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Van de Uniepresident

Opeenvolgende Uniebesturen denken 

jaarlijks creatief na over de structuur en in-

vulling van onze landelijke bijeenkomsten, 

want allemaal willen we onze ontmoetin-

gen als inspirerend en leerzaam ervaren. 

Dan is het fantastisch te constateren dat al enkele jaren op rij de deel-

name aan alle drie de landelijke vergaderingen stijgt en er elke keer 

een actieve participatie van de leden is! De impressie van de Winter-

vergadering laat weer een inspirerende bijeenkomst zien en we hopen 

natuurlijk bij de zomervergadering in Den Haag op een nog grotere 

opkomst. 

Samenwerking staat hoog in het vaandel bij de Soroptimisten: leden 

werken cluboverstijgend samen (organisatie Friendshipdays, werk-

groep Sterk Merk Soroptimist, redactie De Soroptimist), bundelen 

krachten in bewustwordingsactiviteiten Soroptimist FilmFestival voor 

Kinderen en fondswerving (Syrië ‘Back to School’), en zoeken actief 

de samenwerking met externe organisaties (gemeentes, andere ser-

vice clubs, UNICEF en UAF). Het door Ingrid Blaauw gekozen thema 

‘Boeien en Verbinden’ werpt zijn vruchten af. We werken steeds meer 

samen op zeer diverse niveaus. Veel voorbeelden van deze diverse 

samenwerkingen worden in dit nummer gedeeld om te vieren en ter 

inspiratie. Deze energie willen we vasthouden en uitbreiden met vir-

tuele samenwerkingen waarbij we ons op inhoudelijk niveau verbin-

den in ‘communities’. We gaan vaker onze stem laten horen en par-

ticiperen in externe netwerken gericht op beleids- en besluitvorming.  

Om nieuwe leden aan te trekken en fondswerving uit te breiden is 

meer bekendheid nodig. Daarom zetten we met z’n allen stevig in op 

zicht- en vindbaarheid voor externe partijen via onze volkomen bij-

detijdse, klantvriendelijke en inspirerende website en door de actieve 

externe verspreiding van ons Sociaal Jaarverslag. Tot 10 juni!

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 2017–2018

2017

10 juni  Zomervergadering en Inspirada ’s-Gravenhage

8-11 juni  Culturele Hoofdstad Aarhus Denemarken

14-16 juli  SIE Congres in Florence

29 juli  Inauguratie Mariet Verhoef tot president SI, Rotterdam

18 november  werkconferentie

2018

14-17 september Friendshipdays Leeuwarden, culturele hoofdstad

Kort nieuws

s i e - c o n g r e s  f l o r e n c e

Own the Future

Kort nieuws

Van 14 t/m 16 juli is het tweejaarlijkse congres 
van de Europese Federatie. Een uniek moment 
om Soroptimisten uit alle delen van Europa te 
ontmoeten en geïnspireerd te raken door acti-
viteiten van andere clubs. Ook is er een sociaal 
programma met mogelijkheden voor ontmoe-
tingen, museumbezoek of excursies.  Kijk voor 
meer informatie of schrijf je in via www.sorop-
timistflorence2017.com. 

Vrijdag 14 juli
14.30 openingsceremonie 
16.30  Lezing van Luigi Dei, rector Universiteit 

van Florence. Onderwerp: Maria Curie, 
de koppige zelfopoffering van een  
genius

17.30 welkomstdrankje

Zaterdag 15 juli
9.15  plenaire sessie met vijf inspirerende  

vrouwen
11.45  interactieve sessie: jonge vrouwen ont-

moeten inspirerende vrouwen.
13.00 Open Heart-Open Door

Sessie 1:
14.00  Lezing: naar gelijkwaardigheid tussen 

de seksen
14.30 Leiderschap als identiteit

Sessie 2:
14.00 Vrouwen in duurzaamheid
16.00 presentatie succesvolle SIE pilots

Zondag 16 juli
9.00 Ulla Madsen over Let’s go green
9.35 Maria de Franciscis: Invest in Education
10.00 Best Practice Awards
12.45 Afsluitende ceremonie

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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Jaarverslag om weg te geven
Het Sociaal Jaarverslag vindt gretig 
aftrek onder Soroptimisten. Hier ont-
vangt Kamervoorzitter Khadija Arib een 
exemplaar van Margit van Hoeve van 
club Gouda. We begrijpen dat veel le-
den het blad graag zelf lezen en dat is 
een compliment voor de makers. Het is 
echter vooral bedoeld om uit te delen 
aan mensen die ons willen sponsoren 
of aan potentiële nieuwe leden. Dat 
hebben we ook aan de adverteerders 
beloofd. Laat het dus niet thuis liggen 
maar ga ermee de boer op en maak 
anderen enthousiast voor onze organi-
satie. Mocht je meer exemplaren no-
dig hebben voor de werving van leden 
of sponsoren, stuur een bericht naar 
info@soroptimist.nl.

Wij Soroptimisten doen veel aan fondsenwerving voor 
goede doelen. Met een ANBIstatus kun je zonder extra 
donaties toch meer binnenhalen. ANBI staat voor Alge-
meen Nut Beogende Instelling. Wie een aantoonbare 
gift aan een ANBI doet mag dat bij haar belastingaan-
gifte aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wie over 
de top van haar inkomen met 52% belast wordt en een 
gift van €100 doet aan een ANBI, betaalt daarom €52,- 

minder belasting in het jaar waarin de schenking valt. Het kost haar dus netto €48,-  
om een schenking van €100,- te doen. Als ze eigenlijk graag €100,- aan het goede doel 
wil schenken, kan ze gerust €208,- schenken! Dat kost haar namelijk €100,- en het goede 
doel heeft ruim tweemaal zoveel! Natuurlijk geldt voor mensen met een lager inkomen 
een ander sommetje. De minst gefortuneerden betalen netto 63,45% van hun schen-
kingen. Eerlijkheidshalve moet er wel bij worden verteld dat er een drempel is voordat 
de aftrekbaarheid begint. De hoogte van die drempel is inkomensafhankelijk. De Ne-
derlandse belastingdienst erkent 42.853 ANBI’s. 25 daarvan zijn projectrekeningen van 
Soroptimistclubs of anderszins verwant aan de Unie. De belastingdienst geeft hier infor-
matie over anbi’s: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wanda Peters
club De Bilt-Bilthoven

Wist je dat?  
ANBI voor Soroptimisten

s o r o p t i m i s t  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o g r a m

Open heart - Open door
Onvermoede mogelijkheden in het Soroptimisme! Ben je op zoek naar contacten met 
andere Soroptimisten wereldwijd? Schrijf je dan in en neem deel aan het Exchange 
Program Open Heart – Open Door, een initiatief van SI Europe. Naast het Exchange 
Program is er ook een lijst van hotels/B&B’s van Soroptimisten. Er zijn vijf mogelijkheden: 

1.  Home Hospitality: to one or two 
Soroptimists or a couple

2.  Contact Person: guide in one’s 
own town 

3.   Exchange Visit: on  professional 
level

4.  Home-Exchange: You and  your 
exchange partner will stay at each 
other’s homes for a certain period  
by mutual agreement

5.      Youth Exchange Program for Young 
 Relatives, e.g. daughter/son, niece/
nephew, grandchild

Oproep: inspiratie bij studie
Jonge vrouw, midden 30, met ernstige ziekte van Lyme, studeert natural 
sciences met accent op scheikunde via de Open University of London. Is 

inmiddels in haar derde en laatste jaar voor haar bachelor, waarvoor ze op koers ligt om 
die succesvol af te ronden. Is op zoek naar inspiratie en enthousiasme om haar studie 
af te ronden en vraagt of iemand op dit niveau kan en wil meedenken, en geregeld, 
paar keer per maand, wil langskomen. Het is een thuisstudie en in combinatie met haar 
ziekte is ze daardoor heel eenzaam. Zij woont in omgeving van Zwolle. Inlichtingen zijn 
te krijgen bij Luc de Wit-Ybema, lid van club Assen. E-mail: dewit.y@home.nl. Telefoon 
(0592) 31 04 80 of 06-11 70 88 89. 
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Het doel is Soroptimisten over de hele wereld met elkaar in 
contact te brengen. Sinds 1995 doen 500 Soroptimisten mee. 
Voor inschrijfformulier of informatie over Open Heart – Open 
Door neem contact op met Liaison Officer Henny Knap-Go, SI 
Club Hilversum-NL: hkhknapgo@upcmail.nl.
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n het gesprek over haar werk als 
Jeugdofficier van Justitie strij-
den beeldspraak, metaforen en 
nauwkeurige feitelijke analyses 

om voorrang. De toon varieert van be-
zorgdheid en ernst tot gulle lach en een 
sterk relativeringsvermogen. Isabeth 
Mijnarends is naast landelijk Jeugdof-
ficier van Justitie in Utrecht bijzonder 
hoogleraar jeugdstrafrecht in Leiden. 
In haar werk heeft Isabeth dagelijks te 
maken met jeugdige verdachten in een 
veranderende samenleving. “Traditio-
neel verliep het werk van een Officier 
van Justitie in een vaste volgorde: aan-
gifte, vervolging, strafzaak, uitspraak. 
Maar mede door de transitie van de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg 
van rijks- en provinciale overheid naar 
gemeenten is daar verandering in ge-
komen. De aanpak van jeugdcrimina-
liteit kan alleen succesvol zijn bij een 
goede samenwerking met alle betrok-
kenen in de keten van zowel Openbaar 
Ministerie als van gemeentes. Het bij-

eenbrengen van die werelden zie ik als 
een belangrijke uitdaging. Wat kunnen 
wij van elkaar leren? Waar hebben ge-
meenten behoefte aan bij de aanpak 
van jeugdcriminaliteit? Welke lokale 
interventies zijn beschikbaar om spe-
cifieke groepen jeugdige verdachten 
aan te pakken?”.

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

Coverstory

Isabeth 
Mijnarends
Geboren
1966, Den Helder

Privé
Isabeth is getrouwd (met een 
jurist) en moeder van vier  
kinderen (10, 12, 15 en 16 jaar)

Opleiding
-  Basisschool (Den Helder,  

Middelburg en Haaksbergen)
-  Vwo Almelo
-  Studie Nederlands Recht  

Universiteit Leiden
-  1999: promotie Universiteit 

Leiden (Proefschrift ‘Minderja-
rig maar minderwaardig’) 

-  Openbaar Ministerie  
Den Haag: opleiding  
arrondissements-officier

Werk
-  Internationale ngo Defence for 

Children Israel
-  aio/promovendus (en later 

universitair docent) Personen-, 
Familie- en Jeugdrecht Uni-
versiteit Leiden observator bij 
Kinderrechten Comité van de 
VN in Geneve

-  Openbaar Ministerie Den 
Haag (opleiding tot arrondis-
sementsofficier)

-  Openbaar Ministerie Utrecht, 
Parket Midden-Nederland

-  Bijzonder hoogleraar Jeugd-
strafrecht Universiteit Leiden

Nevenfuncties
-  Lid van de Openbaar Ministe-

rie-commissie Jeugd
-  Lid van het Landelijk Platform 

Jeugdofficieren
 
Lid van
club Utrechtse Heuvelrug

Hoog boven het spoorwegencomplex in hartje Utrecht zetelt Isabeth Mijnarends 

in het kantoor van het Openbaar Ministerie Parket Midden Nederland. Veertiende 

verdieping, goed voor het overzicht. Isabeth heeft in haar werk graag overzicht, 

maar ze staat even graag met haar voeten in de klei of wroet met haar handen in 

de modder. 

Pedagogisch ideaal: belonen 
werkt beter dan straffen 

i s a b e t h  m i j n a r e n d s ,  j e u g d o f f i c i e r  e n  s t r a f r e c h t d e s k u n d i g e

“  We weten nu dat het brein van jongens  
pas op hun 25e volledig is ontwikkeld. Wat  
betekent dat voor mijn oordeel en strafeis?”
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Niet achterover leunen
“Jeugdstrafrecht is complex, zeker als 
het om kinderen met zware problema-
tiek gaat”, legt Isabeth Mijnarends uit, 
“hoe je het ook organiseert. De vraag 
is of we de problematiek integraal 
kunnen aanpakken of dat we allemaal 
gefragmenteerd ons eigen ding doen. 
Nou, liever het eerste natuurlijk. En 
wat is dan mijn taak als officier van 
justitie, daar worstel ik wel mee. Ga ik 
achterover leunen tot er een aangifte 
komt of kan ik me stevig met de voor-
kant van zo’n traject bemoeien? Ga ik 
alleen straf eisen of meer in de rich-
ting van preventie werken?”

Als het in ons gesprek gaat over wel-
ke aanpak en behandeling criminele 
jeugdigen nodig hebben is Isabeth 
zeer uitgesproken: “Ik heb een peda-

gogisch ideaal, zowel binnen de op-
voeding van onze eigen kinderen als 
in het leven van criminele jongeren. Ik 
wil een zodanige aanpak vinden, dat 
zij van hun fouten leren en kunnen 
(re)socialiseren. Ik wil het gewenste 
gedrag versterken en belonen, daar 
bereik je meer mee dan met straffen. 
Ook jeugdige verdachten moet je met 
waardigheid behandelen. Maar ja”, 
verzucht ze er meteen achteraan, “hoe 
doe je dat als er jongeren met zware 
vergrijpen – en problematiek – voor 
je staan op de zitting?”. Ook andere 
zaken houden Isabeth sterk bezig in 
haar werk. “Hoe interpreteer ik in 
strafzaken de uitkomsten van nieuw 
wetenschappelijk onderzoek? We we-
ten nu dat het brein van jongens pas 
op hun 25e volledig is ontwikkeld. Wat 
betekent dat voor mijn oordeel en 
strafeis?”. 

Een week na het interview publiceert 
het wetenschappelijk onderzoeksbu-
reau van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, het WODC, nieuwe kennis 
over de werking van de hersenen en 
het brein van jonge criminelen. Staats-
secretaris Dijkhoff schrijft aan de 
Tweede Kamer dat de nieuwste neuro-
wetenschappelijke inzichten kunnen 
bijdragen aan een betere aanpak van 
jeugdige criminelen. Sociale en psy-
chologische factoren krijgen al volop 
aandacht in de huidige behandelplan-
nen, maar ook de biologische factoren 
maken deel uit van de puzzel en vra-
gen om aandacht. 

“Ik volg nauwgezet de ontwikkelingen 
op het gebied van jeugdzorg in ge-
meenten. Een veelbelovend voorbeeld 
vind ik Amsterdam, waar per gezin 
een integraal plan wordt gemaakt. 
Soms hoort er een strafzaak bij tegen 
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Coverstory

een meppende vader en ook eentje te-
gen een stelend kind, maar alles wordt 
gestuurd vanuit dat ene plan voor dat 
ene gezin, waarin ook is opgenomen 
hoe men zou kunnen leren van de ge-
maakte fouten en wat er voor nodig is 
om op het juiste spoor te komen”. 

‘De communist’
We doen even een stap terug en horen 
Isabeth, bevlogen als ze is, vertellen 
over de aanzet tot haar carrière. “Op 
m’n 16e wist ik al dat ik kinderrech-
ter wilde worden. Bij ons thuis - mijn 
ouders, ik als oudste en drie jongere 
broers – werd heel veel gediscussieerd, 
vooral over recht en onrecht. Forse de-
batten over wereldpolitiek gingen we 
niet uit de weg. In mijn vaders tradi-
tionele ogen – marineofficier! – was ik 
met mijn aandacht voor de zwakkeren 
al gauw ‘de communist’. De basis voor 
analyseren en probleemsituaties van 
alle kanten bekijken werd hier gelegd”. 
De rechtenstudie in Leiden was niet 
meteen een schot in de roos. “Dat 
eerste jaar, zo saai, verschrikkelijk. Tot 

ik de vakken pedagogiek en psycholo-
gie er bij ging doen, mooie combina-
tie. Overigens, het studentenleven in 
Leiden was bruisend, maar voor mij 
ook wel ingewikkeld. Ik was lid van het 
corps, maar ik vond het maar een lastig 
gedoe met al die meisjes en dat getut. 
Gelukkig had ik er een andere wereld 
naast, die van de Vrije Jeugdkampen. 
Alles op z’n kop zetten, onbekommerd 
keten, lekker gek doen met de anderen, 
heerlijk”. Ernst èn luim, de rode draad 
in haar leven. 

“In 1991, ik was bijna afgestudeerd, 
kwam er een extra ervaring op mijn 
pad. Ik ging een klein jaar werken bij 
de internationale ngo Defence for 
Children in Israel. Daar waar Pales-
tijnse kinderen als terroristen werden 
behandeld… Vreselijk. Ik kwam in no 
time 10 kilo aan, puur door stressvre-
ten. In tranen vroeg ik me geregeld 
verbijsterd af wat ik daar te brengen 
had. “Het begint met 1 druppel”, was 
het antwoord van de mensen van De-
fence for Children. Dat hielp! Groots 

handelen in megalomane projecten 
is lang niet altijd nodig (of mogelijk), 
vaak kun je alleen in kleine stappen 
verder. Daar heb ik nu, in mijn werk, 
nog veel aan”. Het gezin van Isabeth 
Mijnarends – vader, moeder, een 
dochter, drie zoons – is een kopie 
van haar eigen ouderlijk gezin. En de 
geschiedenis herhaalt zich: ook hier 
wordt veel en heftig gedebatteerd. Isa-
beth kan de knop van werk naar gezin 
goed omzetten. “Ik moet de ellende 
die ik in mijn werk meekrijg thuis ook 
wel snel loslaten. Daar zijn vier stui-
terende kinderen en twee honden die 
mijn aandacht willen. Daar wroet ik in 
de tuin en ben ik hockeycoach voor de 
jonkies. En ja, daar willen mijn kinde-
ren wel weten hoe het met die boefjes 
is afgelopen. Want ik vertel wel over 
mijn werk, geanonimiseerd natuurlijk, 
maar toch. En ik krijg ook adviezen. 
Mam, je bent gek, waarom doe je dat 
zo, zoiets bijvoorbeeld. Ik probeer het 
altijd goed uit te leggen en de kinderen 
leren hun mening op basis van argu-
menten te verwoorden”. 

Een heerlijk rustpunt in het hectische 
werk- en gezinsleven van Isabeth 
Mijnarends is haar Soroptimistclub 
Utrechts Heuvelrug. “Vereerd dat ik lid 
mocht worden, ik wist er geen bal van, 
maar het engagement rond vrouwen 
en kinderen is zo prachtig. En dan die 
kanjers van vrouwen van 80 en ouder, 
die iets uitstralen als “Kind, kom maar, 
ik draag je verder”. Een soort van thuis-
komen, ik vind dat zelfs emotioneel!”. 

“IK MOET DE ELLENDE DIE IK IN MIJN WERK 

MEEKRIJG THUIS OOK WEL SNEL LOSLATEN. 

DAAR ZIJN VIER STUITERENDE KINDEREN EN 

TWEE HONDEN DIE MIJN AANDACHT WILLEN.”

Speciaal ontworpen voor Het Rijksmuseum door Soroptimist 

Mariëtte Wolbert (SI Waterland) hand- en theedoeken met 

zwierige tulpen. In een stevige, dikke kwaliteit katoen/badstof 

en een royaal formaat. Mooi voor in je keuken, maar ook 

leuk als kadootje! In fleurig rood-wit, of in trendy zwart-grijs. 

Bestellen? Mail naar tulpensets@gmail.com en vermeld het 

gewenste aantal per set en kleur. Met de opbrengst van deze 

actie steunen wij het project ‘Free a Girl’.

Tulpen hand- en theedoeken: altijd voorjaar in je keuken!
Als set te koop in de kleuren 

rood of zwart

set 1  1 handdoek + 1 theedoek 

€ 18.90

set 2  1 handdoek + 2x theedoek             

€ 27,85

(Prijs exclusief verzendkosten)

a d v e r t e n t i e
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Mensenrechten- 
lezing Zierikzee
In het kader van 10 december hield auteur 
Naema Tahir een uitverkochte lezing in de 
bibliotheek in Zierikzee op uitnodiging van 
club Schouwen-Duiveland. Tahir nam de 
zestig gasten mee in haar denkwereld over 
thema’s als migratie, keuzevrijheid, tradi-
ties, politiek debat, emancipatie, relaties en 
in gesprek blijven. De aanwezigen gingen 
vervolgens met elkaar in groepjes in ge-
sprek. Na afloop kreeg de schrijfster diverse 
vragen en signeerde ze haar boeken.

Ook werden er tweedehandsboeken verkocht 
deze avond. De opbrengst gaat naar Stichting 
Leergeld, een fietsproject waar de Zeeuwse 
Soroptimisten momenteel geld voor inzame-
len. Naema Tahir werd geboren in Slough, En-
geland, op 23 augustus 1970 als dochter van 
Pakistaanse ouders. In 1980 kwam het gezin 
Tahir naar Nederland om zich te vestigen in 
Etten-Leur. Ze studeerde Nederlands recht 
in Leiden tot 1996 en werkte als jurist voor 
Nederlandse en internationale instellingen. 
Ze woonde in Straatsburg, waar ze tot maart 
2006 werkte als jurist mensenrechten voor 
de Raad van Europa. Ze ging met verlof om 
vaker in Nederland te kunnen verblijven en 
aan haar Nederlandstalige boeken te werken. 
Omdat Nederlands haar vierde taal is gaat het 
schrijven in deze taal haar beter af als ze in de 
gelegenheid is de taal regelmatig te horen, te 
spreken en te lezen.

Janine Schoneman
club Schouwen-Duiveland

Oog voor mensenrechten in eigen land
Meer dan tachtig vrouwen uit Den Haag en omgeving lieten zich op de internationale 
Dag van de Rechten van de Mens inspireren door Adriana van Dooijeweert, voorzitter 
van het College van de Rechten van de Mens. Veel vrouwen droegen die dag een oranje 
accent, waarmee zij zich uitspraken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Adriana deed ons via veel sprekende voorbeelden uit de praktijk beseffen dat het bij de 
bescherming van universele mensenrechten niet alleen gaat om de klassieke rechten zoals 
vrijheid van meningsuiting en geloof, maar evenzeer om sociaaleconomische rechten. Het 
college ziet er op toe dat mensen niet worden uitgesloten van de arbeidsmarkt of van on-
derwijs op basis van hun ras, geloof, handicap, sekse of sociale geaardheid. Alle mensen 
kunnen een beroep doen op de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Na de lezing stelden de 
Soroptimistclubs uit Den Haag en omgeving symbolisch een bedrag beschikbaar voor het 
project Slimme Boefjes. Via dit project worden in de regio (aanstaande) tienermoeders met 
een kleine portemonnee geholpen met hun babyuitzet. De clubs die al 26 jaar samenwerken, 
zullen elkaar in ieder geval weer treffen tijdens de de Inspirada op 10 juni 2017 in Den Haag! 

Lineke Stoop, club ’s-Gravenhage

Soroptimisten uit Den Haag e.o. 
spreken zich uit tegen geweld 

tegen vrouwen en meisjes.

Viering 10 december  
in Natuurpark Lelystad
Club Flevoland organiseerde dit jaar voor regio Midden 
Nederland op 10 december een bijeenkomst ter gelegen-
heid van de Dag van de Rechten van de Mens. Gekozen 
was voor Paviljoen ‘De Waterlely’, een prachtig plekje in 

Flevoland, Natuurpark Lelystad. Spreker mevrouw Dr. Mr. L.L.M. (Anne-Marie) de Brou-
wer van de Universiteit Tilburg belichtte het thema ‘seksueel geweld’ vanuit verschillende 
invalshoeken zoals conflict-gerelateerd seksueel geweld en de gevolgen hiervan, met name 
tijdens de genocide in Rwanda.

Het was een indrukwekkende bijeenkomst die niet alleen informatief maar ook gezellig en 
goed was. Het thema ‘seksueel geweld tegen vrouwen tijdens de genocide’ werd uitgelegd 
tegen de achtergrond van de geschiedenis van Rwanda. Het land was een Belgische kolonie 
en uit het verhaal blijkt dat de bevolking de vrijheid die het kreeg na een periode van koloniale 
onderdrukking eigenlijk niet aankon. Daarnaast was er sprake van een stammenstrijd tussen 
de Hutu’s en de Tutsi’s die escaleerde en dat leidde in 1991 tot extreem veel geweld, moord 
en verkrachting van naar schatting 500.000 meisjes en vrouwen. 

Margriet Papma, club Flevoland

Club- en regionieuws       10 december Dag van de Rechten van de Mens
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Het was een feest van de mensenrechten, op zaterdag 11 maart in Haarlem, met als middel-

punt ‘onze’ bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa Tibbitts. Club Haarlem e.o. 

had het voormalige kerkgebouw aan de Jansstraat, onderkomen van het Noord-Hollands 

Archief uitgekozen. Rond de 120 gasten, waaronder Soroptimisten uit alle delen van het land 

en vertegenwoordigers van diverse mensenrechtenorganisaties woonden de bijeenkomst bij.

Feest van de mensenrechten
met Felisa Tibbitts in Haarlem

Tekst: Helma Coolman, Foto’s: Gertjan Westerlaken

elisa wordt voorafgegaan 
door Barbara Oomen, Sorop-
timist en hoogleraar sociolo-
gie van de mensenrechten 
aan de Universiteit Utrecht. 

Zij vertelt over de zoektocht die uit-
eindelijk leidde tot de benoeming van 
Felisa Tibbitts op deze ‘Soroptimis-
tenleerstoel’, gefinancierd uit de er-
fenis van de Haarlemse Soroptimist 
Carla Atzema-Looman. Met humor en 
verbeelding schetst ze het ‘toneelstuk 
in drie bedrijven’, met haar eigen diep 
gekoesterde wens om een hoogleraar 
mensenrechteneducatie te benoemen 
als basis. “Nederland is heel goed in 
het uitleggen van mensenrechten, 
maar we hadden nooit een leerstoel 
om jonge mensen en beroepsbeoe-
fenaren erin op te leiden,” aldus Bar-
bara. Achtereenvolgens werden de 
mogelijkheden van een leerstoel on-
derzocht, werd de afgevaardigden van 
de Unie om toestemming gevraagd 
en startte de wereldwijde zoektocht 
naar de beste persoon. Dat leverde 16 
serieuze kandidaten op, allen vrouw. 
Onder hen Felisa. “We zochten een 
schaap met acht poten, zij bleek er 
een met tien te zijn,” aldus Barbara 
Oomen. “Benoemd in een procedu-
re waar heel veel vrouwen bij waren 
betrokken en dat gebeurt ook niet zo 
vaak. Vervolgens krijgt Felisa Tibbitts 

het woord. Een 
frêle vrouw met 
een open gezicht 
en een vriendelijk 
woord voor ieder-
een die haar aan-
spreekt. Ze legt 
uit wat mensen-
rechteneducatie 
inhoudt: “Het is 
niet zomaar een 
woord, maar is 
ingebed in een 
juridische con-
text en met ver-
plichtingen voor 
de overheid”. Zij 
licht toe hoe ze 
haar leerstoel wil invullen: door on-
derzoek te doen naar mensenrechten-
educatie in ons land en Nederlandse 
spelers te verbinden met internatio-
nale organisaties, door colleges te ge-
ven aan de UU, het University College 
Roosevelt en aan beroepsopleidingen 
voor docenten. En door openbaar 
toegankelijke colleges en trainingen 
te geven, ook aan Soroptimisten. Het 
College voor de Rechten van de Mens, 
vertegenwoordigd door drie sprekers, 
benadrukt het belang van mensen-
rechteneducatie. Leerzaam zijn de 
presentaties van Frauke de Kort, die 
laat zien welke misconcepties over 

mensenrechten staan in schoolboe-
ken voor maatschappijleer, en Rajae 
Azaroual, die onze vaak onbewuste 
denkbeelden aan de kaak stelt. De 
voordrachten werden onderbroken 
voor een prachtig concert van Mayte 
Levenbach, die de viool van Carla At-
zema in bruikleen heeft. Felisa Tib-
bitts houdt op 23 oktober haar inau-
gurele rede aan de UU. Zij begint met 
inventariseren: een enquête onder 
alle Soroptimisten beleeft momen-
teel een pilot bij club Haarlem. In De 
Soroptimist zullen regelmatig stukjes 
van en over Felisa staan. Wij gaan nog 
veel van haar horen.
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UnieClub- en regionieuws

Club Noordoostpolder
actief op de beursvloer
Op 6 februari klonk klokslag half acht met een slag op 
de beursgong het startsein voor de twaalfde Beursvloer 
in Emmeloord. Op de Beursvloer, een initiatief van het 
lokale Vrijwilligerspunt, ontmoeten verschillende ser-
viceclubs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
lokale overheden elkaar. Vraag en aanbod van vrijwilli-
gerswerk worden verhandeld met als doel zoveel moge-
lijk matches tot stand te brengen. 

De Beursvloer is een prachtige kans om via actief netwerken knelpunten op te lossen, 
nieuwe netwerken tot stand te brengen en vrijwilligers voor een klus te werven. Hoekman-
nen, herkenbaar aan hun blauwe jasje, bemiddelen bij een match. Club Noordoostpolder 
leverde een ‘hoekman’ en bood zich actief aan op deze avond met als resultaat vier mat-
ches. Ieder jaar komt een groep Poolse kinderen in de zomer logeren in Emmeloord. De 
club zorgt dat ieder kind een goed gevuld rugzakje krijgt. Daarnaast verzorgen wij de kerst-
versiering in verzorgingshuis de Markehof. Voor de collecte van Stichting Leergeld leveren 
wij twee collectanten en we helpen verzorgingshuis Wittesteijn met het maken van foto’s 
van de voordeur van het vroegere woonhuis van de bewoners om die in posterformaat op 
de deur van hun kamer te hangen. 

Barbara Keijzer
club Noordoostpolder

Georgische Soroptimisten
op bezoek in Nederland 

In 2011 hebben we met een 
groep vanuit Nederland een 
tour gemaakt door Georgië 
langs de toen bestaande clubs. 
Tonny Filedt Kok en Nelleke 
Fontein hadden dit bezoek 
voorbereid en daarna steeds 
contact gehouden. Zij hebben 
ook een training met hen ge-
daan over wat het Soroptimis-
me inhoudt. Wij, de Nederland-
se Unie, ondersteunen deze 
jonge clubs en hebben een spe-
ciale betrokkenheid met Geor-
gië als twinning-partner.

Twee Soroptimisten uit Kutaisi wilden nu graag in Nederland komen en vonden een 
gastvrij onderdak bij Tonny. Samen met onze groep uit 2011 hebben we een programma 
gemaakt: rondvaart door Amsterdam, een concert, een Hollandse lunch bij Akke Tim-
mermans. Het weekend eindigde met een sloepenvaart door Delft. En natuurlijk hebben 
we met elkaar heel veel gepraat (Engels en Duits), gegeten en gelachen. We waren onder 
de indruk van de energie en de inzet van deze Soroptimisten uit Kutaisi: niks afwachten 
of je misschien hulp krijgt bij een project, maar zelf aanpakken. Lokaal ondersteunen ze 
een tehuis voor ouderen en daarnaast oudere vrouwen, in praktische zaken en financi-
eel. We genoten van hun verhalen! Wie gaat mee volgend jaar naar Kutaisi?  

Luc de Wit-Ybema
club Assen

Oss steunt 
project PLUIM 
Soroptimistclub Le Papillon Oss is vorig jaar 
gestart met een lokaal project: PLUIM. Die 
wordt uitgedeeld aan kinderen in de basis-
schoolleeftijd die als mantelzorger soms te 
veel verantwoordelijkheid krijgen. Onze club 
heeft een fonds gevormd, van waaruit we 
kinderen op voordracht een kans geven om 
even los te komen van deze ouderlijke rol. De 
Soroptimisten geven deze jonge kinderen een 
PLUIM door ze op een persoonlijke wijze te 
bedanken. Dat kan zijn in de vorm van een bij-
drage in natura of een financiële bijdrage voor 
bijvoorbeeld een fiets, muziekles, brengen/ha-
len naar zwemles of een dagje uit. In de afgelo-
pen maanden hebben we al enkele PLUIMEN 
kunnen uitdelen. „Het is hartverwarmend om 
de vaak onopgemerkte kinderen te zien lachen 
door de aandacht die ze krijgen,“, vertelt Sor-
optimist Annetti van Loon. Bijkomende winst 
is dat die kinderen eerder worden opgemerkt 
door leerkrachten, (ouders van) vriendjes en 
vriendinnetjes. 

PLUIM voor Kiaran:  
voetbalclinic 
In december kreeg Kiaran een PLUIM. Kiaran 
zit in groep 5. Zijn broer is erg ziek, hij heeft 
al jaren leukemie. Alle aandacht en zorg gaat 
naar deze zieke broer. Maar Kiaran is een kei, 
hij blijft een vrolijke jongen en hij helpt zijn 
ouders en broer zoveel als hij kan. Zijn juf en 
ouders en vriendjes vonden: Kiaran verdient 
een PLUIM! Aangezien hij fan is van Ajax 
werd dat een voetbalclinic bij deze club.

12 De Soroptimist - april 2017

Tekst: Margriet Bordes

Een aantal leden van club Bussum heeft het initiatief genomen tot de oprichting van 

een nieuwe club in het Gooi: Gooische Meeren. Club Bussum werd steeds groter 

en inzichten veranderden. Voeg daarbij de fusie van verschillende gemeenten in het 

Gooi en de eerste gedachten vatten post om de mogelijkheden van een nieuwe club 

te onderzoeken.Met zomers enthousiasme hebben we in augustus 2016 de eerste 

bijeenkomsten met potentiële leden georganiseerd. Gezeten aan en varend over het 

Gooimeer zijn plannen ontvouwd. 

Weer een nieuwe loot aan de stam:
club Gooische Meeren, de 103e

ledt Kok als mentor. Voeg dat bij de op-
richters van de club van wie sommigen 
al meer dan twintig jaar lid zijn, het toe-
gestroomd jeugdig enthousiasme van 
de nieuwe leden en het lijkt erop dat 
dit mooie initiatief niet kan mislukken!  
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze 
Facebookpagina en volg ons: Soropti-
mistinternationalclubGooischeMeeren.

e vormden een groep 
van 24 vrouwen die ‘ja’ 
hebben gezegd tegen 
een nieuwe club van 
Soroptimisten. Vrou-

wen, wonend en werkend rondom het 
Gooimeer, die meer dan Goois willen 
zijn, zich sterk internationaal oriënte-
ren en zich willen inzetten voor een 
grote diversiteit zowel in etniciteit als 
in beroep. De meesten van hen zijn 
nog niet eerder met het gedachten-
goed van het Soroptimisme in aan-
raking gekomen. Het is fantastisch 
te weten dat zoveel vakvrouwen hun 
tijd en energie willen steken in het 

ontstaan van de 103e club!  We heb-
ben een prachtig project gekozen waar 
de eerste fondsenwerving zich op zal 
richten: Movement on the ground, een 
‘jong’ initiatief dat zich richt op het con-
creet en daadkrachtig ondersteunen 
van vluchtelingen op Lesbos. De pre-
sentatie hiervan zal uitgebreid aan bod 
komen op de inauguratie in november 
van dit jaar. De Club wordt ondersteund 
door Manuella Nering Bögel namens 
de extension commissie en Tonny Fi-

HET IS FANTASTISCH 

TE WETEN DAT  

ZOVEEL VAKVROUWEN 

HUN TIJD EN ENERGIE 

WILLEN STEKEN IN 

HET ONTSTAAN VAN 

DE 103e CLUB! 
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arlène van Benthem leidt 
een flitsend leven, met 
haar baan als seniorad-
viseur bij de spannende 

organisatie Netherlands Space Office 
(NSO) in Den Haag en daarnaast pro-
grammadirecteur bij Soroptimist In-
ternational Europa (SI Europe). Ze is 
pas nog voor haar werk naar Burkina 
Faso en Mali geweest en heeft meteen 
ook de Soroptimisten van dat land be-
zocht. In een doorsnee week komt ze ’s 
avonds laat thuis, zit na het eten ‘even 
helemaal dood’ op de bank en kruipt 
dan achter de computer om te mailen 
en skypen voor de Soroptimisten. Al-
leen de woensdagavond is heilig, want 
dan zingt ze in een koor. Het leven be-
staat voor een groot deel uit “slapen, 
eten, werken,” en toch blijft ze enthou-

siast en gedreven over de soms grote 
doelen die ze stelt. Voor NSO houdt 
Marlène zich bezig met het bevorde-
ren van het gebruik van satellietdata. 
Satellieten verzamelen gegevens die je 
kunt gebruiken voor onder meer water-
beheer, landbouw, het monitoren van 
bodembeweging en de luchtkwaliteit. 
“We voeren in opdracht van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken een 
programma uit waarin satellietdata 
worden omgezet in informatie voor 
landbouw en veeteelt in ontwikkelings-
landen, met het bereiken van voedsel-
zekerheid als het hogere doel. Lokale 
boerenorganisaties worden getraind in 
het gebruik van informatie over weer, 
bodem en gewas zodat ze beter kun-
nen bepalen wanneer gezaaid en ge-
oogst moet worden en een zekere op-

brengst van hun akker hebben. Als in 
een ontwikkelingsland een boerenge-
zin geen opbrengst en geen inkomen 
heeft, kunnen de kinderen het seizoen 
erna niet naar school.” Marlène vindt 
het belangrijk dat ook vrouwen worden 
bereikt als actieve deelnemers, “zodat 
ze toegang krijgen tot technologie en 
informatie en zelfstandig hun akker 
kunnen bewerken. Zeker in ontwik-
kelingslanden werken veel vrouwen in 
de landbouw.” Zo blijken ruimtevaart 
en vrouwenrechten dichtbij elkaar te 
kunnen liggen, met Marlène als verbin-
dende schakel.

Tekst: Heleen Schoone
Foto’s: Helma Coolman 

en anderen

Dossier

Marlène van 
Benthem
Geboren
5 september 1951 in Vlaardingen

Opleiding 

1972-1976
Verpleegkunde, UMC Utrecht
1977 
Management non-profit organi-
saties, Universiteit Utrecht
1984 
Economie van de collectieve 
sector, Open Universiteit
1990 
Overheidsfinanciën, ministerie 
van Financiën

Werk

1976-1977 
Verpleegkundige UMC Utrecht
1978-1981 
Hoofdverpleegkundige Meander 
Ziekenhuis Maarschalkerbos, 
Baarn
1985-2000
Beleidsmedewerker ministerie 
van Economische Zaken
2001-2005 
Hoofd Remote Sensing 
Rijkswaterstaat
2005-2015 
Nederlandse afgevaardigde bij 
het Copernicusprogramma van 
de Europese Commissie
2006-2008
Senioradviseur Aardobserva-
tie Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigbouw en Ruimtevaart 
2009-nu
Senioradviseur satellietdata 
toepassingen Netherlands 
Space Office, Den Haag 
2013-2015
Bestuurslid stichting CERES 
(Connecting Earth Role models 
Ensuring Supply).

Hobby’s
Zingen, tennissen en zwemmen

Lid van 
Club Scheveningen

Marlène van Benthem heeft als doel dat nog dit jaar 34.000 meisjes kunnen lezen 

met My Book Buddy, net zoveel als het aantal leden van Soroptimist International 

Europe. In maart zat ze op vijfduizend. “Ik moet er nog even een boost aan geven.”

Ruimtevaart draagt ook 
bij aan vrouwenrechten

g e d r e v e n  s o r o p t i m i s t  p r o g r a m m a d i r e c t e u r  b i j  s i e
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Bij SI Europe werkt ze als program-
madirecteur samen met de president 
van de federatie, de Italiaanse Maria 
Elisabetta de Franciscis. Ze zien elkaar 
tijdens de jaarlijkse internationale bij-
eenkomst waar het bestuur van de fe-
deratie verantwoording aflegt aan de 
gouverneurs van de aangesloten lan-
den. Verder is er af en toe een verga-
dering op het hoofdkantoor in Genève 
en vooral veel contact via Skype, e-mail 
en WhatsApp. Als programmadirec-
teur heeft Marlène de taak om ervoor 
te zorgen dat de 62 landen van de fe-
deratie projecten oppakken die bijdra-
gen aan het thema dat de president 
heeft gekozen voor haar bestuursperi-

ode: Soroptimists invest in Education. 
Ze stuurt en ondersteunt de clubs en 
stimuleert dat ze hun projecten op de 
juiste manier rapporteren. Dat laatste 
gaat nog vaak niet goed.

Marlène: “Projecten zijn onze raison 
d’être, zonder een project is een club 
ten dode opgeschreven. We zijn geen 
lobbyorganisatie die pratend dingen 
voor elkaar krijgt, we zijn doeners die 
weten wat speelt in de samenleving en 
wat er moet veranderen. Het bijzon-
dere van het Soroptimisme is dat we 
de hoogste consultatieve status bij de 
Verenigde Naties hebben en onze be-
vindingen daar aan de orde kunnen 

stellen. Het is dan ook van het groot-
ste belang dat we over onze projecten 
rapporteren. Onze positie bij de VN is 
er volledig van afhankelijk. Ik denk dat 
veel Soroptimisten onvoldoende snap-
pen hoe belangrijk het is, anders zou-
den ze met meer zorg hun projectfor-
mulieren invullen.”

Bibliotheken
Naast de vele lokale en nationale pro-
jecten is er dit jaar voor het eerst een 
Europees project, georganiseerd door 
de federatie. SI Europe wil samen met 
de organisatie My Book Buddy ongelet-
terdheid bestrijden door het stimuleren 

van lezen en door bibliotheken op scho-
len beschikbaar te maken in alle landen 
van SI Europe en hun friendshiplinks. 
De Europese Soroptimisten hebben er 
hoog op ingezet: tijdens de governors 
meeting in 2016 is afgesproken dat 
met het project 34.000 meisjes bereikt 
moeten worden, evenveel als het aan-
tal leden van de federatie. “Een waan-
zinnige ambitie,” zegt Marlène, maar 
ze vindt het een fantastisch project. 
“Ik heb nu aanvragen voor in totaal 
tienduizend kinderen, de helft daarvan 
is meisje. Op UN Literacy Day, 8 sep-
tember, wil ik dat de SIE-president bij 
UNESCO in Parijs trots ons eindresul-

Dossier

Hoe zit Soroptimist 
International in elkaar?

Wereldwijd zijn er vier federaties: Eu-
ropa, Amerika, South West Pacific en 
Great Britain & Ireland. Landen beslui-
ten zelf bij welke federatie ze zich willen 
aansluiten. Wereldwijd zijn 134 landen 
aangesloten, waarvan 62 bij Europa. 
Europa is de grootste federatie. Duits-
land is met ongeveer 220 clubs de 
grootste Unie, Nederland staat op de 
derde plaats. IJsland heeft de meeste 
leden per hoofd van de bevolking we-
reldwijd: o,7 % van alle  vrouwen is lid, 
in Nederland is dat 0,07%!

Op de VN-kantoren in New York, 
Genève, Rome, Wenen, Nairobi en 
Parijs werken vertegenwoordigers van 
Soroptimist International. Ze komen 
op voor de rechten van vrouwen op de 
gebieden gendergelijkheid, duurzame 
ontwikkeling, ontwikkelingssamenwer-
king, mensenhandel, migratie, onder-
wijs, vergrijzing en vrede en veiligheid. 
Als niet-gouvernementele organisatie 
(ngo) heeft Soroptimist International 
bij de VN een consultatieve status. 
De SI-vertegenwoordigers hebben het 
recht om VN-conferenties en vergade-
ringen bij te wonen, schriftelijke ver-
klaringen en rapporten in te dienen, 
mondelinge tussenkomsten te houden 
en panelgesprekken te organiseren in 
VN-gebouwen.

Het bestuur van de koepelorganisatie 
Soroptimist International wordt ge-
vormd door de presidenten van de vier 
federaties, plus van elke federatie de 
immediate past president (vorige pre-
sident) en de president elect (volgende 
president). Op 29 juli 2017 wordt de 
Nederlandse Mariet Verhoef in Rotter-
dam geïnaugureerd als president van 
Soroptimist International. 

taat kan melden. Het moet lukken!”We 
zouden als Soroptimisten onze kennis 
meer zichtbaar moeten maken, vindt 
Marlène. Onder meer om Mariet Ver-
hoef te kunnen ondersteunen, die 
vanaf 29 juli twee jaar president van 
Soroptimist International zal zijn. Hoe 
kunnen Nederlandse Soroptimisten 
dat doen? Marlène: “Mariets thema is 
water. Ze wil bereiken dat vrouwen op 
alle niveaus van het waterbeheer gaan 
meebeslissen, bij de overheid, ngo’s, 
in het onderwijs, in de wetenschap en 
gewoon in de uitvoering. Misschien 
kunnen we de expertise delen in com-
munities over water en onderwijs. Dat 
kan een digitale omgeving zijn waarin 
mensen hun profiel kunnen zetten, zo-
dat voor Mariet duidelijk wordt welke 
expertise we hebben en op wie ze een 
beroep kan doen. Binnen een commu-
nity kunnen Soroptimisten met elkaar 
in gesprek gaan, met een visie komen 
over wat goed en niet goed gaat, wat de 
trends zijn en daarover publiceren. Een 
soort Soroptimist Academy. Daarmee 
geven we Mariet voor haar advocacy-
team een onderbouwd verhaal waar-
mee ze naar de VN kan.” Enthousiast: 
“Dat zou fantastisch zijn, dat zou ik er 
nog wel bij willen doen!” 

Hoe houden we invloed?

Wil je dat de Soroptimisten invloed houden bij de Verenigde Naties? Vul dan 
van elk project een Project Focus Report (PFR) in op www.soroptimisteuro-
pe.org. Geef aan welk probleem je oplost, bijvoorbeeld het terugdringen van 
analfabetisme omdat ongeletterde meisjes jong worden uitgehuwelijkt, veel 
te jong kinderen krijgen, grote gezondheidsproblemen ontwikkelen en nooit 
economisch zelfstandig kunnen worden. Geef ook aan hoe je het probleem 
wilt oplossen: bijvoorbeeld door meisjes te leren lezen. En geef aan hoeveel 
meisjes je met het project hebt geholpen. De PFR’s kunnen zichtbaar maken 
dat een probleem in veel landen speelt en dat het dus niet met wat geld 
opgelost kan worden. Landelijk kunnen Soroptimisten hun regering vragen 
om het onderwerp aan de orde te stellen in een internationale vergadering. 
Wereldwijd kan SI het inbrengen bij de VN.

‘HET IS VAN HET 

GROOTSTE BELANG 

DAT WE OVER 

ONZE PROJECTEN 

RAPPORTEREN. ONZE 

POSITIE BIJ DE VN IS 

ER VOLLEDIG VAN 

AFHANKELIJK.’
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onderden vrouwelijke pro-
fessionals uit Europa ko-
men in het weekend van 
14 tot en met 16 septem-

ber naar Friesland om de vriendschap 
te vieren, éen van de pijlers van het 
Soroptimisme. Voor een soepel ver-
loop van de organisatie van dit evene-
ment, zijn er diverse werkgroepen sa-
mengesteld en gezamenlijk werken we 
aan een inspirerend programma met 
als centraal punt Leeuwarden. Om al-

September 2018, het klinkt nog zo ver weg, maar het ‘dreamteam’ van zo’n dertig Soropti-

misten van diverse, vooral Noordelijke, clubs is vol op stoom met het organiseren van wat 

de meest inspirerende, fantastische en feestelijke Friendship Days aller tijden gaat worden 

in de Culturele Hoofstad van Europa, Leeuwarden. Een evenement met een gouden randje 

want 2018 is tevens het lustrumjaar van onze Unie wanneer we ons 90-jarig bestaan vieren!

vast een tipje van de sluier op te lich-
ten: de openingsceremonie is in het 
Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden en 
hoogleraar mensenrechten Felisa Tib-
bits is keynote speaker tijdens een in-
teractief symposium in de Harmonie. 
Het hele weekend worden diverse acti-
viteiten, excursies en workshops door 
heel Friesland georganiseerd. Het cen-
trale thema van de Friendship Days 
Leeuwarden 2018 (FSDL18) is Empo-
werment: het bevorderen van zelfred-
zaamheid en het vinden en vergroten 
van de eigen kracht en capaciteiten. 
Tijdens de Wintervergadering hebben 
we vol trots het FSDL18 logo gepresen-
teerd. Het logo verbeeldt onze Empo-
werment en het verspreiden van onze 
idealen. De paardenbloem staat sym-
bool voor de FSDL18: samen vormen 
we een geheel. We maken duidelijk dat 
we niet alleen zijn, dat we verbonden 
zijn met elkaar door lid te zijn van een 

wereldwijde service organisatie die 
zich met alle verzamelde kennis en 
kunde inzet om de wereld voor vrou-
wen en meisjes een stukje beter te ma-
ken. Vervolgens zorgen we er samen, 
wereldwijd, voor dat onze ideologie 
verder verspreid wordt. Dus: save the 
date en kom naar de FSDL18! Heeft 
jouw club Friendship Links, informeer 
ze dan alvast over de datum en no-
dig ze uit! Want tijdens de Friendship 
Days in Leeuwarden in 2018 ontmoe-
ten en inspireren we elkaar en komen 
we samen weer tot nieuwe inzichten! 
De organisatie van de Friendship Days 
is een prachtige, creatieve klus met 
een uniek karakter. Heb je interesse 
om mee te werken aan dit geweldige 
internationale event? Stuur dan een 
mail naar sie2018fsd@gmail.com. 

Esther Aarse
SI Club De Reestlanden

14 t/m 16 september 2018: 
Friendship Days Leeuwarden

Unie

creëerd. Er is een atelier in de kunst-
kas, een terras, een heerlijke binnen-
kas en een bibliotheek. In het (inloop-)
atelier wordt geschilderd en geboet-
seerd en worden workshops gegeven. 
De B&B en het restaurant zijn er voor 
toeristen, maar geeft ook familie de 
mogelijkheid bij de bewoners te blij-
ven. De toeristische mogelijkheden 
in de buurt geven alle ruimte voor 
een plezierig verblijf. Voor meer infor-
matie over Kim en haar bedrijf kunt 
je kijken op de website. Er zijn onder 
meer een paar leuke filmpjes te zien:  
www.landgoedrijckholt.nl.

e toegang naar Landgoed 
Rijckholt is een prachtige 
oprijlaan die leidt naar een 
parkachtige omgeving met 

kippen, schapen en ezels. Zo’n veer-
tig ouderen wonen in appartementen 
in tien verschillende gebouwen die 
verspreid liggen op het terrein van ze-
ven hectare. Het landgoed, gelegen in 
Geersdijk op Noord-Beveland is zowel 
een bedrijf als de woonplek van Kim, 

lid van club De Bevelanden. 
Haar werkdag begint 

vaak zoals bij veel 
vrouwen met het 
wegbrengen van de 
kinderen naar de 
kinderopvang – die 
zich in dit geval op 

het terrein van het 
landgoed bevindt. 

Kim: “Het voelt hier 
niet als een bedrijf maar 

als thuis. Deze bijzondere plek, geërfd 
van mijn grootouders, is een heerlijke 
omgeving waar veel mensen zich thuis 
voelen. Bewoners, medewerkers, toe-
risten, gasten van het restaurant en 
mensen uit de buurt. Door de ruime 
opzet hebben we grote diversiteit in 
appartementen, prijzen en gebouwen. 
Je merkt wel dat de bewoners iets ge-
meenschappelijks hebben. Zelfstan-

dig blijven, veel privacy. Ieder-
een heeft zijn eigen sociale 
contacten, op loopafstand.”

Vrijheid
Landgoed Rijckholt is vooral 
een woonzorggemeenschap 
voor ouderen, waar mensen 
zelfstandig kunnen blijven 
wonen en toch alle zorg krij-
gen die ze nodig hebben. “Als 
het thuis niet meer gaat en 
een opname in het verpleeg-
huis dreigt, gaan veel kinde-
ren op zoek. Want ‘Mama 
wilde echt nooit naar het ver-
pleeghuis’. En dan komen ze 
vaak hier terecht. Hier kun je 
met een verpleeghuisindicatie in een 
eigen appartement zelfstandig wo-
nen. We regisseren de dag, geven de 
zorg op het moment dat het nodig is 
en garanderen respect en privacy. En 
met het restaurant en veel activiteiten 
hebben bewoners het gevoel dat ze 
vrijheid houden.” Maar ook mensen 
met een minder intensieve zorgvraag 
kunnen bij Kim terecht. Tijdens een 
uitgebreide intake wordt eerst gekeken 
wat de vraag is en daar wordt een pas-
sende plek bij gezocht. Verschillende 
activiteiten zorgen ervoor dat er op 
het terrein een dorpse sfeer wordt ge-

Kim Lustermans-Bakker (36), arts en familiemens, heeft in 2010 het familiebedrijf van haar 

ouders overgenomen. Een woongemeenschap voor ouderen, een B&B, een restaurant en een 

kinderopvang op Landgoed Rijckholt van de familie. In 2014 stond zij in de VIVA top 400.

‘Zou je hier zelf niet willen wonen’
z e e u w s  l a n d g o e d  r i j c k h o l t  v o o r  j o n g  e n  o u d
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 EMPOWERMENT:  

HET GEVOEL CONTROLE TE 

HEBBEN OVER JE EIGEN 

SITUATIE, VERTROUWEN IN 

JE EIGEN CAPACITEITEN OM 

IETS TE BEREIKEN EN HET 

GEVOEL, DAT WAT JE WILT 

BEREIKEN OOK BIJ JE PAST, 

DAT JE ER ZELF VOOR KIEST.
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Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: Julia Voskuil

n het oog springt nieuwkomer 
‘Free a Girl’ met een kooi van 2x1 
meter, werkplek van vele jonge 
vrouwen en meisjes in de prosti-

tutie. Deze ‘lock me up’ kooi realiseert 
enorme media-aandacht en fond-
senwerving. Bij afsluiter Syrië ‘Back 
to School’ worden de collectebollen 
na drie jaar dienst ingeleverd én kun 
je met een VR-bril rondkijken in een 
vluchtelingenkamp. 

Om 10 uur opent president Evelyn van 
Royen de vergadering. Met 270 aanwe-
zigen, van wie zo’n 25 vrouwen voor de 
eerste keer, een enorme opkomst. Na 
een minuut stilte voor de overledenen 
van het afgelopen jaar neemt Evelyn 
ons mee in haar visie. Een visie, zo be-
nadrukt zij, die je nooit alleen maakt, 
maar als bestuur. Kernwoorden zijn: 
zichtbaar zijn, inhoudelijke verbinding, 
samenwerken, vernieuwing en extern 
gericht. “Een algemene trend is terug-
loop in ledenaantal en dat heeft niet 
alleen consequenties voor inkomsten, 
maar betekent ook minder wappe-
rende handen en mondige stemmen. 
Mensen zijn lastig warm te krijgen 
voor deelname in commissies. Mee-
werken in concrete, club overstijgende 
projecten, zoals de organisatie van de 
Friendshipdays 2018, spreekt meer 
aan.” Evelyn roept de aanwezigen 
vooral op om “mee te denken, mail 
ons, kom met oplossingen”. 

In de centrale ruimte voor de vergaderzaal van Van der Valk in Veenendaal gonst het al 

vroeg van vrouwen, bezig met het inrichten van de verkoop- en informatietafels. Leden 

vragen met banners en folders aandacht voor nieuwe en bestaande projecten. 

Visie Uniebestuur extern gericht en veel nieuwe goede doelen

Meten is weten
De nieuwe website moet een grote rol 
spelen in onze zichtbaarheid. “Dan 
moeten we helder laten zien wat de 
impact is van alles wat we doen! Met 
één druk op de knop kunnen we data 
genereren uit de website. Aantonen 
hoeveel vrouwen en meisjes aantoon-
baar profijt hebben van een project, 
hoeveel geld er voor een goed doel is 

opgehaald. Maar, dan moeten dus wel 
PFR’s (Programme Focus Reports) 
ingevuld worden, en juist ingevuld 
worden. Verkeerd ingevoerde getallen 
kunnen het beeld ernstig vertekenen, 
of zelfs teniet doen! Zo kunnen we de 
buitenwereld laten zien wie wij zijn, 
waarom we meetellen. Aan de poli-
tiek, maar ook aan adverteerders en 
sponsoren.”

Evelyn toonde vol trots het Sociaal Jaar-
verslag, gevuld met korte informatieve 
teksten en veel foto’s, waarin veel as-
pecten van het Soroptimisme aan bod 
komen. Helma Coolman verzorgde de 
complete inhoud, de advertenties wer-
den geworven door Sigrid Koeleman. 
“Helemaal kostenneutraal tot stand 
gekomen, door adverteerders. Het zoe-
ken naar alternatieve geldstromen kán 
dus. Dit blad is interessant voor po-
tentiële leden en mogelijke sponsoren. 
Deel het uit; op het stadhuis, bij huis-
artsen, tandartsen, plaatsen waar veel 
vrouwen komen. Doe er een sticker op 
met je eigen clubinfo.” Ook de verdere 
agendapunten verlopen goed geregis-
seerd. Stemmen op de kandidaten, 
vaststellen van diverse agendapunten 
met het tellen van de stembriefjes. 
Evelyns daadkracht komt naar voren 
als ze paar keer ‘geen vragen’ direct 
voor een voorstem aanziet. “Oeps, ik 
doe het in mijn eentje, maar jullie heb-
ben ook wat te zeggen. Laat die stem-
briefjes maar zien”. Penningmeester 
Marianne Reintjes loodst iedereen 
door de financiële stukken en zet de 
wijzigingen in de manier van vastleg-
gen van de cijfers uiteen. Dat maakt 
de inkomsten en uitgaven transparan-
ter, waardoor sneller ingrijpen in de 
kosten mogelijk is. Het besluit van het 
bestuur om de peildatum voor het le-
denaantal naar voren te halen naar 30 
maart, roept veel vragen en bezwaren 
op. Voordeel is dat er een realistische-
re begroting kan worden opgesteld. 
Clubs zullen zelf hun statuten moeten 
bekijken of zij iets moeten aanpassen 
in de opzegtermijn. 

Zwevende leden
Ineke Hofwegen licht de nieuwe pilot 

toe: de ‘zwevende leden’, leden zon-
der club. Soroptimisten die wel onze 
doelstellingen steunen, maar die zich 
niet meer thuis voelen in hun club of 
er geen behoefte aan hebben. Om 
hen toch te behouden is er als tweeja-
rig experiment ‘Unie(ke)e leden’. Deze 
leden betalen een lagere contributie, 
hebben toegang tot de website, ont-
vangen De Soroptimist en Unieberich-
ten en kunnen aan lopende projecten 
deelnemen. “Betrek hen ook en nodig 
hen uit bij interessante lezingen”, no-
digt Ineke ons uit. “In de praktijk kij-
ken we hoe we deze leden weer naar 
actief lidmaatschap kunnen bewegen. 
We moeten zoeken, investeren. Laat 
oude patronen los over relatie wonen 
en werken in een clubregio. Geef deze 
pilot een kans”. Ineke vraagt iedereen 
vooral te mailen met voorstellen en 
ideeën: assessor@soroptimist.nl. 

Friendshipdays 14 – 16 september 
2018 Leeuwarden
Riek van der Vlag onthult ‘als ‘schip-
per’ van een dreamteam van dertig 
vrouwen voor de Friendship Days het 
door Hinke Veenstra van SI Friesland-
Zuidwesthoek ontworpen logo. Adrie 
Plooy toont de nieuwe website, waar-
van de opbouw en navigatie vast-
staan. Een modern uiterlijk, goed te 
onderhouden of aan te passen aan 
veranderende behoefte of inzichten. 
Na de live-gang gaat de projectgroep 
aan de slag met betaal-, doneer-, help 
mee-, en adverteermogelijkheden. Adrie 
Plooy en Christien Reeling krijgen een 
staande ovatie voor al hun werk en 
inspanningen. Hekkensluiter van het 
ochtendprogramma is club ’s-Graven-
hage, gastvrouw van de Inspirada op 
10 juni. Met een gelikte en uitnodigen-

w i n t e r v e r g a d e r i n g  2 0 1 7  i n  v e e n e n d a a l

de presentatie geven ze inzicht in een 
stukje historie (deze club wordt 90 
jaar!) en het programma op deze dag. 
Het middagprogramma wordt gevuld 
met alle bestaande en nieuwe acties 
die wij ondernemen om onze missie 
waar te maken: het ondersteunen van 
vrouwen en meisjes met onderwijs, 
de weg naar zelfstandigheid en eco-
nomische onafhankelijkheid. Daarover 
lees je alles elders in dit blad. Speci-
ale aandacht is er voor de afsluiting 
van de succesvolle actie Syrië ‘Back 
to School’, met de onthulling van het 
eindbedrag: € 501.000,-

Unie

‘MINDER LEDEN BETEKENT MINDER  

WAPPERENDE HANDEN EN MONDIGE STEMMEN’

 Evelyn van Royen opent de vergadering.
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€ 6.000,- voor 
hulphonden
Club Noordwest-Veluwe organiseerde een 
inspirerende avond in het kader van de 
‘Dag van de Rechten van de Mens’. Peter 
van Uhm, ambassadeur van Hulphond Ne-
derland en Commandant der Strijdkrach-
ten b.d. sprak over het thema vrouwen en 
kinderen in oorlogssituaties vanuit zijn per-
soonlijke ervaringen.

Zijn lezing trok een volle zaal in het Regio-
kantoor van de Rabobank in Nijkerk. De heer 
Van Uhm sprak zeer bevlogen over aangrij-
pende situaties die hij en zijn militairen had-
den meegemaakt, vooral waar er kinderen 
en vrouwen bij betrokken waren. Sommigen 
van de militairen zijn door deze oorlogserva-
ringen getraumatiseerd geraakt. Onder meer 
voor hen zijn de honden van Stichting Hul-
phond Nederland een belangrijke steun.Aan 
het eind van deze zeer boeiende lezing kon-
den de dames van de club Noordwest-Ve-
luwe een cheque overhandigen van maar 
liefst € 6.000,- ! Dit fantastische bedrag was 
mede mogelijk omdat Rabobank Randmeren 
de locatie/auditorium, personeel en catering 
kosteloos ter beschikking stelde. Ook de op-
brengst van het boek van Peter van Uhm: ‘Ik 
koos het wapen’, wat erg goed verkocht en 
door hem gesigneerd werd, is voor de stich-
ting. 

Mary Oskam-Plantenga
club Noordwest Veluwe 

Club- en regionieuws

Club Arnhem helpt Molukse stichting 
Club Arnhem heeft in 2016 twee fondsen-
wervingsactiviteiten georganiseerd waar-
mee zij de Stichting Save Home onder-
steunt. Save Home is een Nederlandse 
stichting die zich ten doel stelt Ambonese 
slachtoffers van seksueel geweld tijdelijk 
op te vangen en te begeleiden. Zodat zij na 
zo’n traumatische ervaring in staat zijn hun 
eigen leven weer op te pakken. 

Om met de slachtoffers in contact te komen 
én om het contact met hen te behouden, had Save Home dringend behoefte aan enkele 
bromfietsen. Club Arnhem heeft de aanschaf ervan afgelopen jaar kunnen bekostigen 
door het vertonen van de film Philomena op 5 april en het organiseren van een Moluk-
se middag op zondag 13 november op Landgoed Bronbeek. Beide evenementen zijn 
geslaagd te noemen: de opbrengsten maakten de aanschaf van de twee bromfietsen 
mogelijk!

Molleke Willems
club Arnhem

Benefiet hockeytoernooi voor
Stichting Het Vergeten Kind 
Club Bussum e.o., Lions-
club Huizen en de Gooi-
sche Hockeyclub organise-
ren op 15 juli het Hockey 
Holiday familiehockey toer-
nooi ten bate van Stichting 
Het Vergeten Kind. Deze 
stichting verzorgt (onder 
meer) zomervakanties 
voor kinderen die dat van-
uit thuis niet meekrijgen. 
En ‘thuis’ is vaak al een cri-
sisopvang of kindertehuis. 

Het toernooi is bij de Gooi-
sche Hockeyclub in Bussum 
en je hoeft helemaal niet 
(goed) te kunnen hockey-
en, want gezelligheid en het 
goede doel staan voorop. Je 
speelt met vijf spelers in een 
team. Meld je aan via de QR of op de Hockey Holiday pagina op Facebook!

Zomervakantie is voor veel kinderen een fijne tijd. Even zes weken geen school, maar lekker 
buiten spelen, dagjes uit of met vakantie. Voor ruim 50.000 kinderen in ons land is het ech-
ter geen fijne tijd. Voor hen is het zes weken ‘uitzitten’ totdat ze weer naar school mogen. 
Er is geen geld voor vakantie. Voor € 400,- per kind hebben zij via Stichting Het Vergeten 
Kind een week echt vakantie. Zie www.hetvergetenkind.nl.

Aimee Vegter-Van Ahee
club Bussum e.o.
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 Inspirada Instawalk 
Verzorgd door clublid Jarina, onze 
social media specialist. 

 Designroute 
De styliste, interieurontwerper en 
trendwatcher Vanessa Kervezee 
stelt speciaal voor de Inspirada een 
designroute samen waarin onderne-
mende vakvrouwen centraal staan.

 Grondwetwandeling 
Deze wandelroute van het Haagse 
Grondwetpad beslaat 22 locaties. 
De locaties hebben allemaal een re-
latie met de Grondwet en liggen op 
loopafstand van Binnenhof en om-
geving.

  Rondleiding Ridderzaal, Eerste 
en Tweede Kamer en Binnenhof

Wandel over het Binnenhof en breng 
een bezoek aan de Ridderzaal, de 
Eerste en de Tweede Kamer zodat de 
Inspirada een residentieel tintje krijgt.

 Rondleiding Humanity House 
In het Humanity House staan de erva-
ringen van vluchtelingen centraal. Er-
vaar de ontberingen en onzekerheid tij-
dens de rondleiding, die wordt gevolgd 
door een lezing over vluchtelingen. 

 In gesprek met vrouwen die uitge-
zonden zijn voor Vrede en Recht
Ervaringsdeskundigen op het gebied 
van women, peace and security delen 
hun ervaringen en gaan met jullie in ge-
sprek over hun rol. Met medewerking 
van vakvrouwen van de Ministeries van 
Defensie en Veiligheid en Justitie.

  Ontmoeten en ervaringen  
uitwisselen

Kom in contact met Haagse vrouwen. 
Deel, leer, participeer en inspireer.

��Rondleiding met de gele tram
Stap in de tram en laat je meevoeren 
door de stad en haar geschiedenis. 
Wees scherp, want tijdens de rit wordt 
er een quiz gehouden.

Op zaterdag 10 juni wordt de Zomervergadering georganiseerd door club ’s-Graven-

hage. Voor meer informatie over de locatie, het programma en het aanmelden voor 

deze dag ga naar www.soroptimistclubsgravenhage.nl/inspirada-2017. De kosten 

voor het ochtendgedeelte, lunch en middagprogramma bedragen € 55,-. Als je je vóór 

11 mei 2017 aanmeldt betaal je slechts € 45,- in plaats van € 55,-. Mocht je ’s middags 

verhinderd zijn, dan betaal je voor het ochtendgedeelte en de lunch € 20,-.

Unie

�Ooievaart 
Verzorgd door Stichting De Ooie-
vaart. Deze Haagse vrijwilligersorga-
nisatie laat het gezicht van Den Haag 
vanaf het water zien tijdens rondvaar-
ten door Den Haag.

Inspirada 2017
10 juni in ’s-Gravenhage:  
Vrouw, Vrede en Recht

Activiteiten middagprogramma

route van ‘De Ooievaart’ 



2524 De Soroptimist - april 2017De Soroptimist - april 2017

meen Handelsblad met als titel ‘De Blij-
moedige Zusteren’. Wynaendts Franc-
ken-Deyserinck beschreef hoe zij tijdens 
haar reis een Amerikaanse vrouw sprak 
over het Soroptimisme: ‘Dat ik in Neder-
land wél van de Rotarians had gehoord, 
maar niet van hun vrouwelijke even-
beelden, kon ze moeilijk verkroppen. 
En ’t heeft me heel wat gekost om me 
te verzetten tegen de dwingende sug-
gestie in ons land de ‘professionals’ te 
gaan bijeentrommelen. Maar als ik dan 
in Parijs kwam, moest ik er toch kennis 
mee maken, […]. Voor ’n Amerikaan-
sche liggen Den Haag en Parijs zoowat 
naast de deur […].’ Eenmaal terug in 
Nederland ontving Wynaendts Franc-
ken-Deyserinck al snel een uitnodiging 
van de Soroptimist Club Parijs. ‘Diner 
du 17 Mai Soroptimist Club, 8 rue Jean 
Goujon 8 heure. Invitée de la Présidente 
Madame le Docteur A. Noël.’ Met deze 
uitnodiging van de bekende arts (plas-
tisch chirurg) Madame dr. Noël op zak, 
vertrok Welmoet Wynaendts Francken-
Deyserinck in het voorjaar van 1927 naar 
Parijs. ‘In een bescheiden gemeubileerd 
vertrek kwam men bijeen en het werd 
den gasten al heel makkelijk gemaakt, 
aangezien alle leden een groot geelzij-
den lint droegen, waarop naam en qua-
liteit. En zie nauw was ik aan een der 
vice-presidenten voorgesteld of daar 
klonken al namen van wederzijdsche 
Nederlandsche bekenden en vrienden, 
namen die klonken als een klok en 
waardoor je je dadelijk ‘thuis’ voelde. 
Ook verder gaat de kennismaking on-
gedwongen en makkelijk.’ De ontmoe-

ting zette haar aan het denken en Wy-
naendts Francken-Deyserinck stemde 
in een Nederlandse Soroptimistclub te 
gaan organiseren. Zij vond dit belang-
rijk omdat ‘[…] er niet genoeg gearbeid 
kan worden aan het net van draden, dat 
internationaal gespannen moet worden 
tussen alle mogelijke groepen, willen we 
ooit den wereldvrede naderen.’

‘Inaugureele lunch’
Later dat jaar is de eerste Soroptimist-
club in Nederland een feit. De Haagsche 
Courant kondigde op 25 november 1927 
aan: ‘Op zondag 27 dezer zal in den hui-
ze Anjema alhier de inaugureele lunch 
plaats hebben van de eerste Nederland-
sche Club van beroepsvrouwen, welke 
club de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht omvat. Een tweede club Noord-
Holland is in voorbereiding.’ De Ne-
derlandse Soroptimisten kozen er voor 
de naam uit te leggen als ‘blijmoedige 
zusters’, net als de Parijse Soroptimis-
ten dat doen, volgens Wynaendst Fran-
cken-Deyserinck. ‘Soroptimist is een 
woord van Amerikaanschen oorsprong, 
door Mr Morrow, den oprichter van de 
Amerikaansche Rotary-beweging in de 
vrouwenwereld samengesteld uit de 
woorden ‘sorores’, dat betekent zusters, 
en ‘optimae’ wat de beste beteekent. 
De Nederlandsche Soroptimist Club zal 
echter voor het woord ‘optimae’ dat een 
Latijnsche overzetting is van het Fran-
sche woord optimist, de blijmoedige 
lezen, zoodat we de Soroptimist Club in 
goed Hollandsch de club van blijmoe-
dige zusters zouden kunnen noemen, in 
de beteekenis van een vereeniging van 
arbeidende vrouwen, die alle met blij-
moedigheid haar taak vervullen.’ 

Net van draden
Welmoet Wynaendts Francken-Dyse-
rinck werd de eerste presidente van de 
Soroptimistclub in Nederland. In het Al-
gemeen Handelsblad van 28 november 

1927 kondigden de Soroptimsten aan: 
‘De bijeenkomsten van de club worden 
iederen tweeden Zondag van de maand 
gehouden tusschen 12 en 16 uur in res-
taurant Anjema op de Lange Vijver-
berg, waar tevens door de leden geza-
menlijk de lunch gebruikt wordt. Waar 
reeds stemmen zijn opgegaan dat de 
Soroptimist Club niet anders zou zijn 
dan een troepje zich vervelende Haag-
sche dames, die blijkbaar niets anders 
en nuttigers te doen hebben dan met 
elkaar te lunchen, voelen we ons ver-
plicht hierbij artikel 16 en artikel 17 van 
het Huishoudelijk Reglement te ver-
melden’, waarbij werd verwezen naar 
enkele taken en afspraken die daarin 
waren vastgelegd. Naast Welmoet 
Wynaendts Francken-Deyserinck be-
stond het eerste bestuur uit de dames 
dr. M.E. Lulius van Goor, A. Verhagen, 
C.P. Knottenbelt, Th.J.E. van Aken, jkvr. 

e dames die aan de wieg 
stonden van het Soropti-
misme in Nederland waren 
stuk voor stuk bijzonder en 
vooruitstrevend. Zij waren 

werkzaam als jurist, arts, in de gezond-
heidszorg, in de politiek, als beeldend 
kunstenaar, (uitvoerend) musicus, actri-
ce, in de wetenschap, in het onderwijs, 
en bij verschillende instellingen voor 
kunst en cultuur. In vroeger jaren was 
geregeld dat de vrouw van de Haagse 
burgemeester (bijzonder) lid van de 
Soroptimisten was, evenals functiona-
rissen aan het hof. Tot bekende Haagse 
Soroptimisten behoorden Welmoet Wy-
naendts Francken-Deyserinck, opricht-
ster van de Haagse club, Elisabeth Brug-

sma, arts en initiatiefneemster voor een 
flatgebouw voor werkende vrouwen en 
ook politica Marga Klompé. Zij hield in 
1960 een voordracht voor de leden over 
een onderwerp dat momenteel weer 
actueel is, getiteld ‘Het vluchtelingen-
probleem.’ In dit jubileumjaar een korte 
schets van hoe en met wie het allemaal 
begon bij de oudste Soroptimistclub in 
Nederland: club ’s-Gravenhage. 

Blijmoedige Zusteren
Journaliste Welmoet Wynaendts Fran-
cken-Deyserinck (1876-1956) leerde tij-
dens een werkbezoek aan Amerika het 
Soroptimisme kennen. Zij publiceerde 
er op 26 november 1927, de dag voor de 
oprichting, een artikel over in het Alge-

Tekst: Madelief Hohé
Foto’s / bronnen: 

Archief club ’s-Gravenhage
Kranten via www.kb.nl

In 2017 vieren we dat 90 jaar geleden, in 1927, de eerste Soroptimistclub werd opgericht 

in Nederland. Dit was in ’s-Gravenhage, zes jaar nadat de eerste club werd opgericht in 

Californië. Wij zijn er trots op dat wij op 10 juni de Inspirada mogen organiseren. Van-

zelfsprekend in hartje Den Haag. Er is gekozen voor een programma dat direct verband 

houdt met onze clubwaarden en de stad ’s-Gravenhage: Vrouw, Vrede en Recht. 

‘Een net van draden om de wereldvrede te naderen’

Oprichtingsfoto van het eerste bestuur van club ’s-Gravenhage, gemaakt tijdens de 
inauguratie. Zittend v.l.n.r. mevrouw Van Athen, Suzanne Noël, dr. Van der Wijk van 
de Rotaryclub, voorzitter Wijnaendts Francken en de Italiaanse afgevaardigde mevrouw 
Da Rios. Daarachter de Engelse afgevaardigde dr. Ann Gilliath, vice-president Lulius van 
Goor, mevrouw Knottenbelt, mr. Elias, mevrouw Laman Trip en miss. Gordon Holmes.

dr. B. Elias en W.J. Laman Trip-Nolen. 
Enkele andere leden van de beginjaren 
waren: Clasina Kluyver (lid sinds 1927), 
tijdens de Eerste Wereldoorlog lid van 
de ‘Nederlandse Anti-Oorlog Raad; 
dr J.S.A.M. Knoop (1927), vrouwen-
arts; Marie Muntendam-Isebree Moens 
(1927), tandarts; ir. Catharina Pontier 
(1927), hoofdingenieur bij de Octrooi-
raad; jkvr. Jacoba Repelaer van Driel 
(1927) en Gerharda Rueb (1927), con-
certzangeres. De wereldvrede die Wel-
moet Wynaendts Francken-Deyserinck 
nastreefde is nog niet bereikt, maar 
deze ‘blijmoedige zusteren’ zorgden 
wel degelijk voor ‘een net van draden’, 
dat in de 90 jaar dat het Soroptimisme 
in Nederland bestaat, steeds wijder en 
krachtiger werd gesponnen.   

1927–2017: 90 jaar Soroptimisme in Nederland

Prinses Juliana op bezoek bij de Soroptimisten in 1996.
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Een voorjaarsstorm trekt over ons land als ik Esther Aarse ontmoet, webmaster en PR-

vrouw van club De Reestlanden. “Onze club is genoemd naar de beek De Reest”, steekt 

Esther van wal. “Ooit was er één club voor de hele provincie Drenthe, in de hoofdstad 

Assen. Met veel leden uit Emmen bleef een nieuwe club met die naam niet lang uit. 

elkaar ontmoeten én leerzaam!” Haar 
enthousiasme klinkt in alles door. Hoe 
houd je het aanbod voor Vrouwen-
scala groot en divers? “We hebben een 
aantal actieve leden die op zoek gaan. 
Het moet natuurlijk wel gevarieerd 
zijn, niet alleen maar yoga of klank-
schalen. Wat het makkelijk maakt, is 
dat we onze eigen doelgroep zijn… 
Wat vinden we zelf leuk? Zo heeft vo-
rig jaar een clublid aan haar garagist 
gevraagd of hij een workshop ‘pech 
onderweg’ wilde geven.” Esther ver-
volgt: “Zo’n dag kost veel tijd en inzet. 
Dus het moet wel veel opbrengen. Dat 
betekent dat je een goede prijs én veel 
publiciteit nodig hebt. We leggen bij de 
lokale middenstand de ansichtkaarten 
met de uitnodiging neer. De midden-
stand vragen we om prijzen voor de 
verloting. Dan komen de mooiste din-
gen vanachter de toonbank”, verklaart 
Esther het succes. 

Filmfestival
De Reestlanden doet ook al zeven jaar 
mee met het Soroptimist Film Festival 
voor Kinderen. In 2009 gestart op ini-
tiatief van een aantal clubs uit Noord-
Nederland in Drachten “We gingen 
destijds op bezoek in Drachten en 
waren direct overstag. De eerste jaren 
hadden we 100% de medewerking van 
de bioscoop in Hoogeveen en konden 
we de kinderen gratis laten komen. 
Inmiddels hebben we een fors bud-
get hiervoor gereserveerd, maar het 
mooie is dat het zoveel doelen dient: 

kinderen krijgen de kans een keer naar 
de bioscoop te gaan, ze maken kennis 
met kwaliteitsfilms die ze bekijken met 
klasgenoten, er is aandacht voor de 
rechten van het kind. Er zijn lespakket-
ten van UNICEF beschikbaar, er wordt 
op school over gepraat. En we zetten 
het Soroptimisme op de kaart.” “Het 
is een enorm publiciteitsmoment”, 
vervolgt Esther. “We gaan fysiek langs 
bij alle 18 scholen om posters af te ge-
ven of zelfs op te hangen. Zo houden 
we niet alleen contact met de leer-
krachten, maar spreken ook ouders 
en kinderen en zo brengen we ook het 
Soroptimisme onder de aandacht. Met 
de publiciteit beginnen we rond 20 no-
vember, Dag van de Rechten van het 
Kind. Dan in januari sturen we de ‘facts 
& figures’ en een week voor het festival 
nodigen we de pers uit. In die periode 
geef ik ook veel radio interviews.”

Oversteek
Gedreven vervolgt Esther: “Mijn doel is 
het SFFK als item in het Jeugdjournaal 
te krijgen!” We hebben nu al op zoveel 
plekken het SFFK dat we een grote vlek 
aan het worden zijn met bijna 10.000 
leerlingen.” Het festival is inmiddels 
onder de rivieren opgedoken(Tiel) en 
ook aan de overkant van het IJsselmeer 
uitgerold (Hoorn, Volendam en Edam). 
“De grote wens is nog steeds dat we 
centraal een ‘filmtrog’ kunnen samen-
stellen, maar omdat alle locaties bij 
andere distributeurs films betrekken 
of met andere technieken werken, wor-
den de films lokaal gekozen. We kijken 
alle films zelf, en maken dan pas een 
keuze. We vinden het belangrijk dat 
de keuze aansluit bij het kinderrechten 
thema en dat leerkrachten, ouders en 
kinderen zich goed in de keuze kunnen 
vinden. Daarom gaat er ook altijd na 
afloop van het filmfestival een evalu-

atieformulier naar de scholen.” Wat 
brengt het je als club? Daarover hoeft 
Esther geen seconde na te denken. 
“Het brengt je als club dichter bij el-
kaar. Een hele dag trek je met elkaar en 
de kinderen op, dat is zó inspirerend 
om te doen! Het is een prachtige ma-
nier om je als club lokaal op de kaart 
te zetten, en samen landelijke dekking 
te krijgen.” Hoe werkt de organisatie? 
Er is een overkoepelende stichting 
en er zijn regio-overleggen. Esther: 
“Voor de eenduidigheid wordt alle PR 
centraal ontwikkeld, geschreven en 

vormgegeven: persberichten, website, 
posters. Maar ook draaiboeken! Dus 
je hoeft alleen maar contact te leg-
gen met een filmhuis of bioscoop en 
de scholen. Clubs kunnen zó aanslui-
ten. Mail maar naar mij, e.m.aarse@
planet.nl of naar Luc de Wit: dewit.y@
home.nl.” De stichting is nog op zoek 
naar bevlogen vrouwen om SFFK verder 
uit te rollen. Zowel de secretaris functie 
als de PR functie zijn beschikbaar. Kijk 
voor meer informatie over het SFFK op 
www.sffk.nl of neem contact op met 
Luc de Wit of Esther Aarse.

erdere clubuitbreidingen 
volgden elkaar op. Was 
er eerst, vanaf 1971 nog 
De Reestlanden voor le-
den uit Hoogeveen, Mep-

pel en Ommen, verdere splitsingen 
volgden met eigen clubs Meppel en 
Hardenberg/Ommen Meander. Voor 
de inauguratie van club De Reestlan-
den is ook een symbool ontworpen: 
de Kievitsbloem met een slingerende 
Reest erdoor.” Het klinkt als een fami-
lie-stamboom. Club De Reestlanden 
heeft zichzelf op de kaart gezet met 
het Vrouwenscala, een vrouwenfestival 
dat jaarlijks rond Internationale Vrou-
wendag wordt gehouden. “Dat is nou 

een heel goed voorbeeld van samen-
werking, in dit geval met de Zonta’s uit 
Meppel. Die zijn daar een aantal jaren 
geleden mee begonnen. Een aantal 
van ons is daar naartoe geweest en 
kwamen zó enthousiast terug dat wij 
dat direct hebben opgepakt. De Zon-
ta’s hadden dit gekoppeld aan inter-
nationale vrouwendag en dát was nu 
net iets waar wij als club naar op zoek 
waren.” Er kwam een natuurlijke verde-
ling: in de oneven jaren organiseren 
de Zonta’s dit Vrouwenscala in Mep-
pel, in de even jaren de Soroptimisten 
in Hoogeveen. “Zo’n dag is echt heel 
mooi als invulling voor 8 maart. Voor 
en door vrouwen, een dag voor jezelf, 

Na negende editie SFFK: “Mijn ambitie is het Jeugdjournaal!”

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: club De Reestlanden

Unie

club De Reestlanden                   
Op bezoek bij



2928 De Soroptimist - april 2017De Soroptimist - april 2017

KwARTet zingt voor Syrië B2S 
Vier professionele musici … én een uitverkochte zaal in het MCO in Hilversum: club Bus-
sum was er blij mee, want het leverde op 20 december ruim € 5.600,- op voor Syrië ‘Back-
to School’. Er waren ook Syrische vluchtelingen uitgenodigd omdat een aantal kaartkopers 
hun toegangskaart doneerden. Een prachtig gebaar, dat tot een warme kennismaking leidde! 
In de prachtige studio van het MCO kon het publiek genieten van een speciaal samenge-
steld programma met liederen en verbindende teksten met als thema ‘Vrouwen uit de hele 
wereld’. Het ensemble kwARTet wordt gevormd door vier Soroptimisten, allen professionele 
musici. KwARTet geeft graag ook voor het goede doel van jouw Soroptimistclub een concert.  
Benieuwd naar de ervaringen van club Bussum? Bel Sabine Debrabandere 06 51 29 90 70. Of 
mail naar kwARTet: wandamathilde@gmail.com.

Club- en regionieuwsClub- en regionieuws Club Assen 70 jaar 

Update Lustrum-
project van club 
Paramaribo
Graag geven wij een update van ons lu-
strumproject waarvoor zovele Nederlandse 
Soroptimisten gul hebben gegeven tijdens 
de viering van ons lustrum. Dit project doet 
onderzoek naar de risicofactoren voor dia-
betes mellitus type 2 (diabetes) bij kinderen 
van de vijfde en zesde klas van de basis-
school. 

Als pilot zijn in 2013 enkele scholen in Para-
maribo bezocht en toen kon in 2014 het on-
derzoek vlot starten in de districten Nickerie 
en Coronie (april 2014), Saramacca (oktober 
2015) en Commewijne (april 2016). In totaal 
hebben er 3.229 kinderen deelgenomen. Uit 
een voorlopige analyse blijkt dat circa 44 % 
van de onderzochte kinderen zijn verwezen 
naar de huisarts waarvan 26% te zwaar is en 
18% ondergewicht heeft. De Javaanse kin-
deren hebben het meest overgewicht. Het 
hoogste percentage overgewicht is tot nu 
toe in district Saramacca. Overgewicht komt 
even veel voor bij jongens en meisjes. In ok-
tober 2016 zijn wij in district Para geweest en 
hebben 1200 kinderen onderzocht. De gege-
vens daarvan zijn nog niet verwerkt. Een gro-
ve schatting laat wel zien dat er circa 30% ver-
wijzingen naar de huisarts zijn met heel veel 
ondergewicht. Mogelijk zijn er in Para minder 
verwijzingen aangezien de kinderen meer 
buiten spelen en minder met computerspel-
letjes bezig zijn en velen ook brood van huis 
meenemen. Als Para meegenomen wordt 
zijn er reeds 4.429 kinderen onderzocht. In 
2017 en 2018 staat Paramaribo op het pro-
gramma. Voorlopig kunnen we vaststellen 
dat onze jeugd niet gezond is en de leefstijl in 
het gezin drastisch moet veranderen. 

Rika Morpurgo
club Paramaribo 

Op 17 september vierde club Assen haar 70-jarig jubileum met een prachtige zeiltocht naar Schier-
monnikoog met het oude vrachtschip ‘De Voorwaarts’. Langs het strand van dit mooie eiland was 
het lekker uitwaaien. De dag eindigde met een heerlijk etentje in Garnwerd. Het was super!!

Club Hilversum viert 
lustrum met seks, drugs 
& rock ’n roll     
Nee, geen Goois matras, wel de naam het een goed doel 
dat club Hilversum e.o. ondersteunt. Dit project wil de 
weerbaarheid van jongeren op gebied van seksualiteit 
versterken door grenzen te stellen en te leren omgaan 
met groepsdruk. Awareness die de club ook op zichzelf 

betrekt. Op clubavonden zijn sprekers uitgenodigd. De focus van de club is om de onder-
linge communicatie tussen de betrokken organisaties te faciliteren (Advocacy). De Action 
betekent onzerzijds het bij elkaar brengen van de diverse partners, opdat programma’s en 
ervaringen in onderlinge uitwisseling efficiënter kunnen worden ingezet.

Ter viering van het jubileum bestond de wens om het thema seksualiteit en aanverwante 
zaken uitbundig te vieren met een weekend in de bossen. Het feestmaal stond in het teken 
van seksualiteit met op het menu: verleiding, voorspel, hoogtepunt en nagenieten! Uit oude 
boeken waren teksten en prenten opgeduikeld om de smaakpapillen te verleiden en de tafel 
rijkelijk te decoreren met cartoons en toepasselijke spreuken. De daarbij behorende groen-
ten en vruchten werden opgedist: vijgen, asperges, avocado en amandelen. Dit bijzondere 
feestmaal zette de toon van het weekend. Zondag was er een lange wandeling door het dicht 
besneeuwde landschap, waarbij clublid Thea, boswachter van beroep, een onvergetelijke toe-
lichting gaf op het seksleven en de voortplanting van plant en dier. De dag werd besloten met 
een meeslepende liefdesbetuiging, die omlijst werd door onderzoeksfeiten over het vrou-
welijk brein van Louann Brizendine (neuropsychiater en auteur van The female brain.2007)  

Hanneke van Maanen, club Hilversum e.o.

FACE  YOUR  FREEDOM

deelnemende kunstenaars

Guillaume Bijl  BE

Melanie Bonajo  NL

Birgit Brenner  DE

Berlinde De Bruyckere  BE

Ed Fornieles  UK

Folkert de Jong  NL

Anouk Kruithof  NL

Joep van Lieshout  NL

Nadia Naveau  BE

Liza May Post  NL

Michael Sailstorfer  DE

Anne-Marie van Sprang  NL

Anne de Vries  NL

Dirk Zoete  BE

 contemporary art festival middelburg

FAÇADE17
20

14 july — 4 november 2017

CBK Zeeland organiseert in opdracht van 
gemeente Middelburg de kunst manifestatie 
Façade 2017. Kijk op www.facade2017.nl 
voor meer informatie.
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ontvangst bij CBK Zeeland met koffie 
en inleiding door directeur en samen-
steller van FAÇADE 2017 (en Soropti-
mist) Kathrin Ginsberg, gevolgd door 
een rondleiding langs de kunstwerken. 
Uit te breiden met een lunch en bij-
voorbeeld een bezoek aan het Zeeuws 
Museum. Ook het Zeeuwse nazomer-
festival, dat gelijktijdig plaatsheeft, 
biedt vele mogelijkheden. We helpen 
jullie graag bij het samenstellen van je 
programma.Voor meer informatie over 
FAÇADE2017 zie: www.cbkzeeland.nl/
kunst/fa-ade-2017-face-your-freedom. 
Geïnteresseerde Soroptimisten kunnen 
contact opnemen met Diana Veneklaas 
Slots via walcheren@soroptimist.nl.

Kathrin Ginsberg,
club Walcheren

açade 2017 staat in het teken 
van de viering van 800 jaar 
stadsrechten voor Middelburg 
en wordt georganiseerd door 
het Centrum voor Beeldende 

Kunsten vormgeving en architectuur 
(CBK) Zeeland. Die heeft veertien in-
ternationaal werkende topkunstenaars 
uitgenodigd om een site specific kunst-
werk te maken. Zij zijn afkomstig uit 
Nederland, België, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk en presenteren 
nieuw werk in de historische binnen-
stad. Centraal staan de vier vrijheden 
van de Amerikaanse president Franklin 
D. Roosevelt (1882-1945). Zo reflecteert 
Folkert de Jong in zijn project op de 
huidige samenleving door gebruik te 
maken van de Zeeuwse geschiedenis. 
Berlinde de Bruyckere toont in haar in-
stallatie het lichaam en leven in al hun 

kwetsbaarheid. De Duitse kunstenaar 
Birgit Brenner brengt de thema’s ‘op-
houden van de schijn’ en ‘de Europese 
verschuiving naar rechts’ samen. De 
kunstwerken vormen een route door de 
stad: van installaties met een intieme 
ervaring tot metershoge kunstwerken 
op historische plekken.  

Succesvolle opvolger van Façade 2012
Façade 2012 was een enorm succes. 
Middelburg ontving tienduizenden be-
zoekers voor de installaties van onder 
anderen Marinus Boezem (NL), Karin 
van Dam (NL), Filip Dujardin (B), Tada-
shi Kawamata (J), Daan Roosegaarde 
(NL), en Georges Rousse (F). Leden 
van club Walcheren hebben een dege-
lijke gidsen opleiding gevolgd en bie-
den een ochtend-, middag en/of avond-
programma op maat aan. Bijvoorbeeld 

Middelburg organiseert voor de tweede keer de internationale kunstmanifestatie Façade en de 

Soroptimisten van club Walcheren zijn graag gastvrouw voor Soroptimisten, clubs of hun fami-

lie en vrienden met rondleidingen, een lunch en speciale verhalen. Zo krijgt deze manifestatie 

een speciaal tintje voor de geïnteresseerde bezoeker.

Club Walcheren gastvrouw op
kunstmanifestatie Façade 2017 

Club- en regionieuws

 
Melanie Bonajo (Heerlen, NL, 1978), Folkert de Jong (Egmond aan Zee, NL, 1972), Anouk 

Kruithof (Dordrecht, NL, 1981), Liza May Post (Amsterdam, NL, 1965), Anne Marie van Sprang (Utrecht, NL, 1960), Anne de Vries (Den 
Haag, NL, 1977), Guillaume Bijl (Antwerpen, B, 1946), Berlinde De Bruyckere (Gent, B, 1964), Nadia Naveau (Brugge, B, 1975), Dirk Zoete 
(Roeselare, B, 1969), Birgit Brenner (Ulm, D, 1964), Michael Sailstorfer (Velden, D, 1979) en Ed Fornieles (Londen, UK, 1983).
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Tekst: Werkgroep Syrië ‘Back to School’ – Foto’s: Julia Voskuil

k kon dat niet verkroppen 
en vroeg jullie jezelf de 
vraag te stellen: ‘Waarom 
ben ik Soroptimist gewor-

den?’ Ik raakte daarmee kennelijk jullie 
harten. En nu sta ik hier weer en ben ík 
het die ontroerd en geraakt is! Wat we 
bereikt hebben maakt ons samen trots 
en tóch bescheiden!” Na de oproep 
van Meg in 2014 werden werkgroepen 
en commissies in het leven geroepen. 
Die sloegen piketpalen, in hun eigen 
clubs en regio’s. Het project moest 
gedragen worden door zoveel mogelijk 
clubs. Meg: “Wat wij als Soroptimis-
ten gedaan hebben heeft meerwaarde 

Op de Wintervergadering van 2014 deed Meg van Hoeve van club Gouda haar bewo-

gen oproep voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Nu, in 2017, staat ze er weer, om het 

project Syrië ‘Back to School’ af te sluiten: “Drie jaar geleden stond ik hier, omdat zich in 

Syrië een humanitair drama afspeelde waaraan we niets deden. 

Overweldigende opbrengst: € 501.000,- voor Syrië ‘Back to School’

gekregen door het partnerschap met 
UNICEF. Ik maak een diepe buiging 
naar de mensen van UNICEF, die on-
danks het groeiende aantal vluchte-
lingen, een steeds grimmiger politiek 
klimaat, het toenemend aantal aansla-
gen en de taaie onderhandelingen met 
de gezagsdragers in Turkije, vormge-
ven aan het onderwijs.”

Organisch
Syrië ‘Back to School’ was geen Unie-
project. Die beslissing lag bij het 
Uniebestuur, dat geen uitvoerende 
rol wilde spelen maar wel faciliteerde. 
Meg: “Daarom kon dit alleen tot stand 
komen omdat ik steun heb gekregen. 
Marleen Kroes, in 2014 president van 
mijn club, zei: “Ga je gang, ik steun 
je”. Anna Kuijper, toenmalig Uniepre-
sident, zei “Je krijgt geen geld, ik faci-
liteer alleen”. Ingrid Visscher, destijds 
Soroptimist én directeur bij UNICEF, 
steunde ons ook, waardoor de sa-
menwerking bijna organisch tot stand 
kwam. Maar vooral dank ik Dietlindt 
Seijsener, die ik niet kende maar als re-
giocoördinator mijn eerste aanspreek-
punt was. Zij zei: “Ik heb geen tijd maar 
als je doorgaat zal ik je helpen.” Haar 
bijzondere gave is dat ze zich richt op 
het creëren van onderlinge relaties, in 
plaats van ‘dingen die gedaan moeten 
worden’. Het gevolg is een samenwer-
king waarin heel veel tot stand wordt 
gebracht, vanuit een hechte verbon-

denheid met elkaar. Voor mij ben je 
Soroptimist van het jaar, in navolging 
van de traditie die wij in club Gouda 
kennen. Zonder jouw bijzondere steun 
zou het project niet zijn geslaagd.” 
Gaandeweg werd de opzet van de pro-
jectorganisatie anders, kleiner. Als het 
nodig was werd een beroep gedaan op 
individuele leden. Voor drukwerk, de 

website, administratieve ondersteu-
ning. Zo werd zichtbaar hoeveel talent, 
kennis en kunde we in onze clubs heb-
ben. Op die manier kwam ook de film 
over het belang van onderwijs voor 
vluchtelingenkinderen tot stand, ge-
maakt door Legien Kromkamp en Inga 
Tjapkes. Cassandra Rienstra, die de 
werkgroep versterkte op het moment 
dat het werk over de schoenen liep, 
verzette op bescheiden wijze bergen 
werk. Meg: “Dank aan de tientallen 
individuele leden die bijsprongen met 
hand- en spandiensten. Dank aan 89 
clubs in Nederland, 20 uit het buiten-
land. Met dit project hebben wij als 
Soroptimisten action, awareness en 
advocacy geboden aan vluchtelingen-
kinderen door ons te laten zien in onze 
eigen wereld.”

Videoboodschap
Suzanne Laszlo, de nieuwe directeur 
van UNICEF NL liet in haar bijdrage 
aan de afsluiting van het project zien 
dat ze zich goed in het project had ver-
diept. “Syrië 'Back to School is meer 
dan een druppel op een gloeiende 
plaat. Samen hebben we het verschil 
kunnen maken!” Terwijl honderddui-
zenden Syrische vluchtelingen de lan-
den in de regio binnen stroomden, 
ook in Turkije, werd in 2013 UNICEF 
gevraagd daar het onderwijs te coördi-
neren. “De Soroptimisten zeiden: edu-
catie is hoofddoel. We konden elkaar 
dus goed vinden op de inhoud. Ik werd 
getroffen door een quote van Meg die 
zei: “Ik wil niet over vijf jaar moeten 
zeggen: ik heb niets gedaan.” Doordat 
UNICEF in Turkije het mandaat heeft 
is er contact met het Ministerie van 
Onderwijs en met regionale en lokale 
gezagsdragers. In principe gelden de 

Turkse regels voor recht op onderwijs 
ook voor de vluchtelingenkinderen. 
School is een basisrecht voor kinde-
ren, hoop voor de toekomst. Maar be-
tekent ook warmte, kind mogen zijn, 
traumaverwerking en veiligheid.” Er is 
een videoboodschap van Lieke van de 
Wiel, adjunct-directeur ter plekke. “Er 
gaan nu vijfhonderdduizend Syrische 
kinderen naar school. Dat is meer dan 
de helft van alle vluchtelingenkinderen, 
voor ’t eerst in de afgelopen jaren. Ik 
ben blij dat we deze samenwerking 
met dit resultaat hebben kunnen af-
ronden en wens jullie nog veel succes 
met jullie werk voor andere kinderen 
in de wereld”. “Een groot deel van de 
bijdrage van Soroptimisten is besteed 
aan incentives voor, eveneens gevluch-
te, Syrische vrijwillige onderwijzers”, 
vervolgt Laszlo. “Daardoor kunnen 
kinderen in hun eigen taal onderwijs 
krijgen, op basis van een Syrisch cur-
riculum dat nu ook in Turkije erkend 

s o r o p t i m i s t e n  l a t e n  z i e n  w a t  s a m e n w e r k i n g  k a n  b e t e k e n e n

wordt. Dank zij de inzet van deze vrij-
willigers kunnen schoolgebouwen in 
dubbele shifts worden benut. Sinds 
2013 heeft UNICEF 40.000 Syrische 
docenten getraind, waarvan 55% vrou-
wen, en er zijn 400 extra scholen ge-
komen. “De 8 containerklaslokalen die 
Soroptimisten in 2016 betaald hebben 
maken dat direct dagelijks bijna 1.500 
kinderen naar school kunnen. Jullie 
hebben echt het verschil gemaakt voor 
deze kinderen!” Als op de winterver-
gadering het moment is aangebroken 
van de grote onthulling van de cheque 
wordt onder enthousiast ‘tromgerof-
fel’ de laatste correctie aangebracht: 
€ 501.000! Dat betekent dat er in 2017 
nog drie containerscholen door ons 
worden gefinancierd! Dus totaal elf. 
Met applaus, tranen en heel veel foto’s 
wordt het project officieel afgesloten. 

Met onze inzet hebben we 
het verschil gemaakt voor 
duizenden kinderen.

Resultaat:

•  Elf containerklassen, die 
bieden plaats aan 1.980 
kinderen (22 klaslokalen elk 
van 90 kinderen in 2 shifts)

•  1.250 rugzakken met leer-
materialen

•  meubilair voor 15 scholen

•  maandelijkse vergoedingen 
voor ongeveer 650 onder-
wijzers

Een half miljoen voor 
Syrië ‘Back to School’
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Club- en regionieuws

Club Achterhoek 
financiert  
Diva Dichtbij 
Met de opbrengst van de jaarlijkse sfeer-
markt van de Soroptimistclub Achterhoek: 
2250 euro kunnen in de Achterhoek de ko-
mende maanden optredens van Diva Dicht-
bij worden gerealiseerd. Van dit geld vinden 
in totaal negen optredens in drie verzor-
gingsinstellingen in Groenlo, Lichtenvoorde 
en Varsseveld plaats.

Omdat zorgorganisaties zelf vaak geen bud-
get hebben om optredens voor hun bewoners 
te betalen, viel dit jaar de keuze op Diva Dicht-
bij; professioneel getrainde artiesten die zin-
gen voor mensen die langdurige zorg nodig 
hebben en zelf niet naar het theater kunnen 
komen. Dit doen ze bijvoorbeeld in de huis-
kamer van een verpleeghuis of aan iemands 
bed. Diva’s zingen niet vanaf een podium 
maar dichtbij met veel persoonlijke aandacht.
Vrijdag 17 februari vond het eerste optreden 
plaats in de Molenberg in Groenlo. In de 
maand maart waren de Diva’s ook in Den Es 
in Varsseveld en Hof van Flierbeek in Lichten-
voorde. Tijdens het eerste optreden overhan-
digde voorzitter Claire van Bijleveld van club 
Achterhoek het ingezamelde bedrag symbo-
lisch aan Alies Helmink van Diva Dichtbij.

 Rini Kwak
club Achterhoek
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Curling levert 
1.000 euro op
Op 12 december organiseerde Soroptimist-
club Roosendaal Drie Rozen haar tweede zin-
derende Curling Event voor het goede doel op 
de Roosendaalse IJsbaan. Dit jaar is gekozen 
voor de Stichting Paul die zich ten doel heeft 
gesteld om alle kinderen in de gemeente te 
kunnen laten sporten. Het positieve effect van sporten is extra groot bij kinderen: op 
een zinvolle manier plezier hebben met leeftijdsgenootjes, je schoolprestaties verbete-
ren en extra fit en gezond worden.

Diverse regionale clubs deden mee aan dit evenement. Het was een koude maar hartver-
warmende avond waar keihard werd gestreden om de hoofdprijs, de Gouden Curlingsteen! 
Vorig jaar werd de hoofdprijs gewonnen door Rotary Club Roosendaal Donkenland maar 
dit jaar gaat de eer naar Lions Witheeren Roosendaal. De Dartwedstrijd die binnen plaats-
vond werd gewonnen door Hans Biezemans. Het was voor het Curling Team van Soropti-
mistclub Roosendaal Drie Rozen een feest om de cheque van € 1.000,- aan Manon Brou-
mels van Stichting Paul te kunnen overhandigen op de gezellige ijsbaan in Roosendaal. 

   Kitty Tieman, club Roosendaal Drie Rozen

Links Diva Martine Salomons, in het midden 
Alies Helmink van Diva Dichtbij en rechts 
voorzitter Claire van Bijleveld van club Ach-
terhoek.

Naar Malta voor SIGBI
en leuke uitstapjes

Op 9 november vertrokken we naar 
Malta om daar onze Sorrenzusters te 
gaan bezoeken en voor zover toege-
staan, aanwezig te zijn bij de 82ste 
SIGBI conferentie.SIGB staat voor 
Soroptimist International Great Bri-
tain and Ireland, eigenlijk alle landen 
die tot de vroegere Britse Gemene-
best landen hoorden. Eenmaal in de 
zeven jaar wordt de SIGBI conferen-
tie buiten het Verenigd Koninkrijk ge-
houden, dit jaar in Malta.

Op de eerste dag werden we uitge-
nodigd voor een receptie bij de pre-
sident van Malta, Hare excellentie 

Marie-Louise Coleiro Preca in het Verdalapaleis in Rabat. Hierbij waren ongeveer 70 
genodigden aanwezig, dus zeer speciaal dat drie Nederlandse Soroptimisten daar bij 
mochten zijn. Helaas was de president zelf niet aanwezig vanwege verplichtingen in het 
buitenland. Op donderdag gingen twee van ons op excursie. Marga is de dames van 
SIGBI gaan helpen in de conferentieruimte met het maken van de goodiebags. ’s Avonds 
was dan eindelijk de openingsceremonie met meer dan 1.000 aanwezigen. Eerst werden 
alle vlaggen van de leden op het podium geplaatst, met tot slot de vlag van de Soropti-
misten en de vlag van de VN. Op dat moment voel je dat je lid bent van een organisatie 
die wereldwijd iets voor mensen kan betekenen, heel indrukwekkend. Aangezien vrijdag 
en zaterdag de entree tot de conferentie was voorbehouden aan SIGBI-leden hebben wij 
die dagen gebruikt om met z’n drieën Malta en Gozo te verkennen. Op zaterdagavond 
was de slotceremonie. De huidige voorzitter droeg het stokje over aan de nieuwe presi-
dent Ann Hodgson. Haar thema voor het komend jaar is: “Step up and lead the way”. Wij 
vonden het heel waardevol dat we deze conferentie konden bijwonen.

Elvire ten Berge-de Ridder, Helen Hulsebosch-Smith
Marga Vijverberg-van Bilsen, club Westland

p r o j e c t  v a k v r o u w e n  v o o r  v a k v r o u w e n

Wie helpt deze vrouwen  
op weg naar zelfstandigheid?
Een nieuwe naam voor het mentorproject van de Unie en het UAF. Waarom deze sa-

menwerking? Voor vluchtelingen is het een hele uitdaging om de Nederlandse werk-

wijze en cultuur op hun vakgebied te leren kennen. Vrouwen lijken het hierin soms 

extra moeilijk te hebben. Zij missen vaak de toegang en contacten die nodig zijn. 

SI

Doe mee 
als mentor!
Wil jij je horizon verbre-
den, woon of werk je in de 
buurt van één van de on-
derstaande studenten, en 
heb je hetzelfde vakgebied 
of toegang daartoe, meld 
je dan aan als mentor! 
Contact: wiser@planet.nl. 

oroptimisten zijn vakvrouwen 
met een professioneel net-
werk. Als mentor kun je daar-
door veel bieden en bijdragen 

aan de professionele zelfstandigheid 
van een vluchtelingstudent. In het eer-
ste projectjaar hebben we zeven UAF-
studenten kunnen koppelen aan een 
mentor, die hen ondersteunde op hun 
professionele pad. En dat kan echt van 
alles inhouden: helpen met de juiste 
uitspraak van vaktermen, aanboren 
van het eigen netwerk voor een mee-
loopdag of stageplek, uitleg geven bij 
de communicatie met overheidsinstel-
lingen of samen oefenen van een prak-
tijksituatie. Leuk om te doen? Ja, zeker! 
Je krijgt een prachtige training over 
diversiteit, cultuurverschillen en men-
toraat. Ook organiseren we intervisie-
bijeenkomsten, waar je ervaringen kunt 
delen en elkaar verder helpt. De men-
toren noemen het mentorschap uitda-
gend en inspirerend; ze profiteren zelfs 
van deze ervaring in hun eigen werk. 
Voor dit tweede jaar streven we naar 
minstens het dubbele aantal matches. 
Een deel is al gerealiseerd, maar we zijn 
er nog niet! Door het beperkte budget 
en persoonlijke omstandigheden van 
de studenten (de meeste vrouwen heb-
ben de zorg voor een gezin) is het be-
langrijk dat de werk-, woon- of studie-
plek van mentor en mentee bij elkaar 
in de buurt zijn. En dat blijkt een lastig 
punt. Voor de volgende vrouwen zijn 
we dringend op zoek naar een mentor:

Christine, studente uit Uganda, 
woont in Alkmaar. Heeft zich 

ingeschreven voor een studie human 
resource management aan de Hoge-
school van Amsterdam. Wil graag taal 
verbeteren met mentor en een netwerk 
opbouwen. 

Roaa, 31-jarige arts uit Syrië, 
woont in Barneveld. Heeft AKV- 

toets afgerond en hoopt in november 
de beroepsinhoudelijke toets te kun-
nen doen. Zij wil haar medische taal 
verbeteren en vakkennis uitwisselen.

Chafagh, studente uit Iran, 
woont in Leersum. Afgestudeerd 

vertaler Frans. Is bijna klaar met haar 
opleiding, heeft hulp nodig bij scriptie 
en Nederlands.

Omaya, woont in Stamproy. Heeft 
in Damascus 3 jaar Franse taal en 

literatuur gestudeerd en is zich momen-
teel aan het oriënteren op de mogelijkhe-
den in Nederland. Ze volgt een taalcursus 
aan Fontys Hogeschool in Eindhoven. 
Taal en studie-oriëntatie staan centraal.

Ghena was apotheker in Iran, 
woont in Roermond. Wil de stu-

die hier graag voortzetten, maar moet 
eerst aan haar taal werken. Ze wil graag 
met haar mentor taal oefenen. 

Shadi, 34-jarige orthodontist uit 
Syrië, woont in Eindhoven. Wil 

allereerst werken aan taal en vervolgens 
aan de voorbereiding op de AKV-toets 
en beroepsinhoudelijke toets.

Marion Weisz
Projectleider Vakvrouwen 

voor Vakvrouwen
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Wilma Göttgens en Roya Najafizadeh, beiden apotheker, werken samen aan de opleiding 

en kansen op werk van de Iraanse Roya. Zij zijn een mooi voorbeeld van het ‘maatjespro-

ject’ van Soroptimisten en Universitair Asyl Fonds (UAF). 

ilma Göttgens (59), 
zelfstandig gevestigd 
apotheker in Beunin-
gen (Gelderland), werd 

in 2010 door de Universiteit Utrecht 
benaderd voor een stageplaats. Het 
ging om een masterstudent farmacie 
die in Iran afgestudeerd was maar als 
vluchteling in Nederland de studie 
grotendeels opnieuw moest doen. 
Zo kwam Roya Naja Rizadin (46) ze-
ven jaar geleden als stagiaire werken 
in de apotheek van Göttgens. Na de 
stageperiode van een jaar namen zij 
afscheid van elkaar. Het bleek een tij-
delijk afscheid.

Wilma: ‘Vorig jaar werd ik gebeld door 
Marion Weisz, de coördinator van het 
project van Soroptimisten en UAF, die 
op zoek was naar een apotheek in de 
omgeving van Nijmegen voor een af-
gestudeerde apotheker die uitbreiding 
van haar netwerk zocht. Het was voor 

mij een verrassing dat het om 
Roya ging. Je legt mak-

kelijker contact met 
iemand die je al 

kent, dus we heb-
ben meteen af-
gesproken voor 
een lunch en 
met z’n tweeën 

hebben we toen 
bekeken wat de 

vraag en de behoefte 
was. We kwamen tot 

de conclusie dat Roya te weinig werk-
ervaring had kunnen opdoen na haar 
afstuderen in Nederland en inmiddels 
waren er nieuwe ontwikkelingen in het 
vak, met name de medicatiebeoorde-
ling van patiënten. Daarvoor moet 
je een opleiding volgen die je alleen 
maar kunt doen als je aan een apo-
theek verbonden bent. Wat zij nodig 
had was dus werk in een apotheek en 
daarnaast die aanvullende opleiding. 
Wij hadden op dat moment geen va-
cature, het was dus niet zo eenvoudig. 
Maar ik vind het belangrijk om ook 
vanuit de apotheek als onderneming 
kansen te bieden aan buitenlandse 
collega’s die vooruit willen, dus ik heb 
haar aangenomen.’

Je hebt dus financieel ruimte  
gemaakt voor een baan?
Dit is een bijzondere omstandigheid, 
gelukkig kon ik het oplossen. Niet ie-
dereen heeft die gelegenheid, daarom 
is dit project echt niet eenvoudig. Het 
vinden van stageplaatsen is al moeilijk. 

Er zullen waarschijnlijk niet veel Sor-
optimisten zijn die, zoals jij, in staat 
zijn een betaalde baan aan te bieden 
aan iemand die door haar achtergrond 
als nieuwkomer in Nederland ervaring 
in de beroepspraktijk tekortkomt. 
Je moet bij voorkeur zelf midden in 
het beroepsleven staan en werkgever 
zijn of een netwerk hebben met werk-
gevers.

oya Najafizadeh (46) kwam 
in 2003 naar Nederland. Haar 
man, eerder uit Iran gevlucht, 
was erkend als vluchteling en 

zij mocht zich bij hem voegen. Zij was 
in 1996 afgestudeerd en had in Iran al 
een paar jaar gewerkt als apotheker. In 
Nederland moest ze een jaar een pre-
masterstudie doen, vervolgens drie 
jaar voor de master farmacie en daarna 
een vervolgopleiding voor het specia-
lisme openbare farmacie.

Wist je dat je in Nederland zoveel jaren 
zou moeten studeren terwijl je in Iran al 
als apotheker gewerkt had?
Nee, ik dacht dat ik snel aan de slag 
kon. Ik was in 1996 afgestudeerd en ik 
had al een paar jaar gewerkt. Via mijn 
man kwam ik in contact met het UAF, 
ook voor begeleiding bij mijn studie. 
Na mijn stage bij Wilma heb ik twee 
jaar gewerkt, in twee apotheken, en 
toen heb ik mijn registratie voor het 
specialisme openbaar apotheker ge-
haald. Daarna heb ik werk gevonden 
als waarnemend apotheker in Nijme-
gen, voor een jaar. Toen dat jaar om 
was, in 2014, ging ik op zoek naar een 
nieuwe baan. Ik woon in Nijmegen om-
dat mijn man in dienst van de gemeen-

Tekst: Ineke Jungschleger
Foto: Karin van de Kar

Apotheker Wilma Göttgens
meer dan een UAF-maatje

te Nijmegen werkt, als consulent voor 
re-integratie. Ik was bereid om per dag 
twee uur heen en terug te reizen maar 
het lukte me niet een baan te vinden. 
Het probleem was dat ik in Nederland 
maar drie jaar werkervaring had. Vaca-
tures waren voor pas afgestudeerde 
apothekers of voor mensen 
met tien of meer jaar erva-
ring. Uiteindelijk vond 
ik een baan in de Ach-
terhoek. Daarvoor 
moest ik drie uur 
per dag reizen, soms 
was ik pas om elf uur 
’s avonds thuis en 
dan moest ik alweer 
heel vroeg weg. Ik kon 
dat niet aan. Het probleem 
was ook dat ik geen professio-
neel netwerk had om een baan te vin-
den. Ik heb toen gemaild met het UAF 
en mijn verhaal uitgelegd. Ik heb een 
jobcoach gekregen en ik ben tijdens 
een interculturele communicatiework-
shop in contact gekomen met de Sor-
optimisten. Marion Weisz bracht mij in 
contact met Wilma. Ik ben heel blij met 
wat Wilma voor mij gedaan heeft. Zij 
heeft een hele drukke agenda en toch 
maakt ze tijd voor mij. Door deze baan 

Profiel

leer ik mijn eigen sterke en zwakke kan-
ten kennen, Wilma speelt daarin een 
heel goede rol voor mij. En ik ben bezig 
met een opleiding waardoor mijn kan-
sen op de arbeidsmarkt beter worden. 
In deze opleiding leer je hoe je gesprek-
ken moet voeren met patiënten over 

medicatie. Patiënten stellen vaak 
vragen, je moet contact met 

huisartsen onderhouden, 
bewaken dat alles goed 
gaat. Het is een oplei-
ding van negen maan-
den. Als ik klaar ben 
met deze opleiding, ga 
ik weer solliciteren.

Je moet er veel voor over 
hebben om in Nederland als 

apotheker te kunnen werken. Vind 
je het nog wel een leuk beroep?
Zeker. In Iran wilde ik arts worden maar 
er waren te veel aanmeldingen voor de 
medicijnenstudie en toen is het far-
macie geworden. Eenmaal begonnen 
vond ik het heel leuk. In Iran duurt de 
studie farmacie zes jaar en daarna nog 
twee jaar praktijk, net als hier. Ik heb 
er nooit spijt van gehad dat ik farmacie 
ben gaan studeren en ik vind het werk 
als apotheker heel fijn.
 

a d v e r t e n t i e

Logeren in appartement van Soroptimist in Amsterdam?

Maak een afspraak, en mijn pied-à-terre is voor jou. 

Rijksmuseum en Concertgebouw op vijf minuten 

lopen. Meer info: stadsgenoegens@gmail.com.
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Iraanse Roya Najafizadeh
mist professioneel netwerk
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Free a girl

Free a girl, en natuurlijk het liefst allemaal. Dat is het doel van de gelijknamige stichting 

die zich inzet voor kinderen die slachtoffer zijn van prostitutie wereldwijd. De schattingen 

lopen uiteen van 1,2 tot 1,8 miljoen kinderen. 

Verkoop chocoladeharten voor  
‘School for Justice’ in India

‘ f r e e  a  g i r l ’  b e v r i j d t  e n  r e h a b i l i t e e r t  p r o s t i t u t i e s l a c h t o f f e r s

Tekst: Rita Harmsen
Foto’s: Julia Voskuil

ehalve hen uit de prostitutie 
te halen wil de stichting hen 
rehabiliteren, re-integreren 
en hun positie verbeteren. 
Het gezicht van Free a Girl 

is Arjan Erkel, ooit zelf ontvoerd in Da-
gestan. Zo weet hij wat het betekent 
om langdurig opgesloten te zitten in 
een kleine ruimte en hoe het is om na 
de bevrijding een tweede kans te krij-
gen. Het initiatief om deze stichting 
te steunen kwam van Rita Harmsen 
van club Waterland, al snel geholpen 
door Bianca Leemkuil van club Alphen 
en inmiddels meer clubs. Door geld 
in te zamelen maken Soroptimisten 
het mogelijk dat vijftien goed opge-
leide ex-slachtoffers aan de ‘School 
for Justice’ in India een rechtenstudie 
kunnen volgen met als doel daders te 
vervolgen. De eerste twintig meisjes 
starten in Mumbai, India. Een doel 
dat naadloos aansluit bij het interna-
tionale thema van dit jaar: Educate to 
Lead. Geld wordt onder meer binnen-
gehaald met de actie ‘Lock me Up’, die 
dit jaar van 16 tot 21 mei in ons land 

wordt gehou-
den. Bekende 
Neder landers 
laten zich op-
sluiten in een 
kooi die op een 
publieke plaats 
wordt neerge-
zet. Vijftig deel-
nemers, die 
zich laten spon-
soren, worden 
achtereenvol -
gens twaalf uur 
opgesloten. Vo-
rig jaar is er zo 
een half miljoen 
euro opgehaald 
in vijf dagen. 
Zelf kun je ook 
meedoen. Rita 
Harmsen en 
enkele andere 
Soroptimisten zijn een hartenactie ge-
start. Je kunt heerlijke fairtrade choco-
ladeharten kopen en met de opbrengst 
(een euro per hart) steun je de School 

for Justice. In totaal 
is er € 50.000,- no-
dig voor de oprich-
ting van de school. 
De harten zijn er in 
melk, puur en wit 
en smaken heer-
lijk. Ze zijn heel 

geschikt voor allerlei doelen: als rela-
tiegeschenk, als attentie of als trakta-
tie. Bijvoorbeeld op 12 mei de dag van 
Hart voor de zorg of op 5 oktober de 
Dag van de Leraar. Wil je meer weten 
of bestellen? Dat kan via hartenver-
koop@gmail.com. Clubs die meer 
willen weten of geïnteresseerd zijn om 
mee te doen met Free a Gril kunnen 
zich melden via schoolforjustice@
gmail.com. Je kunt ook kijken op 
www.freeagirl.nl. 

Hanneke Hietink van club Utrechtse Heuvelrug kreeg zo’n 
energie van de actie, dat ze meteen 1.500 harten bestelde. 
Ze verkoopt de harten aan de lopende band. De harten zijn 
er in melk en inmiddels ook in puur en ze smaken heerlijk  
(3 voor 5 euro en boven de 1.000 kosten ze 1,50).

oel was drie meisjes uit 
Bodhgaya in de staat Bi-
har (een zeer arm deel 
van Noord-Oost-India) 

in staat stellen om te gaan studeren, 
ná de toezegging van hun ouders om 
hen niet uit te huwelijken. De optel-
som van een olijfolieverkoop, twee 
wijnproefavonden, twee filmavonden, 
twee golftoernooien en één super 
Meesterproefdiner was maar liefst  
€ 34.000,- en dat betekent dat niet 
drie, maar zelfs acht Indiase meiden 
verzekerd zijn van hun vervolgoplei-

ding. De Stichting Marni Foundation 
geeft kansarme kinderen in India de 
mogelijkheid naar school te gaan. De 
organisatie wil uithuwelijken van jonge 
meisjes stoppen, zodat ze hun oplei-
ding kunnen afmaken. Het is behalve 
een prachtige kans voor de toekomst 
van deze meisjes ook een voorbeeld 
voor de andere leerlingen en ouders op 
school. Kijk voor meer informatie op: 
www.marnifoundation.com.

Marjolein Klaassen
club Bussum e.o.

Twee jaar lang organiseerde club Bussum e.o. fondsenwer-

vingsactiviteiten voor één zeer dankbaar doel: de Marni Foun-

dation, die tot doel heeft uitbuiting en uithuwelijking van vrou-

wen in India tegen te gaan. 

Indiase Mamta, Gunja  
en Banita aan de studie

nen’, zoals bij een juridische procedure. 
De mediator spant zich in om ieders 
belangen zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen. Balans Mediation 
is in 1998 opgericht met als visie even-
wicht te brengen in de breedste zin van 
het woord: in Balans met Balans. 

Balans Mediation
Kraneweg 19

9718 JD  Groningen
telefoon (050) 311 03 04

info@balansmediation.nl
info@debestemediation.nl 

www.balansmediation.nl

elukkig kiezen steeds meer 
mensen voor mediation in 
plaats van een gang naar 
de rechter. Je hebt op deze 
manier immers meer con-

trole over de uitkomst.” Els, lid van 
club Groningen-Oost, is vanwege haar 
deskundigheid recent gekozen in de 
commissie Club Impuls, die clubs helpt 
bij conflicten en meningsverschillen. 
Cliënten zoeken samen met de medi-
ator, die deskundig is op het terrein van 
conflicten, emoties en communicatie, 
naar oplossingen. Het gaat hierbij niet 
alleen om het oplossen van geschilpun-

ten, maar ook om de relatie tussen be-
trokkenen te behouden. Mediation laat 
cliënten in hun waarde en streeft altijd 
naar een duurzame oplossing. Hierbij 
gaat het niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘win-

Els Klomp van Balans Mediation te Groningen, tevens ambassadeur van de Nederlandse Medi-

atorsvereniging, draagt mediation een warm hart toe. Els vertelt: ”Het slagingspercentage van 

Balans Mediation is hoog: in ruim 90% van de situaties wordt er een oplossing gevonden. 

Balans Mediation deskundig  
in duurzame aanpak van conflict

i n g e z o n d e n  m e d e d e l i n g
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Profiel

wat ze zei sneed hout. Eind 2015 over-
leed ze op bijna 93-jarige leeftijd. En 
eind vorig jaar bleek dat zij een gift 
van twee miljoen euro heeft nagelaten 
ten bate van een naar haar ouders ge-
noemd fonds aan de WUR: de Stich-
ting Edema – Steernberg. Dit fonds 
wil jonge mensen in staat stellen om 
te studeren in haar vakgebied. Een ter-
rein waar zij nauwelijks aandacht voor 
vond, maar dat nu erg in de belang-
stelling staat. Jo heeft de oprichting 
van dat fonds zelf in gang gezet en er 
met deze erfenis voor gezorgd dat het 
levensvatbaar is.

Frustrerend
Door contacten met oud-studenten 
die zich volledig op het vak Humane 
Voeding hadden gericht, kreeg ik in-
zicht in het verdere verloop van de car-
rière van Jo Edema. Die was bepaald 
niet over rozen gegaan. De Afdeling 
Humane Voeding richtte zich tijdens 
haar carrière steeds meer op een puur 
natuurwetenschappelijke benadering. 
Met als gevolg dat Jo’s onderzoeken 
steeds terzijde werden geschoven. Jo 
heeft daar wel af en toe over verteld in 
persoonlijke gesprekken. Zij vond dat 
zeer frustrerend. Vandaar dat ze na 
haar pensionering vele jaren pogingen 
deed om haar bevindingen vast te leg-
gen in een boek.

De voedingsstudenten die ik recent 
sprak, vertelden over haar: Mevrouw 
Edema leerde ons dat voeding en eten 
meer is dan een biologische/fysieke 

technologische waarde, maar alles te 
maken heeft met gewoonten, relaties, 
religie, cultuur en onderscheidend ver-
mogen. Dat ze op zoek moesten naar 
de vele betekenissen en waarden van 
voeding en voedingsgewoonten zoals 
het stillen van honger, troost, versie-
ring, vieren, gastvrijheid, afleiding, 
structuur enzovoort. Een van hen ver-
haalt: “Vandaag de dag hebben we in 
ons beroep daar met grote heftigheid 
mee te maken, dat hielden we veertig 
jaar geleden niet voor mogelijk. Haar 
onderwijs heeft ons gevormd in ons 
denken, ons geleerd om situaties te 
analyseren en bij te dragen aan ver-
anderingen. We leerden mensgericht 
denken. Ze heeft ons haar classificatie 
van voeding bijgebracht, waardoor we 
een beter begrip voor de eetgewoon-
ten van de mens kregen.” Een van de 
oud-studenten werkt in India aan een 
voedingsproject. Zij heeft heel veel 
inspiratie gehaald uit Jo's lessen. Een 
ander werkt in een ziekenhuis en ziet 
dat patiënten daar via hun eten een 
laatste inspanning doen om zelf nog 
iets te kunnen beslissen. Instituten 
werken aan verbetering van gewassen 
en productiemethodes. Het gebruik 
en de toepassing van de gewassen op 
sociologisch vlak is daarbij een essen-
tieel onderdeel. Gelukkig hebben deze 
oud-studenten haar visie en colleges 
gevolgd. Maar aan de Universiteit was 
zij tijdens haar leven een roepende in 
de woestijn.

Sociologisch
Groot was onze vreugde toen we van 
Jo vernamen dat haar boek, waar zij al 
lang aan werkte, door hulp van haar 
familieleden eind 2015 uiteindelijk kon 
verschijnen. De oud-studenten, die 
haar af en toe bezochten, hadden ook 
input gegeven. In een gezamenlijke 
inspanning is ‘Eetgewoonten als Cul-
tuurverschijnsel’ uitgekomen. Daar-

naast zette Jo ons voor 
een grote verrassing: zij 
vertelde me kort voor 
haar overlijden dat ze 
aan de WUR een fonds 
wilde starten zodat jon-
ge vrouwen in staat ge-
steld konden worden te 
studeren op haar vakge-
bied. De Stichting wordt 
bestuurd door een fami-
lielid en een voormalig 
hoogleraar en WUR-me-
dewerkers en heeft als 
doel het bevorderen van 
onderzoek en het uitwis-
selen van kennis op het 
gebied van de sociolo-
gie van de huishouding 
met speciale aandacht 
voor voedingspatro-
nen. Inmiddels kunnen 
dank zij dit fonds twee 
buitenlandse studenten 
uit Kenya en Ghana een 
opleiding volgen in Wa-
geningen. Voorts zijn er 
promovendi geworven voor vijf pro-
jecten die begin 2017 zullen starten:

1.  Food choices of pregnant women 
and opportunities for health nutri-
tion promotion

2.  Optimal nutrition of adolescent 
girls for future health and develop-
ment in Ghana and Nepal

3.  Negotiating taste in children/fami-
lies with lower socioeconomic sta-
tus

4.  How to navigate a tempting food 
environment?

5.  From diet to everyday-life in diabe-
tes type 2 

Met dit grote aantal voedingsonder-
zoeken wordt gepoogd met een grote 
investering in een klap een sterke aan-
dacht voor sociologisch voedingson-

derzoek te bewerkstelligen. Het doel 
is dat daarna meer onderzoeksvoor-
stellen voor dit belangrijke onderdeel 
van de voeding bij grote organisaties 
als NWO en de EU ingediend kunnen 
worden. De resultaten moeten in het 
verdere onderwijs van de universiteit 
doorklinken. De stichting houdt op 11 
mei een bijeenkomst voor geïnteres-
seerden waar de projecten gepresen-
teerd worden. Laten we hopen dat dit 
jaarlijks herhaald kan worden. 

De voeding van de mens is wereldwijd 
een essentieel agendapunt geworden. 
Jo Edema's visie is daarbij onontbeer-
lijk. Het is prachtig om te zien dat haar 
fonds dat uiteindelijk mogelijk maakt. 

k heb als 18-jarige in 1970 haar 
colleges gevolgd. Toen viel me 
al op dat ze zeer duidelijk en 
principieel was in haar benade-
ring. Daarna ging ik een andere 
richting op en verloor ik haar uit 
het oog. Pas toen ik Soroptimist 

werd in 2003 kwam ik weer met haar 
in contact en ik werd meteen weer ge-
raakt door haar principiële standpun-
ten. Je zag meteen: daar staat iemand 
voor haar analyse! Af en toe werd er 
wel eens gezucht als Jo bij de club-
bijeenkomsten het woord nam. Maar 

Tekst: Ria Wigt 
Foto: Marjet van Veelen

Wij, Soroptimisten uit Wageningen, spraken van tijd tot tijd met haar over haar levensproject: 

haar onderzoek naar de eetgewoonten van de mens. Een volledig sociologische aanpak van 

onderzoek in de Humane Voeding. Waarom eet een mens wat hij eet? Jo was daarmee zeer 

actief bezig sinds 1968 aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen, nu WUR.

Jo Edema geeft gedachtengoed door via erfenis voor eigen stichting
h u m a n e  v o e d i n g  v a n  g e n e g e e r d  t h e m a  n a a r  t o p o n d e r w e r p
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Geertrui Dijkshoorn 
(89) is geboren in 
Overschie en was 
dertien toen Rotterdam 
gebombardeerd werd, 
in 1940. De volgende 
dag zag zij van verre 
familie uit Rotterdam 

komen aanlopen die bij het gezin introk. 
Haar hele middelbareschooltijd liep zij 

dagelijks lange afstanden om onderwijs te 
volgen in de stad. In haar eerste baan als 
actuaris in de verzekeringsbranche moest 
zij in oorlogstijd verdiend geld traceren. 
Na een jaar neemt zij ontslag en start zij 
een actuariële opleiding aan de Gemeente 
Universiteit van Amsterdam. Hierna is het 
vinden van een baan geen enkel probleem. 
Het valt haar op dat het aantal vrouwen 
in de hogere functies heel gering is. In 
1965 werd ze lid van de Soroptimisten. 
Al snel werd zij penningmeester. Niet 
alleen van haar eigen club, Amsterdam 

Amstel, maar ook van het Uniebestuur 
en zelfs treasurer van de Europese 
Federatie. Van 1997 tot 2007 maakte 
Geertrui dertien buitenlandse reizen 
met mede-Soroptimist Betty Hogeweg 
(club Amsterdam Zuid – Amstelveen.) 
De inmiddels 100-jarige Betty Hogeweg 
heeft die gezamenlijke reizen beschreven 
in haar boek ‘Herinneringen.’ 

Nora Visser
club Amsterdam Amstel 

Geertrui Dijkshoorn
club Amsterdam Amstel

Op 8 januari is ons 
komen te ontvallen onze 
past president Christien 
Vrede –Kort, geboren op 
5 juli 1940. Zij werd in 
1989 geïnaugureerd en 
onder haar inspirerende 
leiding bracht zij de club 

naar de Soroptimistzusters in Cayenne en 
werd de band verstevigd. Christien werd 
in onze club beschouwd als vitamine 
gezelligheid. In commissies was er 
altijd plezier en zij zette zich vol in voor 

fondsenwervende activiteiten en vooral 
de bungkopoe series (tweedehandse 
verkoop) in de districten. Op feesten en 
uitstapjes van de club was Christien de 
gangmaker. Christien was een kundige 
apotheker en zeer creatief. Aanvankelijk 
werkte zij als ziekenhuisapotheker, in 
1985 richtte zij haar eigen apotheek 
Farmsur op. Voor haar verdiensten als 
apotheker werd zij door de overheid 
gedecoreerd. Zij produceerde als eerste 
in Paramaribo Tonka haarvet, maakte 
pepermuntsnoepjes en was bekend om haar 
kalebassiroop voor bronchitispatiënten. 
Haar slijmoplossende hoestdrank vond 
tot in Nederland aftrek. Zij leerde het 

recept van haar oma en moest beloven 
het voor de minderdraagkrachtigen niet 
duur te verkopen. In de praktijk was het 
vaak gratis. Als docent aan de medische 
faculteit gaf zij vrouwelijke studenten 
mee: studeer en zorg ervoor dat je niet 
afhankelijk wordt van anderen. Zorg voor 
een goede positie in de maatschappij en 
dat je meer rechten heb dan het aanrecht. 
De collegezaal was altijd vol. Wij zullen 
onze vitamine gezelligheid missen.

Rika Morpurgo
club Paramaribo

Christien Vrede–Kort
club Paramaribo 

Zomer 2016 is Gé Gans 
op 92-jarige leeftijd 
overleden. Gé was 
vele jaren lid van club 
Assen. Ze heeft allerlei 
functies bekleed en 
onderhield lange tijd 

de contacten met onze friendshiplinks 
in Duitsland, Wales en Noorwegen. Gé 
was erg betrokken bij de activiteiten 

die wij ondernamen, zoals bij de 
jaarlijkse Oranjemarkt als wij met onze 
kraam voor haar huis stonden. Door 
haar uitgebreide netwerk wist ze veel 
sponsoren bereid te vinden om ons 
financieel te steunen. Gé sprak graag 
over de tijd als verpleegkundige in het 
Academisch Ziekenhuis in Groningen. 
Ook in moeilijke tijden bleef ze 
zelfbewust en trots. Ze zag kans om met 
veel doorzettingsvermogen, naast haar 
werk en haar gezin, met vier kinderen, 
een aanvullende studie te volgen. Reizen 

was haar passie en tot op hoge leeftijd 
deed ze aan sport. Bijna altijd was Gé 
op onze bijeenkomsten. Een van haar 
dromen was vriendschap wereldwijd en 
ze vertrouwde er op dat de Soroptimisten 
daar aan konden bijdragen. Door Gé’s 
heengaan heeft onze club een waardevol 
lid verloren, maar de herinnering aan 
haar zal positief doorwerken.

Greet Ribberink
Katinka Groenendal

club Assen

Gé Gans  
club Assen

Greet Boon, ons 
oudste clublid, tevens 
Charterlid, overleed 
op 22 december op 
92-jarige leeftijd na een 
lang en autonoom leven, 
waar de medemens altijd 
aandacht kreeg. Greet 

was altijd jeugdig, had een groot gevoel 

voor humor en was snel enthousiast voor 
een plan. Ze was geboren en getogen in 
Den Helder tot het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Afkomstig uit een zeer 
muzikale familie, studeerde ze piano 
op het Muzieklyceum in Amsterdam. 
Vanwege het bombardement van Den 
Helder, moest de familie evacueren naar 
Wieringen. Ze besloot na de dood van 
haar moeder niet meer naar Amsterdam 
terug te gaan. Haar vader gaf pianoles in 
Hippolytushoef en Greet besloot bij haar 

vader te blijven. Ze werd kleuterleidster 
maar de muziek bleef belangrijk in haar 
leven. We hebben Greet herdacht op 22 
januari met veel muziek en anekdotes, 
zoals het verhaal van het allermooiste 
verjaardagscadeau dat Greet ooit van 
een kleuter had gekregen: twee ingepakte 
radijsjes.

Boukje de Kock - van der Meulen
Christine Lont- Dalmeijer

club Wieringerland

Greet Boon
club Wieringerland     

In Memoriam

over het principe van ‘The Right to the 
City’. Wie beslist over de inrichting van 
de stad, een onderwerp dat mij in mijn 
werk volop bezig houdt.

Wat is de volgende internationale  
activiteit voor jou?

Emmy: Ongeveer drie weken later was 
mijn rapportage in mijn organisatie ICW 
in Taipei. Nu in 2017 bereiden we ons 
voor op de bijeenkomst in april in Nai-
robi: de Governing Council van UNHA-
BITAT. Daar moeten de landen, dus ook 
Nederland, laten zien wat ze al gedaan 
hebben om al die mooie beloftes van de 
New Urban Agenda te gaan realiseren.

Wil je ons nog iets meegeven?

Eveline: het lijkt misschien een drup-
pel op een gloeiende plaat, die ene 
bijdrage die jij levert. Maar als je met 
heel veel bent, wordt het wel zicht-
baar. We waren in Quito met meer 
dan 30.000 deelnemers, waaronder 
ook regeringsleiders. Alle kleine beet-
jes helpen volgens mij.

Emmy: Deze conferentie in Quito is in 
de lijn met de klimaatconferentie van 
Parijs en de Millenniumdoelen (duur-
zaamheid) die we eerder samen heb-
ben afgesproken. Laten we er ook als 
Soroptimisten wereldwijd aan blijven 
werken om platteland en steden leef-
baar te houden voor iedereen. 

Eveline Kokx-van Aalsburg
club Zoetermeer e.o.

Eveline, wat was voor jou de aanlei-
ding om naar Quito af te reizen?

Eveline: Ik ben bestuurslid van de lan-
delijke vakvereniging Stadswerk. Dit is 
een vereniging voor professionals die 
aan de openbare ruimte werken. De 
helft van de Nederlandse gemeenten 
is lid. Wij willen onze leden van actuele 
kennis en inspiratie voorzien en kennis 
delen met collega’s in het buitenland.

Emmy: Mij is twintig jaar geleden ge-
vraagd om tijdens de HABITAT II Con-
ferentie in Istanbul een presentatie te 
geven in een workshop van de ‘Inter-
national Council of Women’ (ICW). 
Daarna ben ik voor de ICW pleitbezor-
ger gebleven voor vrouwen wereldwijd 
als Permanent Vertegenwoordiger bij 
UNHABITAT (Nairobi en Geneve). Nu 
was ik op uitnodiging van UNHABI-
TAT moderator bij de Women’s As-
sembly in Quito. Daarnaast heb ik ook 
diverse bijeenkomsten mogen voorzit-
ten gedurende die week.

Ik kan me voorstellen dat je heel veel 
indrukken opdoet in zo’n week. Kan 
je een gebeurtenis beschrijven?

Eveline: ik heb een bijeenkomst bijge-
woond waarin de minister van Volks-
huisvesting van Albanië uitlegde hoe 
haar land probeert als prille democra-
tie een goed werkende samenleving op 
te bouwen. Zij was heel inspirerend, 
kennisontwikkeling is heel belangrijk, 
maar daarnaast moet je als overheid 
ook meteen resultaten kunnen laten 
zien, zodat bewoners zien dat de over-
heid om ze geeft.

Emmy: Tijdens de Women’s Assembly 
moesten we in groepen spreken over 
de thema’s en uiteraard is dan de taal-
barrière (Engels en Spaans) een rem. 
Maar uiteindelijk vonden we elkaar in 
het thema: meer vrouwen in leiding-
gevende posities. Indrukwekkend was 
het pleidooi van de vrouwelijke burge-
meester van Bethlehem. 

Hebben jullie elkaar daar ook nog  
gesproken?

Eveline: Ja, we hadden per mail foto’s 
uitgewisseld zodat we elkaar konden 
herkennen. Ik stond ’s morgens in de 
rij te wachten voor de security, toen ik 
een kordate vrouw met een rood jasje 
een hele groep vrouwen naar binnen 
zag loodsen. Emmy dus. We hebben 
samen een bijeenkomst bijgewoond 

Emmy Galama van club Zeeuws Vlaanderen en Eveline Kokx van club Zoetermeer waren in okto-

ber 2016 bij de UNHABITAT Conferentie in Quito, Ecuador. Daar hebben zij elk vanuit een eigen 

invalshoek een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de New Urban Agenda, de agenda 

voor het creëren van leefbare steden wereldwijd in de komende twintig jaar.

Soroptimisten denken mee
over New Urban Agenda

Emmy (links) en Eveline in Quito.

Club- en regionieuws



4342 De Soroptimist - april 2017De Soroptimist - april 2017

Het Europese My Book Buddy project is sinds de wintervergadering van start! Helma 

Nijssen van club Bennekom & Beekdal zou begin februari naar Kenia vertrekken om drie 

klassen te helpen van de St. Peter’s Primary school in Buriangi. De club had 1.500 euro 

gedoneerd voor de bibliotheek van deze school. Bovendien zegde een aantal clubs tij-

dens de wintervergadering toe om bij te dragen aan My Book Buddy. 

De eerste duizend meisjes
in Kenia kunnen gaan lezen

et blijkt dat meer clubs uit 
Kenia een aanvraag heb-
ben gedaan voor de My 
Book Buddy bibliotheek. 
Met donaties vanuit SIE 

en een voorschot op de toezeggingen 
besluiten we om vier scholen te hel-
pen. Samen met de programmadirec-
teur van de Unie van Kenia, Dolphine 
Anyango, kiezen we voor scholen in de 
omgeving van Kisumu, een stad aan 
het Victoriameer. Op 15 februari wor-
den de eerste scholen voorgelicht over 
‘My Book Buddy’. Een informatiemap 
met stickers, een bouwtekening van de 
bibliotheekkast, handleiding voor de 
opzet en, niet te vergeten het contract. 
Je wordt tenslotte niet ‘zomaar’ een My 
Book Buddy (MBB) school. Elke on-
derwijzer is voor zijn eigen klas verant-
woordelijk voor de wekelijkse uitleen. 
Veel vragen en veel enthousiasme. En 
na ruim twee uur vertrekken de school-
directeuren met de eerste opdracht op 
zak: vind een betrouwbare timmerman 

die negen biblio-
theekkasten kan 
bouwen volgens 
tekening. 

Hilariteit
Een week later 
verschijnt op foto 
het eerste exem-
plaar: prachtig, 
echter NIET vol-
gens tekening en 
de inmiddels na-
gezonden foto! 
Hilariteit! Met 
enig heen en 
weer gebel, ik zit op dat moment op 
ruim drie uur afstand, komen we tot 
overeenstemming: deze kast wordt ge-
bruikt voor opslag. Alle begin is moei-
lijk en de volgende kasten zien er prima 
uit! De bestelling van de boeken en de 
rugzakjes lijkt soepel te verlopen. Maar 
niet heus. In Kenia wordt niet aan huis 
bezorgd, maar van stad tot stad. En de 

geadresseerde haalt 
daar zelf zijn bestel-
ling op. Na enig heen 
en weer gebel wordt 
ook dit probleem op-
gelost. Uiteindelijk is 
alles precies op tijd.
Dan worden de con-
tracten ondertekend. 
Honderden kinderen 
popelen van onge-
duld. Giechelende 
meisjes, afgevaardig-
den van het schoolbe-

stuur, leden van de community en de 
dorpsraad wonen de officiële opening 
bij. Er volgen vele toespraken waarin de 
dankbetuigingen niet ontbreken. Het is 
hartverwarmend bij een temperatuur 
van 34 graden. Stel je maar eens voor 
wat het voor deze kinderen betekent: 
vanaf nu kunnen ze wekelijks een boek 
lenen! Hun fantasie wordt geprikkeld, 
hun wereld groter. Dit jaar willen we als 
SIE minstens 34.000 meisjes die kan-
sen bieden. Check de website van het 
project: https://sie-mybookbuddy.org, 
op de schools-pagina kun je zien welke 
scholen onze hulp nodig hebben. Met 
een eenmalige bijdrage van minimaal 
750 euro krijgen zo’n 75 kinderen een 
kans: educate to lead! Voor meer infor-
matie: stuur een e-mail naar Dietlindt 
Seijsener dietlindt@gmail.com.

m y  b o o k  b u d d y  v a n  s t a r t

SIEurope

Tekst en foto’s: 
Helma Nijssen

Maatje van Laer-Stevense 
65 jaar Soroptimist 
In januari was het 65 jaar geleden dat Maatje van Laer geïnaugureerd 
werd als lid van club Midden Zeeland. Deze club is later gesplitst in 
club De Bevelanden en club Walcheren. Zij woonde in 1952 in Kruinin-
gen en had samen met haar man een tandartsenpraktijk. Bij club De Beve-
landen was Maatje een actief lid. Na haar pensionering verhuisde ze naar Veere en werd ze lid 
van club Walcheren. Beide clubs waren altijd van harte welkom bij haar thuis en in haar mooie 
tuin.Door haar hoge leeftijd is het actief deelnemen minder geworden. De belangstelling voor 
het Soroptimisme en voor de beide clubs is er nog altijd.
 

Josje de Koning, club De Bevelanden

Club- en regionieuwsClub- en regionieuws
Bestuursfunctie 
voor Surinaamse 
Soroptimist
Soroptimist Theresia Cirino is op 2 novem-
ber beëdigd en geïnstalleerd als district com-
missaris (dc) van Kabalebo. Zij begon op 29 

november op haar werkplek in Apoerastad en is daarmee de zesde dc van Apoerastad. Kabale-
bo is bekend als West-Suriname. Het ligt erg afgelegen. In Kabalebo is veel natuurschoon met 
de bekende Blanche Marie en de Wonotobovallen een touristische plek met logeerfaciliteit. Uit 
persoonlijke interesse heeft zij zich jarenlang verdiept in het ontwikkelingsvraagstuk binnen de 
inheemse groep. Toen zij benaderd werd voor de functie van dc hoefde zij niet lang na te den-
ken. Met deze functie wil zij ontwikkeling brengen voor de inheemse bevolking in het Kabalebo- 
gebied. Theresia Cirino is een dochter van de bekende schrijver van indiaanse vertellingen en 
activist voor inheemse rechten. 

 Rika Morpurgo, club Paramaribo 

Het Kapelka voorleesproject voor zieke 
kinderen
De lancering van dit project was op 
8 november op de kinderafdeling 
van het ‘s Lands Hospitaal. Aanwe-
zig waren de directie en de initia-
tiefnemers van club Paramaribo te 
weten Anne - Rose Abendanon en 
Soecy Gummels. De laatste ontdek-
te destijds toen haar zoontje in het 
ziekenhuis lag dat de kinderen op de 
ziekenzaal rustig werden als zij uit 
Surinaamse kinderboeken voorlas. 
Zij konden zich in de verhaalfiguren 
inleven. Anne-Rose deed met succes een beroep op haar ex-club uit Almere. Die zorgde 
voor een financiële bijdrage. Zo kon samen met club Paramaribo het Kapelka voorlees-
project starten met 60 Surinaamse kinderboeken van diverse Surinaamse schrijvers. De 
kinderafdeling heeft een kleuterjuf die nu dankbaar gebruik maakt van de boeken om de 
patiëntjes aangenaam bezig te houden.

Rika Morpurgo, club Paramaribo

Voorne Putten 
viert 8 maart  
met film
Woensdag 8 maart organiseerde Soropti-
mistclub Voorne Putten/Rozenburg, in het 
kader van Internationale Vrouwendag, een 
filmavond. De inspirerende film ‘Parched’ 
werd vertoond in een uitverkocht theater 
Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Het was 
een zeer geslaagde avond en iedereen was 
zeer onder de indruk van de getoonde film.

 

Een film die ook mooi aansluit waar Soropti-
misten Voorne Putten/Rozenburg voor staat. 
Hulp aan anderen, persoonlijke ontwikkeling 
en dat aan vrouwen die het zo hard nodig 
hebben! De mooie opbrengst van deze avond 
– een bedrag van € 2.100,- wordt gedoneerd 
aan het project ‘Save her a Seat’. Dit is een 30 
dagen tour op het platteland van India met 
de film “Driving with Selvi”. De film gaat over 
een meisje dat een kind huwelijk doormaakte 
waarin ze mishandeld werd, hier uit vluchtte 
en met veel doorzettingsvermogen uiteinde-
lijk de eerste vrouwelijke taxichauffeur werd 
van Zuid-India. Deze film is een voorbeeld 
voor meisjes en vrouwen in India.

Voorafgaande aan de film werd de check door 
de presidente van de Soroptimistclub Patri-
cia Hansen overhandigd aan Natasja van der 
Lelij van de Stichting Odanadi, die zich inzet 
voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn 
van (seksuele) uitbuiting. Zij was zeer onder 
de indruk van het bedrag en zal de cheque 
met trots aan ‘Save her a Seat’ overhandigen.

Ingrid Luteijn
club Voorne Putten/Rozenburg 
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Dit is Eva
Een kado van de jarige club 

Zwolle ter gelegenheid van 

haar 16e lustrum aan de stad.

Eva is een ontwerp van  

kunstenaar Ronald A.  

Westerhuis en komt in de 

tuin van de Hofvlietvilla.


