gaan. Twaalf jonge vrouwen uit Nederland, 

België en Luxemburg kunnen deelnemen aan dit internationale programma.

m e n t o r i n g  p r o g r a m m e  b e n e l u x  2 0 1 7 - 2 0 1 8 :  w o m e n  t o  l e a d

Corinna Hoerst, 29 jaar

“ The mentoring programme came 
at a point in my life when I was 
in the middle of many chan-
ges. I had taken some decisions, 
but did not quite know whether 
these decisions were right. The 
mentoring, the analysis of my 
career and working out professi-
onal goals, coupled with exchan-
ging experience with my men-
tor and other mentees helped 
me gain new personal insight”.  
 
Corinna volgde het mentoring  
programme in Duitsland.

Daniela Wittig, 32 jaar

“ What certainly remains in the 
back of your mind is when the 
mentor gives you the feeling that 
you can be proud of your perso-
nal development. After all, this is 
the opinion from the perspective 
of a woman with a completely 
different professional and perso-
nal background, and that makes 
you feel very good. Otherwise, it is 
also no doubt the knowledge that 
being a wife and mother is not in 
contradiction to career ambitions. 
However, it does require a critical 
look at one ś role in life, as well as 
mental and professional flexibility’. 
 
Daniela volgde het mentoring  
programme in Duitsland.

foto’s: Impressie van het Duitse mentoringproject 2013
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Algemeen fonds

Felisa Tibbitts 
Geboren
December 1959 in Connecticut, 
VS op de Groton marinebasis, 
waar mijn vader een opleiding 
tot	onderzeebootofficier	volgde.	

Burgerlijke staat
Mijn partner is Nederlands en 
woont in Haarlem. Mijn dochter 
studeert aan de Princeton Uni-
versiteit in de VS.

Opleiding
Als dochter van een onderzee-
bootkapitein verhuisden we 
vaak en zo woonde ik als kind 
achtereenvolgens in Japan, op 
Hawaii en in Mississippi. Ik ein-
digde als student op de Harvard 
Universiteit een paar jaar nadat 
daar vrouwen werden toegela-
ten. Ik haalde mijn Master in 
Maatschappijwetenschappen 
en ging daarna naar Zweden 
op een beurs van de Rotary, 
waar ik onderzoek deed naar 
vredesvraagstukken. Daar werd 
ik verliefd op Europa en in het 
bijzonder het Scandinavische 
feminisme en sociaaldemocra-
tische bestuursmodel. In 1986 
keerde ik terug naar Harvard om 
een mastergraad in Bestuurs-
kunde te halen en in 1989 begon 
ik aan mijn promotieonderzoek 
op het gebied van onderwijs-
kunde. Ik raakte echter betrok-
ken bij het bevorderen van de 
mensenrechten in Oost-Europa 
na de val van het IJzeren Gordijn 
en ging werken bij nota bene het 
Nederlandse Helsinki-Comité. 
Uiteindelijk promoveerde ik 
twintig jaar later in de politieke 
wetenschappen aan de Universi-
teit van Maagdenburg.

u vervolg CV op pagina 14

u Wat voor type mens bent u? 
Dat is meer een vraag voor mijn vrien-
den. Als ik iets over mezelf zou moe-
ten zeggen dan zie ik mezelf als een 
liefdevol en loyaal persoon, hardwer-
kend en gehecht aan onafhankelijk-
heid. Ik vind mezelf idealistisch met 
een realistische inslag.

u Wat was uw belangrijkste 
motief om te reageren op deze 
vacature voor een hoogleraar 
mensenrechteneductie? 
Mensenrechteneducatie is mijn pas-
sie en mijn roeping. Het is waar ik me 
mijn hele leven al mee bezighoud. De 
kans om dat werkveld uit te bouwen 
– dank zij de Carla Atzema-Looman 
Leerstoel – is een droom die in vervul-
ling gaat. Ik zal mijn uiterste best doen 
de vele doelen te bereiken en de kwa-
liteit te realiseren die van mij wordt 
verwacht. 

u Wat maakt u geschikt voor 
deze functie?
Deze leerstoel is bijzonder, omdat het 
zowel vraagt om wetenschappelijke 
expertise als om het vermogen om te 
werken met partners binnen en buiten 
de academische wereld met als doel 
onderwijs en beleid op dit gebied te 
beïnvloeden. Ik heb altijd wetenschap 
en activisme  gecombineerd en die 
ervaring lijkt me heel nuttig bij deze 

Mensenrechten als  
passie en studie-object   
Per 1 januari is de Amerikaanse specialist mensenrechteneducatie Felisa Tibbitts 

benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Mensenrechteneducatie met speciale aandacht 

voor vrouwenrechten. De leerstoel is mogelijk gemaakt dankzij de erfenis van Carla 

Atzema-Looman, tijdens haar leven lid van club Haarlem e.o. en haar leven lang ge-

interesseerd in en betrokken bij vrouwenrechten. Deze erfenis wordt beheerd door 

het Algemeen Fonds. Tibbitts is benoemd door de Soroptimisten en aangesteld 

voor een periode van vijf jaar aan de Universiteit van Utrecht. Wie is die vrouw van 

wie de sollicitatiecommissie direct wist dat ze de gedroomde kandidaat was voor 

deze functie? Via e-mail stelden we haar een paar vragen.

f e l i s a  t i b b i t t s  b e n o e m d  o p  s o r o p t i m i s t e n - l e e r s t o e l  u t r e c h t 

Algemeen Fonds

Tekst: Helma Coolman
Foto’s: Kim Nguyen / MD-ICCCR
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in Mississippi waar de integratie van 
verschillende bevolkingsgroepen nog 
maar net was begonnen, op te groeien 
in het diepe zuiden, waar de vrouwen-
beweging nog niet was gearriveerd.
Dat alles maakte diepe indruk op me. 
Dan weer behoorde ik tot de boven-
laag, dan weer was ik juist ‘de ander’. 
Dat alles heeft me cultureel lenig ge-
maakt. Al vroeg ontwikkelde ik het 
gevoel verschil te willen maken. Dat ik 
werk vond waarin ik mijn passie kwijt 
kon is een groot geluk. 

u Wat ziet u als uw doel bij 
deze benoeming?
Ik begin komend jaar met het opstel-
len van een strategisch plan. Ik wil 
graag  laten zien hoe mensenrechten-
educatie een positieve bijdrage kan 
leveren aan onderwijs aan scholen en 
beroepsgroepen als politie, gezond-
heidszorg- en sociaal werkers en lera-
ren. Als dat goed lukt kan dat de visie 
op docentenopleidingen en mogelijk 
andere sectoren positief beïnvloeden. 
Verder wil ik colleges geven en stu-
denten begeleiden op de Universiteit 
van Utrecht en de University College 
Roosevelt in Middelburg. En bestaan-
de mensenrechtenorganisaties in Ne-
derland ondersteunen met de kennis 

die we hebben opgedaan bij HRE USA. 
Ik hoop van harte dat we daar ook Sor-
optimisten bij kunnen betrekken! Ik ga 
een hoop mensen leren kennen de ko-
mende maanden. Ik ben van plan goed 
te luisteren om er achter te komen hoe 
ik kan aansluiten bij wat er gaande is 
en hoe we samen nieuwe initiatieven 
kunnen ontwikkelen.

u Uw functie is in deeltijd,  
hoe gaat u die combineren  
met uw andere verplichtingen? 
Ik kom al regelmatig in Nederland van-
wege mijn partner en daar is nu een 
goede reden bij gekomen. Met mijn 
andere werkgevers ben ik in overleg 
hoe dit aan te pakken. Het zal een 
beetje variëren. Gelukkig maakt inter-
net veel mogelijk op afstand! Komend 
semester blijf ik lesgeven op de Co-
lumbia University New York , maar ik 
ga al wel een begin maken met mijn 

strategische plan voor de komende 
jaren, samen met mijn Nederlandse 
collega’s. Met Utrecht en Middelburg 
heb ik overleg over zomercursussen in 
2017. Het gaat vast lukken!

u Wat kunt u bijdragen om 
onze gezamenlijke doelen voor 
het voetlicht te brengen?
Ik ben onder de indruk  van de acti-
viteiten van de Soroptimisten en de 
vrouwen die ik tot nu toe ontmoet 
heb. Ik begrijp dat er ook Soroptimis-
ten werken in het mensenrechtenveld 
en ik zou graag met hen samenwer-
ken. Het voelt alsof ik persoonlijk 
ben verwelkomd door deze krachtige 
vrouwen. Ik moet nog veel leren over 
de Soroptimisten in Nederland. Ik ga 
zeker snel de kennis over en interesse 
in mensenrechteneducatie onder Sor-
optimisten onderzoeken. Als er sterke 
verbondenheid met die thema’s is 

onder hen, kan ik hen misschien ook 
mensenrechteneducatie geven, ge-
richt op rechten van vrouwen en kin-
deren. En verder komen er openbare 
bijeenkomsten waar Soroptimisten 
welkom zijn. Misschien kunnen we 
ook samen iets opzetten.

u Wat wilt u ons nog meer 
vertellen?
Ik kijk er erg naar uit om aan deze baan 
te beginnen en ben dankbaar dat ik de 
gelegenheid heb gekregen deze leer-
stoel te mogen bekleden. Ik hoop veel 
Soroptimisten de komende jaren per-
soonlijk te mogen ontmoeten.

Met dank aan Wanda Peters voor de 
goede adviezen bij de vertaling.

Carla Atzema-Looman

Carla Atzema-Looman overleed op 4 
januari 2013. Zij was vanaf 1958 Soropti-
mist, eerst bij club Rotterdam, vanaf 1973 
bij club Haarlem e.o. Zij was een sociale 
en maatschappelijk bewogen vrouw, zo-
wel privé als in haar werk. Na een studie 
maatschappelijk werk zocht ze naar mo-
gelijkheden de positie van werknemers te 
versterken. Als HR-functionaris bij Hei-
neken streed ze voor pensioenrechten 
voor vrouwen. Ook een passende ziekte-
kostenverzekering voor alle werknemers 
stond hoog op haar agenda. Daarnaast 
was zij violiste in het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest (HPhO).

Toen zij overleed liet zij haar bezittingen 
na aan het Algemeen Fonds: een paar miljoen euro, meubels, huisraad, porselein, kristal, sieraden 
en muziekinstrumenten. Onder voorzitterschap van Adrienne Vrisekoop, destijds bevriend met Carla 
Atzema-Looman buigt het AF zich sindsdien  over een verantwoorde besteding van de erfenis. Vorig jaar 
is een kwalitatief hoogwaardige viool met strijkstok in bruikleen gegeven aan het jonge talent Mayte Le-
venbach van Classic Young Masters. De Classic Young Masters hebben daarnaast (minimaal) driejarige 
financiële	ondersteuning	van		€	15.000,-	per	jaar	toegezegd	gekregen.	Verder	ondersteunt	het	Algemeen	
Fonds jaarlijks het Marie Muntendam fonds met € 15.000,-. Een zelfde bedrag ontvangt Wefee, die zich 
bezighoudt	met	studiefinanciering		van	vrouwen	en	meisjes.

Algemeen Fondsu  vervolg van pagina 12

Werk
Toen ik eenmaal mijn interesse 
in educatie verbond met mijn 
passie voor vrede en mensen-
rechten kon ik me niet meer 
beperken tot het bestuderen van 
de ontwikkelingen in Oost-Euro-
pa alleen. Ik hielp het Helsinki 
Comité met de ontwikkeling van 
hun programma voor mensen-
rechteneducatie. In 1996 was 
ik mede-oprichter en direc-
teur van de HREA, de Human 
Rights Education Associates, 
een internationale ngo met als 
doel mensenrechteneducatie te 
professionaliseren. Inmiddels 
zijn meer dan 10.000 mensen-
rechtendocenten uit meer dan 
160 landen hierbij aangesloten. 
Ondertussen bleef ik verbonden 
aan Harvard, waar ik onderzoek 
deed en colleges gaf. Sinds 2012 
leg ik mij uitsluitend op het ho-
ger onderwijs toe.

Publicaties
Ik ben altijd wel ergens betrok-
ken bij een publicatie, een 
artikel of een boek. Vorig jaar 
verscheen een publicatie mede 
van mijn hand voor UNESCO, 
OVSE, de Raad van Europa en 
de Organisatie van Amerikaanse 
Staten: Curriculum Develop-
ment and Review for Democratic 
Citizenship and Human Rights 
Education. Dit najaar verscheen 
CHANGE: Handbook on History 
Learning and Human Rights 
Education, een boek dat ik sa-
men met een team van de Vrije 
Universiteit van Berlijn schreef.

Vrije tijd
Ik ben dol op schrijven in de na-
tuur. De bossen inspireren mij 
en ik wou dat ik meer tijd had 
voor het schrijven van gedichten. 
Hopelijk komt dat nog eens. 

functie.  Verder bouw ik graag dingen 
op, zoals organisaties en netwerken 
en ben daarbij graag onderdeel van 
een team. Bij mijn werk in Oost-Euro-
pa bracht ik altijd lokale mensenrech-
tenorganisaties, ngo’s en docenten 
bij elkaar om de lessen te laten aan-
sluiten bij de realiteit ter plekke. In de 
VS legde ik mede de basis voor een 
mensenrechteneducatienetwerk, de 
HRE USA, die mensenrechtendocen-
ten ondersteunt. Zij brachten ook een 
rapport uit over de status van men-
senrechteneducatie, dat is aangebo-
den aan de Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen van de UNHCR. Ik 
zie er naar uit in deze functie te kun-
nen werken aan verbetering van de 
mensenrechteneducatie in Nederland 
samen met collega’s en ngo’s, én met 
de Nederlandse Soroptimisten!

u Wat is uw persoonlijke  
betrokkenheid bij de  
mensen- en vrouwenrechten? 
Veel ervaringen uit mijn jeugd hebben 
mij gevormd. Op te groeien in een  
militair gezin in het buitenland tijdens 
de Vietnam- en Koude Oorlog, te ont-
dekken dat atoombommen waren ge-
gooid op een land dat ik als mijn thuis 
beschouwde, een middelbare school 
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e patiënt zelf was ook veel 
minder mondig en paste 
zich aan de regels van het 
ziekenhuis aan. In die tijd 

was de aandacht vooral gericht op cure 
en bijna niet op care. Dat laatste mis-
te ik en ik heb me daar hard voor ge-
maakt. Misschien heb ik daardoor een 
sterke	affiniteit	met	deze	groep	patiën-
ten ontwikkeld”. “Palliatieve zorg kwam 
in de jaren negentig meer in beeld en 
rond het jaar 2000 werd er een stevig 
fundament gelegd door het Ministerie 
van VWS voor het verder ontwikkelen 
van beleid. Onder palliatieve zorg valt 
alle zorg die erop gericht is de patiënt 
met een levensbedreigende ziekte (en 
zijn naasten) een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven te bieden. Deze zorg 
start op het moment dat duidelijk is 

dat een patiënt niet meer zal genezen. 
Het gaat dan niet alleen om patiënten 
met kanker maar ook om patiënten 
met ernstige chronische uitbehandel-
de ziektes zoals hartfalen, COPD en 
dementie. Tegenwoordig komt er ook 
steeds meer aandacht voor bijzondere 
doelgroepen zoals psychiatrische pati-
enten en verstandelijk gehandicapten.” 

Kwetsbaar
“Toen ik naar Breda verhuisde werd 
tegenover ons huis een hospice ge-
opend. Hoewel ik het druk had met 
vier kleine kinderen, wilde ik graag 
mijn bijdrage leveren. Ik kon bijna niet 
anders toen het zo dichtbij kwam. En 
nog steeds werk ik daar als verpleeg-
kundig invalkracht. Ik vind het heel bij-
zonder dat je zo nabij mag zijn in deze 

zo belangrijke en meest kwetsbare 
levensfase van een mens. Aandacht, 
anticiperen en aanwezig/present zijn, 
dat zijn voor mij kernbegrippen in 
de palliatieve zorg. Aandacht om een 
patiënt goed te kunnen begrijpen en 
de zorg op de behoefte van de pati-
ent af te stemmen. Maar daarnaast 
is het ook belangrijk om oog te heb-
ben voor de naasten want ook zij zijn 
kwetsbaar door zorg en emoties over 
het aanstaande verlies van een dier-
bare en daarnaast vaak overbelast.” 
In januari 2003 vroeg het netwerk 
palliatieve zorg in ’s-Hertogenbosch 
Herlin om mee te schrijven aan scho-
lingsmodules palliatieve zorg. Zo 

Tekst: Heleen van der Sluys
Foto’s: Karin van de Kar

Dossier

Herlin Woldberg 
Geboren
1957

Gezin
Gehuwd, vier kinderen

Opleiding
-  Verpleegkundige , oncologiever-

pleegkundige (1980-1986)
-  Kaderopleiding gezondheidszorg 

Hogeschool Nijmegen, Avans 
Breda

-  Geweldloze communicatie trai-
ning (2000-2002)

-  Train de trainer; Besluitvorming in 
de palliatieve fase, familiezorg

-  TA-Academy; opleiding in de 
transactionele analyse 
(2016-2019)

Werk
-  Leidinggevende aan de afdeling  

Hematologie St. Radboudzieken-
huis Nijmegen (1987-1990)

-  Leidinggevende a.i. kinderafdeling  
Baronieziekenhuis Breda  (1992-
1993)

-  Beleidsadviseur Elisabeth Ver-
pleeghuis Breda (1996-1997)

-  Trainer opleiding management 
van zorg Trizo Bunnik (1999-
2005)

-  Oncologie-verpleegkundige 
Hospice Breda 2000-2006. In-
valkracht 2006-heden

-  Docent Palliatieve zorg 2003- 
heden (Erasmus MC (Rotterdam), 
Avans/Avans+ (Breda)

-  Beleidsmedewerker Netwerk Pal-
liatieve zorg  ’s-Hertogenbosch-
Bommelerwaard (2003-2006)

-  Adviseur Palliatieve zorg IKNL 
2006-heden (coördinator consul-
tatieteam palliatieve zorg Noord-
west Brabant 2006-2014)

-  Lid van diverse commissies, 
bestuurslid V&VN afdeling pal-
liatieve zorg (2003-2008)

En verder
- Lid van een vrouwenkoor
- Lid van de Zilveren Passer

Lid van
club Breda e.o.  

Kwaliteit van leven ook 
in laatste fase van belang
Herlin Woldberg is van origine oncologieverpleegkundige en begon haar werkzame 

leven als leidinggevende op de afdeling hematologie-oncologie. Daar kreeg ze te ma-

ken met patiënten, vaak in hun laatste levensfase. Herlin: “Het was in de jaren tachtig 

en er was nog weinig bekend over palliatieve zorg. Artsen waren vooral bezig patiën-

ten te behandelen en vroegen nauwelijks wat voor hun kwaliteit van leven betekende. 

h e r l i n  w o l d b e r g ,  a d v i s e u r  p a l l i a t i e v e  z o r g
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raakte zij bij het netwerk betrokken 
als beleidsmedewerker en coördinator 
van het regionale consultatieteam. In 
diezelfde periode werd de verpleeg-
kundige beroepsvereniging V&VN 
Palliatieve Zorg opgericht waar Herlin 
actief was in commissies. Later was 
ze er gedurende acht jaar bestuurslid. 
Nog steeds geeft zij scholingen in de 
palliatieve zorg bij het Erasmus MC en 
de Avans Hogeschool.

Weggestopt
Nu is er gelukkig meer aandacht (ook 
in de media) voor palliatieve zorg. Het 
wordt minder weggestopt. “We gaan 
allemaal dood, daar zouden we het 
over moeten hebben. Maar doodgaan 
is ook een van de moeilijkste dingen 

die we doen in ons leven en dat maakt 
het praten erover niet eenvoudig. 
Wanneer duidelijk is dat een patiënt 
niet meer zal genezen, moet er nage-
dacht worden over de laatste fase van 
het leven. Het is goed als daar ruim 
de tijd voor wordt genomen. Dit wordt 
advance care planning genoemd. De 
arts gaat vroegtijdig het gesprek aan 
over wensen in de laatste levensfase. 
Hierdoor schep je duidelijkheid, reali-
seer je meer zorg op maat en voorkom 
je onnodige en ongewenste behande-
lingen. Zo vergroot je de kans op meer 
rust, vertrouwen en minder angst. Ik 
realiseer me wel dat we dan een ande-
re houding van de arts vragen.” Naast 
haar landelijke taken heeft Herlin de 
afgelopen twee jaar zich hard gemaakt 
voor verbetering van de samenwerking 
tussen de eerstelijns zorg (thuis) en 
tweedelijnszorg (ziekenhuis) door het 

leiden van het project transmurale con-
sultatie in de regio ‘s-Hertogenbosch-
Bommelerwaard. “Palliatieve zorg 
is	 per	 definitie	 multidisciplinair.	 Sa-
menwerking tussen zorgprofessionals 
in de regio is daarbij belangrijk om de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de 
palliatieve zorg lokaal te verbeteren. 
Door krachten te bundelen willen we 
hiaten in de samenwerking terugdrin-
gen. Hierdoor komt er meer aandacht 
voor continuïteit, voor laagdrempelige 
bereikbaarheid van het transmurale 
consultatieteam en voor heldere af-
spraken over de transmurale samen-
werking zoals een goede overdracht 
en zorg over de muren van organisa-
ties heen. We zijn een half jaar bezig 
en we zien nu al de eerste positieve 
resultaten in de samenwerking en af-
stemming rondom de palliatieve pati-
ent.  Daar ben ik blij mee”.

Pioniersfase voorbij
“In de palliatieve zorg zijn we de pio-
niersfase voorbij. IKNL ontwikkelt nu 
in samenspraak met andere partijen 
uit het veld een kwaliteitskader voor 
de palliatieve zorg. Alle partijen zijn 
het er over eens dat er kwaliteitsnor-
men nodig zijn die bijdragen aan de 
kwaliteit van de palliatieve zorg voor 
patiënten met een levensbedreigende 
aandoening en hun naasten, ongeacht 
waar zij verblijven. Streven is dat het 
kwaliteitskader medio 2017 gereed is. 
Binnen deze professionalisering past 
ook dat er wetenschappelijk onder-
zoek komt naar de palliatieve zorg. Er 
is lang over nagedacht of we mensen 
in deze fase van hun leven daar wel 
mee mogen belasten. Maar we kun-
nen van hen nog zoveel leren en het 
zal bijdragen aan de kwaliteit van de 
zorg”. “Ik heb passie voor m’n vak. Als 
patiënt is het belangrijk hoe er met je 
als mens wordt omgegaan. Je bent zo-
veel meer dan je ziekte; het gaat erom 
wie jij bent en dat je er toe doet tot het 
einde van je leven. Het gaat over men-
sen en over menswaardige zorg. Dus 
ga het gesprek aan, luister en stem de 
zorg af op de wensen en behoefte van 
de patiënt. Een klein gebaar kan van 
grote betekenis zijn. “
    

Dossier

ls thema hebben we 
gekozen voor Vrouwen, 
Vrede en Recht omdat 
deze thema’s onlosma-
kelijk verbonden zijn 

met de stad Den Haag. Naast dit 
thema laten we graag zien dat Den 
Haag bruist! Voor de ochtendverga-
dering hebben we de beschikking over 
Nieuwspoort, een prachtige locatie di-
rect naast de Tweede Kamer en gele-
gen in hartje centrum. Vergaderen en 
lunchen op een plek waar menig po-
liticus je reeds is voorgegaan! Na de 
lunch zijn er diverse middagactivitei-
ten, geïnspireerd op het thema Vrou-
wen, Vrede en Recht. In ieder geval be-
hoort een Grondwetwandeling en een 
kijkje in de Ridderzaal en Eerste en 

Club ’s-Gravenhage is al een jaar bezig om van Inspira-

da 2017 een mooi evenement te maken. 2017 is voor club  

’s-Gravenhage bijzonder, zij bestaat dan 90 jaar. Wat is er 

dan leuker om als trotse Haagse gastvrouwen Soroptimis-

ten uit heel Nederland te verwelkomen. 

Tweede Kamer tot de mogelijk-
heden. Er is ook een wandeling 
uitgezet waarin je kunt kennis-
maken met inspirerende onder-
nemersvrouwen. In plaats van 
te voet kun je ook een prachtige 
vaartocht maken om de bin-
nenstad van Den Haag vanaf 
het water te ontdekken. Verder 
zijn er lezingen van vrouwen 
werkzaam bij Defensie dan wel 
bij het Ministerie van Veiligheid en Jus-
titie, zij die op missies vrede en recht 
waarborgen. Of je kunt een bezoekje 
brengen aan het Humanity House. 
Ben je meer geïnteresseerd in het ont-
moeten van (vak)vrouwen met een 
andere achtergrond? Ook dan kom je 
zeker aan je trekken! Rond maart zul-

len we de inschrijving openen. Save de 
date 10 juni 2017 zodat je deze leuke, 
leerzame, gezellige en bruisende dag 
niet mist. 

Check onze website voor meer info:  
www.soroptimistclubsgravenhage.
nl/inspirada-2017.

Inspirerend Inspirada 
t h e m a :  v r o u w e n ,  v r e d e  e n  r e c h t

Unie
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Een zonnige dag met stralende  vrouwen
Op 8 oktober zag club Bennekom & Beekdal het levenslicht, de 102e club binnen de Unie 

van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. 28 kersverse leden werden 

die dag geïnaugureerd. Anne-Marie Hendrickx, Belgische Soroptimist en SIE treasurer, 

reikte de charter uit.

anuit het hele land 
stroomden belangstel-
lenden toe langs een 
immens pad schoe-
nen dat alles te ma-

ken heeft met het inauguratieproject: 
‘Vrouwen zetten stappen’. Van 9 uur 
tot	 kwart	 over	 tien	 de	 officiële	 op-
richtingsvergadering: onder de bezie-
lende leiding van de net aangetreden 
Unie-president Evelyn van Royen. Het 
tekenen van de oprichtingsakte en de 
eerste toespraken. We maken een vro-
lijke groepsfoto. Om half elf, na een 
overheerlijk taartje van de (koninklijk 
onderscheiden) Bennekomse banket-

bakker Mekking, beginnen de feeste-
lijkheden. 

Schutters
De uitreiking van de charter en de le-
den die zich voorstellen: we doen uit 
de doeken waarom we ervoor kiezen 
Soroptimist te willen zijn. Onze gefo-
toshopte hoofden op het doek ‘Schut-
ters’ van Bartholomeus van der Helst 
bracht heel wat hilariteit teweeg. Als 
je goed kijkt zie je onze lachende ge-
zichten	 op	 die	 stoere	 figuren.	 Stoer	
zijn ze, die meiden van de nieuwe club 
en plezier hebben ze ook. Zeker als 
ze de knalgele sjaals uitgereikt krijgen 

waarop de vrouwelijke ‘schutters’ zijn 
afgedrukt.  Sinds september draait er 
wekelijks een naai-atelier in het kader 
van ‘Vrouwen zetten stappen’. Vrou-
welijke vluchtelingen kunnen tegen 
een geringe vergoeding deelnemen 
aan het naaiatelier. Hun gezamen-
lijke belangstelling bindt en buiten 
de workshops worden de contacten 
voortgezet. De vrouwen worden aan-
gespoord om hun Nederlands te oefe-
nen en wij faciliteren de meer ervaren 
naaisters om zelf vrijwilliger te wor-
den in het atelier. De bijeenkomsten 
verlopen geanimeerd en blijken een 
welkome afwisseling in het monotone 

bestaan van deze vrouwen. We hopen 
hen naast ontspanning aanknopings-
punten te bieden om zich snel(ler) 
thuis te voelen en om, net als wijzelf, 
cultuurverschillen te leren overbrug-
gen binnen de gemoedelijke setting 
van het atelier. 

Kernwaarden
Het inauguratie-lied gaat in op de 
kernwaarden van het Soroptimisme. 
Tijdens een club-avond hebben we in 
kleine groepjes de teksten bedacht en 
deze zijn nu muzikaal vervat in het lied. 
Je kunt het (t.z.t.) op de site nog eens 
beluisteren en meezingen natuurlijk! 
En dan zijn er natuurlijk de (soms ont-
roerende) speeches van onze buren, 
de WERV-clubs (Wageningen, Ede en 
Rhenen/Veenendaal), van Anne-Marie 
Hendrickx en Elske Renkema, onze 
assessor. We worden bedolven onder 
lieve complimenten en prachtige ca-
deaus! Het is feest …. Dat zien we aan 
de broodjes, proeven we aan de bub-

bels, voelen we aan de sfeer… Tijdens 
het middagprogramma kunnen onze 
gasten	 kiezen	 uit	 een	 fikse	 wande-
ling door het prachtige natuurgebied 
Beekdal of een lezing over dit gebied. 
Voor de muzikaal geïnteresseerden is 
er een workshop percussie. Een milde 
najaarszon nodigt ons uit naar buiten. 
De klanken veroveren het anders zo 
stille dal…

Rond half vijf komen de eerste part-
ners en andere gasten: het glas wordt 
vaak geheven! Als we tegen half zeven 

met de clubleden en een paar speci-
ale gasten aan tafel gaan, kunnen we 
smullend terugblikken op deze ge-
slaagde inauguratie. Dank, dank, dank 
aan ieder die aan deze feestelijkhe-
den heeft bijgedragen! Dank aan alle 
bezoekers, hun gulle giften en mooie 
bijdragen aan het project ‘Vrouwen 
zetten stappen’.

Helma Nijssen 
charterpresident

club Bennekom & Beekdal

Club- en regionieuws

c l u b  b e n n e k o m  &  b e e k d a l  1 0 2 e  c l u b  u n i e  v a n  s o r o p t i m i s t c l u b s
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Tekst: Helma Coolman
Foto’s: Karin van de Kar

e dag begon met een oran-
je protest onder het motto:
Orange the World. Al in 1999 
heeft de VN 25 november 

bij resolutie aangewezen als Internati-
onale dag om geweld tegen vrouwen 
uit te bannen en 16 dagen lang tot 10 
december in actie te komen tegen dit 
geweld: Oranje als symbool voor een 
betere toekomst. Met oranje kleding, 
mutsen, sjaals en andere attributen 
getooid kleurden de aanwezigen de ple-
naire zaal van De Reehorst vol overgave 
oranje. Daarna volgde nog een plechtig 
moment: de overdracht van de voorzit-
tershamer van Ingrid Blaauw aan Eve-
lyn van Royen. Ingrid memoreerde hoe 
ze twee jaar geleden onverwacht presi-
dent werd van de Unie. “Deels een feest 
waar ik energie van kreeg, deels taai on-
gerief, bijvoorbeeld bij het onderwerp 
website of bij functieomschrijvingen en 
soms ook leerzaam. Maar boven alles 
draag ik de warmte die ik heb ervaren 
graag over aan Evelyn,” aldus de schei-
dend president. Evelyn op haar beurt 
prees zich gelukkig president te mogen 
zijn in een periode waarin veel gebeurt: 
in 2018 de Friendship Days in Leeuwar-
den en het lustrum van de Unie, dat in 
Brabant gevierd gaat worden.

Het was een van de drukst bezochte landelijke bijeenkomsten van de Unie van Soropti-

mistclubs op die zaterdag in november. Maar liefst 300 Soroptimisten vonden de weg 

naar De Reehorst in Ede voor een dag van bijscholing en bijpraten tijdens de werkcon-

ferentie. Deze keer geen najaarsconferentie en geen PWI-bijeenkomst, maar een heuse 

bijscholingsdag met voor elk wat wils: de Werkconferentie. Een schot in de roos: veel 

aanmeldingen en volle zalen tot de laatste ronde om kwart over twee. 

Leren en inspireren op drukbezochte Werkconferentie

Moodbord
Daarna begon de eerste ronde work-
shops van in totaal vier. Het was bij-
zonder te zien en te horen hoe Sorop-
timisten van elkaar leerden en elkaar 
inspireerden met de elf thema’s die in 
de workshops aan de orde kwamen. 
Alice Hilbers van club Zutphen vertel-
de hoe je ruzie in de club kunt voorko-
men, Els van Vliet van club Schevenin-
gen riep ons op resultaatgerichter te 
gaan werken als we fondsenwervende 
activiteiten opzetten. Evelyn van Royen 

van club Stichtse Vecht maakte ons 
enthousiast voor het internationale 
aspect van het Soroptimisme. Marlies 
Leenaars en Margreet Hagelstein van 
club Rhenen/Veenendaal lieten ons 
een moodbord maken om tot onze 
kernwaarden te komen en Mathilde 
Maas Kuiper van club ’s Gravenhage 
ging in op de vraag hoe je toch dat 
moeilijke woord Soroptimisten op een 
eenvoudige manier kunt uitleggen. Bij 
de workshops Twitter en Facebook zat 
de hele groep op zijn telefoon of laptop 

te experimenteren. Monique Mols van 
club Breda liet onder meer zien op hoe-
veel manieren je een wervende website 
kunt maken en verder was er aandacht 
voor hoe de penningen te beheren bin-
nen de club en vertelde Marion Weisz 
van club Scheveningen hoe we samen-
werken met UAF. En dan doe ik vast 
nog een paar workshops tekort.

Veelbelovend
Tijdens de lunch werd er druk genet-
werkt en verraste de projectgroep 
‘nieuwe website’ ons met een eerste 
blik op de nieuwe lay-out. Het ontwerp 
is inmiddels vastgelegd en daarmee 
ligt de projectgroep rond Adrie Plooij 
en Mieke Allersma op schema voor de 
presentatie van het eindresultaat op de 
Wintervergadering. Het was jammer 
dat niet iedereen even de tijd nam om 
te kijken naar de presentatie, want die 
was veelbelovend. Het slotakkoord van 
de dag was een prachtige verrassing. 
Nu het project Syrië ‘Back to School’ 
op zijn einde loopt met het mooie re-
sultaat van vier ton, krijgt dit project 

een vervolg met ‘Back to Society’. Wil-
lemijn Cerutti van club Haarlem e.o. 
hield een gloedvol betoog over haar 
maatjesproject, oude en nieuwe Ne-
derlanders bij elkaar brengen om de 
inburgering van onze nieuwe dorps- 
en stadgenoten een handje te helpen. 

Unie

w o r k s h o p s ,  w e b s i t e  e n  b e s t u u r s o v e r d r a c h t

Meer hierover lees je op pagina 40. Na 
afloop	van	haar	bijdrage	werd	ze	om-
stuwd door belangstellenden en dat 
zag er veelbelovend uit. De volgende 
ontmoeting is op de Wintervergade-
ring op 4 februari .
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Helder en zuiver drinkwater gewoon uit de kraan: voor ons zó vanzelfsprekend dat we er zel-

den of nooit bij stil staan. Dat deze vanzelfsprekendheid elders (nog) ver weg is maken Sor-

optimisten regelmatig óók duidelijk. In India, Georgië en diverse Afrikaanse landen sprongen 

Nederlandse clubs regelmatig bij met passende zuiveringsapparatuur. En nog!    

Zeist zorgt voor veilig drinkwater
met naïades bij scholen in Rwanda

n Rwanda zetten Soroptimisten 
zich al langere tijd in voor beschik-
baarheid van zuiver drinkwater. 
Belangrijk is dat zakelijke lijnen 
overzichtelijk en continu zijn. Zo 

zijn de naïades en andere gedoneerde 
zuiveringsinstallaties van Nederlandse 
makelij. Verder is de eigenaar van het 
Rwandese bedrijf dat de plaatsing en 
het onderhoud in handen heeft, een 
Nederlander. Sita Humalda, die bemid-
delt tussen bedrijf, klanten en sponso-
ren, is dat ook. Zij selecteert de scholen, 
legt de contacten en zorgt voor kennis-
making en ontmoeting. Dat deed ze re-

centelijk ook bij de 
overdracht van de 
negen exemplaren 
die club Zeist e.o. 
in samenwerking 
met	 de	 Quota-club	
in de Zeister regio, 
doneerde. Boven-
dien bezoekt ze met 
enige regelmaat de 
negen scholen die 
de afgelopen tien 
jaar al gebruik kon-
den maken van de 
schenking van de 
Nijmeegse Soropti-
misten. Sita woon-
de een tijdlang in 
Rwanda en kent het 
land goed. Zij is lid 
van	de	Zeister	Quo-
ta-club. 

Wat zijn naïades?
De naam verwijst 
naar de Griekse mythologie, waarin Na-
iades waternimfen zijn, dochters van 
de riviergoden. Ze bewaakten zowel de 
rivieren, als de moerassen, meren, fon-
teinen en bronnen. In ons geval staat 
de naam voor handzame installaties die 
water zodanig zuiveren en desinfecteren 
dat dit gewoon na een druk op de knop 
veilig gedronken kan worden. De appa-
raten werken op zonne-energie en zet-
ten	met	uv-licht	en	filters	vuil	water	uit	
een put of rivier om in drinkwater, zon-
der gebruik van chemische stoffen. Een 
accu zorgt in het donker voor gebruik. 
Een naïade kan per uur 250 liter water 
verwerken en levert per dag tussen de 
2.000 tot 3.000 liter. Dat is voldoende 
voor gemiddeld 400 mensen. Sita: “Een 

verder voordeel van de naïades is de 
lange levensduur. Bij goed onderhoud 
gaan ze tien jaar mee. De aanschaf kost 
€ 4.000,-. Over tien jaar genomen is 
dat dus 400 euro per jaar.” Daar komen 
overigens nog wel onderhoud en re-
gelmatige	vervanging	van	de	filters	bij.	
Om die reden adviseert zij dan ook om 
hierover duidelijke afspraken te maken. 
“Nijmegen en ook wij als Zeister clubs 
hebben een deel van de opbrengst van 
de acties hiervoor opzij gezet. En dan 
moet je na tien jaar vervangen. Ik weet 
dat club Nijmegen dat inmiddels in 
twee gevallen heeft gedaan.”

Ally de Vries
club Zeist e.o.

Club- en regionieuws

Quota International: bijna 100! 

Tot de service- en belangenorganisaties van 
en voor vrouwen behoort ook Quota Inter-
national. Ze is zelfs de eerste die buiten de 
eigen grenzen opereerde. Dat was in 1925, 
zes jaar na haar  inauguratie, in februari 
1919. Deze voltrok zich in het Amerikaanse 
Buffalo. Later verhuisde het hoofdkantoor 
naar New York. Quota International telt we-
reldwijd 20 regio's , vooral in de VS, Canada, 
Australië en Nieuw Zeeland. In ons land zijn 
er 4 clubs: in Amsterdam, Rotterdam, Zut-
phen en Zeist. Ze vormen één regio, samen 
met Suriname, Curaçao. Sint Eustatius en 
Sint Maarten. Maatschappelijke betrokken-
heid, gericht op vrouwen en kinderen, was 
vanaf het begin belangrijk. Kort na de Twee-
de Wereldoorlog, in 1946, werden doven en 
hard-horenden tot specifieke doelgroepen 
aangewezen. De naam Quota is afgeleid van 
het Latijn en betekent deel uitmaken van/
part zijn van een (groter) geheel. In 1961 
werd deze betekenis aan het logo van de 
naam toegevoegd:  Quota:“we share”.   

Ladies Golfdag 
Stichting4Life
Zaterdag 27 augustus was letterlijk en fi-
guurlijk een stralende dag in de gemeente 
De Ronde Venen. Voor de vierde keer or-
ganiseerden wij, club Uithoorn/De Ronde 
Venen, een Ladies Golfdag op het zonover-
goten Golfpark in Wilnis.

Onze zeer actieve golfcommissie en de 
medewerkers van Golfpark Wilnis hebben 
er alles aan gedaan  om deze dag tot het 
pronkstuk van onze club te maken. Ook dit 
jaar is dat weer gelukt. Ruim honderd da-
mes hadden zich ingeschreven. Zij konden 
kiezen tussen een negen holes scramble 
wedstrijd of een clinic. In het totaal waren er 
achttien holes. Iedere hole was  gesponsord 
door een lokale ondernemer. Na het sportie-
ve gedeelte schoven de dames aan bij een 
uitgebreide high wine gecombineerd met 
een modeshow en een loterij. Aan het einde 
van de dag kon Soroptimistclub Uithoorn/
De Ronde Venen een cheque ter waarde van  
€ 9.000,- overhandigen aan Stichting4life. 
Die steunt kinderen en hun moeders in slop-
penwijken in Kenia. De gezinnen behoren tot 
de allerarmsten, bij wie alles om overleven 
draait, ook omdat de moeder vaak is besmet 
met HIV. De vier pijlers van de stichting zijn: 
onderwijs voor de kinderen, betaald werk 
voor de moeders, opvang van weeskinderen 
en export van sieraden, die door de moeders 
zijn gemaakt. Volgend jaar vieren wij ons 
lustrum. Dan organiseren wij voor de vijfde 
keer onze Ladies Golfdag. Wij nodigen alle 
Soroptimisten in Nederland uit om deel te 
nemen aan ons Golf-lustrum op zaterdag 26 
augustus 2017. Vind je het leuk om daarvoor 
alvast een uitnodiging te ontvangen, stuur 
dan een e-mail naar ladiesgolfdagwilnis@
gmail.com.  Wij verheugen ons op de komst 
van veel deelneemsters aan de vijfde Ladies 
Golfdag in De Ronde Venen. 

Anouck van Rooyen 
club Uithoorn/De Ronde Venen 

Club- en regionieuws
Succesvol Sint Maarten Benefiet	Buffet

Een buffet met allerlei stamppotten, dat zie 
je niet zo vaak, maar 29 oktober was het 
een schot in de roos tijdens het jubileum 
van Sint Maarten in de Bommelerwaard. 
Het samen delen was de centrale gedachte. 

Dit jaar is het 1700 jaar gelden dat deze hei-
lige werd geboren. Het feest van het samen 
delen wordt al jaren op 11 november gevierd 
in de grote Sint Maartenskerk van de oude 
vestingstad Zaltbommel. Sint Maarten rijdt te 

paard de kerk binnen om zijn mantel in tweeën te scheuren en deze met de armen te de-
len. Dit is het sein voor de kinderen om snoep op te halen in de stad en dit later te delen. 
Club Bommelerwaard haakte dit jaar aan om een buffet in Hollandse stijl  te organiseren 
voor hun huidige project ‘Het heft in eigen handen‘. Dit is een project van onze zusterclub 
uit Curaçao.  Met dit project worden tien vrouwen begeleid in het verbeteren van hun zelf-
redzaamheid middels het oprichten van een eigen onderneming. De opbrengst lag rond 
de 900 euro tijdens deze feestelijke avond.

Lydie van Niekerk - de Ruyter
club Bommelerwaard

Die prachtige zondag van
de Wildfair in Apeldoorn
Het was weer een prachtige, zonnige dag die laatste zondag in september. De zondag van 
de Wildfair. Kleiner en fijner dan voorafgaande jaren, nu op landgoed Heegh Hiem in Hoog 
Soeren. Er waren wat minder stands, de locatie was kleiner en overzichtelijker, maar wel 
heel gezellig en sfeervol. Het thema was Cultuur en Culinair.

Nieuw op de Wildair was de culi-
naire VIP- lunch. Vijftig mensen ge-
noten van een overheerlijke lunch, 
met smakelijke hapjes en drankjes, 
samengesteld  door standhouders 
en sponsoren van de Wildfair. We 
hadden een bijzondere primeur, 
een ‘Tiny House’. Een begrip in 
Amerika, waar de ’Tiny House Mo-
vement’	is	ontstaan.	De	filosofie	er	
achter is de behoefte een eenvou-
diger leven te leiden, minder ge-
richt op consumeren. Een leven dat 
draait om wat werkelijk belangrijk is. 
Het Ministek huisje is klein, 28 vierkante meter, maar zelfvoorzienend: via zonnepanelen wordt 
stroom opgewekt, regenwater wordt gebruikt en afvalwater wordt ter plekke gezuiverd. Het 
staat op wielen, zodat het mee kan draaien met de zon. Het is gebouwd door zes Apeldoornse 
ondernemers. Er waren veel belangstellenden die zich vaak uitgebreid lieten voorlichten. Ook 
de schapen van Sheepdog Experience, die los liepen op het terrein en begeleid werden door 
de honden, zochten diverse keren het Tiny House op. Ook het cultuurgedeelte van de Wildfair 
was verrassend en gevarieerd. Het strijkkwartet Forza tijdens de VIP-lunch, het muziektheater-
programma van Eva van den Bosch, het optreden van Threesome Jazz en  telkens weer tussen-
door de piano en zang van Bert Louissen. Het kinderprogramma bevatte veel workshops zoals 
de timmerclub, knuffelstenen vilten, toverpoeder raspen, een diploma halen bij de draaiorgel-
man en de elektrische ontdekhoek met spannende proefjes. De Wildfair bracht € 15.500,- op 
voor het Primary Schoolproject van het Kicheko Childrens Home. Dat betekent dat de negen 
kinderen van dit huis verzekerd zijn van een basisschoolopleiding. 

Ina Stoppelberg
club Apeldoorn24 De Soroptimist - december 2016
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De drie medewerksters van het bureausecretariaat van de Unie van Soroptimistclubs 

in Amsterdam zijn de hemel te rijk. Sinds kort hebben ze een compleet vernieuwde 

werkplek in het Louise Wenthuis en dat was geen overbodige luxe. Met de opgeknapte 

ruimtes en het nieuwe kantoormeubilair voldoet het kantoor aan de ARBO-eisen en is 

het werkplezier enorm verbeterd.

at is althans wat Mariken Koole, Pia 
Band en Anke Hordijk vertellen als 
we voor De Soroptimist een kijkje ko-
men nemen. En het blijkt niets teveel 
gezegd. De oude vergaderkamer is 

nu kantoorruimte geworden. Licht en verse lucht 
stromen naar binnen. Vol trots laten ze de nieu-
we bureaus zien. Elk van hen heeft nu een eigen 
werkplek. “Kunnen we onze rotzooi lekker laten 
liggen”, zegt Pia. “We hebben zelf een inrichtings-
plan gemaakt en dat aan het bestuur voorgelegd. 
En daarmee zijn ze akkoord gegaan,” vertelt Ma-
riken. Wat het prettigst is? Ze laat de knop zien 
waarmee het werkblad van het bureau van hoogte 
kan veranderen. “We kunnen zelfs staand werken. 
Is dat niet modern?” aldus Mariken. Pia en Anke 
beamen dit volmondig. Een enorme verbetering is 
ook de archiefkast bij de werkruimte. “Vroeger za-
ten onze spullen door het hele gebouw verspreid, 
op meerdere etages,” vertelt Pia. “We sjouwden 

wat af! Nu staan de kantoorbenodigdheden in 
de archiefkast en de archiefstukken voor het 

Uniebestuur in een aparte ruimte naast de 
nieuwe vergaderzaal. 

Tekst en foto’s: 
Helma Coolman 

Nieuwe kantoorruimte Unie geeft meer werkplezier en is ARBO-proof

Unie

Vergaderzaal
Die vergaderzaal is nu op de begane 
grond met een eigen ingang vanaf de 
straat. Dat biedt enorme mogelijkhe-
den. De leden van het Uniebestuur 
kunnen nu van buitenaf naar binnen 
en hoeven niet meer te goochelen met 
sleutels. De ruimte heeft een moder-
ne keuken met ijskast en vaatwasser 
en een toiletruimte. De verbouwing 
had nogal wat voeten in de aarde. De 
laatste gebruiker was de aannemer die 
het hele gebouw heeft gerenoveerd en 
daarvoor stond het jaren ongebruikt. 
Daardoor moest het eigenlijk vanaf 
het begin weer worden ingericht. Dat 

gaf wel de mogelijkheid het helemaal 
aan te passen aan de wensen van het 
Uniebestuur. De ruimte is licht en 
comfortabel en zal het vergaderen er 
een stuk aangenamer op maken. Voor 
de verbouwing was een bedrag van  
€ 20.000,- gereserveerd en dat bleek 
genoeg te zijn. De Unie van Soropti-
mistclubs kan weer vooruit in het Lou-
is Wenthuis!

Pia, Anke en Mariken (v.l.n.r.) hebben in het vernieuwde kantoor elk hun eigen werkplek.

‘WE KUNNEN ZELFS 

STAAND WERKEN. IS 

DAT NIET MODERN?’

Dit tableau kwam bij de verbouwings-
werkzaamheden te voorschijn.  

Als iemand weet waar het vandaan 
komt, graag een berichtje naar: 

 info@soroptimist.nl.
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Op een zonnige herfstochtend heb ik afgesproken met Hanneke de Winter (voorzitter) 

en Corrie van der Laan (PR) van club Leiden Aurora. Een jonge club van elf jaar oud, ont-

staan als satellietclub van club Leiden die te groot werd. Een tikje rebels tegen het toen 

strengere keurslijf van de Unie, zijn ze nu vooral ‘easy going’. “Het gaat ons met name 

om de contacten en de gezelligheid. We zijn niet zo’n ‘nette damesclub’ en zijn losser 

met de regels”, verklaart Hanneke. “We zijn niet strak met attentieplicht, zeker niet als 

drukbezette vrouwen wel actief zijn in de commissies”. 

ten met de regionale pers. Dat is echt 
heel belangrijk, die contacten leggen 
en houden!” (Zie kader voor opzetten 
PR campagne)

Synergie
Van de samenwerking met de Zonta’s 
heeft de club veel geleerd. Maar ook 
van andere Soroptimistclubs kun je 
leren. Hanneke vertelt: “Wij hebben 
contact opgenomen met club Alkmaar 

over hun ledenwerfactie. We hebben 
het draaiboek gekregen, ze zijn bij ons 
op een clubvergadering gekomen om 
te vertellen over hun aanpak. Was een 
boeiende vergadering! Wij hebben er 
onze eigen invulling aan gegeven en 
dit voorjaar een bijeenkomst gehou-
den waarop we ons als club aan dertig 
aspirant leden hebben gepresenteerd. 
Met het gevolg dat we er nu zes as-
pirant-leden bij hebben!” besluit Han-
neke enthousiast. Omdat het cluble-
ven niet statisch  is, is het steeds een 
zoeken naar vormen die passen bij de 
tijdgeest binnen de club. Aanpassen, 
aantrekkelijker maken van clubavon-
den, open blijven staan voor behoef-
tes van de leden. Meebewegen met de 
club en de omgeving. Thema van club 
Aurora bij de inauguratie in 2005 was 
‘In beweging blijven’…. En dat doen ze 
nog steeds. 

Een inspirerend stuk over de samen-
werking en kruisbestuiving tussen ver-
schillende vrouwenserviceclubs  vind 
je hiernaast.

e reden om met Leiden 
Aurora te praten is hun 
samenwerking met een 
collega-serviceclub, in 
dit geval de Zonta’s. 

Voor sommige clubs een brug te ver, 
andere zien juist in de samenwerking 
een meerwaarde omdat vele handen 
licht werk maken en het wellicht ook 
meer opbrengt. Leiden Aurora heeft 
een tweetal vaste fondenwervingsac-
tiviteiten: een Jeu de Boules-toernooi 
in het voorjaar en een Sorrencinema 
in het najaar. “De doelen worden al-
tijd zo gekozen dat ze aansluiten bij 
het Soroptimisme. Dat was ook een 
voorwaarde bij de samenwerking met 
de Zonta’s”, vertelt Corrie. “We wil-
den niet ten ondergaan in hun actie. 
Zonta’s zijn vooral leidinggevende 
vrouwen, veel van hen zijn echte ma-
nagers. Ze organiseren en vergaderen 
ook veel zakelijker. Daar hebben we 
veel van geleerd! Zij geven veel snel-
ler ergens een klap op.” Hanneke vult 
aan: “Ze hadden een projectmatig 
werkschema waarin alles heel goed 
puntsgewijs werd bijgehouden: hier 
staan we en dit moet er nog gebeuren. 
Erg leerzaam om iets strak te organi-
seren waarbij heel veel aspecten spe-
len en je alle ballen in de lucht moet 

houden. Bij een sponsorloop moet je 
bijvoorbeeld denken aan verkeersre-
gelaars en vergunningen.” (Clubs die 
interesse hebben kunnen dit sche-
ma opvragen bij Corrie van de Laar:  
corrievanderlaan@live.nl). “Maar wij 
konden hen weer goede aanvullingen 
geven bij het opzetten van een PR-
campagne”, zegt Corrie met gepaste 
trots. “Iets wat onze club weer heel 
breed aanpakt, ook door mijn contac-

Inspiratie, samenwerking en krui sbestuiving

Tekst: Dietlindt Seijsener 
en Corrie van der Laan

Foto’s: club Leiden Aurora 

Unie

club Leiden Aurora
Op bezoek bij

Gebrek aan vrouwkracht. Het is een kwaal waar veel vrouwen-

serviceclubs aan lijden. Het maakt het voor individuele clubs 

lastig echt grote acties of evenementen te organiseren. De op-

lossing is simpel: samenwerking. Dat kan met andere Soropti-

mistclubs, maar ook iedere andere serviceclub die ervoor open 

staat en - heel belangrijk - waarmee het klikt. 

lubs Leiden Aurora en Lei-
den werden in de zomer van 
2015 benaderd door Zonta 
Club aan de Leede, een ser-

viceclub voor vrouwen die zelfstandig 
ondernemer zijn of werken in een lei-
dinggevende functie in de regio Lei-
den. Zij vroegen of we wilden helpen 
bij de organisatie van de Midnight 
Walk Leiden (zie pagina 30). De Zon-
ta Club organiseerde deze culturele 
avondwandeling vanaf 2011 ieder jaar. 
Vanaf de eerste keer was het een hit, 
met gemiddeld zo’n 1200 wandelaars. 
Maar voor een club met krap 25 leden 
bleek de jaarlijkse organisatie van een 
dergelijk evenement teveel hooi op de 
vork. Dus besloten ze een jaartje over 
te slaan en ondersteuning te zoeken. 

De besturen van de twee Leidse Sor-
optimistclubs gooiden het Zontaver-
zoek om gezamenlijk de 2016 editie 
van de Midnight Walk Leiden op po-
ten te zetten in de groep. Binnen Lei-
den Aurora meldden zich zes enthou-
siaste leden die het wel aandurfden, 
vanuit Club Leiden kwamen er twee. 
Samen met zes Zonta leden vormden 
zij de projectgroep.

Hobbel
De grootste hobbel in het samenwer-
kingstraject kwamen we tegen in het 
prille begin: het selecteren van een 
goed doel. Zonta en Soroptimistclubs 
hadden daarin een sterke eigen voor-

Samen sta je sterker

> lees verder op pagina 30
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Op bezoek bij

keur. Uiteindelijk is gekozen voor twee doelen, die 
beide te maken hebben met empowerment van meis-
jes en jonge vrouwen in Afrika: Stop Schooluitval in 
Kampala (Noord-Oeganda) en Vrouwen aan de Bal 
in Nairobi (Kenia).  Toen die knoop was doorgehakt 
konden we echt aan de slag. De organisatie bleek in-
derdaad een hoop werk. Het uitzetten van de route, 
regelen van alle benodigde vergunningen, het vinden 
van kwalitatief goede artiesten die pro deo wilden op-
treden, de PR - inclusief website en inzet van sociale 
media -, het zoeken van sponsors, de kaartverkoop… 
er gingen vele, vele uren inzitten. Maar met z’n veer-
tienen plus de nodige steun van de andere leden was 
het prima te doen. En de beloning was groot. De vijf-
de Midnight Walk Leiden op vrijdag 26 augustus was 
met bijna 1500 deelnemers en een netto opbrengst 
van ruim 17.000 euro - waarmee beide gekozen pro-
jecten	volledig	gefinancierd	konden	worden	-	een	da-
verend succes.  Terugkijkend kunnen we concluderen 
dat het gezamenlijk organiseren van een groot eve-
nement een inspirerende ervaring was. Er lag al een 
gedetailleerd draaiboek maar de kruisbestuiving tus-
sen de drie clubs, ieder met hun eigen netwerk en ex-
pertise, leverde veel nieuwe ideeën, mogelijkheden en 
inzichten op. Zonta, als ervaren partner, stond daar 
ook open voor – een absolute voorwaarde bij een 
dergelijke samenwerking. Bovendien was de chemie 
tussen de leden van de projectgroep, ongeacht hun 
‘bloedgroep’, uitstekend. Kortom, het was een sa-
menwerkingsexperiment dat naar meer smaakt!

> vervolg ‘Samen sta je sterk’

De Midnight Walk Leiden is een avondwande-
ling van ruim vier kilometer langs bekende, maar 
vooral ook totaal onbekende prachtige plekken in 
de oude Leidse binnenstad. Langs de route zijn er, 
op binnen- en buitenlocaties, zo’n vijftien optre-
dens waarbij de wandelaars worden getrakteerd 
op onder meer dans, muziek, acrobatiek, poëzie 
en straattheater. Zie midnightwalk-leiden.nl voor 
meer informatie en veel foto’s van de editie 2016.

Midnight Walk Leiden

PR activiteiten Midnight 
Walk 25 augustus 2016

�  April 
website online (twee personen verantwoordelijk voor 
aanvullingen en onderhoud)

�  Mei en juni 
(voor de zomervakantie): aankondiging met persbericht 
bij alle lokale en regionale pers (kranten, radio, tv. en 
glossy’s (deze laatsten komen niet zo frequent uit, let 
dus op de timing)

�   Juni 
Facebookpagina inrichten (twee personen verantwoor-
delijk voor berichten, onderhoud en aanvullingen)

�  Juli en augustus 
Op facebook worden gesponsorde berichten geplaatst. 
(Dit	zijn	berichten	die	aan	een	specifieke	doelgroep	van	
Facebook gebruikers worden gestuurd. Kost een paar 
tientjes, maar het bereik schiet omhoog van honderden 
naar duizenden personen. Het bedrijf Interaction Mat-
ters regelde dit voor ons als vorm van sponsoring in 
natura.) 

�  Juli 
Tweede ronde persberichten. De pers wordt nagebeld 
om naast plaatsing van de berichten ook interviews te 
regelen

�  Half augustus 
In de stad worden in ruim veertig MUPI’s ( de grote 
verlichte	reclameborden)	het	affiche	van	de	MNW	ge-
plaatst.

 
�  Half augustus 

Half augustus: derde ronde persberichten

�  Direct na de MNW: vierde ronde persberichten met  
het resultaat.

club Leiden Aurora

Wat hebben de tekenares Dien Midderigh-Bokhorst (1880-1970), de journaliste Welmoet 

Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-1956), de feministe Rosa Manus (1881-1943) en de 

woningopzichteres Louise Went (1865-1951) met elkaar gemeen? Ze stonden alle vier aan 

de wieg van de Soroptimistclubs van Nederland.

Steun gevraagd voor de sterke 
schouders van de Soroptimisten

Tekst en foto: 
Els Kloek

aar dat niet alleen. Ze 
staan ook alle vier in 
1001 Vrouwen uit de 
Nederlandse geschie-
denis, het vuistdikke 

naslagwerk dat in 2013 verscheen en 
onlangs door de lezers van Historisch 
Nieuwsblad is verkozen tot ‘beste ge-
schiedenisboek aller tijden’. Het boek 
bevat korte levensbeschrijvingen van 
letterlijk 1001 vrouwen, van de vroeg-
ste tijden (de eerste leefde rond 300 
na Chr.) tot nu. Al met al geeft het 
boek een caleidoscopisch beeld van 
de rol die vrouwen in de loop der eeu-
wen in onze ‘vaderlandse geschiede-
nis’ hebben gespeeld. Dat was meest-
al in de marge, want mannen hebben 
nu eenmaal eeuwenlang het speelveld 
van de geschiedenis gedomineerd. 
Pas in de twintigste eeuw zien we 
vrouwen langzaam maar zeker het 
publieke domein betreden. Vanaf de 
oprichting van de eerste Soroptimis-
tenclubs (1927) hebben ook Soropti-
misten daarin een belangrijk aandeel 
gehad. Vanwege het succes van 1001 
Vrouwen uit de Nederlandse geschie-
denis hebben we besloten een vervolg 
te maken. Voor de ‘lange’ twintigste 
eeuw hadden we namelijk nog zó veel 
gegadigden die geen plaats in het 
boek hadden gekregen. Opnieuw be-
perken we ons tot (reeds overleden) 
Nederlandse vrouwen (inclusief vrou-
wen uit Nederlands-Indië, Suriname 
en de Antillen). In dat nieuwe boek 
zullen ook veel Soroptimisten worden 

opgenomen. We hebben nu al zo’n 35 
namen verzameld*. Het nieuwe boek, 
dat in het najaar van 2018 verschijnt, 
is opnieuw zo’n 1.550 pagina’s dik en 
wordt ontworpen door de wereldbe-
roemde Irma Boom. De prijs: €39,50. 
Maar zover zijn we nu nog niet. We 
moeten nog ruim 200 bio’s schrijven 
en	 de	 financiering	 is	 nog	 niet	 rond.	
Daarom voert de Stichting 1001-Vrou-
wen een crowdfundingscampagne: we 
roepen belangstellenden op om een 
van onze 1001 vrouwen te ‘adopteren’. 
Voor meer informatie, zie de website 
www.1001-vrouwen.nl. Een oproep 
aan alle Soroptimisten in Nederland: 
help ons dit project te realiseren en 
doe mee aan onze crowdfunding, in-

dividueel of als club! Vergeet nooit dat 
wij staan op de sterke schouders van 
deze voorgangsters.

c r o w d f u n d i n g  v o o r  v e r v o l g  ‘ 1 0 0 1  v r o u w e n ’

*  Dat zijn:  Beijerman, Belinfante, Bokhorst, Brugsma, Bruining, Van Buul, Van der 
Chijs, Dyserinck, Heinen, De Jonge, Juliana, Klaver, Kleykamp, Kluyver, Korvezee, 
Kropholler, Kurtz, Manus, Meijers, Mesdag, Mulder, Post, Randwijk-Henstra, Rog-
ge, Rueb, Schuiringa, Stellwag, Verwey, Visser, Voet, Went, Schöder-Schrader

Unie

Zou het niet mooi zijn om als Soroptimisten 
het bedrag bijeen te brengen om de biogra-
fie over Koningin Juliana in dit nieuwe boek te  
realiseren. Voor een bedrag van € 1.000,- 
‘adopteren ’wij onze voormalige bescherm-
vrouwe en worden we vermeld op de website 
en in het boek als ‘founder’.  Met 102 clubs in 
Nederland moet dat toch kunnen lukken!

Maak (liefst vóór eind januari) een bedrag over 
op rekening nummer NL90 RABO 0300 0019 75 
t.n.v. Stichting  1001-Vrouwen onder vermel-
ding van ‘Actie Soroptimist” of stuur voor meer 
informatie een mail naar Ineke van Hofwegen: 
assessor@soroptimist.nl.

Adopteer een vrouw
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Club- en regionieuws

Première 
Collegetoer 
Gouda een
groot succes

Club Gouda is onlangs gestart met Collegetoer Gouda: twee deskundigen intervie-
wen elkaar met de bedoeling de ander beter te begrijpen. Het publiek mag als het 
ware door het sleutelgat meeluisteren met een persoonlijk gesprek. De onderwerpen 
zijn zeer uiteenlopend zijn, maar in de regel belangrijk voor het menselijk bestaan.

In	 een	uitverkocht	Arti	 Legi	 aan	de	Markt	 gingen	Bert	Keizer	 (1947,	 arts,	 filosoof	 en	
schrijver) en Ronald Meester (1963, hoogleraar wiskunde/kansrekening, musicus en 
schrijver) op 27 oktober een inspirerend en soms humoristisch gesprek aan over geloof 
en wetenschap. Bert is een mondige en ‘overtuigd’ ongelovige, maar ook hij stelt zich-
zelf de ‘waarom’ - vraag. Bert gaf toe dat één van zijn grote helden Darwin deze vraag 
niet kan beantwoorden. Hij vindt echter, in tegenstelling tot  Ronald, dat ‘het grote waar-
om’ geen mysterie is, geen ‘spirituele’ kwestie: het is gewoon onbegrijpelijk en dat heeft 
hij geaccepteerd. Omgekeerd vroeg Bert aan Ronald wat zijn geloof nu precies inhoudt. 
Ronald	gaf	hier	enige	woorden	aan,	maar	kon	en	wilde	geen	definitie	geven,	omdat	dit	
de geloofsbeleving plat zou slaan. De beleving van geloof kon hij beter beschrijven: 
samen in een kerk zingen en van teksten genieten – niet alleen uit de bijbel maar ook 
filosofie,	poëzie	en	literatuur:	“Dit	is	een	betekenisvol	samenzijn	dat	echt	anders	is	dan	
in een voetbalstadion.” De opbrengst  van deze avond, € 2000,-,  gaat naar het geza-
menlijke project van de Soroptimisten met UNICEF, te weten Syrië ‘Back to School’. De 
volgende avond is op 23 maart met sprekers Frans Weisglas (70) en Bastiaan Rijpkema 
(29). Hoe moeten we omgaan met anti-democratische partijen en hoe werkt onze par-
lementaire	cultuur?	Wil	je	geïnformeerd	worden	over	deze	aflevering?	Stuur	een	bericht	
naar ctgouda@gmail.com.  

Marie-Christine Franken
club Gouda

De Bilt ontmoet
nieuwe ‘Biltsen’
Op 2 oktober had club De Bilt-Bilthoven een 
ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoon-
sters van gemeente De Bilt. Negen vrouwen 
met een verblijfsstatus spraken met de Sor-
optimisten over het leven in hun nieuwe 
woonomgeving. Bovendien kregen ze solli-
citatietips.

De nadruk van de bijeenkomst met het motto 
‘Ontmoet een nieuwe Biltse’ lag op het ge-
bruiken van talenten en het zoeken naar werk. 
Alle Soroptimisten omschreven eerst monde-
ling en met een begeleidend plaatje hun eigen 
beroep. Daarna konden de nieuwe bewoon-
sters uit onder meer Syrië, Iran en Bhutan kie-
zen met wie van de Soroptimisten ze verder 
wilden praten over hun toekomst. In drie ses-
sies vonden zo enkele tientallen een-op-een 
ontmoetingen plaats.Na de speeddates kre-
gen de vrouwen een presentatie van de Edese 
Soroptimist Riek van der Vlag, in het dagelijks 
leven outplacement adviseur. Zij adviseerde 
over het verbeteren van een curriculum vitae 
en over de procedures in Nederland. “En ook 
al gebeurt het hier eigenlijk niet vaak, mijn 
geheime tip is: breng je sollicitatiebrief per-
soonlijk langs. Dan heb je direct contact met 
je mogelijke werkgever en sta je op zijn of haar 
netvlies.” Aan het eind van de middag zegden 
verschillende Soroptimisten toe om samen 
verder te werken aan een ondernemersplan, 
te fungeren als ‘model’ voor een kappersop-
leiding of op zoek te gaan naar studieadvies 
en banen.Het contact met de nieuwe be-
woonsters was gelegd via Steunpunt Vluchte-
lingen De Bilt, een organisatie die gevestigde 
asielzoekers op weg helpt in de gemeente. Wil 
je ook zo’n ontmoeting organiseren met nieu-
we bewoners in je omgeving? Leg dan contact 
met een lokale organisatie. 

Tjitske Visscher
club De Bilt-Bilthoven
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Waar geraniums al niet goed voor zijn
Je kunt er bijvoorbeeld achter gaan zitten, voor sommigen een 
aangenaam tijdverdrijf. Club Apeldoorn SorgeLoo's, pakt 
dat heel anders aan. We gaan met geraniums al enige 
jaren ‘de boer op’. Inmiddels hebben wij een trouw klan-
tenbestand opgebouwd. Meerdere soorten, kleuren en 
kwalitatief goede geraniums behoeven nauwelijks nog 
enige reclame. Dagverse asperges en heerlijke bijpas-
sende wijnen zitten ook in het keuzepakket. 

Ons clublid Sonja van de Rhoer levert daar ieder jaar nieu-
we recepten bij. Alle bestellingen worden door ons aan huis 
bezorgd. Maar daar blijft het echter niet bij. Naast de bestellingen
konden ongeveer vijftig mensen ook genieten van een aspergediner. Dit jaar gaat de 
opbrengst van € 5.000 naar Syrië ‘Back to School’. Een van onze leden zit in het bestuur 
van De Johanna Donk-Grote Stichting, een charitatief vermogensfonds dat schenkingen 
doet aan goede doelen, vooral ten behoeve van kwetsbare kinderen. Op verzoek van de 
stichting heeft Unicef voor Syrië ‘Back to School’ een aanvraag ingediend. En met groot 
succes! Zij doneren een substantieel bedrag voor de aanschaf van een extra prefab con-
tainer. Tijdens onze laatste clubbijeenkomst kreeg Legien Kromkamp van de Syrië- de 
cheque van € 5.000,- uit handen van onze vice-president Rudy de Haas. 

   Ingrid Wierts
club Apeldoorn SorgeLoo’s

Ruim 170.000 kansarme kinderen lezen en leren met de boeken uit de My Book Buddy Biblio-

theek, zingen wekelijks het My Book Buddy lied terwijl de My Book Buddy vlag wappert. Ze 

kiezen een nieuwe titel uit de My Book Buddy kast en nemen in hun speciale rugzakjes het 

geleende boek mee naar huis. Kinderen verruimen hiermee hun blik op de wereld, leren de 

taal beter, halen informatie op, maar kunnen ook eindeloos genieten van een mooi verhaal.

My Book Buddy en Soroptimisten
investeren in kansarme kinderen

r zijn nog talrijke plaatsen op 
de wereld waar geen elektrici-
teit is, geen stromend kraan-
water en waar slecht opgeleide 
leerkrachten hun leerlingen in 

de overvolle klassen proberen iets bij 
te brengen. Door chronisch gebrek aan 
standaard leermiddelen lukt dat maar 
mondjesmaat. Locaties waar in de 
wijde omtrek geen bibliotheken zijn en 
waar boeken schaars en kostbaar zijn. 
Analfabetisme en laaggeletterdheid 
komen wereldwijd veelvuldig voor met 
alle gevolgen van dien. Kinderen zijn in 
een bepaalde fase van hun ontwikkeling 
bijzonder gevoelig voor het leren van 
taal en zijn gemotiveerd om te lezen, 
maar de juiste boeken met aantrekke-
lijke illustraties die tot de verbeelding 
spreken, ontbreken. Terwijl educatie, 
voor kinderen in het bijzonder, zo be-

langrijk is en de armoede kan 
verdrijven.

Leescultuur
My Book Buddy stimuleert en 
ondersteunt dit proces om te 
samen met de lokale bevol-
king en de leerkrachten het 
leesprogramma van My Book 
Buddy te implementeren. Vaak 
op een cluster van lagere scho-
len, zodat ook de leerkrachten 
onderling kennis kunnen de-
len en er in een community 
een leescultuur ontstaat waar 
alle leden van de familie bij 
betrokken worden. Ook voor 
vluchtelingenkinderen hier in 
Nederland en op opvangloca-
ties in de regio draagt My Book Buddy 
bij aan de taal- en sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Soropti-
misten uit vele landen, hebben zich 
bereid verklaard My Book Buddy te 
ondersteunen en hebben het My Book 
Buddy project uitgekozen als eerste 
SIE project. Door de wereldwijde sprei-
ding en aanwezige deskundigheid van 
de Soroptimisten kan dit leiden tot de 
versterking van de positie van meisjes 
en vrouwen. Misschien wil jouw club 
ook een steentje bijdragen. Daarvoor 
zijn er diverse mogelijkheden. Naast 
de fondsenwervingsactiviteiten die 
veelal in de sfeer van lezen en boeken 
plaatsvinden, kun je ook kiezen voor 
voor het aanvragen en/of implemente-
ren van een My Book Buddy Bibliotheek 
in een gekozen land. De voorkeur gaat 

uit naar een cluster van scholen om 
zichtbaarheid en impact te vergroten 
en	is	het	meest	efficiënt.	Een	team	van	
deskundige Soroptimisten stelt hun 
netwerk beschikbaar voor de productie 
van de kasten en tasjes, de aankoop 
van boeken, introduceren het leespro-
gramma en begeleiden de leerkrach-
ten met de bibliotheeklessen. Op de 
websites van sie-mybookbuddy.org en  
www.mybookbuddy.nl is meer infor-
matie te vinden.

Cathy Spierenburg
Oprichter en programmamanager  
My Book Buddy, mede namens Olenka 
van Ardenne, programmacoördinator 

w e l k e  c l u b s  d o e n  e r  m e e ?

SIEurope
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Zwolle sluit
lustrumjaar  
succesvol af
Een jaar lang vierde club Zwolle haar zestiende 
lustrum met tal van feestelijke activiteiten (meer 
daarover is te lezen in De Soroptimist nummer 
4, juni 2016). Op 24 september vond de officië-
le lustrumviering plaats in Schouwburg Odeon 
en Filmtheater Fraterhuis in Zwolle. 

Zo’n 175 gasten onder wie natuurlijk veel Sorop-
timisten uit heel Nederland waren naar Zwolle 
gereisd voor een zeer afwisselend programma 
met	 film,	 sprekers,	 zang	 en	 dans.	 Margriet	
Brandsma, Naema Tahir, Els Kloek en Rahma El 
Mouden gaven elk op hun eigen wijze invulling 
aan het lustrumthema ‘Een krachtige vrouw’. 
Verhalenvertelster Janna van de Berg kreeg de 
zaal muisstil met haar spannende verhalen en 
dat gold zeker ook voor de drie jonge musici van 
de Classic Young Masters. Het dansspektakel 
van Balletstudio Carla Nijland uit Zwolle bood 
een verrassende onderbreking van het gespro-
ken woord. Tijden de pauze konden de gasten 
genieten van de prachtige fototentoonstelling 
‘Ik herinner me’ van Laura Boerhout. De dag 
begon met de vertoning van de indrukkwekken-
de	film	‘Dance	Iranian	Style’,	van	Soroptimiste	
Nafiss	Nia.	 Hoogtepunt	 van	 de	 dag	 was	 het	
moment waarop Petra Petersen namens de 
club een cheque van € 14.000,-  overhandig-
de aan Ellen Pot van Vrouwenplatform Carree, 
voor het project Vrouwen Coachen Meiden. In 
het project motiveren ervaren vrouwelijke coa-
ches van Carree op vrijwillige basis jonge mei-
den (13- 18 jaar)  en jonge vrouwen (18-27 jaar) 
om vanuit een actieve, positieve instelling te 
werken aan een toekomst met kansen op werk, 
inkomen, economische zelfstandigheid en zelf-
vertrouwen in eigen capaciteiten.  Een  mooi 
slotakkoord van een prachtig lustrum jaar. En 
dan nu op naar het volgende hoogtepunt: de 
onthulling van het beeld EVA op Internationale 
Vrouwendag 2017 in Zwolle. Noteer het alvast 
in je agenda! 

Petra Petersen
club Zwolle

Geslaagde  
Benefietlunch
bij club 
Noordoostpolder

Voor	de	zesde	keer	hield	club	Noordoostpolder	op	23	oktober	een	Benefietlunch	voor	het	goe-
de doel. Deze keer was de opbrengst bestemd voor het Vrouwencentrum Noordoostpolder. 
Onder deskundige leiding van Guust en Colinde de Nijs van restaurant Le Mirage in Emme-
loord konden leden van de club helpen in de keuken en de bediening. Met vereende krachten 
kregen zo veertig aanwezigen een heerlijke driegangen lunch geserveerd. Het Vrouwencen-
trum in Emmeloord is een ontmoetingsplek voor vrouwen uit alle windstreken. Vrijdagmorgen 
is er een inloopochtend voor iedereen. Verder kun je er terecht voor onder meer taallessen, 
kook- en naailessen, zwemlessen en theorieles autorijden, je kunt er zingen en er is een eetca-
fé.  Kijk voor informatie op de website: www.vrouwennop.nl. Maaike Smit, presidente van onze 
club kon een cheque van € 750.- overhandigen aan het bestuur van het Vrouwencentrum. Dit 
bedrag	is	het	resultaat	van	de	eerder	gehouden	Herfstmarkt	en	de	Benefietlunch	samen.	

Barbara Keijzer
club Noordoostpolder

Good Food Fair:  
feestje met Chickslovefood

Club Westland organiseerde voor  
zaterdag 8 april 2017 van 11 tot 17 uur 
voor de tweede maal haar Good Food 
Fair. Deze veelzijdige beurs gaat over 
genieten van eerlijk en gezond eten en 
drinken. Kernwoorden: lokaal, duur-
zaam, biologisch, innovatief en am-
bachtelijk. We willen het toch allemaal 
makkelijker maken om eenvoudig, lek-
ker en gezond te eten?

Nina en Elise, de chicks van Chicks-
lovefood.com komen vertellen over 
hun kookervaringen en hun succesvolle 
foodblog. Ook zullen zij hun kookboe-
ken signeren. Chickslovefood staan 
erom bekend dat ze lekker en gezond, maar ook eenvoudig willen koken, omdat het leven 
al hectisch genoeg is. Kom kijken, ruiken, proeven en proberen op de markt! En leren: 
er zijn interessante lezingen en je kunt deelnemen aan de leuke en leerzame workshops 
zoals	snijtechnieken,	wijnproeven,	smaakproeven,	chocoladeproeven	en	foodfotografie.	
De locatie is in het hart van het kassengebied Westland, de groentetuin van Europa, in 
het prachtige atrium van Priva, Zijlweg 3 in De Lier. Op de markt staan circa dertig ver-
schillende kraampjes en foodtrucks met allerlei producten, zowel food als non-food. Er 
zijn	genoeg	zitplaatsen	en	heerlijke	relaxhoekjes	om	op	je	gemak	en	met	fijne	muziek	van	
je hapjes en drankjes te kunnen genieten. Kaarten kosten € 16,50 en zijn vanaf 14 februari 
2017 verkrijgbaar via www.goodfoodfair.nl. Cadeautip voor de feestdagen: bestel de ca-
deaubon	–	goed	voor	entree	en	koffie/thee	met	wat	lekkers	–	voor	€	20,-	(excl.	verzend-
kosten)! Stuur hiervoor een mail naar: info@goodfoodfair.nl.

   Cindy van den Bos - van Domburg
club Westland

Al 45 jaar is Ina Stoppelberg lid van club Apeldoorn. Reden voor haar club om haar het 

erelidmaatschap aan te bieden. Een onderscheiding die niet in onze statuten voorkomt 

maar iets zegt over de waardering die Ina in al die jaren heeft opgebouwd. Ter gelegen-

heid van dit jubileum interviewde clubgenoot Wilma te Water haar.

Gefeliciteerd met deze geweldige pres-
tatie. Welke van deze drie hoogtepun-
ten is voor jou het belangrijkste?
Dat is zonder meer het erelidmaat-
schap. Om 80 jaar te worden is vooral 
een kwestie van geluk en actief blijven. 
Hoewel 45 jaar Soroptimist natuurlijk 
ook wel een mijlpaal is.

Kun je iets vertellen over 45 jaar Sorop-
timist zijn, wat zijn voor jou de hoogte-
punten geweest?
Twee weken nadat ik lid werd, is in Apel-
doorn het 50-jarig bestaan van het Sor-
optimisme gevierd en een dag daarna 
ons vijfde lustrum. Dat was zo’n hap-
pening dat ik het een voorrecht vond 

Ina Stoppelberg is 45 jaar Soroptimist

lid te mogen zijn. Kort daarna ben ik 
secretaris geworden en sindsdien ben 
ik altijd actief gebleven, ik ben een echt 
werkpaardje. Ik denk dat ik van alle lan-
delijke vergaderingen in 45 jaar er niet 
meer dan tien heb moeten missen. 
Een van de hoogtepunten was het me-
de-organiseren van het SI/E-congres 
‘Soroptimist go for Water’ in Amster-
dam in 2009. Mijn taak was de website 
ontwikkelen en bijhouden, maar ook 
te stimuleren dat er zoveel mogelijk 
waterprojecten kwamen. Vier jaar lang 
heb ik met een groep van tien vrou-
wen maandelijks vergaderd bij Mariet 
Verhoef. Tot op de dag van vandaag 
is de kerngroep een hechte groep ge-

bleven. Helaas waren er ook mindere 
momenten, waarvan het opzeggen van 
een groep leden door een vertrouwens-
breuk in 2001 wel het dieptepunt was. 
Gelukkig hebben we daarna de draad 
goed op kunnen pakken. 

Wat is voor jou het belangrijkste aan 
het Soroptimist zijn? Wat zou je aan 
iedereen willen meegeven?
Ik vind de Internationale betrekkingen 
heel belangrijk. Dat moet in de club 
gebracht en verspreid worden door 
de PWI of het lezen van de Link. An-
dersom moet ook internationaal zicht-
baar worden gemaakt wat wij als club 
doen om zo onze invloed bij bijvoor-
beeld de Verenigde Naties te behou-
den (zoals in de vorm van Program 
Focus Reports). Daarnaast vind ik een 
goed project heel belangrijk omdat dit 
verbondenheid geeft. Dit hebben we 
gemerkt ten tijde van het project City 
of Hope en Peacedolls in 2003 waarbij 
we zelfs de Best Practice Award van 
Nederland en Europa hebben gewon-
nen. Ook de laatste jaren gaat het heel 
goed met de Wildfair en de diverse 
projecten die we daarmee hebben 
kunnen steunen. 

80 jaar en nog steeds Soroptimist…
Ja ik ben de oudste van onze club, 
maar ben nog volop in de running en 
dat betekent dat ik bij heel veel club-
activiteiten betrokken ben. Bovendien 
ben ik een levend geschiedenisboekje 
en dat is ook gemakkelijk: ‘Vraag het 
maar even aan Ina.’. Natuurlijk heb ik 
mijn beperkingen, daar ontkom je niet 
aan op deze leeftijd, maar dat ontaardt 
niet in een tegenstelling oud-jong. 

Wilma te Water
club Apeldoorn

Club- en regionieuws
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Profiel

die de hoofdlijnen van de methode uit-
zet en bij discussies knopen doorhakt. 
Voor die positie heeft ze met grote in-
zet en doorzettingsvermogen gewerkt 
sinds ze als docent dans en drama 
van de Theaterschool kwam. Begin 
jaren tachtig ging ze aan de slag als 
stafdocent dansexpressie bij de Stich-
ting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
(SKVR) en gaf ze les aan leerlingen in 
het basisonderwijs, studenten op de 
pabo en gediplomeerde leerkrachten. 
In dezelfde periode werden dans en 
drama wettelijk verplichte vakken in het 
basisonderwijs. Hetty: “Het was een 
goede tijd omdat leerkrachten verplicht 
werden meer met dans te doen en daar 
moesten ze trainingen voor volgen. Die 
ben ik gaan geven.” Het ging altijd om 
educatieve dans. Hetty: “Daarbij ga je 
uit van de natuurlijke bewegingsmo-
gelijkheden die kinderen hebben. Niet 
iedereen kan technisch perfect dansen, 
maar alle kinderen kunnen op hun ei-
gen manier dansen.”

Associatief
Toen Hetty op de Theaterschool zat, 
stond het dansonderwijs vooral in het 
teken van de kunstzinnige expressie. 
Hetty: “De methodiek en didactiek van 

verscheen Hetty’s tweede dansboek 
voor pabostudenten: Dans!. In het boek 
staan duidelijke leerlijnen en voorbeeld- 
lessen naast theorie en samenhang 
met andere vakken. Hetty: “Aan de 
danstechniek van de pabostudenten 
besteedt het handboek niet meer zo-
veel aandacht. Dat komt doordat er in 
de tussenliggende periode veel is ver-
anderd in het onderwijs en de maat-
schappij. Als pabodocenten moesten 
we van lesgeven voor de klas overscha-
kelen naar het begeleiden van de stu-
denten. Maar de uitgangspositie van 
de pabostudenten was in de tussentijd 
ook heel erg veranderd, want dansen is 
hot geworden, iedereen danst. Niet al-
leen meisjes, jongens net zo goed. Kin-
deren gaan in hun vrije tijd naar dansles 
en staan voor de televisie danspasjes te 
oefenen. Daar leren ze ontzettend veel 
van. Tegenwoordig kunnen de meeste 
studenten al dansen als ze op de pabo 
komen. Met de methode leren ze  
onderwerpen uit de belevingswereld 
van de leerlingen te vertalen naar  

systematische dansopdrachten.”

Drama
Hetty heeft verder twee handboeken 
voor het dramaonderwijs geschreven. 
‘Drama in de hoofdrol’ verscheen in 
2004. In maart 2016 verscheen de op-
volger: ‘Spelend leren en ontdekken’. 
Het boek geeft voorbeelden van inspire-
rende dramalessen en leert leerkrachten 
hoe ze drama kunnen inzetten voor het 
aanleren van ‘21e-eeuwse competenties’. 
Hetty: “Iedereen in het onderwijs denkt 
nu na over het verdwijnen van beroepen 
en wat kinderen moeten kunnen in de 
21e eeuw. Met het dramaonderwijs kun 
je daarop inspelen aan de hand van di-
lemma’s in het dagelijks leven. Iemand 
noemde de sfeer in het boek ‘hartver-
warmend’. Als leerkrachten samen ook 
een hartverwarmende sfeer op school 
kunnen creëren, is dat heel goed voor 
het spelend leren en ontdekken.”

etty, lid van club Rotter-
dam, is al een tijdje met 
pensioen, maar ze ziet er-
uit alsof ze zo weer op het 
podium of voor de klas 

wil staan. Ze staat bewust rechtop, kijkt 
nieuwsgierig de wereld in en af en toe 
rekt of strekt ze haar armen en benen. 
Niettemin heeft ze de afgelopen jaren 
vooral veel uren op een bureaustoel 

doorgebracht om haar studieboeken 
te schrijven. Voor die boeken krijgt ze 
alom erkenning, maar toch blijft Hetty 
bescheiden. “Denk erom hè,” zegt ze 
tijdens het interview. “Ik heb ze niet al-
lemaal alleen geschreven!” Dat is zo, 
op de meeste boeken prijken meerde-
re namen, onder andere van collega’s 
van Hogeschool Inholland. Niettemin 
is Hetty altijd de hoofdauteur, degene 

Tekst: Heleen Schoone

Dans en drama, daar draait alles om in het professionele leven van Hetty Heijdanus. Ze 

begon al jong enthousiast met dansen, werd docent en heeft inmiddels vier studieboe-

ken geschreven voor pabo’s en basisscholen in het hele land. De laatste titel verscheen 

in maart 2016: Spelend leren en ontdekken. Eigenlijk vindt Hetty dat alle kinderen les 

zouden moeten krijgen in dans en drama. “Je geeft ze de mogelijkheid om spelenderwijs 

te oefenen met dilemma’s, gedrag en keuzes maken, zonder dat ze elkaar in de hoek zet-

ten als huilebalk of rotkind. Kinderen die in de klas stil zijn of slecht Nederlands spreken, 

kunnen op het toneel vrij zijn en een prachtige kant van zichzelf laten zien.” 

Met dans en drama maatschap pelijke dilemma’s te lijf 
d a n s d o c e n t e  h e t t y  h e i j d a n u s  s c h r e e f  s u c c e s v o l l e  s t u d i e b o e k e n

Hetty Heijdanus: “In de lessen drama en dans is altijd aandacht voor reflectie 
op wat de kinderen geleerd hebben en wat  ze leuk en mooi vonden”. 
Foto: Rob Niemantsverdriet
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de opleiding waren kunstzinnig, associ-
atief en persoonlijk, het ging om het vrij-
maken van de ideeënwereld. We moes-
ten altijd onze eigen lessen ontwerpen. 
Lesvoorbeelden van anderen waren al-
leen inspiratiemateriaal, je mocht nooit 
iets kopiëren. In de praktijk zag ik dat 
die aanpak wel werkte voor kunstvakdo-
centen, maar niet voor leerkrachten in 
het basisonderwijs en pabostudenten. 
Die hadden behoefte aan een systema-
tische, heldere methodiek en didactiek 
maar die was er nog niet. Daarom heb 
ik die aan de hand van mijn praktijkerva-
ring geleidelijk zelf ontwikkeld en steeds 
verder	verfijnd.”	Hetty’s	inzet	bleef	niet	
onopgemerkt. In 1996 kreeg ze van de 
Stichting Leerplan Ontwikkeling het ver-
zoek om vanuit haar zelf ontwikkelde 
methodiek een handboek dansexpres-
sie voor pabostudenten te schrijven. 
Hetty: “Zo’n handboek was er nog niet. 
Er waren wel studieboeken voor dans, 
maar die waren meer gericht op het 
opleiden van vakdocenten. Daar had 
je voor pabostudenten niet veel aan, 
want die hadden nog geen les gehad 
in dansexpressie of danstechniek. Ze 
moesten ervaring met het vak opdoen, 
groeien in hun danstechniek en tegelij-
kertijd leren hoe dans kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van leerlingen.” In 2014 

Hetty in 2016

De twee boeken van  
Etje (Hetty) Heijdanus: Dans! 

en Spelend leren en ontdekken, 
(uitgeverij Coutinho) >

Hetty Heijdanus (rechts) tijdens een les met pabostudenten. Foto: Theo Coolsma
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Estafette

heid!” benadrukt Stella.  “In de dor-
pen op het platteland, daar moet je 
de mentaliteit veranderen, awareness 
creëren.” Haar frustratie steekt ze niet 
onder stoelen of banken. “De regering 
moet eisen stellen aan ontwikkelings-
hulp. In de herkomstlanden moeten 
we wat doen: campagne, training, 
workshops. We moeten kennis delen. 
Vrouwen, vluchtelingen empoweren. 
Maar vooral ook stoppen met het idee 
dat ‘wij weten wat goed voor jou is’. 
Die ‘zielige vluchteling’ is een persoon 
met een eigen identiteit! En laten we 
luisteren naar en leren van elkaar. In 
Frankrijk bijvoorbeeld is een heel ef-

fectieve campagne gestart voor het 
opsporen van besnijdenis. Via de con-
sultatiebureaus worden jongens en 
meisjes gecontroleerd op besnijdenis. 
Dan spoor je ook direct tekenen van 
seksueel misbruik op. In Nederland 
wil men dit niet.”

Prinses
Stella verzucht: “We weten NIETS 
van elkaar! Wij niet van migranten, 
migranten niet van elkaar, de ‘hulp’-
organisaties weten van elkaar niet Wie 
Welk project Waar doet. En de over-
heid niet hoe het geld effectief be-
steed wordt. Ik vertelde op een school 
mijn verhaal, en over hoe migranten 
in hun nieuwe land niet meer ‘de prin-
ses van hun vader zijn’, maar hun per-
soonlijkheid kwijt zijn en alleen maar 
gezien worden als ‘zielige vluchteling’. 
De volgende dag komt een moeder 
zich beklagen omdat haar dochter in 
tranen was thuis gekomen door dit 
verhaal…. We hebben geen idee van 
elkaar!” “Ik word MOE van alle kleine 
projecten. Er moet een masterplan 
zijn. Er is geen ‘curriculum’: we zijn 
allemaal een project,” vat ze samen. 
“Alle hulporganisaties doen iets, maar 
niemand weet wat de ander doet. Er 
is geen samenwerking. Als we niets 
doen of bedenken krijgen we hier in 
Nederland ook problemen. We heb-
ben gezien hoe er steeds meer hoofd-
doekjes in het straatbeeld komen. En 
de overheid doet niets. We moeten de 
radicalisering stoppen. De toekomst 
in Nederland is niet allerlei kleine 
groepen. Wij vrouwen moeten een 
strategie bedenken, de coördinatie op 
ons nemen.” Ze besluit: “Er moet een 
link komen met VNVR 1325: vrouwen 
vrede en veiligheid (www.nap1325.nl). 
Europa moet aan het werk. Alle mi-
granten willen terug als het vrede is. 
We moeten de kansen op een toe-
komst eerlijker verdelen en investeren 
in de wereld. Op hele kleine, individu-

ele schaal zie ik kleine veranderingen 
bij mensen, en die zijn beter dan de 
€ 100.000,- voor de zoveelste confe-
rentie. Maar voor een echte verande-
ring, daarvoor is coördinatie nodig. 
We moeten samenwerken, vrouwen 
uit Noord en Zuid, samen om tafel 

als vrouwenorganisaties. Het ‘westen’ 
moet zich niet opstellen alsof ze ‘de 
dommen’ helpen, het beter weten. Wij 
vrouwen hebben allemaal geleerd. In 
solidariteit zijn we allemaal feministen 
en activisten.”

elf geboren in Somalië, 
vluchtte ze eind jaren 
‘80 voor de beperkingen 
in haar land. “Ik was een 
rebel, had een andere vrij-

heid nodig dan die ik in het Somalië 
van die tijd kon vinden. Mogadishu 
was me te klein, ik wilde meer van de 
wereld ontdekken.” Via nieuwe liefdes 
en levens in Egypte en Italië belandde 
ze in 1997 in Nederland om voor haar 
zieke zuster te zorgen. Stella bleef voor 
de drie kinderen die zij na haar overlij-
den achterliet. “In Italië zag ik op tv, 
tijdens het koken, dat er oorlog was in 
mijn land! Ik wist het niet! En mijn fa-
milie was daar!” Stella’s gezicht drukt 
opnieuw de verbazing, het ongeloof 
uit als ze het vertelt. “De oorlog in Sy-
rië roept het weer op. Wij hadden ook 
rechten en gratis onderwijs. Nu, door 
de opkomst van religie is alles weg. 
Die vrijheid komt nooit meer terug.”
In datzelfde Italië, het was tijdens een 
etentje, is Stella activiste geworden. 
“Er was een zesjarig meisje, dat was 
besneden. Ik kende dat niet, dat was 
bij ons verboden! Ik was in shock – 
dit had alles te maken met migratie. 
Vanaf die dag ben ik activiste gewor-
den.” Ze vervolgt: “Ik zag hoe in Italië 
toen de eerste prioriteiten lagen bij 
de praktische, dagelijkse dingen: een 
baantje zoeken, een beetje de taal le-
ren. FGM, Female Genital Mutilation, 
was toen geen prioriteit, men wilde 
geen campagne tegen besnijdenis. 

Maar het heeft te maken met ‘eer’, 
dat wat goed is voor een meisje, het 
is eer-gerelateerd geweld.” Haar han-
den met tinkelende armbanden zetten 
haar woorden kracht en expressie bij. 
Ze vervolgt: “Het is een migratiepro-
bleem. In Somalië was er awareness 
en dialoog over, dat is nu allemaal 
weg. In Italië was in die jaren besnij-
denis ‘legaal’. In 1992 hebben vluch-
telingvrouwen er een campagne ge-
start tégen besnijdenis. Nu is dit in 
Europa verboden, maar het gebeurt 
nog steeds. Er worden enorme bedra-
gen aan campagnes, onderzoeken en 
peperdure conferenties besteed. En 
elk jaar opnieuw paneldiscussies en 
nog meer onderzoek,“ betoogt Stella 
vurig. “Mooie resoluties worden aan-
genomen, maar ons belastinggeld 
wordt niet goed besteed. De pot met 
geld komt terecht bij allerlei ‘witte’ 
organisaties, wordt besteed aan dure 
congressen.”

Sharia
“De sharia geeft aan dat vrouwen 
het recht hebben een scheiding aan 
te vragen. Vrouwen in Islamitische 
landen gebruiken dit recht niet, vaak 
omdat ze ook de kennis niet hebben. 
Ze hebben in patriarchale samenlevin-
gen niet voldoende rechten. Omdat 
ze niet gesteund worden door hun 
‘community’ accepteren ze fysiek en/
of mentaal geweld. Dat is ook de is-
lamitische cultuur. Deze vrouwen zeg-
gen ‘we hebben rechten’, waarmee ze 
bedoelen dat ze geld hebben, mogen 
studeren, maar ze hebben geen vrij-

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: Karin van de Kar

Onze ontmoeting is in de buurt van het centraal station in Utrecht, thuishaven van Stella. 

De locatie kenmerkt deze actieve vrouw die voor haar missie veel onderweg en op reis is. 

Ik tref haar, net terug van een conferentie in Brussel van ‘Wideplus.org’. Thema:  Move-

ments, Borders, Rights? Feminist perspectives on global issues in Europe.  

Als we niets doen of bedenken krijgen  we hier in Nederland ook problemen
s t e l l a  i s m a i l  –  v l u c h t e l i n g ,  m i g r a n t ,  f e m i n i s t ,  a c t i v i s t ,  v o o r v e c h t e r  v a n  v n v r     1 3 2 5 ,  m a a r  b o v e n a l  s o r o p t i m i s t

Stella Ismail – 1965 geboren in Mogadishu, Somalië. Studeerde economie en peda-
gogiek. Projectleider bij African Sky, gericht op vrouwen uit de Hoorn van Afrika, 
waar zij de Somalische vrouwenagenda opgezet heeft voor vrede, politiek bewustzijn 
en ontwikkeling. Lid van SI Utrecht-Catharijne.

VN-resolutie 1325

Op 31 oktober 2000 werd Resolutie 1325 
over vrouwen, vrede en veiligheid (VNVR 
1325) unaniem aangenomen door de Vei-
ligheidsraad van de Verenigde Naties. 
Voor het eerst wordt er in een formeel en 
juridisch document erkend dat gewapende 
conflicten	 niet	 genderneutraal	 zijn	 en	 dat	
er naar dat inzicht gehandeld moet wor-
den. In het Nederlands Nationaal Actieplan 
(NAP)1325 staan afspraken over hoe Neder-
land resolutie 1325 over ‘Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid’ van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties uitvoert. NAP1325 is een 
samenwerkingsverband tussen de minis-
teries van Buitenlandse Zaken, Defensie, 
OCW en Veiligheid en Justitie, de politie, di-
verse kennisinstellingen en 50 Nederlandse 
maatschappelijke organisaties. Lees meer 
op nap1325.nl.
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illemijn Cerutti, produ-
cent van documentaires 
en lid van club Haarlem 
Kennemerland, heeft 

een	 film	 gemaakt	 over	 een	 Syrische	
vader die naar Nederland vluchtte. 
Zijn ernstig zieke dochter moest hij 
achterlaten. Hij werd opgevangen in 
de Koepelgevangenis in Haarlem en 
wachtte daar zijn procedure voor ge-
zinshereniging af. Deze documentaire 
dient als startpunt en inspiratiebron 
voor clubs die zich willen inzetten om 
de nieuwkomers in Nederland, vluch-

In het afgelopen jaar kregen we vaak de vraag voorgelegd of we met Syrië ‘Back to 

School’ doorgaan. Niet alleen het gemeenschappelijke doel, ook de organisatievorm 

wordt door veel leden als zeer productief ervaren. Tegelijkertijd is er behoefte aan 

een project ‘dichter bij huis en dichter bij de uitvoering’.

telingen uit diverse landen, een stap 
verder te brengen. ‘Back to Society’: 
taalmaatje zijn, maatschappelijke be-
geleiding en coaching bij oriëntatie 
op de arbeidsmarkt. Willemijn: “De 
nieuwkomers in ons land zijn uit de 
krantenkoppoen verdwenen, de Ne-
derlandse vrijwilligers zijn vaak hun 
vluchteling-maatjes uit het oog verlo-
ren door verhuizingen. Nu krijgen veel 
vluchtelingen een verblijfsvergunning 
en een vaste woonplaats en kunnen 
ze dus beginnen met integreren: hun 
nieuwe vaderland leren kennen en 
werk zoeken. Daar kunnen ze best wat 
hulp bij gebruiken.” Willemijn zoekt 
clubs	 en	 leden	 die	 een	 filmvertoning	
met match-event willen hosten waar-
bij Soroptimisten, statushouders en 

andere spelers in het veld van vluchte-
lingenhulp aan elkaar worden gekop-
peld. In enkele steden is al een start 
gemaakt met zo’n event: Groningen, 
Arnhem, Nijmegen, Zaandam, Am-
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Eindsaldo Syrië ‘Back  
to School’: € 400.000,-
De laatste grote actie voor het project Syrië ‘Back to School’ 

heeft nog veel clubs, én bedrijven,  in beweging gezet. Met 

een totaal aantal bestelde Fair Trade letters van 6.000 stuks, 

in de diverse smaken en uitvoeringen, kunnen we een be-

drag van € 12.000,- overmaken naar de projectrekening.

c h o c o l a d e l e t t e r s  m a k e n  b e d r a g  r o n d

ooral de mogelijkheid 
de letters van een eigen 
logo te voorzien was 
zeer in trek. De weken 

voorafgaand aan de werkconferentie 
op 19 november stonden in het teken 
van een grote logistieke uitdaging. 
Lukt het om alle bestellingen tijdig bij 
de	clubs	te	krijgen,	gaat	de	aflevering	
tijdens de werkconferentie vlekkeloos, 
en	is	de	financiële	afwikkeling	correct?	
Niet alleen de projectgroep heeft hard 
gewerkt om alle bestellingen op tijd 
rond te krijgen, het was niet gelukt 
zonder de medewerking van de man-
nen en vrouwen van Caringe Chocola-
dewerken uit Goes (www.caringe.nl), 
die weliswaar aangenaam, maar toch 
verrast werden door de grote aantal-
len letters die we hadden besteld. Hul-
de voor Jos van Zijl en zijn team! Veel 
clubs kwamen dit kwartaal ook nog in 
actie voor B2S: Een wijnproeverij in 
Amersfoort, Glow in Eindhoven, Col-
legetour in Gouda, een concert met 
kunstveiling in Dordrecht. Met elkaar 
gaan we de eindstreep van € 400.000,- 
halen. Wat een geweldig resultaat! 
UNICEF heeft ons gevraagd nog twee 
containerklaslokalen	 te	 financieren.	
Dit konden wij vanuit onze resterende 
middelen doen. In totaal hebben wij 
nu	 acht	 lokalen	 kunnen	 financieren.	
In de laatste update die we van UNI-
CEF kregen staat dat nu 500.000 Sy-
rische kinderen naar school kunnen. 
Ze krijgen les van eveneens gevluchte 
Syrische onderwijzers en onderwij-
zeressen. Die hebben op hun beurt 

door middel van een training geleerd 
hoe trauma's te herkennen en het 
onderwijs aan te passen aan Turkse 
normen, zodat kinderen gemakkelij-
ker in het vervolgonderwijs kunnen 
doorstromen. Vooralsnog zijn er voor 
de vluchtelingenkinderen geen belem-
meringen ontstaan door de politieke 
situatie in Turkije. De toename van het 
aantal kinderen op de scholen, en het 
feit dat er nog heel veel instroom is, 
vragen om een constante uitbreiding 
van het onderwijzerscorps. Na hun 
training krijgen die een bescheiden 
maandelijkse vergoeding – ‘incentive’- 
voor hun werk, waarmee ze een be-
staan kunnen opbouwen. 

Omdat we zoveel meer bijdragen dan 
bij aanvang voorzien, zijn we in ge-
sprek met UNICEF over een verant-
woorde besteding van dit geld. Tijdens 
de wintervergadering op 4 februari 
zullen	wij	het	project	definitief	afslui-
ten, in aanwezigheid van UNICEF.

‘ b a c k  t o  s c h o o l ’  w o r d t  ‘ b a c k  t o  s o c i e t y ’

Start zelf maatjesproject voor nieuwkomers 

CLUBS KRIJGEN WEER 

ALLE RUIMTE OM HUN 

EIGEN CREATIVITEIT 

AAN TE BOREN EN EEN 

LANDELIJKE WERKGROEP 

BIEDT ONDERSTEUNING 

EN COöRDINATIE.

Unie

sterdam. Stichting Vluchtelingewerk en UAF 
hebben zich inmiddels aan dit project ver-
bonden. De ideale periode voor een mat-
ching bijeenkomst is komend voorjaar. In de 
loop van het jaar wordt de documentaire ook 
op televisie vertoond. De bedoeling is dat 
clubs weer alle ruimte krijgen om hun eigen 
creativiteit aan te boren maar een landelijke 
werkgroep biedt ondersteuning en coördina-
tie. Zodat we weer gezamenlijk een prachtig 
nieuw meerjarenproject kunnen neerzetten, 
waarin Soroptimisten in Nederland zich in-
zetten voor de positieverbetering van vrou-
wen en kinderen. Wil je meer weten of ook 
zo’n match-event organiseren? Mail naar:  
backtosociety@ceruttifilm.nl. 

Tekst: Legien Kromkamp 
& Dietlindt Seijsener

Foto’s: Unicef en anderen

Willemijn Cerutti, initiatiefnemer 
van Back to Society
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In oktober van dit jaar 
overleed de oudste en 
laatste van onze zeer 
oude leden. Geboren in 
november 1916 heeft ze  
de honderd net niet 
gehaald. Bartje Koolmees 

heette ze, een bijzondere naam die bij 
haar paste want er was niemand zoals 
zij: waardig, onberispelijk gekleed, 
relativerend, en vooral: wijs. Ze kwam altijd 
met eigen vervoer - haar rijbewijs werd 
steeds verlengd-, zelfs toen ze de 90 al ruim 
gepasseerd was! Zag leden komen en gaan 
maar bleef zelf, als een rots in de branding, 
tot op hoge leeftijd naar de vergaderingen 
komen. Toen ze vond dat het tijd was om 

over te stappen naar een groepje senioren 
die ’s middags bij elkaar kwam, konden 
we haar overreden toch ook nog naar 
onze avondbijeenkomsten te komen. ‘We 
kunnen je nog niet missen Bartje,’ zeiden 
we. En zo is het ook: mensen als zij kun je 
niet missen,  maar het zal wel moeten! 

Erna Gianotten
club Hilversum e.o.

Bartje Koolmees 
club Hilversum e.o.

Elsbeth van der Dussen-Jonk
club Noordoostpolder

Op 13 oktober overleed 
op 79-jarige leeftijd 
Elsbeth van der Dussen-
Jonk, lid van onze club 
sinds 1970. Zij was 
Soroptimist in hart en 
nieren en heeft veel 

betekend voor onze club en voor het 
Soroptimisme in het algemeen. Toen 
zij nog maar een paar jaar jaren lid was, 
werd zij in 1976 Uniepresident en in die 
hoedanigheid maakte zij het het 50-jarig 
jubileum mee. Ter gelegenheid daarvan 

werd op 21 januari 1978 een internationaal 
symposium georganiseerd waar erelid 
Koningin Juliana te gast was. Elsbeth 
was gastvrouw en kweet zich met verve 
van haar taak. Wat waren wij trots op 
haar toen zij in drie talen de vergadering 
toesprak. Na haar presidentschap werd 
zij gouverneur en was zij betrokken 
bij het studiefonds voor buitenlandse 
studenten. Ook maakte zij enige tijd deel 
uit van de redactie van De Soroptimist. 
Binnen onze eigen club was zij actief in 
het bestuur en in diverse commissies. 
Elsbeth groeide op in Vlissingen en volgde 
na de middelbare school een opleiding 
tot bibliothecaris in Rotterdam. Daarna 

studeerde zij sociologie in Utrecht waar 
zij haar man ontmoette met wie zij naar 
de Noordoostpolder vertrok om hem 
te ondersteunen in de huisartspraktijk. 
Daarnaast had zij de zorg voor haar 
gezin en was zij bestuurlijk actief in 
locale organisaties voor verstandelijk 
gehandicapten. Hiervoor werd zij 
geridderd in de orde van Oranje Nassau. 
Met een groot aantal leden van onze club 
namen wij op 19 oktober afscheid van 
Elsbeth. Wij zullen haar missen. 

Barbara Keijzer
club Noordoostpolder

In Memoriam

Harpiste Oxana Thijssen in Rotterdam
De maandelijkse bijeenkomst van club Rotter-
dam begon op 11 oktober wel heel aangenaam: 
met een recital van de jonge harpiste Oxana 
Thijssen. Oxana (1995) studeert aan het Am-
sterdamse conservatorium en neemt sinds 
2014 deel aan het programma van de stichting 
Classic Young Masters. De stichting geeft aan-
stormende musici een steuntje in de rug, orga-
niseert masterclasses, regelt financiering voor 
workshops en concerten en ontvangt daarvoor 
financiële steun uit het Algemeen Fonds. 

Oxana speelde stukken van Domenico Scarlatti en Felix Godefroid en werd daarvoor be-
loond met een luid applaus. Doordat Oxana zo dicht bij het publiek zat, werd duidelijk dat 
harp	spelen	zwaar	werk	is.	De	klanken	mogen	dan	engelachtig	zijn,	je	hebt	er	flinke	spieren	
en	een	goede	conditie	voor	nodig.	Na	afloop	vertelde	ze	dat	het	opbouwen	van	een	car-
rière moeilijk is voor een muzikant. Het is normaal dat meer dan zestig mensen auditeren 
voor een plaats in een orkest. Ze wil graag spelen in een kamerorkest en als solist, maar 
hoopt ook te gaan lesgeven. Club Rotterdam wenst Oxana een glanzende carrière!

Heleen Schoone, club Rotterdam

9e editie Soroptimist
Filmfestival voor 
Kinderen
In het kader van Internationale Dag van 
de Rechten van het Kind op 20 november, 
vindt in 2017 voor de negende keer het Sor-
optimist Filmfestival voor Kinderen (SFFK) 
plaats. Het festival breidt zich uit als een 
olievlek en steeds meer clubs haken aan bij 
de organisatie. 

Inmiddels wordt dit festival op 14 verschillen-
de locaties georganiseerd door twaalf clubs. 
Niet alleen in Noord-Nederland maar ook in 
Tiel, georganiseerd door club West-Betuwe, 
is er komend jaar een editie van het SFFK. 
Daarmee worden nu vijf provincies bediend. 
In Noord-Holland organiseert club Water-
land zowel in Edam als in Volendam het 
festival en ook Club Hoorn heeft zich aan-
gesloten. In 2016 bezochten in totaal 8.400 
basisschoolleerlingen dit festival en wat zou 
het mooi zijn in de toekomst jaarlijks 10.000 
kinderen te kunnen bereiken! Wil je met jouw 
club ook het festival organiseren, kom dan 
eens een kijkje nemen tijdens één van onze 
festivaldagen:
- 26 januari: Leeuwarden
- 2 februari: Noordwolde
-  7 februari: Hoogeveen, Groningen,   

Emmen, Steenwijk, Klazienaveen, Assen, 
Edam, Drachten

- 8 februari: Tiel
- 9 februari: Volendam

Kinderen van groep 5 t/m 8 van de basis-
school bewust maken van de rechten van 
het	kind	is	het	belangrijkste	doel	van	dit	film-
festival. Word je enthousiast en wil je met 
jouw club ook meedoen? Bekijk dan voor 
meer informatie onze website www.sffk.nl 
of neem contact op met Luc Ybema-de Wit 
(Assen) dewit.y@home.nl of Esther Aarse 
(De Reestlanden) e.m.aarse@planet.nl. 

Esther Aarse, club De Reestlanden

Bekroonde  
Hofjesbridgedrive
Superblij zijn wij, club Haarlem e.o., met ons 
clublid Hetty Karman die als enthousiast brid-
ger en supersoroptimist in 2013 de Haarlemse 
Hofjesbridgedrive bedacht. De bridgedrive is 
elk jaar op de derde zaterdag in september in 
de regentenkamers van de Haarlemse hofjes. Per ronde spelen 16 bridgers in zeven ver-
schillende hofjes vier van tevoren gestoken spellen om vervolgens al wandelend door 
de oude Haarlemse binnenstad naar het volgende hofje te gaan. 

De regenten van de hofjes zover te krijgen om toestemming te krijgen om per hofje over de dag 
verspreid 104 deelnemers te ontvangen in hun regentenkamer en tuin, was iets moeilijker en 
een noviteit binnen oude structuren. Toen dat lukte was het aan de club de dag verder vorm 
te geven. Catering, sponsoring , loterij, PR. Een klusje nog wel. Het resulteerde in een zon-
overgoten mooie dag met enthousiaste bridgers en actieve Soroptimisten. De opbrengst was  
€ 3.500,-. Het gaf ons zo’n energie dat we het liefst direct de tweede bridgedrive wilden 
organiseren en datzelfde gold voor vele bridgers die zich ter plekke voor het volgende 
jaar wilden aanmelden. In 2014 hadden we 104 bridgers in huis en bridgeparen op een 
wachtlijst die op een last minute plaats hoopten. Het goede doel dit keer was een pro-
ject voor tienermoeders in de regio. De opbrengst oversteeg de eerste editie en was € 
4.000,-. We begrepen dat we meer plekken en dus hofjes moesten vinden als we wilden 
uitbreiden. Gelukkig was inmiddels onze goede naam gevestigd en was uitbreiding van 
de hofjes voor de derde editie in 2015 mogelijk. Nu met acht hofjes en plaats voor 136 
bridgers. Het goede doel dit keer was Microkrediet voor Moeders. Wij kozen voor hulp 
aan vrouwen in India en haalden hiervoor € 5.000,- op. Een opsteker dit voorjaar was dat 
we een award kregen vanuit de Federatie voor het project van het jaar 2015 en voor de 
manier waarop het geld was opgehaald. Nu, dan gaat de ambitie kriebelen en we durf-
den uit te breiden naar elf hofjes, wat resulteerde in plek voor 194 bridgers. De opbrengst,  
€ 6.000,- was dit keer bestemd zijn voor de Weekend Academie in de Haarlemse wijk 
Schalkwijk. Volgend jaar de vijfde Haarlemse Hofjesbridgedrive, dus een eerste lustrum. 23  
september 2017 is de datum die gereserveerd is in onze agenda. Willen andere Soroptimisten 
ook eens ‘onze’ mooie hofjes zien, wees er dan snel bij. Opgeven kan vanaf 1 januari 2017 via  
hofjesbridge@hotmail.com.

Joke ten Kate
club Haarlem e.o.

Club- en regionieuws

42 De Soroptimist - december 2016

Club- en regionieuws

De SI speld als gespreksopener
Hoe graag willen we niet allemaal in 

contact én gesprek komen met ge-
interesseerden in het Soroptimis-
me! Maar ja – hoe leg je dat aan? 
Je hebt al een voorsprong als 
iemand jou benadert en vraagt 
naar een onbekend sieraad op je 
kleding. De Unie van Ierland heeft 

een mooie SI-speld ontwikkeld, 
speciaal voor dat doel. 

Een speld met daarin gecombineerd de ‘S’ én het Internationale 
logo.	Alle	federaties	en	vele	clubs	gebruiken	naast	het	officiële	
logo ook allerlei vormen van de letter ‘S’. Dat gaf de Ierse Unie 
het idee om die twee te combineren. Internationaal president 
Yvonne Simpson is enorm blij met de ontwikkelde speld en 
sprak tijdens de SIGBI conferentie in Malta dit najaar de wens 
uit “zou het niet geweldig zijn als alle Soroptimisten deze speld 
zouden dragen”! Naar buiten treden met ons logo – en daarmee 
een gespreksopener hebben. Mensen vragen ernaar, of je ziet 

hun blik erop vallen. Dan is onze organisatie en waar we voor 
staan snel genoemd:  een mooie opening tot nadere kennisma-
king. Club Lisse-Bollenstreek heeft het alleenrecht voor de ver-
koop van deze spelden in Nederland. Je kunt ze bij ons bestel-
len, zowel in speldvorm, als met een magneet. Een bescheiden 
maar in het oog springend sieraad, dat makkelijk combineert 
met veel kleding en vooral bedoeld is te dragen op niet-Sorop-
timisten-momenten. Beide versies kosten € 10,- per stuk exclu-
sief verzendkosten. Bestellen met je clubleden is natuurlijk het 
meest voordelig. Maar denk ook eens aan je Friendshiplinks! Je 
kunt hen ook voorstellen deze SI-speld te bestellen. Of koop er 
een paar extra voor een komend bezoek aan/van je link. Mail 
naar Soroptimistspeld@gmail.com en geef het te bestellen 
aantal en de versie (speld of magneet) aan. Met natuurlijk je 
naam, clubnaam en het adres waar het naar toe moet. Je ont-
vangt een bevestigingsmail en informatie over betaal- en leve-
ringswijze. 

Dietlindt Seijsener
club Lisse-Bollenstreek



Wij feliciteren onze 102e club:

Bennekom & Beekdal 

Namens de 
101 andere clubs: 
heel veel succes!
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