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Van de Uniepresident

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 

ik het wel kan”, zei Pippi Langkous en ging 

aan de slag. Zo voelde het voor mij toen dui-

delijk werd dat ik onverwacht een jaar eerder 

dan gepland president zou worden. 

Inmiddels ben ik een tijdje aan de slag. Heb ervaren wat het bete-

kent deel uit te maken van een internationaal netwerk en wat we 

met onze gezamenlijke kracht en inzet voor de positieverbetering 

van vrouwen en meisjes kunnen bereiken! Belangrijk voor nu maar 

zeker voor de toekomst. Een lijn die al uitgezet is in het Meerjaren-

beleidsplan 2017-2021 ‘Een SorOptimistisch Vergezicht’. 

Zichtbaarheid, inhoudelijke verbinding, samenwerking, vernieu-

wing en professionaliteit zijn de vijf speerpunten die er voor moe-

ten zorgen dat we met elkaar een toekomstbestendige organisatie 

kunnen zijn en blijven. Daarvoor kan het soms nodig zijn oude ver-

trouwde structuren los te laten om met elkaar verder te bouwen 

aan iets nieuws. Met meer dan 3000 actieve en kritische leden met 

veel kennis, kunde en ervaring gaat dat zeker lukken. Dat laten we 

al bijna 90 jaar zien.

Ook internationaal laten we ons horen en zien. Grote deelname uit 

ons land aan het Congres in Florence. We zijn bij de Governor’s 

Meeting waar Soroptimisten uit 52 Europese landen zich uitspre-

ken over het beleid van SIE. Onze eigen club De Bilt-Bilthoven krijgt 

een Best Practice Award voor hun project Afripads.

Met Evelyn hebben we hard gewerkt aan het Meerjarenbeleids-

plan. Een onuitwisbare inbreng van haar kant waarmee ik verder 

kan. Evelyn, dank daarvoor! De komende twee jaar ga ik er voor als 

president. Samen met de andere bestuursleden. En natuurlijk met 

inzet van de leden. Ik reken op jullie!

Heleen Gansekoele

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 23 oktober Oratie Felisa Tibbitts Academiegebouw Domplein Utrecht
 4 november Inauguratie club Gooische Meeren
 18 november  Werkconferentie in het Van der Valkhotel in Veenendaal
 26 november Club Curaçao viert 70-jarig bestaan
    
2018 4 februari  Wintervergadering
 juli Jeugdcroisière club Hoeksche Waard
 14-17 september Friendship Days Leeuwarden, culturele hoofdstad 
 15 september  Lustrum Unie van Soroptimistclubs in Nederland,
  Suriname en Curaçao

Kort nieuws

Oratie  
Felisa Tibbitts
Met dank aan het Algemeen Fonds is Felisa 
Tibbitts per 1 januari 2017 benoemd tot bijzon-
der hoogleraar in de faculteit Recht, Econo-
mie, Bestuur en Organisatie aan de Universi-
teit Utrecht om 
werkzaam te 
zijn op de  ‘Carla  
Atzema-Looman-
leerstoel voor 
Mensenrechte -
ducatie. Zij zal 
op maandag 23 
oktober 2017 om 
16.15 uur in de 
Aula van het Aca-
demiegebouw, 
Domplein 29 
te Utrecht haar 
ambt aanvaarden met het houden van een 
oratie, getiteld: “Human rights education: The 
good surf and reclaiming human rights”.

Op 16 februari vierde Riemkje Schippers, lid van Soroptimistclub Friesland Zuid haar 
honderdste verjaardag. Tijdens een drukbezochte receptie in de Serviceflat te Drach-
ten waren ook veel clubgenoten aanwezig. Riemkje studeerde wis- en natuurkunde 

in Leiden, deed examen op 1 mei 
1940, net voordat op 10 mei de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij 
werd lerares aan de meisjes-HBS 
in Leeuwarden, waar ze tien jaar 
later directrice werd. Het waren 
19 goede jaren. Het werken met 
kinderen en met volwassenen 
boeide haar. In de zestiger jaren 
verhuisde ze naar Amsterdam en 
werkte aan een MMS en later aan 
het Meisjes Lyceum. In die jaren 
werd Riemkje Soroptimist van 

club Amsterdam. Begin zeventiger jaren verhuisde ze weer naar Friesland en kwam ze 
bij ons. Tot voor kort bezocht ze elke clubavond, een actief en zeer meelevend clublid. 
Nog steeds maakt ze heerlijke jam waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed 
doel. Voor haar verjaardag was er de mogelijkheid om in plaats van cadeaus een bij-
drage te geven voor SOS Kinderdorpen. (opbrengst € 850,-). Wij zijn als club heel trots 
deze 100 jarige, zeer inspirerende vrouw in ons midden te mogen hebben!

Hinke Donker en Magda Bok
club Friesland Zuid

Soroptimist Schippers werd 100!
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Natuur en Cultuur centraal op
70e verjaardag club Curaçao
Op 26 november bestaat onze club 70 jaar. Dat gaan wij vieren met een feestprogramma 
met als thema ‘Natuur en Cultuur’. Onze Club is opgericht op 26 november 1947 
door mevrouw T. Schoorl. ‘Awareness, Advocacy en Action’ staan bij club Curaçao 
hoog in het vaandel en wij besteden bij het uitvoeren van onze activiteiten in dit 
kader eveneens aandacht aan het aspect ‘Normen en Waarden’. 

Hiermee zijn we al begonnen bij de viering van onze 65ste verjaardag in 2012, met het 
symposium ‘Het groot belang van normen en waarden bij de bestrijding van geestelijke 
armoede’. Dit thema en de millenniumdoelstellingen zijn vertaald naar een viertal 
projectvoorstellen die gecombineerd zijn tot één hoofdproject. Wij vullen dat in door 
een aantal vrouwen uit de sociaal zwakkere laag van onze samenleving te begeleiden. 
Zij worden geholpen om hun vaardigheden uit te bouwen op weg naar zelfredzaamheid, 
zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en dat van 
hun gezin. Dit project heeft de werktitel ‘E Timon den Bo Mes Man’ (Het Roer in Eigen 
Hand). Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van het feest, hou de bekendmakingen 
op onze clubpagina van de Unie website in de gaten. Aanmeldingen uiterlijk 15 oktober 
2017 via: jubileum.clubcuracao@gmail.com.

Sonnia Elstak-Ramdhani
club Curaçao

Inauguratie club Gooische Meeren
op 4 november in Naarden Vesting

Het is zover, club 103 is bijna een feit. Wij nodigen jullie 
van harte uit om de charter uitreiking bij te wonen en de 
feestelijke dag met ons te vieren. We beginnen om half 
elf met koffie en thee in de Theater zaal van het Arsenaal 
te Naarden-Vesting. Er is dan gelegenheid de clubleden 
te feliciteren. Om kwart over een is er een feestelijke 
lunch, waarna we in de middag erop uit trekken. Je kunt 
kiezen uit de volgende programma-onderdelen:

1. Bezoek vesting museum
2. Vestingvaart met overdekte boot
3. Rondleiding Naarden Vesting (meerdere groepen)
4. Rondleiding Arsenaal
5. Bezoek Weegschaal museum
6. Vrij te besteden middag in Naarden-Vesting 

Geef bij je opgave even aan waaraan je wilt deelnemen. Vanaf 16 uur sluiten we af met 
een borrel. Voor je aanwezigheid vragen we een bijdrage € 49,50 p.p. Een deel daarvan 
gaat naar de Stichting ‘Movement On The Ground’, een initiatief van Johnny de Mol om 
vluchtelingen op het eiland Lesbos een menswaardig bestaan te geven in afwachting van 
hun doorreis naar een nieuwe toekomst. Je kunt je opgeven via https://www.eventbrite.nl/e/
tickets-inauguratie-soroptimisten-club-gooische-meeren-4-november-2017-37101765379. 
Voor meer informatie: mail naar carlazwemmer@gmail.com.

Margriet Bordes
club Gooische Meeren i.o.

Club Breda heeft op 12 juni maar liefst drie nieuwe 
leden geïnaugureerd. Op feestelijke wijze werden 
Monique van Rooij, Marga Borghouts en Pauline 
Vorsselmans verwelkomd als Soroptimist. Ieder lid 
nam die avond een bloem mee met een persoonlijke 
wens. Daarmee kregen de nieuwe leden een bonte 
verzameling bloemen en een warm welkom. De 
bloemenzee is inmiddels een goede traditie geworden 
bij de club. Club Breda telt momenteel 32 leden. 

Monique Mols, club Breda

Drie nieuwe leden voor club Breda

Soroptimisten- 
verloving in  
Midden-Nederland

Riek van der Vlag van club Ede en Wanda Pe-
ters van club De Bilt-Bilthoven vierden op 22 
april hun verloving aan boord van de zeilklipper 
‘Vriendschap’ Als echte Soroptimisten vroegen 
ze aan hun gasten om als cadeau een bijdrage 
te storten voor een goed doel. Dat deden ze 
massaal en na het feest konden zij maar liefst 
ruim €1.100 overmaken naar School voor Jus-
tice. Het was voor Riek en Wanda een groot 
cadeau dit goede doel zo te kunnen steunen!

Kort nieuws
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Uitslag van het  
lezersonderzoek
De Soroptimist
Het in juni gehouden lezersonderzoek laat 
zien dat het blad een belangrijke plek in-
neemt en de warme interesse heeft van de 
leden. Ruim een derde van de leden deed 
mee aan het onderzoek: er waren 1.186 res-
pondenten. Dit is een uitstekende respons 
en het toont de betrokkenheid van de le-
den. Er is opvallend veel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om aanvullende op-
merkingen te maken. 

De resultaten laten waardering voor de in-
houd en uitvoering van het blad en de be-
hoefte aan (brede) informatie zien en tevens 
een kritische, opbouwende houding. Het 
magazine krijgt een eindcijfer van ruim een 
7. Dat is een mooi resultaat, waarmee we 
kunnen werken aan de verdere ontwikkeling 
van het blad in samenhang met de andere 
communicatiemiddelen zoals de website, 
Unieberichten en sociale media. Het Unie-
bestuur wil op basis van het resultaat en de 
opmerkingen, de verschuiving naar digitale 
en sociale media, nieuwe trends én een be-
zuinigingsdoelstelling de frequentie verande-
ren en de uitstraling en inhoud aanpassen. 
Het blad komt vanaf 2018 twee maal per jaar 
uit: in maart en september. Daarnaast komt 
er jaarlijks een themanummer dat in decem-
ber verschijnt. Door deze aanpak is er geen 
aanleiding om een abonnement in te voeren.

Margriet Papma
assessor marketing  

en communicatie
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ij Merlijn is die afstand 4 ki-
lometer. En bovendien teelt 
ze biologisch, zonder kunst-
mest of bestrijdingsmidde-

len. Dat is niet alleen goed voor het 
milieu, maar het levert ook nog eens 
kraakverse, onbespoten producten op. 
In haar winkel De Stadsakker in de Kijk 
in ’t Jatstraat, hartje centrum Gronin-
gen, haalt haar vaste klantenbestand 
wekelijks hun pakket groenten en 

fruit, terwijl ook passanten er terecht 
kunnen. Niet alleen voor groenten en 
fruit overigens, maar ook voor bloe-
men, zaai- en pootgoed, boeken en 
hulpmiddelen voor het werken in de 
tuin. Als je geen groene vingers hebt 
kun je met hulp van Merlijn heel ver 
in de goede richting komen. “Ik geef 
biologisch tegengif aan industriële, 
globaliserende, grootschalige voedsel-
productie. Grootschaligheid leidt tot 

meer en meer kwalijke bestrijdings-
middelen, machtsvertoon, business-
plannen, meer transportkosten voor 
vervoer van de producten en in die 
stroom wil ik niet mee”. Merlijn gooi-
de het roer jaren geleden met kracht 
om, toen ze van facilitair dienstverle-
ner overstapte naar een opleiding bio-
logisch-dynamische landbouw aan de 

Tekst: Coosje Hoekstra
Foto’s: Janita Sassen

Coverstory

Merlijn 
Albering
Geboren
29 december 1969
Hoevelaken

Opgegroeid in
Hoevelaken, Europa (ruim een 
jaar op reis, samen met haar 
ouders en broer), Sellingen, 
Groningen

Opleiding
• Vrije School Groningen
• moedermavo
• havo volwassenenonderwijs
•  HBO Hanzehogeschool  

Groningen facilitaire  
dienstverlening

•  biologisch-dynamische  
land- en tuinbouw  
Warmonderhof Dronten.

Won in 2012 een Nuffield  
Scholarship (“voor eigenwijze 
jonge boeren”) en deed  
daarmee onderzoek in  
landbouwgebieden in Canada

Nevenfuncties
•  facilitair dienstverlener  

(freelancer en op projectbasis)
•  Eigenaar stadskwekerij en  

winkel De Stadsakker  
Groningen

 
Lid van
club Groningen-Oost 

Midden tussen stadse en dorpse bebouwing en reusachtige fabrieksgebouwen van de 

Suikerunie in Groningen/Hoogkerk is daar opeens een smal weggetje dat leidt naar 

een idylle: de stadskwekerij van Merlijn Albering (47). Het is nog voorjaar als we haar 

een bezoek brengen, maar de omvang van de kwekerij (2 ha), de opzet (35 soorten 

groente, fruitbomen en bloemen) en de bevlogenheid van Merlijn springen meteen 

in het oog. Ze werkt – met enkele vrijwilligers en stagiaires – keihard om te laten zien 

dat kleinschalige teelt van groente en fruit ook zakelijk gezien mogelijk is. “Mensen 

willen weten waar hun voedsel vandaan komt en hechten aan een zo kort mogelijke 

afstand tussen de plaats waar hun eten geoogst wordt en waar het verkocht wordt”. 

Stadskwekerij als biologisch 
tegengif voor grootschalige 
industriële voedselproductie

m e r l i j n  a l b e r i n g  i n  g r o n i n g e n
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Warmonderhof in Dronten. “Dat was 
echt thuiskomen! Ik leerde er precies 
wat ik wilde. Naast alle theoretische 
kennis ook leren kijken naar planten, 
zien wat ze nodig hebben, of ze wel 
op de goeie plek staan, misschien last 
hebben van hun buurman”. Van 2010 
tot 2012 ontwikkelde Merlijn zich tot 
biologisch-dynamische kweker. 

Reizen door Europa
Leren binnen knellende banden van 
het onderwijs was niet altijd de favorie-
te bezigheid van Merlijn, integendeel. 
“Ik begon op de basisschool in Hoe-
velaken maar na mijn achtste reisde ik 
met mijn ouders en mijn broer die 3,5 
jaar ouder is met een kampeerwagen 
ruim een jaar door Europa. Een ge-
weldige tijd, we gingen langs de Mid-
dellandse Zee, bezochten kerken in 

Frankrijk, waren bij het carnaval in Ve-
netië en leerden al reizend enorm veel. 
Toen we terugkwamen was het geld 
op. Mijn ouders kochten een huisje 
op de goedkoopste plek in Nederland 
die ze konden vinden: in Sellingen, 
Zuidoost Groningen”. Maar regulier 
onderwijs verliep moeizaam. “Uitein-
delijk kwam ik op de Vrije School in 
Groningen, maar ook daar dacht ik al-
leen maar brrr, school…. Ik vond het 
niks, spijbelde veel en werd zo een 
vroegtijdig schoolverlater. Tot iemand 
op het lumineuze idee van de moeder-
mavo kwam. Ik was net 16 en mocht 
er op. Het was geweldig. Tussen de 
moeders en oma’s, allemaal enorm 
gemotiveerd, bezig met een inhaal-
slag. De klasgenoten en de docenten 
waren schatten en ze stimuleerden mij 
om ook op te letten en mijn best te 
doen. Dat werkte!”. Merlijn deed ook 
de havo in het volwassenenonderwijs. 

“Eindelijk had ik door dat ik het best 
wel kon”. Met die zelfkennis en de 
positieve onderwijservaringen rolde 
Merlijn vervolgens succesvol door de 
hbo-studie Facilitaire Dienstverlening. 
En daar maakte ze haar beroep van. “Ik 
werkte 12 jaar freelance en op project-
basis. Vogelde bijvoorbeeld voor een 
opdrachtgever uit hoe de schoonmaak 
van de kantoorgebouwen efficiënter 
kon. Mijn insteek was altijd hoe ik er-
aan kon bijdragen dat de werkomge-
ving van het personeel beter en pret-
tiger kon worden. Maar ja, eigenlijk 
werkte ik mee aan bezuinigingen….”. 

Ik wist niks van moestuinieren
Daar werd de kiem gelegd voor een 
andere invulling van haar werkzame 
leven. Een tweede belangrijke bijdrage 
is de verhuizing van Merlijn en haar 
man naar een dorpje in Friesland. “Met 
tuin. Ik wist niks van moestuinieren, 
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Coverstory

maar er zijn natuurlijk boeken. Het 
ging al gauw geweldig met mijn moes-
tuin. Daar, op dat Friese lapje grond, 
begon de passie voor het kweken van 
voedsel. En het nadenken over alterna-
tieven voor de grootschaligheid in de 
landbouw. “Ik wist toen wat ik wilde en 
de studie biologisch-dynamische land-
bouw was het gevolg”. Al tijdens die 
opleiding wist Merlijn dat ze haar rich-
ting had gevonden. “En ik realiseerde 
me ook, dat ik zelf iets zou moeten op-
zetten. Vergelijkbare bedrijfjes kunnen 
geen medewerker aanstellen. Ik wilde 
laten zien dat het anders kan, landbouw 
voor de lokale markt. Behalve kennis 
en passie heb je zeker ook onderne-
mersvaardigheden nodig, nou, die heb 
ik van kinds af aan meegekregen”. De 
ouders van Merlijn startten in Gronin-
gen een van de eerste kinderboeken-
winkels in Nederland en hadden er la-
ter nog een kookwinkel bij. Haar broer 
zette het bedrijf voort en heeft nu ook 
in Rotterdam een kinderboekenwinkel. 
Ondernemend als ze is, ging Merlijn al 
tijdens de opleiding in Dronten met de 
gemeente Groningen in overleg. Want 
daar zou ze haar stadskwekerij begin-
nen. Het toeval wilde dat de kookwin-
kel van haar ouders hartje stad beschik-
baar kwam, een ideale locatie voor de 
verkoop van groente, fruit, bloemen 
en aanverwante artikelen. “Jullie wil-
len een groene stad zijn”, hield Mer-
lijn Groningen voor. “Wij hebben een 
winkel in het centrum. Nu nog een 
akker om groente, fruit en bloemen te 
verbouwen, twee hectare graag”. Het 
zoekproces naar een goede stek voor 
de stadskwekerij duurde vier jaar en 
toen kwam het voormalige voetbal-
veld in Hoogkerk in beeld. Merlijn: “De 
droom werd realiteit. Het gekke is dat ik 
al voordat ik naar de opleiding in Dron-
ten ging een tekening had gemaakt 

hoe mijn toekomstige stadsakker er uit 
moest zien. Hier de groente, daar de 
bloembedden, de fruitbomen, de tun-
nelkas, werk- en opslagruimtes en een 
oprijlaan. Ik kwam dit terrein oplopen 
en wist meteen: dit is het. De tekening 
van jaren geleden werd realiteit”. 

Altijd werk aan de winkel
Midden zomer is de stadskwekerij van 
Merlijn een lustoord. Maar er is altijd 
werk aan de winkel, het weer kan te-
genzitten, niet alle gewassen doen het 
goed. “Klopt helemaal. Groente, fruit 
en bloemen kweken brengt heel veel 
werk met zich mee. Schoffelen, schof-
felen, schoffelen. Kijk, daar achter 
is mijn vader aan het werk, hij komt 
elke dag schoffelen. En mijn moeder 
doet de bloemen, zowel de verzor-
ging als het maken van mooie, onbe-
spoten boeketten. Een gewild artikel, 
mensen hoeven niet altijd tulpen in 
december”. Ook de partner van Mer-
lijn, fysicus, en als soundscape onder-
zoeker werkzaam aan de Universiteit 

Groningen, stapt na zijn wetenschap-
pelijk werk geregeld op de trekker of 
gaat schoffelen. Met weer dat tegenzit 
of andere hobbels op de weg hoef je 
bij Merlijn niet aan te komen. “Regen 
erg? Welnee, daar kun je je op kleden. 
Planten die het niet doen? Goed kijken 
en je afvragen hoe dat zou kunnen. 
We hadden hier in de rij rabarber een 
stuk of wat planten die het niet goed 
deden. Door nauwkeurig te kijken en 
na te denken kwam ik er achter dat op 
die plaats leem in de grond zit, waar-
door ze steeds natte voeten hadden. 
Planten verpoten en het leed was gele-
den. Insecten op planten? We hebben 
bloemenranden rond de koolplanten 
en peulvruchten om vlinders en rup-
sen te verleiden. Daarnaast kennen we 
een hele serie veilige bestrijdingsme-
thodes en anders bel ik een van mijn 
studiegenoten van de Warmonderhof. 
Samen komen we er uit”. Merlijn ziet 
de toekomst vol vertrouwen tege-
moet. “We hebben laten zien dat een 
kwekerij van twee hectare met hulp 
van familie, stagiaires en crowdfun-
ding een inkomen kan opleveren voor 
een ondernemend kwekersechtpaar. 
Maar het mooiste doel dat we hebben 
bereikt zijn blije klanten. Ik hoop dat 
overal dit soort akkers gaan komen. 
Het loont, letterlijk en figuurlijk”. 

“  Verbeter de wereld, 
begin een moestuin”
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Club- en regionieuws

Ruim 5.000 
euro voor  
Free a Girl
Op 30 maart organiseerde club Alphen aan 
den Rijn voor de achtste maal het Groot  
Alphens Dictee. Dit jaar werd het vakkundig 
voorgelezen door Arjan Erkel, medeoprich-
ter van Free a Girl, waarvoor de opbrengst 
was bestemd. Schrijver van het dictee was  
Alexander MacLean, de winnaar van de editie 
van vorig jaar. 

Door het optreden van de voorlezer, de vele 
deelnemers, het ruim aanwezige publiek en de 
grote opbrengst was het een geslaagde avond. 
De deelnemers beten hun tanden stuk op zin-
nen als: ‘Het juridisch metier biedt een keur aan 
dicteewaardige en de facto negentiende-eeuwse 
rariteiten, zoals het judicium, de procureur en 
het faillissement, het sepot en de conditio/con-
dicio sine qua non.’ 
Winnaar was het team van Hospice Alphen aan 
den Rijn. De individuele prijswinnaar kwam dit 
jaar uit Breskens. Rein Leentfaar had slechts 
één fout. De prijs voor de stijlfoutentoets werd 
uitgereikt aan twee prijswinnaars met elk nul 
fouten. De opbrengst van € 5.045,- werd over-
handigd aan Arjan Erkel. Erkel stond kort stil 
bij de mogelijkheden die deze bijdrage biedt 
om nog meer hulp te kunnen bieden aan meis-
jes die gedwongen in de prostitutie werken. 
Het bedrag komt bovenop de opbrengst van 
de jaarlijkse wijnproeverij van onze club in Res-
taurant & Hotel De Watergeus, die ook 5.000 
euro opbracht. 

Marian Richardson
club Alphen aan den Rijn
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NL Doet: Assen helpt zorgboerderij
Een prachtige zonnige zaterdagmorgen was het die 11e maart, dat heel Nederland de 
handen uit de mouwen stak voor NL doet. Onze bijdrage was een ochtend klussen bij 
de zorgboerderij ‘de Balloohoeve‘ in Balloo bij Assen. 

Na de koffie en cake gingen we en-
thousiast aan de gang, samen met 
cliënten en begeleiders van de Bal-
loohoeve. Er was genoeg te doen: 
de houten tafels en banken voor het 
terras schoonmaken en beitsen, de 
plantenbakken schoonmaken en vul-
len met nieuwe grond en violen, hy-
acinten, primula’s en andere kleurige 
plantjes. Ook de vele bloempotten op 
het terras kregen een opfrisbeurt. En 
het atelier zag er aan het eind van de 
ochtend weer helder wit en schoon 
uit. Voor ons voelde het als een goed 
bestede ochtend. We waren onder de indruk van de uitstekende voorbereiding door de 
leiding van ‘de Balloohoeve’ maar ook het samenwerken met de cliënten leidde tot leuke 
gesprekken: voor hen was samenwerken een credo wat ze goed afging. En wij Soroptimis-
ten hebben elkaar ook weer eens op een andere locatie gesproken, lekker in het zonnetje 
op het terras. Een NL Doet dag om nog eens te doen.

Luc de Wit-Ybema
club Assen

Benefietdiner in Breda
voor Stichting Leergeld

Op 16 juni hield club Breda een 
benefietdiner in lunchroom ‘De 
Uitdaging’ in de oude pastorie 
van Ulvenhout. Bij ‘De Uitda-
ging’ werken cliënten en bege-
leiders van ‘Amarant’, een or-
ganisatie dat mensen met een 
verstandelijke beperking en/of 
autisme ondersteunt. Het be-
nefietdiner was uitverkocht en 
de sfeer was opperbest in het 
volle restaurant.

De gasten kregen een heerlijk as-
pergediner van vier gangen met 

(uiteraard) asperges in de hoofdrol. Dankzij de vele sponsoren en de enthousiaste vrij-
willigers van ‘De Uitdaging’, werd een mooie opbrengst van zo'n 1.300 euro gerealiseerd. 
Dit gaat naar Stichting Leergeld Breda, het project dat de club momenteel ondersteunt. 
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van gezinnen waar onvoldoende financiële 
middelen zijn om mee te kunnen doen met normale schoolse en buitenschoolse activi-
teiten. Alle kinderen mogen meedoen, is het motto. Stichting Leergeld Breda probeert 
zo te voorkomen dat kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen of terechtkomen 
in een sociaal isolement. Kortom, een organisatie die helaas nog erg nodig is en daarom 
onze steun verdient. 

Monique Mols 
club Breda

De jaarlijkse werkconferentie is deze keer op 18 november in het Van der Valkhotel in 

Veenendaal. Na het succes van vorig jaar hopen we weer op een grote opkomst. Het mid-

dagprogramma staat in het teken van de feestelijke afsluiting van het mentee project dat 

de Unie de afgelopen twee jaar samen met de clubs en de Stichting voor Vluchtelingen 

Studenten UAF heeft gerealiseerd en draagt als thema: ‘De kracht van het netwerk’. 

oorzitter Nenita La Rose 
van de Nederlandse Vrou-
wenraad opent de ochtend-
sessie met sprekers uit  

diverse branches over bewustwording 
van de positie van vluchtelingen in 
Nederland en de bijdrage die leden 
en anderen kunnen leveren aan de 
versterking van hun positie. De orga-
nisatie van dit onderdeel ligt in han-
den van club Haarlem. Verder zijn er 
de hele dag diverse en interessante 
workshops waaraan je mee kunt doen. 

Je kunt kiezen uit de volgende onder-
werpen:
•  Breng meer SorOptimisme in je le-

ven (extension)
•  De zevensprong met Belbin (club 

IMPULS)
•  Aan de slag met de Uniewebsite 

(Sterk Merk Soroptimist)
•  Schrijven voor pers en publiek (Sterk 

Merk Soroptimist)

•  Gebruik maken van Social Media 
(Sterk Merk Soroptimist) 

•  Wat moet wanneer gedaan worden 
(voor pennigmeesters/secretarissen) 

•  Internationaal (gouverneurs)
•  Friendshiplinks (gouverneurs)
•  Carla Atzema Prijs (Algemeen Fonds)
•  Stichtingen en Fondsen (Unie)

Er zijn vier workshoprondes van elk 
45 minuten. Alle workshops worden 
georganiseerd en gegeven door vrijwil-
ligers van onze clubs/Unie. In de grote 
zaal is de huiskamerbijeenkomst voor 
de PWI-ers. De dag wordt afgesloten 
met de afronding van het mentee pro-
ject dat de Unie samen met de clubs 

en de Stichting voor Vluchtelingen 
Studenten UAF de afgelopen twee jaar 
heeft gerealiseerd. Inschrijven voor de 
Werkconferentie kan vanaf 1 oktober 
via de website. De kosten voor deel-
name zijn 25 euro. Je bent welkom 
vanaf half tien en de afsluitende borrel 
is tot 16 uur. Voor clubs is er uiteraard 
weer de mogelijkheid om een tafel te 
huren voor promotie of verkoop van 
producten voor hun eigen projecten. 
Een tafel huren kost 25,-. 

Het aantal tafels is niet onbeperkt, 
dus meld je hiervoor snel aan bij 
financien@soroptimist.nl.

Aandacht voor vluchtelingen en veel 
workshops op werkconferentie 2017

w e r k c o n f e r e n t i e  o p  1 8  n o v e m b e r  i n  v e e n e n d a a l

Unie
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pad en laatst had één van hen – de-
gene met de koffer – een lekke band. 
De ander is alvast naar de mensen toe 
gegaan en probeerde met hen in ge-
sprek te komen. Zij kreeg geen reactie. 
Tot haar collega binnenkwam en het 
eerste voorwerp op tafel legde. Dan 
komt er echt wat los. Het mooie is dat 
de vrijwilligers er ook veel voldoening 
uit halen. Zij doen het één of twee keer 
per maand en met heel veel plezier.”

Wetenschappelijk onderzoek
Toen de pilot succesvol bleek en er 
genoeg koffers en vrijwilligers waren, 
is het initiatief ondergebracht in een 
stichting. “Dat was een voorwaarde 
om opnieuw subsidiegevers en fond-
sen te kunnen benaderen. We zijn een 
organisatie die uitsluitend met vrijwil-
ligers werkt dus dat betekent dat je 
met vrij weinig geld veel kunt doen. 
In ons beleidsplan staat dat de infor-
matie die tijdens de sessies rond de 
koffers naar boven komt, door activi-
teitenbegeleiders kan worden gebruikt 
om het zorgplan van de bewoners te 
verbeteren. Daarvoor was echter wel 

wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Bij toeval ontmoette ik Elena en ik heb 
haar gevraagd of zij ons daarbij kon 
helpen.” Elena: “We hebben elkaar ont-
moet bij een gemeenschappelijke ken-
nis. Pas in tweede instantie ontdekten 
we dat we allebei Soroptimisten wa-
ren. Ik heb mijn promotieonderzoek 

gedaan bij Humanitas in Rotterdam. 
Daar werd in 2006 het eerste herin-
neringsmuseum opgericht in één van 
hun vestigingen. Je moet dat zien als 
een ouderwets Nederlands huis, in-
gericht met spullen uit allerlei stijlen 
en tijdperken. Wij zagen dat wanneer 
mensen daar binnen liepen, er ver-

halen kwamen. Ik heb er onderzoek 
gedaan naar de betekenis van herin-
neringen voor oudere mensen. Het 
onderzoek was niet direct gericht op 
dementie, maar ik heb daar wel gezien 
wat die voorwerpen met deze mensen 
doen. Sommigen hadden al maanden 
niet gepraat en begonnen bij het zien 
van een oude koektrommel of een 
schoolplaat ineens te vertellen. En zo 
krijg je toch contact met ze…”

fonds moest je minstens 20.000 euro 
aanvragen, maar dat hadden we eigen-
lijk helemaal niet nodig. Tenzij we het 
initiatief zouden uitbreiden naar heel 
Zeeland… Daarvoor hebben we een 
projectplan geschreven en een begro-
ting gemaakt en uiteindelijk hebben 
we 38.000 euro gekregen. Een enorm 
bedrag!”

Plezierige middag
Daarmee kon het project van De 
Schotse Huizen worden uitgebreid 
naar de hele provincie. Sylvia: “Ik heb 
alle andere musea in Zeeland bena-
derd en zo hebben uiteindelijk nog 
dertien musea zich bij het project 
aangesloten. We richten ons puur op 
mensen met dementie, hoewel deze 
voorwerpen natuurlijk ook andere ou-
deren of zieke mensen een plezierige 
middag kunnen bezorgen. Die aan-
vragen krijgen we ook wel, maar als 
vrijwillige organisatie kunnen we dit 
niet aan. Daarom houden we het bij 
deze doelgroep.” “Het leuke is dat die 
voorwerpen magisch werken. De vrij-
willigers gaan altijd met ’n tweeën op 

Tekst: Simone Lensink
Foto’s: Karin van de Kar

Dossier

Twee bevlogen Soroptimisten houden zich met veel betrokkenheid bezig met hulp aan 

dementerende ouderen. Zij gingen op zoek naar een methode om deze groep te helpen 

met het ophalen van positieve herinneringen en bedachten de zogenoemde ‘themakof-

fers’. Dat moet dementerenden helpen te vertellen over vroeger. Het ophalen van posi-

tieve herinneringen – ook wel reminiscentie genoemd - geeft hen veel voldoening.

Themakoffers zorgen voor Feest der Herkenning voor dementerenden 
s o r o p t i m i s t e n  o n t w i k k e l d e n  m e t h o d e  o m  o u d e r e n  u i t  i s o l e m e n t  t e  h a l e n

at gegeven was in 2013 
voor het Zeeuwse mu-
seum De Schotse Hui-
zen (nu Museum Veere) 
reden om ‘themakoffers’ 

samen te stellen met voorwerpen uit 
de collectie. Vrijwilligers gaan met die 
koffers naar ouderen toe en aan de 
hand van de voorwerpen met hen in 
gesprek over vroeger. Sylvia van Dam 
Merrett, lid van club Walcheren, was 
collectiebeheerder in De Schotse Hui-
zen en stond aan de wieg van dit pro-
ject. Inmiddels is ook Elena Bendien, 
lid van club Utrecht, erbij betrokken. 
Zij is wetenschappelijk onderzoeker 
aan het VUmc, afdeling Metamedi-
ca, en richt zich op de gevolgen van 
de stijgende levensverwachting voor 
sociale, culturele, historische en gen-
dergebonden aspecten van het ouder 
worden. Sylvia: “Ik deed dit idee op 
tijdens een cursus en ben in het mu-
seum gaan kijken welke voorwerpen 
hiervoor geschikt zouden zijn. Vervol-
gens was er een vrijwilliger die het leuk 
vond om met onze koffer op pad te 
gaan. We zijn gewoon begonnen met 
het bejaardenhuis in de buurt, als pi-
lot. De eerste reacties waren heel po-
sitief en toevallig ontmoette ik iemand 
van een groot fonds die me aanraadde 
om een bijdrage aan te vragen. Bij dat 

Elena Berdien (links) en Sylvia van Dam Merrett
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schappij is er op gericht om ouderen 
langer thuis te laten wonen. Daarom is 
het van groot belang dat deze mensen 
niet geïsoleerd raken. Dat is iets dat wij 
met dit project – voor beide partijen – 
bewerkstelligen. Behalve dat we de ou-
deren met dementie helpen, is dit ook 
voor veel vitale ouderen een kans om 
mobiel te blijven, minder eenzaam te 
zijn en zich in te zetten voor anderen. 
Natuurlijk ondersteunen we hen, bij-
voorbeeld met een jaarlijkse ‘bijscho-
lingsdag’.” Elena: “Het onderzoek dat 
we gaan doen als we de financiering 
rond kunnen krijgen, heeft een bijzon-
dere vorm. Ik werk samen met erva-
ringsdeskundigen die hun bevindin-
gen en observaties met elkaar delen. 
De vrijwilligers worden zo de co-on-
derzoekers. Ik wil de effecten van hun 
werk in kaart brengen maar hoe we dat 
gaan doen, wil ik samen met hen bepa-
len. Zij doen dat werk en weten dus het 
beste waar we op moeten letten. Ik zit 
straks met zes of zeven mensen aan 
tafel en ben daarbij de enige onderzoe-
ker. Maar mijn mening telt niet zwaar-
der dan die van de overige leden van 
de groep. We noemen dit participatief 
actie onderzoek. De rol van de vrijwil-
ligers krijgt hiermee een nieuwe draai. 
Het mooiste zou natuurlijk zijn als we 
de mensen met dementie hierin ook 
zouden kunnen meenemen. Maar met 
de populatie die nu in verpleeghuizen 
woont, gaat dat jammer genoeg niet 
lukken.”Sylvia: “En uiteindelijk kan het 
onderzoek er natuurlijk ook toe leiden 
dat het project in meerdere regio’s in 
Nederland wordt opgepikt. En daar 
hoop ik natuurlijk een beetje op…”

Meer informatie: 
www.feestvanherkenning.info

Legosteentjes
“Dus toen Sylvia mij over haar project 
vertelde, viel alles op z’n plaats. Toen 
er nog meer budget was voor oude-
renzorg, hadden veel verpleeghuizen 
reminiscentiemedewerkers in dienst. 
Zij deden precies hetzelfde als wat 
onze vrijwilligers nu doen: het gesprek 
op gang brengen aan de hand van een 
voorwerp. Dat is belangrijk omdat het 
cognitieve functies bij mensen stimu-
leert. Maar ook omdat het hen het 
gevoel geeft dat ze niet alleen zijn en 
dat de kennis van hun generatie niet 
verdwijnt. Het verhaal dat naar bo-
ven komt, is als legoblokjes. Iemand 
vertelt iets, een ander voegt daar een 
steentje aan toe en zo bouw je er sa-
men aan. En tegelijkertijd biedt het 
zorgverleners de kans om zicht te krij-
gen op de mens achter die zieke man 
of vrouw. Veel ouderen met dementie 
zijn moeilijk te bereiken, dit kan daar 
echt bij helpen.” De wetenschappelijke 
basis biedt de stichting nu niet alleen 
de kans om ook op andere manieren 
financiering binnen te halen, maar ook 
om de activiteiten verder te ontwik-
kelen en nog beter toe te spitsen op 
de doelgroep. Elena: “Organisaties die 
deze activiteit aanbieden aan bewo-
ners, betalen een kleine bijdrage. Als 
we kunnen aantonen wat het effect is, 
gaat dat gemakkelijker. Daarom willen 
we het effect op de bewoners in kaart 
brengen, maar ook het effect voor de 
zorgverleners en de vrijwilligers. Ook 
de scholing van vrijwilligers is een be-
langrijk punt. Zij moeten weten hoe ze 
het beste kunnen omgaan met men-
sen met dementie. We hopen dan ook 
dat onze aanvraag voor subsidie voor 
dit onderzoek wordt gehonoreerd.” 
De Stichting Feest van Herkenning en 

de Afdeling Metamedica van VUmc, 
hebben inmiddels wel een subsidie 
van Fonds NUTS OHRA toegewe-
zen gekregen voor het activeren van 
kwetsbare ouderen in Zeeland.

Mobiel blijven
Sylvia: “Dat is een mooie kant van dit 
project: vitale ouderen zetten zich in 
voor behoeftige ouderen. De meeste 
vrijwilligers zijn 65-plussers. De maat-

Dossier

s o r o p t i m i n i

Fondsenwerving club Almere: Een piano voor een piano

Club Almere verkoopt een piano voor steun aan een jong talent in Bulgarije. Daarmee kopen wij een studie-
piano voor Dimitar (11). Zijn vader is overleden en zijn moeder kan geen piano financieren. Het zou erg 
jammer zijn als deze jongen zijn talent niet kan ontplooien.

Wie biedt (meer) voor de piano van Marijke Quist van club Almere? Neem contact op via mjquist@xs4all.nl.
Wil je Dimitar horen spelen, luister dan via https://www.youtube.com/watch?v=Tuicpcc01jA.

De Eemsmond helpt asielkinderen 
Onlangs kon Stichting de Vrolijkheid een 
cheque van € 1.500,- in ontvangst ne-
men van club de Eemsmond. Stichting 
de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en 
creatieve activiteiten voor en met de kin-
deren en jongeren in Nederlandse asiel-
zoekerscentra. Op die manier probeert 
de organisatie de kinderen een veilige 
omgeving te bieden waarin zij weer kind 
kunnen zijn, positieve ervaringen op 
doen en hun talenten kunnen ontwikke-
len. Laat die missie nu net uitstekend aansluiten bij het Soroptimisme!
We zijn als club “de Eemsmond” dan ook bijzonder blij dat wij deze donatie konden 
doen! Met name met de jaarlijkse boekenmarkt in Bierum op de laatste zaterdag van de 
zomervakantie wordt veel geld ingezameld om de diverse doelen te kunnen steunen. 
Zo konden we deze zomer ook een cheque van € 500.000,- overhandigen aan Stichting 
Kledingbank Maxima Delfzijl.

Emma de Vries-Veling, club De Eemsmond

Filmavond van  
club Venlo voor  
Kidzbase succes
Uitgegroeid tot een traditie. De jaarlijkse vrouwen-film-
avond in Leescafé ’t Begienke, Bibliotheek Venlo, ge-
organiseerd door de Soroptimistenclub Fossa Euge-
niana Venlo. Dit maal op 16 mei, met de komische 
Franse film Qu’est-ce Qu’on a fait au Bon Dieu? (Wat 
hebben we in godsnaam gedaan?). De opbrengst van  
€ 1.500,- was bestemd voor ons goede doel Kidz-
base, plus de opbrengst van de loterij van € 500,-.  
Kidzbase wil kleur brengen in het leven van kinderen 
in Noord- en Midden-Limburg die niet kunnen op-
groeien in hun eigen gezin. 

Affiche van de film Qu’est-ce Qu’on 
a fait au Bon Dieu?

‘Soroptifiets’ voor het goede doel
 Eind juni hielden de Sorop-
timisten Schouwen-Duive-
land een fietstocht ‘Sorop-
tifiets’ langs diverse locaties 
van de Kunstschouw. Dit 
werd georganiseerd ten bate 
van Stichting Leergeld Oos-
terschelderegio. De deelne-
mers fietsten van het Trans-
ferium in Renesse richting 
Haamstede, Burghsluis en 
terug. Op expositie locatie 
Oud Brabers kregen de fiet-
sers een lunch en een rond-
leiding door verschillende 

kunstenaars. Als afsluiting 
van de dag was Corrie Han-

se, huisbezoeker van Stich-
ting Leergeld, aanwezig om 
een cheque van € 1.000,- in 
ontvangst te nemen en een 
tiental ingezamelde fietsen. 
Corrie was aangenaam ver-
rast en verzekerde de aan-
wezigen dat dit bedrag en de 
fietsen een goede bestem-
ming op Schouwen-Duive-
land krijgen. 

Janine Schoneman
club Schouwen-Duiveland

Ladiesfair  
voor Syrische 
kinderen
Op 14 mei organiseerden club Zuid-Lim-
burg en Rotaryclub Gulpen-Vaals een La-
diesfair op een unieke plek, Kasteel Vliek in 
Meerssen, waarvan de opbrengst bestemd 
was voor ‘Help de Syrische kinderen’, een 
UNICEF project.

Wij hebben met alle leden mooie gedragen 
kleding ingezameld, te mooi om weg te doen 
maar overcompleet in je kledingkast, van 
couture tot pret-a-porter.

De dag werd geopend door de burgemees-
ter van Meerssen, Mirjam Clermonts. Er 
was van alles te beleven: livemuziek, allerlei 
kraampjes met lekkere hapjes en drankjes, 
een enorme hoeveelheid prachtige kleding, 
twee modeshows, een loterij en een veiling. 
Door de inspanning van velen hebben we  
uiteindelijk een bedrag van €10.000,- aan 
UNICEF kunnen overmaken.

Mariëtte van Strien
club Zuid-Limburg

HET VERHAAL DAT NAAR  

BOVEN KOMT, IS ALS  

LEGOBLOKJES. IEMAND  

VERTELT IETS, EEN ANDER 

VOEGT DAAR EEN STEENTJE 

AAN TOE EN ZO BOUW  

JE ER SAMEN AAN. 
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Aandacht voor project Curaçao
‘E Timon den Bo Mes Man’ 
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde club Curaçao een bijzondere 
vergadering, waarbij enkele deelnemers aan het project E Timon den Bo Mes Man  
(= Het Roer in Eigen Hand) speciale aandacht kregen.

Via dit project worden vrouwen be-
geleid bij hun start als entrepreneur. 
Door cursussen aan te bieden, zor-
gen de Soroptimisten ervoor dat 
deze vrouwen vaardigheden ont-
wikkelen voor het oprichten van 
een eigen bedrijf. “Wij hebben de 
participanten uitgenodigd om ze 
in het zonnetje te zetten en ze een 
stimulans te geven om door te gaan 
met het realiseren van hun droom”, 
aldus Yocki Ng, secretaris van club 
Curaçao. Momenteel betreft het nog 
een pilot project, maar het is de be-
doeling om dit voort te zetten, als het 
eenmaal een succes is gebleken. De 
fondsen voor dit project worden bij 
elkaar gebracht door middel van een 
jaarlijkse fundraising in de vorm van 
een Soirée Musicale, die steeds druk 
bezocht wordt. Ook dit jaar staat dit 
evenement weer op het programma       Sonnia Elstak-Ramdhani
voor fondsenwerving.   club Curaçao

     

Kledingverkoop
Merwekring 
groot succes
In het voorjaar van 2017 hield club Mer-
wekring haar jaarlijkse modeshow en ver-
koop van tweedehands dameskleding. 
Deze 25e keer vond plaats in theater De 
Nieuwe Doelen in Gorinchem. Opzet van 
dit evenement is het inzamelen van geld 
voor goede doelen.  Een druk bezochte 
avond met meer dan 250 bezoekers zorgde 
voor dit financiële succes. 

Veel dames waren ruim voor de modeshow 
al aanwezig om direct om 19:00 uur naar 
koopjes te kunnen zoeken. Er werd weer vol-
op gekeken, gepast en gekocht. Om 20:00 
uur begon een energieke en verrassende 
modeshow, waarbij de vintage merkkleding 
werd getoond door mannequins. Veel be-
zoekers gingen niet alleen met kleding naar 
huis, maar ook met mooie prijzen, die door 
lokale ondernemers beschikbaar waren ge-
steld voor een loterij. In totaal werd € 8.000,- 
opgehaald, bestemd voor een gezondheids-
project in Ghana van de Stichting Red Capa 
en voor Humanitas in Gorinchem, die taal-
lessen voor vrouwen organiseert. Een deel 
van de niet verkochte kleding is naar Dress 
for Success gegaan, een vrijwilligersorgani-
satie die werkzoekenden aan passende kle-
ding helpt.

Judith van Eck
club Merwekring 

Club- en regionieuws

Soroptimisten golfdag 2017
En eindelijk was het dan woensdag 12 
april, tijd om met onze golfuitrusting 
naar Rhoon te rijden! Elk jaar organi-
seert club Hoeksche Waard/IJsselmon-
de de golfdag voor Soroptimisten bij 
de Golfclub Oude Maas en vanuit heel 
Nederland treffen de golfende Soropti-
misten elkaar daar.

Natuurlijk brengen we ook zoveel moge-
lijk kleding mee, zodat de club die kan 
gebruiken voor hun tweedehands kle-

dingbeurs in september. Altijd een vrolijk weerzien en ook nu weer een aantal nieuwe 
deelnemers. Na de gezamenlijke fotoshoot en het uitdelen van de lunchpakketten wordt 
het tijd voor het echte werk: de 18 holes wedstrijd of die van 9 holes. Het was perfect 
golfweer en de baan lag er super bij. De ballen rolden prima, soms wel de verkeerde kant 
op, maar dat lag meer aan ons dan aan de baan. Na 4½ uur hadden we de baan van alle 
kanten gezien en keken we terug op een hele gezellige en fijne middag met elkaar. Dus tijd 
voor de borrel en napraten met de anderen, even omkleden en op naar het diner met de 
prijsuitreiking. Leuk dat er dit jaar voor elke Soroptimist die voor het eerst meedeed een 
aandenken was en daarna eerst de prijzen voor de 9 holes wedstrijd. En toen was eindelijk 
de 18 holes wedstrijd aan de beurt: tot onze grote verbazing hadden wij de eerste prijs, 
nooit verwacht! We kregen allebei een grote taart, gebakken door een van de Soroptimisten 
van club Hoeksche Waard/IJsselmonde en een heerlijke fles wijn. We hopen volgend jaar 
op 18 april weer te gast mogen zijn bij club Hoeksche Waard/IJsselmonde.  
  

Marian Richardson- Reijn, club Alphen aan den Rijn
Elvire ten Berge-de Ridder, club Westland

Tekst: Renalda Ufkes
club Rotterdam

In actie
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Al dertig Nederlandse clubs ondersteunen het project School for Justice. Vijftien clubs in het 

buitenland hebben tijdens een diner gedoneerd en een Friendshiplink is aangesloten. We 

werken voor dit project samen met Stichting Free A Girl die het project heeft opgezet en voor 

professionele publiciteit heeft gezorgd waarin ook onze Unie wordt genoemd als partner.

School for Justice: Educate  
to lead to change the system!

chool voor Justice is een 
aan een Indiase universiteit 
gelieerde juridische oplei-
ding voor meisjes die uit 
de prostitutie in India zijn 

bevrijd. Zij willen de oorzaak van de 
omvangrijke kinderprostitutie aanpak-
ken en de straffeloosheid van de da-
ders, door het systeem te veranderen. 

Het project is een onderdeel van de 
Free A Girl Movement, een groep van 
lokale invloedrijke mensen die zor-
gen voor voldoende financie-
ring, waarna het project 
zichzelf in stand moet 
houden. Zo verbindt 
het Action, Advocacy 
en Awareness. 

Stand van zaken
School for Justice is 
in april 2017 in India ge-
start. De studentes sturen 
regelmatig berichten en een jonge 
Indiase vrouw voorziet ons van goe-
de achtergrondinformatie. Er staat 
€ 30.000 op de projectrekening. En 
daar komen nog stortingen van al ge-
realiseerde activiteiten en in 2017 ge-
plande clubactiviteiten bij. We nade-
ren het streefbedrag van € 50.000. Er 
is een club overstijgende werkgroep: 
Bianca, Rita, Renalda en Willie. Naast 

de chocolade harten, wordt een shawl 
ontworpen voor het project. We wil-
len dit concept ook in andere landen 

opzetten. Kinderprostitutie is 
een schrijnend probleem 

in veel landen. We gaan 
door.

Aanmelden of informa-
tie: schoolforjustice@

soroptimist.nl. We hel-
pen graag. Er is een am-

bassadeur beschikbaar 
voor ondersteuning van grote 

clubactiviteiten. Zie daarvoor ook 
www.soroptimist.nl; www.freeagirl.
nl/school-for-justice; www.freeagirl-
movement.org  https://www.freeagirl.
nl/soroptimisten/school-for-justice. 
Zie ook youtube.com/freeagirlmove-
ment. Een van deze filmpjes heeft 
recentelijk een Gouden Leeuw ge-
wonnen op het Festival of Creativity 
in Cannes.

De verkoop van chocoladelet-
ters is weer van start gegaan. 
Na het geweldige succes van 
vorig jaar zijn alle clubs ook dit 
jaar weer benaderd om zich in 
te zetten voor de verkoop van 
de mooie Fair Trade chocola-
deletters van onze chocolatier 
uit Zeeland. Concreet doel met 
de opbrengst: een tweede leer-
gang School for Justice in India. 
Nodig: € 50.000. Elke verkochte 
letter levert € 2,- op. Kijk ook 
eens op www.schoolforjustice.
com. De letters worden ver-
kocht voor € 5,50 per stuk en 
zijn heel geschikt als relatiege-
schenk voor bedrijven, desge-
wenst met eigen logo. Bestellen 
kan tot 31 oktober via het for-
mulier op de website: https://
soroptimist.nl/projects/free-
girl-1-03-02-2017-14-05-2017/. 
Meer weten? Mail naar chocola-
deletters2017@gmail.com. 

Chocoladeletters!
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niet naar school gaan, vluchtelingen-
kinderen en kinderen die niet thuis 
kunnen wonen. Het komt echt hard 
binnen als ze je rechtstreeks vertellen 
waar ze onder lijden. Velen zijn me 
bijgebleven vanwege hun schrijnende 
verhalen. Het basisschooljongetje dat 
uit school altijd alleen thuis is omdat 
vader en moeder moeten werken. En 
dat hij geen hondje mag om zich min-
der alleen te voelen en om te knuffe-
len. De jongen die niet thuis kan wo-
nen en nu al 19 verschillende plekken 
in jeugdinstellingen en andere adres-
sen achter de rug heeft. Meisjes die 
zoveel stress van school hebben dat 
ze zichzelf gaan snijden. Tja, zo kan ik 
nog tijden doorgaan”. Margrite Kalver-
boer werkte als universitair hoofddo-
cent bij de Rijksuniversiteit Groningen 
– Vakgroep Orthopedagogiek afdeling 
Jeugdzorg – en was bijzonder hoog-
leraar Kinderen, Pedagogiek, Kinder-
rechten en Vreemdelingenrecht. Bij 
de justitiële jeugdzorginstelling Het 
Poortje in Groningen onderzocht ze 
als gedragswetenschapper en hoofd 
zorg al de vraag die nu ook centraal 
staat in haar kinderombudswerk: 
“Hoe kunnen deze kinderen en jonge-
ren verder? Wat is daar voor nodig?”. 
Kalverboer studeerde orthopedago-
giek (doctoraal in 1987) en rechten 
(doctoraal 2007) in Groningen. Aan 

de Academie Minerva (Beeldende 
Kunst) studeerde ze af in 1989. Haar 
promotie was in 1996. 

Schoolstress
“Opgeven is het ergste. Ik vraag me bij 
elk individueel kind en bij groepen af 
hoe ik hen het gevoel kan geven dat 
ze belangrijk zijn en er toe doen. Na 
mijn gesprekken en de analyse van 
hun situaties gaat het er mij vooral 
om de kinderen en jongeren perspec-
tief te bieden”. De mogelijkheden en 
invloed van de Kinderombudsman 
zijn groot. “Je adviseert de Eerste en 
Tweede Kamer en ook vele bestuurs-
organen over wat er moet verbeteren. 
Als je ergens invloed hebt dan is het 
hier! Ik heb lang als wetenschapper 
gewerkt en dan is je invloed beperkt 
tot de wetenschappelijke wereld. Maar 
hier….. Het is tegelijk een grote verant-
woordelijkheid om datgene wat moet 
veranderen goed onderbouwd naar 
voren te brengen”. Bij de onderwijsin-
spectie legde de Kinderombudsvrouw 
het onderwerp ‘schoolstress’ neer 
met het dringende advies maatrege-
len te nemen. Ook op ander niveau 
zijn haar adviezen geland. Margrite 
Kalverboer is er de vrouw niet naar 
om in frustraties te blijven hangen. 
“Moeilijke kwesties zetten me juist 

aan tot actie. Wat me goed helpt is 
mijn stevige basis, ik kan aarden. In 
de kunst bijvoorbeeld, tekenen en 
schilderen. En in de weekends thuis 
in Groningen. Mijn beide zoons – 20 
en 24 jaar – studeren en wonen zelf-
standig, maar het bijzondere is dat we 
naast elkaar wonen! Zo kon ook onze 
hond gewoon bij ons blijven. Daar 
zijn we zo gelukkig mee, de hond 
speelde een grote rol in ons gezin tij-
dens de ziekte en het overlijden van 
mijn man, nu ruim drie jaar geleden”.  

Margrite Kalverboer laat zich graag 
informeren over de leerstoel Mensen-
rechteneducatie die door de Neder-
landse Soroptimisten is ingesteld, de 
datum van de inauguratie wordt geno-
teerd. En ze is op de hoogte van het 
Soroptimist Film Festival voor Kinde-
ren in steeds meer plaatsen in Neder-
land, waar het thema “Kinderrechten” 
centraal staat. “Ik heb zelfs wel eens 
één van die filmfestivals geopend”. 

Zie ook: www.dekinderombudsman.nl

k wil van kinderen en jon-
geren zelf horen hoe het 
met hen gaat en waar 
zij vinden dat verbete-
ringen nodig zijn. Ik heb 

ze aan de telefoon, maar ik ga ook 
graag naar scholen, jeugdinstellingen, 
buurthuizen, ziekenhuizen en zo om 
te luisteren”. Vaak ook komen groep-
jes jongeren naar het kantoor van de 
Kinderombudsman aan de Bezuiden-
houtseweg in Den Haag. 

Honderden kinderen
Margrite Kalverboer laat graag zien 
waar die gesprekken plaatsvinden. 
“Kijk, hier op mijn kamer, maar dan niet 
in de vergaderstand, maar knusser, in-
tiemer”. De halfronde bank heeft een 
extra hoge rugleuning en staat met de 
rug naar de rest van de grote werkka-
mer om een hoek te creëren voor ver-
trouwen en echte aandacht. “Allerlei 
groepen heb ik hier al gehad: kinderen 
van gescheiden ouders, kinderen die 

Tekst: Coosje Hoekstra
Foto’s: De Kinderombudsman

Profiel

Ruim een jaar is Margrite Kalverboer (56) de Kinderombudsvrouw, hoogste tijd voor een 

gesprek. Haar werk is: controleren of de kinderrechten zoals die staan beschreven in het 

Kinderrechtenverdrag worden nageleefd door de overheid, in het onderwijs, de kinder-

opvang, in de jeugdzorg en in de gezondheidszorg. Opkomen voor de rechten van alle 

kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Hoe pakt de Kinderombudsvrouw deze klus aan?

‘Altijd op zoek naar perspectief; opgeven is het ergste’
m a r g r i t e  k a l v e r b o e r ,  k i n d e r o m b u d s v r o u w

IK WIL VAN KINDEREN EN 

JONGEREN ZELF HOREN HOE 

HET MET HEN GAAT  

EN WAAR ZIJ VINDEN DAT 

VERBETERINGEN NODIG ZIJN.
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•  goede doelen waar Soroptimisten 
geld aan doneren of waarvoor zij de 
handen uit de mouwen steken, en 

•  acties ofwel fondsenwervende eve-
nementen, hands-on activiteiten 
voor een goed doel en bijeenkom-
sten van Soroptimisten. Een actie 
heeft dus altijd een specifieke datum 
waarop het plaatsvindt.

Voor elk goed doel dat jouw club steunt 
maak je een pagina aan. Deze is voor 
bezoekers te vinden via jouw club-
pagina. Op de pagina Goede doelen 
vind je een lijst van goede doelen die 
de Unie onder de aandacht wil bren-
gen. Op de pagina In actie staan alle 
toekomstige acties, ook die van jouw 
club. Het is dus een agenda van wat 
er staat te gebeuren bij Soroptimisten. 
Op jouw clubpagina kun je de acties 
van jouw club een prominente plek 
geven.

Home
De scrollende bezoeker leest direct op 
de homepagina al waar we voor staan, 
welke goede doelen we steunen, wat 
er op de agenda staat in de komende 
maanden en het laatste nieuws. Na-
tuurlijk vind je er de contactgegevens 
en links naar onze social media kana-
len en De Soroptimist.

Ledenwerving en het betrekken van 
niet-leden bij fondsenwerving
Op de homepagina en op vele andere 
pagina’s staan een Help mee-knop en/
of een Word Soroptimist-knop. Wie 
interesse heeft om te helpen bij een 
actie of goed doel of om lid te wor-
den vult haar gegevens en eventuele 
vragen of opmerkingen in en het be-
richt wordt direct doorgestuurd naar 
de programmacoördinator of de ex-
tensiecommissie. Dat is goed om te 
weten als je iemand vertelt over het 
Soroptimisme. 

Clubpagina’s
Iedere club heeft een eigen pagina op 

de openbare site. Om er te komen ga 
je naar Clubs, kies je de regio en klik 
je de clubnaam. De clubwebmaster 
kan de clubpagina bewerken en extra 
clubpagina’s aanmaken. Deze ver-
schijnen dan als submenu onder de 
club. Zo heeft club De Bilt-Bilthoven 
pagina’s met de goede doelen die ze 
hebben gesteund, met de acties en 
met de clubbijeenkomsten. De club-
pagina’s zijn openbaar. Zorg dat je pa-
gina’s zo aantrekkelijk zijn dat poten-
tiële leden die een kijkje nemen zich 
aanmelden! Heel belangrijk daarbij 
is dat je foto’s van een hoogwaardige 

kwaliteit gebruikt. Iedere pagina heeft 
een zogenaamde bannerfoto. Deze is, 
afhankelijk van je scherm, wel vijf keer 
zo breed als hoog. Probeer daar ge-
schikte foto’s voor te maken of zoeken. 
Want een groot deel van het succes 
van de site zal afhangen van de ‘looks’.

Sidebars en plugins
Alle clubpagina’s hebben een zoge-
naamde sidebar waar plugins worden 
getoond. Standaard staat daar in ieder 
geval je clubprofiel. Op jouw clubpagi-
na’s kan je onder meer plugins toevoe-
gen die laten zien welke goede doelen 
jullie steunen, welke acties jullie op de 
agenda hebben en plugins om nieuwe 
leden of andere geïnteresseerden de 
gelegenheid te geven contact op te 
nemen met jullie club. 

Werkgroep SMS
Er wordt nog continu gewerkt aan het 
verder verbeteren van onze website. 
De vrijwilligers van de werkgroep SMS 
zijn bezig de menustructuren te verfij-
nen, betere foto’s te uploaden als ban-
ners op de verschillende pagina’s, de 
teksten op de pagina’s te verbeteren, 
actuele nieuwsitems te publiceren, de 
handleiding uit te breiden (te downloa-
den vanaf de besloten site) en instruc-
tiefilms te maken. Ook wordt met het 
door leden hiervoor gedoneerde be-
drag geïnvesteerd in nieuwe mogelijk-
heden, waaronder een betaalfunctie. 
Suggesties zijn welkom en kun je stu-
ren naar webmaster@soroptimist.nl.

Workshop voor clubwebmasters
Wij moedigen alle clubwebmasters 
aan zich aan te melden voor de werk-
conferentie op 18 november 2017 waar 
de werkgroep SMS een workshop or-
ganiseert. Neem je laptop en teksten 
en foto’s voor je clubpagina’s mee. Wij 
zullen je helpen wegwijs te worden op 
de website.

e site van de Unie is met 
name ontwikkeld om le-
den te werven, sponsors 
aan te trekken en onze 
naamsbekendheid te ver-

groten. De site is dus niet alleen voor 
leden bedoeld. De site moet vooral 
duidelijk maken wat we doen: 

•  action of beweging: fondsen werven 
en de handen uit de mouwen steken 
voor goede doelen die vrouwen en 
meisjes verder helpen.

•  awareness of bewustwording: de 
soms nog schrijnende ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en het 
onrecht dat veel vrouwen en meis-
jes wordt aangedaan in onze wereld 
voor het voetlicht brengen.

•  advocacy of belangenbehartiging: 
lobbyen bij autoriteiten en bestuur-
ders om de regelgeving aan te pas-
sen ten gunste van gendergelijkheid.

Deze kernbegrippen vind je terug on-
der ‘Wie zijn wij’ in de menustructuur 
die verder de hoofdmenu’s Goede doe-
len, In actie, Nieuws en Clubs kent.

Openbaar en besloten
De Uniewebsite kent ook een besloten 
deel voor leden. Alle Soroptimisten 
kunnen inloggen via het slotje rechts 
in de menubalk. Weet je je gebruikers-

naam en wachtwoord niet meer? Mail 
webmaster@soroptimist.nl voor in-
structies. Op het besloten deel van de 
website vind je onder meer de Unie-
berichten, informatie over commissies 
en vacatures, stukken voor de lande-
lijke vergaderingen, de webshop en de 
infotheek. In de infotheek vind je tem-
plates voor brieven en presentaties, 
het logo van SI, instructies voor het 
invullen van PFR’s, handboeken voor 
diverse functies zoals PWI en nog veel 
meer.

Goede doelen en In actie
De website gebruikt de nieuw inge-
voerde termen ‘goed doel’ en ‘actie’. Al 
sinds jaar en dag is er veel verwarring 
over de term ‘project’. Zowel benefiet-
concerten als NGO’s in verre landen 
werden aangeduid met dat woord. De 
Unie heeft nu besloten onderscheid te 
willen maken tussen: 

Tekst: Wanda Peters

Unie

Homepagina met uitgeklapt menu ‘Wie zijn wij’ en submenu ‘Onze missie’ 

Sinds 24 april is de nieuwe Uniewebsite live. Wie naar de site van de Unie van Sorop-

timistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao surft, krijgt snel een goede indruk van 

wie wij zijn en waar we voor staan. De website is niet alleen voor leden, maar ook voor 

andere bezoekers, onder wie potentiële nieuwe leden, sponsors en partners.

Surf snel naar soroptimist.nl en ontdek onze vernieuwde website

De goede doelen pagina van AFRIpads waarvoor club De Bilt-Bilthoven de SIE 
Best Practice Award 2017 voor Education ontving.

Het submenu van een club
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Jeugdcroisière 
2018, wie doet 
ook mee?
Zonder aarzelen zeiden we ja op het 
verzoek van de Unie om in juli 2018 een 
jeugdcroisière te organiseren. We zijn in 
het verleden met heel veel plezier en vol-
doening tot drie maal toe zo’n uitdaging 
aangegaan. Het was altijd de inspanning 
meer dan waard!

Daarom zoeken we een club die ook en-
thousiast vijf dagen jongelui wil huisves-
ten en kennis laten maken met onze cul-
tuur en onze gastvrijheid. Het plan is om 
twaalf jongens en meisjes (familieleden 
of vrienden van Europese Soroptimisten) 
tussen 16 en 18 jaar uit te nodigen om Ne-
derland beter te leren kennen. Uiteraard 
moeten zij redelijk Engels kunnen spre-
ken. We denken aan een tiendaags verblijf 
begin juli. De opzet is dat zij zelf hun tic-
ket betalen en een goede reisverzekering 
hebben. Het verblijf hier, vervoer en de 
diverse uitstapjes worden door de clubs 
aangeboden. Het voordeel is dat de Unie 
een bedrag gereserveerd heeft voor deze 
croisière, zodat er niet direct een aanslag 
op de eigen clubkas gedaan hoeft te wor-
den. Het bedrag van de Unie zal misschien 
niet geheel toereikend zijn, maar is een 
mooie basis om van start te gaan. Wie ge-
interesseerd is of meer informatie wil, kan 
contact opnemen met Dineke van As, tel. 
06 45190958 of e-mail: dineke@vanas.nl.

Dineke van As 
club Hoeksche Waard/IJsselmonde

Club- en regionieuws

En dan de vele pure ménsmomenten: We waren nog aan het uitpakken, toen een vrouw 
aan de kraam verscheen en monter meedeelde: “Ik kom schoenen afrekenen!” Ze stelde 
zich netjes voor als collega-zuster, van club Ede. Kijk eens aan. Aangezien ze haar porte-
monnee in haar hand hield en verder niets, keken wij haar vragend aan. Of ze de schoe-
nen nog moest uitzoeken soms...? “O”, lachte ze, “Die héb ik al! Zie je, ik was erbij, toen 
jullie schoenen inzamelden. En toen zág ik me een mooi paar zilveren sandalen! Mijn 
maat, ook nog! Dus ik dacht: hebbes, díe zijn vast voor mij. Nú nog even afrekenen.” 
Iets later passeerde een oudere vrouw, ietwat moeilijk ter been, gesteund door vrien-
din en wandelstok. Haar oog viel op een paar beeldige felroze pumps. Met strikje. En 
Domtoren hoge hakken. Haar ogen lichtten op. “Ooooh, díe!” wees ze. Haar vriendin 
reikte over, pakte de schoenen en wij wezen de vrouw ons houten paskrukje. Ze streek 
dankbaar neer en nam de tijd om de smalle  pumps aan haar voeten te krijgen. Ze stond 
op, wankelde, deed anderhalve wiebelige pas en ging weer zitten. Waarna ze haar eigen 
schoenen weer aantrok en ons de pumps teruggaf, met de stralende woorden: “Mooie 
hakken... wat héb ik dat gemist!” Onze Keniaanse kaarten trokken veel belangstelling en 
we merkten gaandeweg, dat kijkers gúlle kopers werden, als we ons verhaal erbij deden. 
We deden ons verhaal, verkochten (en ordenden...en hérordenden) schoenen, kaarten 
en onze vrolijkbonte tassen uit het naaiatelier. We  doorstonden de Nu Gaan We Eten 
dip, die zich na vijven aandiende. Ons project ‘Gokken, hoeveel Ouwe Sokken’ verheug-
de zich in wisselende belangstelling. Er werd getuurd, getwijfeld, overlegd om vervol-
gens zeer uiteenlopende schattingen uit te brengen. Bij het tellen ’s avonds kwamen we 
op 283 stuks. En dat leverde twee winnaars op, die er beide zes naast zaten. Al met al, 
een dag met een zonnetje, een grapje, bést veel muntjes  in kas (ha én bankbiljetten!) en 
... véle helpende handen.

Ellen Vredevoort
club Bennekom & Beekdal

Vlegeldag 23 augustus 
bij club Bennekom

Wat fijn, als hoopvol geplaatste bestellingen ook worden 
geléverd. Droog (jawel), zonnig (zeker!) weer, een druk be-

zochte markt, genoég vrouwkracht vóór, tijdens en na afloop 
(gelukkig!). 

Er staan op 11 juni vijftig vrouwen voor de deur. Vol ver-
wachting. Zij hebben zich ingeschreven voor de Verwen-
middag ’Happy aan de Nes’. Een nieuwe activiteit van 
club Roos van Schagen, die na een geslaagde try-out ze-
ker voor herhaling vatbaar is. De opbrengst van de mid-
dag is bestemd voor het project ‘Free a Girl’.

Door een aanbod van ontspannende activiteiten gericht op body en mind zoals voetreflex-
massage, body massage, manicure, huid- en make-up advies, kleuradvies, foto-shoot, acces 
bars, klankstilte concerten, reiki, bewustzijnsmethodiek, zentangle, hormoon verpleegkun-
dige adviezen, Touch of Matrix, uitleg en voorlezen van gedichten werd iedere bezoekster 
in de watten gelegd. Vakvrouwen op gebied van body en mind boden hun talenten volledig 
gratis aan. De deelneemsters konden kiezen uit vier aanbiedingen en in de pauzes was het, 
onder het genot van gezonde drankjes en hapjes, heerlijk relaxen op het buitenterras en in 
de loungeruimte. Daar werden ook chocolade harten verkocht en informatie over het project 
en het Soroptimisme gegeven. De opbrengst van 1.000 euro is een mooi bedrag voor ‘Free 
a Girl’ en de School for Justice. Een verrassende formule, die houden we erin! 

Rita Morsch, club Roos van Schagen

Roos van Schagen legt 
vrouwen in de watten

Meerdere clubs omarmen het My Book Buddy project en 

starten met leesmarathons. Het is indrukwekkend om te 

zien hoe het stimuleren van lezen en geletterdheid in onze 

genen zit. Daar heeft onze Nederlandse SI president Ma-

riet Verhoef onlangs in Parijs bij UNESCO een indrukwek-

kende rede over gehouden. 

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

in 2030 alle kinderen kunnen lezen. SIE 
heeft zich als doel gesteld om net zo-
veel meisjes te laten lezen als wij leden 
hebben. Een doel dat ook Nederlandse 
Soroptimisten zouden kunnen omar-
men. Laten wij met ruim 3.000 leden 
in actie komen om tenminste evenzo-
veel meisjes te stimuleren om te leren 
lezen. Wil je meer weten over het My 
Book Buddy project of de leesmara-
thons, mail dan naar Dietlindt Seijse-
ner: dietlindt@gmail.com.

Marlène van Benthem
gouverneur SIE

Soroptimisten enthousiast aan  
de slag voor My Book Buddy

 september was de vijftigste 
verjaardag van de Dag van 
Geletterdheid van de Ver-
enigde Naties en de Fran-
se Unie had samen met 

UNESCO een interessante conferentie 
georganiseerd. Daar kwamen Action 
(MBB projecten), Awareness (leesma-
rathons) en Advocacy prachtig samen.  
Ongeletterdheid is een probleem dat 
over de hele wereld voorkomt. Ook om 
ons heen. Ken jij iemand in je omge-
ving die niet kan lezen? Waarschijnlijk 
niet, want daar loop je natuurlijk niet 
mee te koop, daar schaam je je voor! 
Het probleem is echter groot, 493 mil-
joen vrouwen en meisjes wereldwijd 
zijn ongeletterd en hebben daarmee 
geen uitzicht op een baan en impliciet 
geen uitzicht op onafhankelijkheid 
en zeer kwetsbaar voor geweld.  Het 
doel van Sustainable Development 
Goal 4 van de VN (onderwijs), is dat 

SIEurope
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Tekst: Heleen Schoone
Foto’s: Karin van de Kar,  
Louise Boonstoppel e.a.

e dag begon met de Zo-
mervergadering in Pers-
centrum Nieuwspoort. 
Daar was het met meer 
dan driehonderd aanwe-

zigen bijzonder druk. Eigenlijk hadden 
nog veel meer Soroptimisten gepro-
beerd zich in te schrijven, maar dat 
mocht niet van de brandweer, de zaal 
was zo al stampvol. Vanaf een scherm 
wenste Pauline Krikke, burgemeester 
van Den Haag, de Soroptimisten een 
mooie dag en feliciteerde ze club ’s 
Gravenhage, die volgend jaar negentig 
wordt. Ondanks de goede organisatie 
en mooie locatie begon de dag met 
nogal wat geharrewar, vooral over het 
wel of niet in stemming brengen van 
het meerjarenplan en de meerjarenbe-
groting. Uiteindelijk gebeurde dat wel 
en werden ze met een grote meerder-
heid aangenomen, zodat het bestuur 
door kan gaan met onder meer het 
vernieuwen van de statuten en regle-
menten. In de Wintervergadering zal 
het bestuur de clubs vragen om de be-
sluiten te bekrachtigen.

Slogan
Uit de presentatie van Ineke van Hof-
wegen bleek dat de Unie dit clubjaar 
102 clubs telt met in totaal 3.116 leden, 
bijna driehonderd minder dan in 2012. 
Iedere Soroptimist wordt dan ook op-

Wie op 10 juni met de trein naar de Zomervergadering en Inspirada kwam kon onmoge-

lijk de weg kwijt raken. Vanaf Den Haag Centraal stonden overal langs de route vrouwen 

die als Soroptimist te herkennen waren aan de grote logo’s in hun handen en geel-blau-

we boa’s om hun nek. Een heel warm welkom op een goed georganiseerde, mooie dag 

met als thema Vrouw, vrede en recht.

Sorren werven Sorren: breng meer Soroptimisme in je leven!

geroepen om nieuwe leden te werven, 
met het ter plekke bedacht motto ‘Sor-
ren werven Sorren: Breng meer Sorop-
timisme in je leven!’. Goeie slogan, zei 
Marlène van Benthem van club Sche-
veningen, maar in de praktijk gaat dat 
niet zomaar: ze komt regelmatig vrou-
wen in hoge functies tegen die best lid 
willen worden, maar nergens terecht 
kunnen omdat ze de verkeerde leef-
tijd of een verkeerd beroep hebben. 
Ze pleitte dan ook voor vernieuwing 
en het loslaten van oude regels. Er wa-

ren presentaties over onder meer de 
lastige financiële positie van de Unie, 
het lezersonderzoek naar De Sor-
optimist en de rooskleurige situatie 
van het Huizenfonds en Algemeen 
Fonds. Dat laatste fonds breidt de 
ondersteuning van clubprojecten uit, 
stimuleert nationale en internationale 
samenwerking, financiert de Leerstoel 
Mensenrechteneducatie aan de Uni-
versiteit Utrecht en ondersteunt het 
Marie Muntendamfonds voor minder 
draagkrachtige Soroptimisten. Ingrid 

Blaauw van het Algemeen Fonds riep 
iedereen op om 23 oktober naar de in-
auguratie van ‘onze’ hoogleraar men-
senrechteneducatie Felica Tibbitts te 
komen en kondigde aan dat de clubs 
geen geld meer hoeven af te dragen 
aan het Algemeen Fonds. Een heel 
vrolijk moment was natuurlijk de toe-
kenning van Best Practice Awards aan 
club Bommelerwaard voor E Timon 
Den Bo Mes Man, een samenwerking 
met club Curaçao, en aan Club Biltho-
ven voor de Afripads Foundation. Club 
Zwolle kreeg een Soropster voor het 
project Vrouwen coachen meisjes en 
club Bommelerwaard is als jonge club 
zo actief, dat ook zij met een Sorop-
ster werden geëerd.

Alles bij elkaar was er vooral veel en-
thousiasme tijdens de Zomervergade-
ring en een grote wil om samen in ac-
tie te komen voor verbetering van de 
positie van meisjes en vrouwen. Vol-
gend jaar zijn de Zomervergadering 
en Inspirada in Gouda.

z o m e r v e r g a d e r i n g  e n  i n s p i r a d a  i n  d e n  h a a g

Unie

Projectcoördinator Olenka van Ardenne en de winnaars van de Best Practice Awards. 

Inspirada 2017
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De Haagse gast-
vrouwen hadden 
zich getooid met 
een boa in de kleu-
ren van het Soropti-
misme

Het middagprogramma had als 
thema: Vrouw, Vrede en Recht. De 
Haagse binnenstad was ’s middags 
druk bevolkt met vrolijke vrouwen 
die deelnamen aan de diverse pro-
gramma-onderdelen: de Grondwet-
wandeling, een rondleiding met de 
gele tram en een designroute. Andere 
groepen bezochten de Ridderzaal, 
het Humanity House en Stichting 
Ooievaart.
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Unie

B e w u s t w o r d i n g
F o n d s e n w e r V i n g

H e L P e n d e  H A n d e n

n e t w e r K e n B e L A n g e n B e H A r t i g
i n

g
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De laatste tijd ontvangt het Uniebestuur signalen dat het in sommige clubs wel eens wat piept 

en kraakt. Veelal is er daarbij sprake van verschil van inzicht tussen (groepjes van) leden. Daar 

is niets mis mee, het wordt alleen vervelend als dat tot gevolg heeft dat leden zich er niet meer 

bij thuis voelen en (willen) opstappen. Input van ‘buiten’ kan dan welkom zijn. Even iemand die 

luistert zonder partij te kiezen… Na die ondersteuning pak je het als club zelf weer op. 

ot voor kort was er vanuit de 
landelijke organisatie enkel 
een mogelijkheid voor arbi-
trage bij geschillen. Daarna 

kwam er een aanbod voor mediation 
bij. Sinds kort is daar ondersteuning 
bij gekomen in de vorm van advies. 
Een groep van professionele Sorop-
timist-adviseurs/trainers/coaches 
en mediators kan hulp bieden waar 
dat nodig is. Al deze activiteiten zul-
len voortaan door het leven gaan als  
clubIMPULS. Zoals breed in de maat-
schappij en bij organisaties streven we 
er naar om de zelfredzaamheid van 
clubs weer op orde te krijgen. Daarbij 
gaan we uit van een standaard die we 
als Soroptimisten gewend zijn te hante-
ren, namelijk dat we allemaal vakvrou-
wen zijn die juist met hun diversiteit 
elkaar weten te respecteren en stimule-
ren om goed werk op een goede manier 
te doen. Het belang van de club staat 
dus voorop. Als ondersteuners zullen 
we, al naar gelang het probleem dat er 
speelt, het bestuur of de hele club daar-
bij helpen. Het streven is om in een zo 
vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, 
liefst nog voordat er ergens iets gaat 
schuren, maar in elk geval zo snel mo-

gelijk. Als een clubbestuur bijvoorbeeld 
twijfelt hoe iets aan te pakken, kun je 
al tevoren telefonisch overleggen met 
de ondersteuners. We kunnen informa-
tie geven, een clubavond begeleiden 
of met een spel- of werkvorm een pro-
bleem helder maken, eventueel samen 
met de extensioncommissie het leden-
tal op orde brengen, een conflict oplos-
sen, enzovoort.  We zullen een kleine 
bijdrage vragen voor de onkosten die 
we maken. We zullen de club zo lang 
en zo veel ondersteunen als nodig is, 

maar ook zo kort als mogelijk is. Onze 
paradoxale houding is dat we hopen 
niet veel nodig te zijn, maar schroom 
vooral niet om tijdig een beroep op 
ons te doen. De ondersteuners die 
beschikbaar zijn, zijn te vinden op de 
website onder het kopje clubIMPULS. 
Daar vind je ook de werkwijze. Je kunt 
hen mailen via clubimpuls@soropti-
mist.nl.

Nienke Feenstra
club Hilversum e.o.

Een nieuwe IMPULS voor clubs
p r o f e s s i o n e l e  s o r o p t i m i s t e n  b i e d e n  z i c h  a a n  a l s  b e m i d d e l a a r 

V.l.n.r.: Marjan van Dasselaar, Els van Dijk-Klomp en Nienke Feenstra 

Tijdens de wintervergadering werd besloten om een experiment te starten met een alter-

natieve vorm van lidmaatschap voor leden die om welke reden dan ook hun lidmaatschap 

van een club hebben opgezegd, maar wel verbonden willen blijven met het Soroptimisme. 

oals bij veel vergelijkbare 
organisaties staat ook bij 
de Unie de ledenopbouw 
en behoud van leden onder 

druk. We leven in een tijd, waarin er 
bewuste keuzes gemaakt worden waar 
men de weinige vrije tijd, die men 
heeft aan wil besteden. Willen we een 
organisatie zijn, die past in deze tijd, 
dan zullen we bereid moeten zijn om 
vernieuwend te denken, uit onze com-
fortzone te stappen en oude principes 
te bekijken in het licht van deze tijd. 
De discussie over vernieuwing zul-
len we de komende jaren met elkaar 
moeten voeren, maar dat neemt niet 
weg dat wij tegelijkertijd acties in gang 
kunnen zetten om tegemoet te komen 
aan dat wat vertrekkende leden ons 
voorhouden. Onderzoek wijst uit dat 
onenigheid binnen de club of teleur-
stelling over de mate waarin de club 
zich wil inzetten voor de doelstellin-
gen van SI de voornaamste redenen 
zijn waarom leden opzeggen. De com-
missie club-IMPULS is vorig jaar op-
gericht om clubs te inspireren en zo 
het vertrek van leden uit onenigheid te 
voorkomen (zie pagina hiernaast). Het 
experiment Unie-ke leden is bedoeld 
om leden die zich wel verbonden voe-

len met het Soroptimisme, maar dit 
onvoldoende terug vinden in hun club 
een alternatief te bieden. 

Wat bieden we deze Unie-ke leden?

•  het bijwonen van landelijke vergade-
ringen

•  de ontvangst van Unieberichten en 
De Soroptimist

•  toegang tot het besloten deel van de 
website

•  deelname aan lopende projecten

Daarnaast hopen we dat clubs bereid 
zijn de Unie-ke leden te ontvangen op 
clubbijeenkomsten met een interes-
sant thema. Er wordt een contributie 
aan de Unie gevraagd van € 135,-, waar 
ook de afdracht aan SIE en ontvangst 
van De Soroptimist in zit. In 2018/2019 
wordt het experiment geëvalueerd. In 
mei van dit jaar zijn alle leden die in de 
afgelopen twee jaar hebben opgezegd 
aangeschreven. Hierop zijn vele reac-
ties binnengekomen; reacties die ons 
een nog beter inzicht geven in de rede-
nen waarom leden opzeggen. Tot nu 
toe hebben elf leden aangegeven als 
Unie-k lid verbonden te willen blijven. 
Hoe dit zich verder ontwikkelt gaan 

we ervaren. Er zijn clubs met vragen 
over hoe om te gaan met deze Unie-
ke leden. Uiteraard zijn clubs hier au-
tonoom in, maar  het advies van het 
Uniebestuur is: durf te experimente-
ren en sta open voor vernieuwing! Wie 
meer wil weten of belangstelling heeft 
voor deze vorm van lidmaatschap kan 
contact opnemen met Ineke van Hof-
wegen: assessor@soroptimist.nl.

Ineke van Hofwegen 
club Zwolle

Unie start experiment met Unie-ke leden 
voor Soroptimisten zonder club

e e r s t e  e l f  k a n d i d a t e n  h e b b e n  z i c h  a l  g e m e l d

‘WE  MOETEN 

BEREID ZIJN 

OUDE PRINCIPES 

TE BEKIJKEN IN 

HET LICHT VAN 

DEZE TIJD’.
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Tekst: Ally de Vries
Foto’s: Karin van de Kar

e aandacht voor vaak wat 
minder gangbare oplei-
dingen was voor veel Sor-
optimisten uit midden en 

noord Europa zeker niet nieuw, maar 
de interessante presentaties deden 
ook hen genieten van wat er in het ka-
der van STEM werd aangeboden. De 
afkorting staat voor Sciences, Tech-
nology, Engineering en Mathematics. 
Niet alleen Soroptimisten lieten zich 
voorlichten of bijpraten, er waren ook 
jonge STEM-studenten uit diverse lan-
den te gast. Zij kregen de gelegenheid 
om vragen te stellen aan de aanwezige 
wetenschappers en leidinggevenden. 
In het gemeenschappelijke ochtend-
programma van de zaterdag werd 
hiervoor speciaal ruimte gemaakt. In 
de middag kon men kiezen voor pre-
sentaties van carrière-voorbeelden of 
van wetenschappelijke ontwikkelingen 
en projecten. 

Van laboratoria naar spoorveiligheid
Veel vragen van de studenten gingen 
na de reeks lezingen naar twee we-
tenschappelijke pioniers: de Poolse 
natuurkundige Agnieszka Zalewska 
en de Belgische Christine van Broeck-
hoven. Zalewska koos voor wis- en 
natuurkunde toen Polen nog sterk in 

Met de toekomst bezig zijn in een middeleeuws fort in Florence: bijna duizend Soropti-

misten en gasten deden dit half juli. Een weekend lang woonden zij hier het 21e Europese 

congres van Soroptimist International bij. Dankzij moderne bijgebouwen was er veel ruimte 

voor uitwisseling van ideeën, projecten en resultaten. De titel ‘Own the Future’ kreeg vorm 

in twee centrale thema’s: 1) vergroten van carrièremogelijkheden en 2) keuzes van belangrijke 

opleidingen en werkterreinen daarvoor. Leefbaarheid en milieu werden evenmin vergeten.   

SIE-congres in Florence: Own the Future with STEM

de greep van het communisme was. 
Voor meisjes lag deze keuze niet voor 
de hand, zeker niet met ouders die 
geen partijlid waren. Toch hield ze vol, 
promoveerde en dankzij haar inzet en 
resultaten kon ze ook aan de slag. In-
middels is ze een gerenommeerd en 
wereldbekende natuurkundige, die nog 
graag in het laboratorium met proeven 
bezig is. Belangrijke aanwijzingen voor 

haar jonge STEM-leden: aanleg, de 
uitdaging nieuwe dingen uitproberen 
en specialisatie-mogelijkheden. Voor 
Christine van Broeckhoven bleken deze 
aspecten eveneens sterk bepalend bij 
haar wetenschappelijke en maatschap-
pelijke keuzes. Ze deed haar bachelor 
in scheikunde, maar schakelde over 
naar microbiologie. In het België van 
de jaren zeventig was een betaalde of 

vaste baan voor haar echter zeven jaar 
lang niet weggelegd. Toch oefende ze 
haar wetenschappelijke taken deson-
danks uit. De tegenslagen maakten 
haar vooral onafhankelijk, wat haar in 
haar huidige onderzoek naar de ziekte 
van Alzheimer helpt. Ze is er inmiddels 

wereldberoemd om. Voor dit congres 
was ze speciaal enkele uren overgevlo-
gen. De spoorwegwerkzaamheden van 
de Duitse Corinna Salander vormden 
een verrassend sluitstuk van de voor-
drachten. Haar doctoraat als elektrisch 
ingenieur opende voor haar onder-

o o k  v i o l e n  i n  b r u i k l e e n  g e g e v e n

SIE

Op het platteland in Oeganda wordt schoolgaan voor meisjes 
vaak een probleem als ze ongesteld worden en maandverband 
nodig hebben. Dat is er meestal niet. Dankzij de AFRI-pads 
Foundation wordt er wasbaar maandverband gemaakt, waar-
mee ze tóch naar school kunnen gaan. Bovendien worden hier-
mee 150 vrouwen aan werk geholpen. Met de gift van  € 9.086,- 
werden meer dan 3.000 meisjes en 10 scholen bereikt. Club 
De Bilt-Bilthoven bracht zelf veel geld bijeen, maar kreeg ook 
bijdragen van de Unie en van de Wilde Ganzen. Voor hun in-
spanningen voor dit goede doel ontvingen zij op de conferentie 
in Florence een Best Practice Award in de categorie Education.

Best Practice Award voor club De Bilt-Bilthoven

zoeksmogelijkheden en later ook ma-
nagementfuncties binnen de Deutsche 
Bahn AG. Ze specialiseerde zich in vei-
ligheidssystemen. Daarnaast bekleedt 
ze de in 2014 door de Universiteit van 
Stuttgart opgezette leerstoel voor tech-
nologie van rijtuigen op het spoor. 
 
Prijzen
De afsluiting van het congres kende 
ook ditmaal diverse prijsuitreikingen. 
Bij de Best Practice Awards voor de 
verschillende werkvelden was die voor 
educatie voor onze club De Bilt-Biltho-
ven. Bovendien werd er ook een prijs 
voor sport uitgereikt. Dé aandacht 
ging uiteraard naar de tweejaarlijkse 
SIE-Peace Prize voor vrouwenrechten. 
Deze ging, op voordracht van de Bel-
gische Unie, naar de Congolese Gégé 
Katana Bukuru. Het slotwoord was 
aan de SIE-president 2017-2019, de 
Zwitserse Renata Trottmann Probst. 

Zie voor meer bijzonderheden:  
www.soroptimisteurope.org. 

o w n  t h e  f u t u r e
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Dit vind ik ontzettend belangrijk voor 
jonge mensen vandaag. Toen heb ik 
mijn interesse voor visuele kunst ver-
der ontwikkeld, door een stageplaats 
van een half jaar bij het Stedelijk Muse-
um Amsterdam (film en performance 
program) en door een research prac-
ticum met hoogleraar Hedendaagse 
Kunst Christa Lerm Hayes, binnen het 
UVA Honours programma. Dat je weg 
van huis bent en het wisselen van cul-

tuur is niet altijd makkelijk, omdat je 
opnieuw jezelf moet leren kennen. Ik 
ben daarom ontzettend dankbaar voor 
alle ondersteuning en warmte die ik 
van de Soroptimisten heb gekregen.”

Freelance 
Cristina is een van de vijftien inter-
nationale studenten die zijn geselec-
teerd om per september een master 
Curating Contemporary Arts te doen. 
Daarnaast wil ze ook zelfstandig wer-
ken. “Als kunstcurator en schrijver met 

een eigen bedrijf, waarbij ik werk op 
projectbasis, ben ik recent ingeschre-
ven bij de KvK. Ik wil heel graag mijn 
eigen projecten ontwikkelen!” Cristina 
werkt vaak samen met de Nederlands-
Afghaanse kunstenaar Dawood Hil-
mandi, de recente winnaar van de 
hoofdprijs in Locarno Open Doors 
2017, om zijn nieuwe filmproject voort 
te zetten. “Dawood is een immens ta-
lentvolle kunstenaar en filmmaker. Hij 
is ook een dierbare persoon voor mij. 

van jonge Afghaanse kunstenaars. Ik 
kijk er naar uit samen met de Sorop-
timisten ook andere projecten op te 
zetten rondom de thema’s over vrou-
wen, identiteit en cultuuruitwisseling, 
waarvoor ik nu al wat ideeën uit eigen 
kennis aan het ontwikkelen ben.” 

ngrid: “Wij als club waren heel 
blij om Cristina te kunnen onder-
steunen met het aanvragen van 
de beurs. We hebben immers 
een sterke vriendschaplink met 

club Timisoara, de stad waar Cristina 
vandaan komt.” Wat een goed gevoel 
moet dat Cristina geven, ingebed in 
vriendschap, ’ingebed in het zusjesge-
voel’ zou Ingrid zeggen. 

Kritisch
In het leven lijkt soms alles in elkaar te 
grijpen. Cristina’s moeder is zelf een 
actieve Soroptimist en lerares Engels. 
Ze woont en werkt in Timisoara, een 
grote universiteitsstad in het westen 
van Roemenië en in 2021 Culturele 
Hoofdstad van Europa. Als Soropti-
mist bezocht ze in 2009 het congres 
‘Women for water’ in Amsterdam. Hier 
is de vriendschap van Timisoara en de 
leden van club Zwolle begonnen. Cris-
tina (in accentloos Nederlands): “Via 
een uitwisselingsprogramma tussen 
de scholen voor Kunst en Design in 
Timisoara en de Hogeschool voor de 
Kunsten ArtEZ (Interieur architectuur) 
in Zwolle kreeg ik voor een half jaar 

een plaats op ArtEZ in 2012. Voor het 
begin van de lessen op ArtEZ moest 
ik Nederlands spreken en zo heb ik 
daarvoor een intensieve taalcursus 
van zes weken gevolgd in Arnhem en 
mijn A2 diploma gehaald. ’s Avonds 
stelde ik eindeloos vragen aan Ineke 
over nieuwe woorden of dingen die 
ik in de krant had gelezen. Dat heeft 
mij heel veel geholpen!” Ineke: ”Ik heb 
me toen enthousiast aangeboden als 

logeeradres!” Cristina: “Bij Artez kreeg 
ik veel positieve opmerkingen van 
mijn leraren filosofie. Maar na dat half 
jaar realiseerde ik me dat ik toch iets 
anders wilde gaan doen met mijn pas-
sie voor schrijven en kunst. Door het 
Vrouwenstudiefonds kan ik nu mijn 
laatste jaar Literary & Cultural Analysis 
afronden aan de UvA. Je leert bij deze 
studie op een kritische manier naar 
culturele objecten te kijken. Maar ook 
naar de wereld omheen en naar jezelf. 

Tekst: Heleen van der Sluys
Foto: Dawood Hilmandi

Vrouwenstudiefonds

We zijn in de nieuwe vergaderzaal van het Soroptimistcentrum in Amsterdam om te praten 

met de Roemeense Cristina Buta, die in Amsterdam Literary & Cultural Analysis studeert.  

Aanwezig zijn ook Mechteld van den Belt (club Utrechtse Heuvelrug) voorzitter van het 

Vrouwenstudiefonds Oost-Europa, en twee Zwolse Soroptimisten: Ingrid Blaauw, de past 

president van het UB, en Ineke van Hofwegen, UB-assessor en Cristina’s ‘gastmoeder’. In-

grid en Ineke willen graag vertellen hoe het vrouwenstudiefonds Cristina in staat stelt haar 

laatste jaar in Amsterdam af te ronden en welke rol club Zwolle daarbij vervult.

Vrouwenstudiefonds helpt jong talent uit Oost-Europa op weg
c r i s t i n a  b u t a  b i j  c l u b  z w o l l e  i n g e b e d  i n  ‘ z u s j e s g e v o e l ’ .

Het Vrouwenstudiefonds voor Oost-Europa 
is opgericht in 1995 door Jet Vroom (1919-
2013), maatschappelijk werker in Nijmegen. 
Jets doel was, als Soroptimist betrokken 
bij het lot van vrouwen in Oost-Europese 
staten die tot de val van het IJzeren Gor-
dijn onder communistisch bewind leefden, 
deze de kans te bieden op een studie in het 
Westen. Ze zouden hun kennis meenemen 
naar ‘huis’ en de maatschappij daar laten 
meeprofiteren van hun opgedane ontwikke-
ling. In 20 jaar zijn 49 beurzen verleend. De 
mogelijkheden voor het verkrijgen van een 
beurs, onder andere via het UAF, zijn uitge-
breid. Het plan is het Algemeen Fonds en 
het Vrouwenstudiefonds samen te voegen. 
Het bestuur bestaat naast Mechteld van 
den Belt uit Nelleke Fontein (club Delft), 
secretaris, Mirriam Ponds (club Utrechtse 
Heuvelrug), penningmeester. Ook enthou-
siast geworden voor het Vrouwenstudie-
fonds, in je eentje of met je club? Giften 
zijn welkom. Het fonds verkreeg de midde-
len via schenkingen, acties van clubs, of via 
legaten. Het rekeningnummer van de bank 
is: NL56TR100198033648. Het fonds heeft 
de ANBI-status. Schenkers en ontvangers 
profiteren van belastingvoordelen. Google: 
ANBI-status. 

Vrouwenstudiefonds
Oost-Europa

Vanaf het begin ontdekte Dawood dat 
ik veel meer talent heb dan ik me zelf 
had gerealiseerd. Afgelopen drie jaar 
heeft hij mij continu gesteund. Nu 
studeer ik met ‘Honours’ af en wij 
proberen samen een tweede tentoon-
stelling te ontwikkelen met het werk 
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Oyens & Van Eeghen biedt gespecialiseerd vermogensbeheer en fiduciair advies voor families, particu-

lieren, directeur-grootaandeelhouders, stichtingen en verenigingen. Voor vermogende relaties treedt 

Oyens & Van Eeghen op als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger en waarborgt daarbij te allen 

tijde discretie, snelheid, bereikbaarheid en kwaliteit.

Marianne Reintjes en Teetse Holtrop, beiden als senior relatiebeheerder 
werkzaam bij Oyens & Van Eeghen, vertellen over de begeleiding van hun 
vermogende relaties. Marianne is gespecialiseerd in het begeleiden van 
vermogende ondernemers en particulieren waaronder families. Teetse is 
specialist vermogensbeheer voor stichtingen en verenigingen. 

Wat onderscheidt jullie? 
Marianne: “Goed luisteren en alle aandacht hebben voor de dialoog met 
onze cliënten over hun essentiële wensen, doelen en dromen. Voor mij 
geldt dat de mens en familie achter het vermogen in het middelpunt staan. 
Op basis hiervan adviseren wij duurzame oplossingen die er toe doen voor 
onze cliënten. Wij bouwen mee aan een organisatie waar familiewaarden 
en de volgende generatie de hoofdrol spelen.” Teetse: “in het gesprek met 
bestuurders geef ik veel aandacht aan de maatschappelijke impact die ze 
willen bereiken met het vermogen van de stichting of vereniging”.

Hoe doen jullie dat? 
Teetse: “Het belangrijkste is het goed in kaart brengen van de vermogens-
positie en de doelstellingen. Welke ambities heeft de cliënt en wat zijn de 
randvoorwaarden? Dit brengen wij in kaart en aan de hand van verschil-
lende scenario’s komen wij met een advies voor een optimale vermogens-
verdeling.” Marianne: ”Wij kijken, indien gewenst, ook naar de fiscale en juri-
dische situatie en stellen een vermogensplan op dat wij jaarlijks evalueren.”

Kun je uitleggen wat het vermogensbeheer voor stichtingen bijzon-
der maakt? 
Teetse: “Het begint al bij de doelstelling van een stichting of vereniging. 
Vaak is er sprake van een goed doel of een stichting waarbij de inkom-
sten uit het vermogen worden besteed aan verschillende projecten. Het 
vermogen van een dergelijke stichting moet op een verantwoorde wijze 
worden belegd. Niet alleen verantwoord wat betreft het risico, maar ook 

wat betreft de duurzaamheid. Elke stichting heeft een eigen doelstelling 
en dat vertalen wij naar een maatwerk beleggingsbeleid.” 
 
Sinds vorig jaar is Oyens & Van Eeghen de trotse hoofdsponsor van 
PAN Amsterdam, de beurs voor kunst, antiek en design die dit jaar 
van 19 t/m 26 november 2017 wordt gehouden in de RAI Amsterdam.  
Heb je interesse in kaarten voor PAN Amsterdam of wil je een afspraak 
maken voor een vrijblijvend gesprek neem dan contact op met Marianne 
Reintjes, m.reintjes@oyens.com of 06-25013145.

Oyens & Van Eeghen : 
de zuivere essentie van  
vermogensbeheer

Unie

PWI, programma Werk Internationaal, oftewel Passie Work It (out). Een sleutelonderdeel van 

ons clubleven maar ook een ingewikkeld onderwerp voor nieuwkomers en sommige clubs. 

PWI’s zijn de verbindende schakel tussen ons lokale netwerk en onze status als non-gouver-

nementele organisatie, waardoor wij verbonden zijn met internationale netwerken als VN, 

Unesco en CSW (Commission on the Status of Women). Organisaties waarbinnen wij ons 

sterk maken voor onze missie: opkomen voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. 

Sleutelrol van PWI versterken  
als verbinding van club en missie

ijdens de goed bezochte 
huiskamerbijeenkomsten 
van afgelopen voorjaar bleek 
weer hoe belangrijk het is 

om de essentie van het Soroptimisme 
zichtbaarder te maken. We willen voe-
len waarom we Soroptimist zijn, we 
hebben dit nodig om aantrekkelijk te 
zijn voor nieuwe leden en om al onze 
leden te boeien en te binden. De PWI’ s 
zijn daarbij de schakel en de ziel van de 
club. Toch melden PWI’s dat zij niet al-
tijd onze kernonderwerpen een goede 
en terugkerende plek in het clubpro-
gramma kunnen geven. De PWI’s heb-
ben meer steun nodig bij het vervullen 
van die sleutelrol bij het zichtbaar ma-
ken van onze kerndoelen. Dat wij pro-
fessionals zijn die zich inzetten voor de 
positieverbetering van meisjes en vrou-
wen. Dat we gezellige clubs vormen, 
elkaar helpen, professionele netwerken 
vormen en prachtige (grote) projecten 
samen opzetten. Dat we daadwerkelijk 
ervaren onderdeel te zijn van een lan-
delijke, Europese en wereldwijde or-
ganisatie van vakvrouwen. Dat we de 
organisatie en strategie van die wereld-
wijde organisatie kennen en de inzet 
van onze officiële vertegenwoordigers 
bij de CSW en andere internationale 
commissies. Om ervoor te zorgen dat 
deze schakelfunctie stevig verankerd 
wordt of blijft bij iedere club , is beslo-
ten om de verantwoordelijkheid voor 
de stevige inbedding daarvan recht-
streeks bij het clubbestuur te leggen. 

De communicatie verloopt ook voort-
aan, zoals alle andere communicatie 
van het Uniebestuur, via het secretari-
aat van de clubs opdat het clubbestuur 
hiervan op de hoogte is en de PWI’s de 
ruimte kunnen geven. Dat wil zeker niet 
zeggen dat de PWI functie, de schakel 
van de club, wordt opgeheven! Integen-
deel. Er zijn vele goede voorbeelden 
van clubs waarin de PWI taken een ste-
vig en structureel onderdeel vormen 
van het beleid van het bestuur en de 
clubavonden. Deze voorbeelden gaan 
we onder de aandacht brengen van de 
clubbesturen en de PWI’s opdat de on-
derwerpen Programma (en projecten), 
Pleitbezorging en Internationaal regel-
matig en stevig onderdeel van de acti-

viteiten van alle clubs worden. De regio 
coördinatoren blijven ook de steun en 
toeverlaat van en de vraagbaak voor 
de PWI’s. De huiskamerbijeenkomsten 
blijven gehandhaafd. En wellicht vaker 
georganiseerd. Daarvoor wordt onder 
meer ook het Programmateam (de pro-
grammacoordinator en regio coördina-
toren) ingezet. Dat zal zich meer gaan 
toeleggen op het omzetten van belang-
rijke informatie in praktische handvat-
ten voor PWI’s. Op de werkconferentie 
van 18 november wordt die ondersteu-
ning toegelicht en worden al praktische 
tools aangereikt aan de clubbesturen.

Olenka van Ardenne 
(programmacoördinator, lid UB)

u n i e b e s t u u r  w i l  p w i  b e t e r  i n b e d d e n  i n  c l u b l e v e n

Huiskamerbijeenkomsten zijn de kurk waarop het werk van de PWI drijft.
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Op een broeierige zomeravond heb ik een Skype-afspraak met Miriam van Geel van 

Dorst en Mathilde Becking van de kiescommissie van club Oss Le Papillon.

meeste afzeggers de vrouwen zijn met 
kleine kinderen en een partner die veel 
weg is. Echt verjonging van je club 
blijft lastig. We zijn wel heel kritisch 
geweest en hebben echt gevraagd of 
ze het zeker wisten dat ze lid wilden 
worden. Wat schiet je ermee op als ze 
voor één jaar lid worden en dan weer 
opzeggen…?” “Dus we hebben echt 
aangegeven hoeveel tijd het kost” valt 
Mathilde bij. “Eén dinsdagavond in de 
maand, en gemiddeld één avond per 
maand in een commissie. Voor som-
mige vrouwen blijkt dat al teveel. Voor-
al voor vrouwen met jonge kinderen is 
het thuis loslaten lastig. Wij beginnen 
met samen eten om 19 uur, dan moet 
je of grotere kinderen hebben die zelf-
standig kunnen koken, of opwarmen, 
en eten, of een man hebben die zeker 
thuis is.” “Wij vergaderen tijdens het 

eten” legt Mathilde uit. “Daar hebben 
we nu voor gekozen, en dat blijkt voor 
de aanwezigheid heel positief. Daarna 
is er nog een spreker van drie kwartier, 
of we doen een activiteit. Hierdoor is 
er aan het eind nog ruimte om bij te 
praten en kan toch iedereen op tijd 
naar huis.” Miriam valt bij: ”We probe-
ren heel veel per mail te versturen, zo 
kunnen we efficiënt en kort vergaderen 
tijdens het eten. De leden krijgen alle 
informatie van bestuur en commissies 
per mail. Zo blijft iedereen betrokken 
bij wat er gebeurt.”Mathilde: “Onze 
presidenten hebben een eigen thema. 
Dat kan wel een paar jaar lopen. Zo 
hebben we bijvoorbeeld nu het thema 
‘verbinden’. De sprekers, of de activi-
teiten koppelen we hier – zoveel mo-
gelijk – aan.”  Miriam: "Zo hebben we 
bijvoorbeeld een workshop gedaan 
‘Lego Serious Play’. Iedere deelnemer 
krijgt eenzelfde pakketje Legostenen, 
waarmee je iets bouwt, volgens een 
opdracht. Daarna moet je uitleggen 
wat je bouwsel te maken heeft met het 
thema verbinden en het Soroptimis-
me. Niets is fout, gewoon beginnen… 
Zoals: ‘Hoe sta jij in je club?’ Dan kun 
je een lego-poppetje op een bepaalde 
plek neerzetten” Wil je meer weten? 
Mail naar Judith Veldhuizen, judith@
delekschep.nl. 

Jullie hebben ook speciaal aan-
dacht voor leden die het arbeids-
proces achter zich hebben. Wat 
is daar jullie gedachte bij?

“We laten aan de leden zelf over hoe 
actief ze nog willen zijn, na hun pen-
sionering” verheldert Miriam. “80+-
ers willen het wat rustiger aan doen. 
Voor hen is er een ophaal-service, zij 
hoeven niet meer in een commissie. 
Maar juist de vrouwen die met pen-
sioen gaan zie je actiever worden. 

Ze zijn vrijer om aan van alles van 
de club deel te nemen.” “Onze club-
avond van juni”, geeft Mathilde als 
voorbeeld, “was een wandeling door 
natuurgebied Maashorst. Dat was om 
21.15 afgelopen. De niet-wandelaars 
komen dan na afloop voor koffie en 
de borrel.”

Hoe stimuleer je leden een ac-
tieve bijdrage te leveren?

Mathilde antwoordt dat leden zelf 
hun eigen commissie kiezen. “Waar je 
denkt dat je talenten het beste inge-
zet kunnen worden. De commissies 
zijn klein, dus achterover leunen kan 
niet. Ons bestuur bestaat maar uit vijf 
leden, en ieder bestuurslid zit ook bij 
de vergaderingen van één van de vier 

grote commissies. Miriam: “Er is geen 
tijdslimiet: je blijft gewoon zolang het 
leuk is en je er energie van krijgt!” Wij 
zelf zijn nu al drie jaar lid van de kies-
commissie. Het is zo zonde als je din-
gen opzet en dan zo snel uit een com-
missie stapt. “Ja”, reageert Mathilde, 
“wij zijn bijvoorbeeld ook mentor voor 
de zes nieuwelingen. Ieder een eigen 
mentor is alleen maar lastig en veel 
te veel werk. Nu hebben we bv een 
groeps-appje, waarin makkelijk vragen 
gesteld kunnen worden. We bellen als 
iemand niet bij de vergadering is ge-
weest. En we hebben ook een nieuw 
lid naar de Inspirada meegenomen. 
Die raakte in gesprek met Evelyne 
van Royen….Dat was echt een eye-
opener!! Dat het Soroptimisme zover 
gaat, tot in de VN!!”.

Jullie club is heel succesvol in  
het ledenwerven. Kun je vertel-
len hoe jullie dat aanpakken?

Mathilde neemt het voortouw: “Mi-
riam en ik zitten nu drie jaar in de 
kiescommissie. In het eerste jaar zijn 
we begonnen met het verzamelen van 
namen. In de club gevraagd, maar ook 
zelf gezocht, gewoon mensen die je 
kent in Oss en omgeving. Ook hebben 
we gezocht in regionale bladen naar 
bijvoorbeeld actieve, ondernemende 
vrouwen.” Miriam vult aan: “Uitein-
delijk hadden we een lijst met 35 na-
men. Die hebben we naar de cluble-
den gestuurd voor een eventueel veto. 
En toen hebben we al die vrouwen 
een mail gestuurd, met daarin kort 
informatie over het Soroptimisme 
en de vraag of we hen mochten be-
naderen. Tja, en dan krijg je van een 

aantal ‘nee’ te horen, maar een deel 
zei ‘bel maar’”. “Daarna hebben we 
een informatie-avond georganiseerd”, 
vertelt Mathilde. “Van de 35 vrouwen 
waren er zo’n twintig aanwezig. Daar 
hebben we verteld wie we zijn, wat 
we doen, want het zegt veel mensen 
gewoon helemaal niets! Het grappige 
is, dat we al die vrouwen individueel 
benaderd hebben. Kwamen ze elkaar 
bij ons op die informatieavond tegen, 
bleken er toch onderlinge connecties 
te zijn! Ongeveer tien vrouwen bleken 
echt interesse te hebben en die zijn 
vervolgens op drie clubavonden ge-
weest. Daarvan zijn er zes overgeble-
ven en die zijn geïnaugureerd. En dan 
hebben we er ook nog twee op de re-
servelijst door privéomstandigheden. 
Maar die komen in september weer!”. 
Miriam: “Wat vooral opviel is dat de 

Nieuwe leden vinden en binden doe je als team 

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: club Oss

Unie

club Oss le Papillon                
Op bezoek bij

Op de bovenste rij van links naar rechts: Judith Veldhuizen, Marian Hamilton, 
Mathilde Becking. Onderste rij van links naar rechts: Conny de Bont, Monique 
Hendriks, Miriam van Geel, Marijke Derksen-Brouwer (vijf van de zes nieuwe 
leden met de twee vrouwen van de Kiescommissie Miriam en Mathilde). 

Tijdens de Lego Serious Play work-
shop werd door middel van Lego-
bouwsels het thema 'verbinden en  
het Soroptimisme' uitgelegd.

Leden van club Oss tijdens een fondsenwervende activiteit.
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In Memoriam

Sinds 1982 was Tiny 
lid van onze club. Zij 
droeg al vanuit zichzelf 
de kernwaarden van 
onze organisatie uit: 
maatschappelijk betrok- 
ken, actief en hartelijk. 

Zij bezocht trouw onze maandelijkse 
clubavonden; zij was altijd belangstellend 

naar het wel en wee van de 45 andere 
Soroptimisten. Als vanzelfsprekend heeft  
zij diverse malen bestuurstaken op 
zich genomen en wist de hele financiële 
administratie vakkundig op te zetten. Daar 
hebben we tot op de dag van vandaag nog 
plezier van. De administratie van onze 
Landdag was tot in de puntjes verzorgd. 
Tiny was trouw aan de mensen die dicht bij 
haar stonden; zoals haar familie; zij sprak 
daar veel over en nooit een kwaad woord. 
Zij was trouw aan de zaken, waaraan zij 

zich verbond. Zij was er altijd. Tiny was een 
Soroptimist pur sang; betrokken, accuraat 
in de afspraken, die zij maakte. Zij vond 
het een eer en was er trots op bij onze club 
te horen. Wij zijn er trots op dat zij bij ons 
hoorde. Op 28 juni overleed Tiny na een 
lange periode van steeds verder wegglijden 
in haar eigen wereld. Wij blijven haar met 
veel respect gedenken.

Berthe van Engen
club Hoorn e.o.

Tiny Broersen
club Hoorn e.o.

Op 11 juli is ons dierbare 
lid Ton Toussaint 
op 73-jarige leeftijd 
overleden, lid sinds 
1988. Al heel jong is zij 
gaan werken: in haar 
levensverhaal vertelde zij 

over haar veelzijdige loopbaan. Toen haar 
gevraagd werd om lid van club Leiden te 
worden, was zij eigenaar van Hotel Nieuw 
Minerva in Leiden, een in het centrum 

gelegen locatie waar menige activiteit 
van de club heeft plaatsgevonden. Sinds 
een aantal jaren hebben haar kinderen 
de leiding van het hotel overgenomen 
en heeft Ton zich langzaam maar zeker 
teruggetrokken. Samen met haar man 
had zij toen de mogelijkheid om prachtige 
reizen te maken. Van deze reizen genoot 
zij enorm. Ton heeft zich altijd met hart en 
ziel voor de club ingezet, ontbrak vrijwel 
nooit op een clubbijeenkomst en was 
een trouw bezoeker van de maandelijkse 
koffie- en lunchbijeenkomst in Katwijk. 
Zij heeft veel werk in commissies verzet. 

De laatste keer in de lustrumcommissie 
ter gelegenheid van ons 85-jarig bestaan, 
afgelopen januari. Zij is diverse malen 
penningmeester van de club geweest 
en is zogezegd in het harnas gestorven, 
want sinds 2015 bekleedde zij die functie 
weer. Ook landelijk heeft Ton een 
bijdrage geleverd. Van 2004 tot 2006 
was zij penningmeester van de Unie. 
Club Leiden zal ons actieve, bevlogen 
en zéér dierbaar lid Ton heel erg missen.  

Heleen Gall 
club Leiden

Ton Toussaint
club Leiden

Truus Vink is op 23 juni 
op 88-jarige leeftijd 
overleden. Sinds 1974 was 
zij lid van club Leiden. Zij 
is geboren op 10 december 
1928 op de Vinkebrug in 
Halfweg als jongste in 

een boerengezin van zes. De hele familie 
woonde tot na de oorlog thuis. Truus ging 
naar de lagere school in Haarlemmerliede, 
daarna eerst naar de Mulo in Haarlem 

en vervolgens naar de HBS aldaar. 
Truus kreeg een baan bij de gemeente 
Haarlemmermeer. Gestimuleerd door haar 
leidinggevende ging zij samen met een 
collega in de avonduren naast haar full-time 
baan rechten studeren. Die studie rondde 
zij succesvol af. Als jurist trad zij in dienst 
bij het Kabinet van de Burgemeester van 
Leiden. Zij maakte daar carrière en bracht 
het tot loco-gemeentesecretaris. Na haar 
pensionering richtte zij samen met clublid 
Hanneke Peterse de koffieochtendclub op, 
bedoeld voor clubleden die de gelegenheid 
hebben elkaar op een doordeweekse dag 

te ontmoeten. Dit werd een groot succes; 
de club komt nog steeds elke laatste 
donderdagochtend van de maand in een 
strandpaviljoen in Katwijk bij elkaar. Op een 
gegeven moment ging haar gezondheid 
achteruit. Twee jaar geleden lukte het thuis 
niet meer waarop zij naar de Janskliniek in 
Haarlem verhuisde, dicht bij haar familie, 
maar wel weg uit haar vertrouwde omgeving 
in Leiden. Zij is in haar slaap overleden en 
op 30 juni in Haarlemmerliede bij haar 
familie begraven. 

 Heleen Gall 
club Leiden

Truus Vink  
club Leiden

Op 13 juli hebben we 
afscheid moet nemen 
van onze dierbare Coor.
Geboren in 1941 in 
Nederlands Indië, 
opgegroeid in Den 
Haag. Daarna met 

man en twee dochters  in Delfzijl gaan 
wonen. Ze vond als kunstenaar snel haar 

draai met onder meer het geven van 
schildercursussen. In 1992 werd Coor 
lid van onze club. Vanaf de allereerste 
dag hoorde ze bij ons met haar warme, 
betrokken persoonlijkheid. In 1993 was 
er een actie van alle serviceclubs in de 
regio genaamd ‘Voorbeeldig Fraeylema’. 
Zij maakte prenten van de te restaureren 
beelden en borg. Die vonden gretig aftrek 
en betekenden een belangrijke bijdrage 
aan het succes. Vanaf 1996 volgden onze 
jaarlijkse boekenboeldagen in Bierum 

waarbij Coor voor de Indische hapjes 
zorgde zoals de kweelapies (spekkoek). 
Het laatste jaar al ernstig ziek kwam ze zo 
mogelijk op de vergaderingen en genoot 
daar volop van. Lukte dat niet dan mailde 
ze ons op een beeldende manier hoe 
het met haar ging. Haar strijdbaarheid 
en de geneeskunde hebben haar leven 
verlengd. 

Tjarda Bos –Berghuis
club De Eemsmond

Coor Muller - de Groot 
club De Eemsmond

Club- en regionieuws

Op 1 augustus hebben wij 
afscheid genomen van 
Elisabeth Erdman, een 
van de oprichters van club 
Wassenaar e.o.. Tijdens 
de uitvaart werden we 
bevestigd in het idee, 

dat Elisabeth een bijzondere en ook 
bewonderenswaardige vrouw is geweest. 

Een groot aantal sprekers schetste 
een beeld van haar als onafhankelijke, 
eigenzinnige vrouw, erudiet, met 
diepgang en een authentieke, originele 
manier van denken, met een uitgesproken 
mening en graag provocerend, maar ook 
met een vrolijke en luchtige kant. Haar 
onafhankelijkheid zal zijn wortels hebben 
gehad in haar jeugd. Ze was van 1930. In 
de oorlog verloor ze haar Joodse vader en 
een groot aantal familieleden. Dit tekende 
haar. Ze trouwde jong. Toen de kinderen 

– drie zonen – het huis uit waren, besloot 
ze alleen te gaan wonen en begon haar 
succesvolle loopbaan als uitgever. Eerst bij 
Marinus Nijhoff in Den Haag, later bij Brill 
in Leiden. Ze bouwde een enorm netwerk 
op en kreeg een grote vriendenkring. Ze 
had een boeiend en gevuld leven. In 1984 
richtte samen met anderen onze club op 
en ze bleef tot op het laatst lid. Veel van 
onze clubleden zullen Elisabeth missen. 

Selma Mulder, club Wassenaar e.o.

Elisabeth Erdman  
club Wassenaar e.o.

Nel is in 1965 als 
fysiotherapeute lid 
geworden van club 
Breda. Met haar open 
persoonlijkheid, warme 
belangstelling voor 
mensen en positieve 
instelling heeft zij veel 

betekend. Ook bestuurlijk heeft zij taken 

uitgevoerd, meerdere malen was zij 
voorzitter en penningmeester, relaxed, 
consciëntieus en met veel humor. 
Met warmte herinneren wij ons de 
zomervergaderingen, waar wij jaarlijks 
te gast waren bij Nel en haar man Peter. 
Op het terras, met zicht op de wilde 
bloemenweide, de boomgaard en de vijver, 
wisselden wij vakantie-ervaringen uit en 
bespraken plannen voor de club. In 2010 
heeft zij om gezondheidsredenen haar 
lidmaatschap beëindigd, maar er bleef wel 

contact. Zij bezocht onze evenementen 
en zij vormde met haar grote belezenheid 
het hart van onze Soroptimisten- leesclub. 
Onze kennis van boeken en schrijvers is 
in de afgelopen jaren flink uitgebreid.Nel 
overleed op 11 augustus 2017. Wij denken 
aan haar terug als een geliefd, warm, 
humorvol lid van onze club en als vriendin. 
Wij bewaren veel goede herinneringen aan 
haar in ons hart.

Abje van Andel, club Breda

Nel van Dorst -Van Bockhooven
club Breda     

15e kledingbeurs  
club Doetinchem
Op 14 oktober organiseert club Doetinchem-IJsseloever voor de 
vijftiende keer een dameskledingbeurs. De inmiddels traditionele 
kledingbeurs trekt elk jaar veel bezoekers, het is steeds een gezel-
lig drukke dag met een mooie opbrengst voor een goed doel.

Dit jaar steunen we de Stich-
ting Kinderhulp Dominicaan-
se Republiek. Deze stichting 
zet zich in voor onderwijs voor 
kinderen met een beperking 
(vaak doofheid). De kinderen 
gaan naar een praktijkschool, 
waar ze onder meer behoefte 
hebben aan een draaischijf en 
stoel voor pottenbakken. Met de opbrengst van de kledingbeurs ho-
pen we deze wens te kunnen vervullen. De kledingbeurscommissie 
verzet veel werk in de voorbereiding. Na het inleveren van de goede 
eigentijdse dameskleding start het selecteren en prijzen. Daarbij wer-
ken alle leden van de club mee, evenals op de dag van de beurs zelf. 
Naast een styliste, die belangstellenden prachtig kan ‘aankleden’, is 
er een koffiehoekje om te genieten van een kopje koffie of thee met 
iets lekkers. Onze 35e verjaardag vieren we begin november samen 
met onze Duitse zusterclub uit Haan. Sinds het eerste project van de 
club in haar geboortejaar 1982 doen we veel samen.

Ankie Beugel-Huijsman
club Doetinchem-IJsseloever

Boom als eerbetoon voor 
voormalig Soroptimist
Club Assen heeft op 3 april een boom geplant in het Zuster  
Mohrpark in Oosterhesselen. Dit park is ooit genoemd naar ons 
oud-lid Annie Mohr (1904-1997), meer dan veertig jaar Soropti-
mist. Annie was op latere leeftijd uit roeping wijkverpleegkun-
dige geworden. Haar eerste aanstelling kreeg ze in Oosterhes-
selen in 1939. Dat was een hele overgang van Amsterdam naar 
Oosterhesselen. Bij mensen in de kost, zonder stromend water 
en in de wijde omgeving grote afstanden afleggend op de fiets.

In de oorlogsjaren toonde ze haar moed, eerlijkheid en gevoel voor 
rechtvaardigheid. Later werd ze in Assen kankerverpleegkundige bij 
het Provinciale Groene Kruis. Het park in Oosterhesselen wordt 
opgeknapt met behulp van tachtig vrijwilligers. Het park krijgt een 
nieuwe aanplant en het wordt kindvriendelijk gemaakt door het hek 
om de vijver weg te halen en in de vijver stapstenen te plaatsen zo-
dat kinderen er kunnen en mogen spelen. Verder komen er een heu-
vel waar in de winter gesleed kan worden en een plek voor culturele 
activiteiten. De Honingboom die wij op 3 april plantten is een te-

ken van verbondenheid 
met Annie Mohr. Bij de 
boom staat een bordje 
met de tekst: Honing-
boom. Als herinnering 
aan Annie Mohr, van 
1946-1997 lid van club 
Assen.

Carla Fockens-Joukes 
club Assen



3938 De Soroptimist - oktober 2017De Soroptimist - oktober 2017

‘Onze’ Lies was 
ruim veertig jaar 
Soroptimist.  Werkzaam 
in Amsterdam als hoofd 
personeelsbeleid bij het 
GAK was ze aanvankelijk 
lid van club Amsterdam 
C/W. Pas toen ze rond 

haar zeventigste naar Baarn verhuisde, 
trad ze toe tot onze club. Lies was de 
vrouwenemancipatie zeer toegedaan. 

Ze was eind jaren ‘60 nauw betrokken 
bij de oprichting van Man Vrouw 
Maatschappij en las de Opzij al toen dat 
nog een gestencild blaadje was. Ook het 
Soroptimisme voorzag in haar behoefte 
om maatschappelijke ongelijkheid 
vanuit een brede visie te lijf te gaan. 
Lies was een actief en trouw clublid; 
ze onderscheidde zich door de haar 
kenmerkende karaktereigenschappen: 
krachtig èn kwetsbaar, tegendraads èn 
lankmoedig mopperig, èn vol humor. 
Maar altijd betrokken en vol aandacht. 
Wie kreeg niet haar lieve mails, 

telefoontjes of bezoekjes als er wat was. 
Het was verdrietig dat haar toenemende 
doofheid het actief deelnemen aan de 
clubbijeenkomsten bemoeilijkte. Ook 
werd ze steeds kwetsbaarder, al bleef 
ze tot het eind betrokken en actief. 
Uiteindelijk bleek de longontsteking die 
haar deze winter trof, teveel voor haar 
broze lichaam. We gedenken haar met 
respect en liefde.

Charlotte Edwards
club Hilversum e.o.

Lies van Doorne
club Hilversum e.o.

Tjallie overleed op 5 
januari op 91-jarige 
leeftijd. Ze was 
Soroptimist vanaf de 
oprichting van club 
Wageningen in 1971. 
Bij de afsplitsing van 
dochterclub Ede koos ze 

voor club Ede, de plaats waar ze woonde 
en werkte als directeur van de Stichting 

Verenigde Openbare Bibliotheken. Na 
haar pensionering heeft Tjallie zich 
jarenlang ingezet voor Museum Oud Ede. 
Haar band met haar familie in Drenthe 
was zeer hecht. Menig weekend bracht 
ze door in haar ouderlijk huis bij haar 
broer en schoonzus en hun kinderen. 
De laatste jaren woonde ze daar ook. 
Bij de indrukwekkende en ontroerende  
afscheidsdienst in Nijensleek bleek ons 
hoe veel zij voor hen betekend heeft. 
Tjallie was een actieve en betrokken 
Soroptimist. Ze bezocht tot op hoge 

leeftijd vrijwel alle bijeenkomsten en 
vervulde in jongere jaren meerdere 
malen een bestuursfunctie. De 
afgelopen jaren bleek het bezoeken van 
de avondvergaderingen  tot haar spijt 
niet meer mogelijk. De laatste keer was 
ze in ons midden bij de uitreiking van 
de jubileumspeld voor haar 40-jarig 
lidmaatschap in 2011.  We gedenken haar 
in vriendschap.                                                             

Kika IJselmuiden en Hermien van Dijk
club Ede

Tjallie Groen  
club Ede 

Liesbeth Geenen 
overleed op 10 maart, 
67 jaar oud. Liesbeth 
was dertig jaar lang 
Soroptimist. Eerst van 
de Kop van Overijssel 
en sinds 2001 van 

Isalania. Ze was voorzitter in het seizoen 
2006/2007 en was meerdere malen lid van 
de programmacommissie internationale 

werkvelden. De Soroptimisten waren 
belangrijk voor haar. Wij zijn overvallen 
door het snelle verloop van haar ziekte. 
Twee maanden voor haar dood was 
Liesbeth, zoals vrijwel altijd, op de 
vergadering. Ze vertelde dat ze volgende 
dag opgenomen zou worden voor 
onderzoek en ze had goede hoop op een 
goedaardige aandoening. En zo kennen 
we Liesbeth: betrokken, hulpvaardig, de 
handen uit de mouwen. No nonsense, 
zakelijk, en soms ook wat chaotisch. Dat 
zij een vakvrouw was leerden wij uit haar 

werkbericht als bedrijfsarts, ze stond voor 
haar cliënten. Ze was toegankelijk en open 
over wat speelde in haar leven. Maar ze 
kon ook mopperen, toen ze daar eens op 
aangesproken werd was haar reactie: “Ik 
zeg het tenminste, jullie kroppen het op en 
krijgen er last van.” Ze was optimistisch, 
voor haar was het glas altijd minstens half 
vol. Wij zijn blij dat Liesbeth lid was van 
Isalania. Er is een lege plek in onze club. 

Joke Vesseur
club Isalania Zwolle-Kampen

Liesbeth Geenen  
club Isalania Zwolle-Kampen

Op 5 maart is Annet 
Fischer op 85 jarige 
leeftijd overleden. 
Annet werd geboren 
in Soerabaja waar haar 
vader directeur van 
een ziekenhuis was. Zij 
maakte de kamptijd mee 

en hoewel zij er weinig over sprak, heeft 
die periode toch wel een grote indruk 

achtergelaten. Annet was fysiotherapeut 
en tekentherapeut. Ze maakte prachtige 
mandala's en leerde anderen deze 
vorm van meditatief tekenen. Een van 
haar werken stond op de rouwkaart. 
Haar huwelijk bracht haar niet wat ze 
ervan verwacht had en eindigde in een 
echtscheiding. Annet heeft daarna 
moeilijke jaren gehad. Gelukkig ontving 
ze veel steun van haar kinderen en vond 
zij uiteindelijk vrede. Ze werd clublid 
in 1974 en was een trouw bezoeker van 
onze bijeenkomsten, totdat fysieke 

beperkingen dat onmogelijk maakten. 
Vanaf die tijd bezocht een aantal 
clubleden haar regelmatig tot wederzijds 
genoegen. In de zeventiger en tachtiger 
jaren waren wij als club diverse keren 
te gast in een tweede huis in Lünne in 
Duitsland, waar we genoten van haar 
gastvrijheid. Met Annet verliezen we een 
rustig en trouw clublid en zo zullen we 
haar in herinnering houden en missen.

Bernadette Schafraad en Wil Vijn
club Enschede

Annet Fischer
club Enschede     

In Memoriam In Memoriam

Op 9 april is Nancy van 
der Elst op 97-jarige 
leeftijd overleden. Zij 
was zestig jaren lid 
van club Utrecht. Van 
1966 tot 1968 was zij 
secretaris buitenland 

van het Uniebestuur. Nancy was een 
enthousiast en zeer trouw lid. Op onze 
Kerstbijeenkomst 2016 bezocht zij voor 
de laatste maal onze club, alwaar wij haar 

60-jarig lidmaatschap vierden. De laatste 
maanden van haar leven verbleef zij in het 
Rosa Spierhuis te Laren. Nancy stond in 
onze club geregistreerd als musicologe. 
Maar zij was ook koordirigente, 
componiste, muziekrecensente en 
docente muziekgeschiedenis aan het 
conservatorium in Rotterdam. In de oorlog 
zat zij een jaar ondergedoken, omdat 
zij weigerde de loyaliteitsverklaring 
te tekenen. In dat jaar heeft zij veel 
gecomponeerd. De vele recensies en 
artikelen die zij heeft geschreven, zijn 
gebundeld in een prachtig boek, getiteld 

‘Melodie en Mens’ uit 2014. Zij had 
een grote liefde voor het Franse lied en 
promoveerde in 1972 aan de Sorbonne 
met een proefschrift over de componist 
Henri Duparc met de aantekening ‘très 
honorable à l’unanimité du jury’. Nancy 
was een markant lid van onze club. 
Haar enthousiasme, positieve instelling, 
optimisme en welsprekendheid zullen 
wij missen.

Eugenie Ditewig
club Utrecht

Nancy van der Elst
club Utrecht

Leny de Boer (89) 
overleed op 18 april. Van 
beroep hotelhouder was 
Leny mede-oprichter 
van onze club in 1971. Zij 
stond voor vriendschap, 
verdraagzaamheid en 

hulpvaardigheid. “Eens een Sor altijd 
een Sor”. Tot op het laatst was Leny 

altijd aanwezig op de vergaderingen, bij 
activiteiten, uitjes en etentjes. Ze kon 
goed relativeren, had humor en was een 
bindende factor tussen de generaties. Leny 
was een voorstander van nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen in de club die aangedragen 
werden door de jongere leden. Ze ging met 
haar tijd mee. Naast de contacten met de 
eigen club waren de internationale contacten 
met onze buitenlandse zusterclubs een 
extra dimensie van het Soroptimisme voor 
haar. Net als 10 december, de dag van de 

rechten van de mens. Ze wist ons er fijntjes 
op te wijzen dat dit wel een bijeenkomst is 
waar we naar toe moesten en met name 
vanwege de uitwisseling met andere 
clubs. Leny was een persoon die zowel 
uiterlijk als innerlijk nooit oud is geworden. 
We zullen haar gastvrijheid, warmte en 
gezelligheid missen. Voor ons was en blijft 
ze een lichtend voorbeeld van een echte 
Soroptimist.

 Tjarda Bos-Berghuis
club De Eemsmond

Leny de Boer-Dijkstra  
club De Eemsmond

Op 7 mei overleed Els 
Gerritsen-Kuypers op 
82-jarige leeftijd. Els 
was een charterlid, dus 
een lid van het eerste 
uur. Onlangs had ze 
afscheid genomen van 

de club, omdat de bijeenkomsten 's 
avonds haar te zwaar werden. Maar zij 
was altijd vol belangstelling voor het 

reilen en zeilen van de club. Wij hadden 
in 1984 voor de charterbijeenkomst per 
lid een marktkraampje ingericht, waarin 
ieder haar beroep aanbood. Els was 
toegetreden met het beroep huisvrouw. 
Maar haar kraampje bevatte meer dan 
schoonmaakmiddelen of stofdoeken. Zij 
nam haar beroep ruim en wist van haar 
huis en gezin een verzorgd en liefdevol 
centrum te maken. Op 36-jarige leeftijd 
werd zij weduwe en ze bleef achter met 
drie jonge kinderen, waarvan de jongste 
zeer uitgebreide zorg nodig had. Op 

haar eigen rustige en toegewijde manier 
was zij een liefdevolle en verstandige 
moeder die de zware taak om alleen drie 
jonge kinderen op te voeden, blijmoedig 
volbracht. Als Soroptimist was zij altijd 
vol belangstelling voor anderen. In de 
club bekleedde zij met veel aandacht 
haar bestuursfuncties. Els was de leden, 
jong en oud, heel dierbaar. 

Eva Huineman Lindt
club Wassenaar e.o.

Els Gerritsen-Kuypers
club Wassenaar e.o.

Op 1 juni overleed ons 
zeer betrokken clublid 
Margo van Battum 
– Bliek. Zij is 78 jaar 
geworden. Bij haar 
ging het niet alleen om 
woorden, maar vooral 

om daden. Dat heeft zij gedurende haar 
lidmaatschap van 34 jaar laten zien. Zij 
heeft vele bestuursfuncties bekleed 

waarvan twee keer presidente van onze 
club. Ook was ze een trouwe bezoekster 
van onze clubavonden en uitstapjes. Ze 
was van mening dat lid zijn van een club 
geen vrijblijvende aangelegenheid is… 
je moet ergens voor staan en ook een 
bijdrage leveren. Toen de actieve bijdrage 
bij het klimmen der jaren minder werd, 
dacht ze toch heel nadrukkelijk mee 
in de maandelijkse clubbijeenkomsten 
waar ze veelvuldig aanwezig was. 
Margo is hierin een voorbeeld voor ons 
allemaal. Uitkomen voor je mening en 

doen wat je belooft, met wijsheid en 
met inzicht opgedaan in haar actieve 
bestaan als onderneemster. Wat zullen 
wij haar missen om haar optimisme en 
vriendelijkheid, haar interesse in alles en 
iedereen. Margo zal in onze herinnering 
voortleven als een van de drijvende 
krachten achter het ontstaan van het 
Hospice in Terneuzen. 

Jeannette ter Braak 
en Glenda Geelhoedt

club Zeeuwsch Vlaanderen

Margo van Battum-Bliek
club Zeeuwsch Vlaanderen
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werk: “Dus in het midden van je leven, 
rond je 35ste ben je weggegaan?” En 
let maar eens op, dat is echt een keer-
punt  in je leven. Mannen maken dan 
nog een carrière-stap, vrouwen willen 
op de valreep nog een kindje…” Op 
mijn opgetrokken wenkbrauwen rea-
geert ze met “Dat gaat vanzelf, haha. 
Denk nog maar eens na…dan herken 
je het wel..” Terug in Nederland “heb-
ben we samen een school opgezet 
voor diverse klinieken; een opleiding 
voor leerling-verpleegkundigen. Dat 
was vroeger allemaal gekoppeld aan 
het instrumentarium van het eigen 
ziekenhuis. Dat waren allemaal inter-
ne opleidingen. We wilden dat in een 
blok-systeem opzetten: twee weken 
over hetzelfde onderwerp vertellen; 
de eerste week aan de ene helft van 
de leerlingen en de tweede week aan 
de andere helft. Op deze manier kon 
de andere helft op de afdeling aan het 
werk blijven. Dus al die medische han-
delingen moesten afgestemd worden 
op de vijf verschillende ziekenhuizen.” 
Tineke van Benthem stond hiermee 
aan de wieg van een uniforme ver-
pleegopleiding. “Dat heb ik een jaar 
of tien gedaan, tot ik, eind veertig, 
de ware Jozef ontmoette en trouwde. 
Voor de Rudolf Steiner kliniek ben ik 
later vrijwilligers gaan opleiden…. heb 
voor hun een soort ‘eed’ bedacht, als 

gelofte. Net als artsen en verpleegkun-
digen die afleggen.” We draaien rich-
ting het Soroptimisme. “Een vrouwe-
lijke gynaecoloog in de Rudolf Steiner 
kliniek vroeg me om lid te worden van 
een vrouwenvereniging, in 1968. En ik 
dacht meteen, ‘Moet ik dan met een 
vlag lopen’? Bij de eerste bijeenkomst, 
onderin het Kurhaus, in een zaaltje, 
met gerafelde kleden…en ik dacht 
‘gut, is dat het nou?’ Maar het belang-
rijkst vond ik dat al die vrouwen een ei-
gen beroep hebben. Heel interessant! 
Het zijn vrouwen die de moeite waard 
zijn, die iets te bieden hebben. Met 
mijn man Bob van Benthem woonde 
ik toen in het buitenland, hij was pre-
sident van de Europese Octrooiraad. 
En ik probeerde het zo regelen dat hij 
naar Nederland moest, als wij club 
vergadering hadden.”

Bijblijven
De maandelijkse bijeenkomsten van 
club Scheveningen bezoekt Tineke van 
Benthem trouw. “Het eten vooraf vind 
ik niet zo belangrijk, maar je ziet en 
spreekt elkaar. En hoort wat nieuws! 
Vorige keer was er een bedrijfsarts…of 
een leuke lezing, een levenswerkver-
haal…Je moet wel bijblijven!” lacht ze. 
Afgelopen september is ze 94 gewor-
den met een verjaardag waarbij, naast 
familie, mensen mochten komen van 
alle commissies, besturen en clubjes 
waar ze lid van is geweest of nog is. 
Daarmee kom je aan aantallen gasten 
waar menig jongere voor terugdeinst! 
Dat ze als ruime 80+er nog zo geïnte-
resseerd is in zoveel onderwerpen en 
thema’s is ‘aard van het beestje’. Ook 
nu nog pakt ze projecten op, zoals 
bijvoorbeeld een boekje met antropo-
sofische spreuken ‘Praktijk van het le-
ven’ dat zij schreef voor de bewoners 

van Novalis, een huis naast de Rudolf 
Steiner kliniek. Materiaal hiervoor ver-
zamelt zij door zich te verdiepen en 
het lezen van vele boeken, zonder 
haar toevlucht te nemen tot Wikipe-
dia of andere internetbronnen. Als ik 
haar vraag of haar ‘grenzenloze’ den-
ken en totaal onbevooroordeeld tege-
moet treden van mensen, of ideeën 
misschien verband houdt met haar 
antroposoof zijn peinst ze…“nieuwe 
kansen….Weet je, ik vond dat God zo 
oneerlijk was, toen ik een jaar of 16-17 
was. Zoveel mensen die arm en ge-
handicapt zijn. Ik vond het zo onrede-
lijk verdeeld. Als iemand bijvoorbeeld 
verlamd is wordt hij zo beperkt in 
het leven dat hij kan leiden. Ik kwam 

daar met mijn Doopsgezinde achter-
grond niet uit.Ik heb alle geloven be-
keken…. Tot ik ooit een spreker hoorde 
over reïncarnatie. Dat ieder leven een 
nieuwe kans geeft. Dat kan ook over 
honderd jaar zijn! Dat gaf me vrede. 
Eerlijke kansen voor iedereen. Dat is 
ook bij het Soroptimisme iets dat me 
aanspreekt. Soroptimisten zijn hier bij 
uitstek geschikt voor, voor die eerlijke 
kansen. En dat vrouwen meetellen in 
de maatschappij.” 

Bekijk hier het filmpje dat de aanleiding 
was voor deze bijzondere ontmoeting: 
https://youtu.be/n7dKrincOas.

ineke van Benthem blijkt 
een mooie verhalen-ver-
telster, kan zich de klein-
ste details herinneren. 
Aan tafel komen de herin-

neringen met haar woorden tot leven. 
We spreken over de jaren vijftig in de 
vorige eeuw. “Ik was een jaar of 35 en 
had alle mogelijke verpleegkundige 
opleidingen gehaald, inclusief het ‘ooi-
evaartje’, dus ik dacht: ik kan nu wel 
mijn eigen geld verdienen. Ik had alle 
zekerheden voor de toekomst”. Als 
jongste alleen achtergebleven na het 
vertrek uit het ouderlijke huis van haar 
drie zusters, wilde zij vooral haar vleu-

gels uitslaan. Liefst in het buitenland. 
Albert Schweitzer werkte in die jaren 
in een ziekenhuis in Afrika en had daar 
een lepradorp gebouwd in Lambare-
ne, in Gabon.  “In die tijd had je nog 
geen Artsen zonder Grenzen of zo, die 
mogelijkheden waren heel beperkt. 
Maar als ik nou bij Albert Schweitzer 
zou kunnen werken… Dus ik heb hem 
gewoon geschreven, en hij zei: “Kom 
maar zo snel als je kunt”. “Voor ik op 
reis zou gaan had ik een gesprek, en ze 
wilden dat ik met het vliegtuig ging… 
Maar ja, ik ben blond en kon niet  
goed tegen de warmte, dus ik ging in 
discussie. “Aber ich möchte mit dem 
Schiff”. Het rolt er met een gemak uit 
alsof ze de taal nog dagelijks spreekt. 
“Schweitzer kwam binnen, en vroeg 
wat er aan de hand was. Ik legde uit 
dat het vliegtuig me te snel ging, om 
te kunnen acclimatiseren. Lambarene 
ligt tenslotte op de evenaar. De boot 
ging langzamer, en zo kon ik me aan-
passen aan de hitte. “Also dann gehst 
Du mit dem Schiff”. En zo werd het 
geregeld. Punt uit! “ 

Antroposoof
Tineke van Benthem is antroposoof. 
Eén van de kernpunten is dat er elke 
zeven jaar een nieuwe fase in het leven 
begint. “Jaren later, ik was al lang weer 
in Nederland, zei iemand op mijn 

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: Nikolet Zwart en anderen 

Estafette 

Op een mooie zomerochtend hebben we afgesproken: Een uur ‘s middags lunch bij club-

genoot Nikolet Zwart, die dan al met Tineke van Benthem naar een docu-film over Mi-

chelangelo is geweest. We hebben maar een uurtje, omdat ze die middag nog anekdotes 

moet schrijven over haar zuster die honderd zou zijn geworden… Alleen al deze afspraak 

tekent het leven van deze bijzondere vrouw: mateloos geïnteresseerd in allerlei onderwer-

pen en nog steeds een volle agenda.

“Als je toch zó oud mag worden…!”
t i n e k e  v a n  b e n t h e m  –  v a n  b e e c k  v o l l e n h o v e n  w e r k t e  n o g  m e t  a l b e r t  s c h w e i t z e r  i n  g a b o n 

Zuster Tineke van Benthem met Albert Schweitzer in 1957.
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Op 29 juli is Mariet Verhoef geïnaugureerd als president van Soroptimist International, de 

wereldwijde koepel van Soroptimistclubs. Dat gebeurde na afloop van de SI Board Mee-

ting in Rotterdam tijdens een feestelijke receptie, waarbij, naast de internationale deelne-

mers aan de vergadering, ook zo’n zeventig Nederlandse Soroptimisten aanwezig waren.  

aar voorganger, nu SI past-
president Yvonne Simp-
son, sprak vele woorden 
van lof en schetste Mariet 

als een toegewijde, gepassioneerde 
en vindingrijke pleitbezorger voor 
gendergelijkheid. Zij roemde haar in-
zet, energie, tijd en doorzetting en 
haar geloof in de effectiviteit van sa-
menwerking. Asha Abdulrahman, de 
past-president van de Unie van Kenia 
roemde haar inzet op het gebied van 
water en benadrukte dat Mariet altijd 
zoekt naar manieren om vrouwen te 
empoweren en het leven van meisjes, 
vrouwen én de gemeenschap te verbe-
teren. “In Africa Mariet is seen as our 
hero!”. Dan komt het moment dat Ma-
riet overrompeld wordt. Het is gelukt 
om voor haar geheim te houden dat 
zij zal worden benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje Nassau. Op het 
podium stapt de loco-burgemeester 
van Zwolle, René de Heer. In zijn rede 
noemt hij Mariets persoonlijk daad-
kracht, visie en kennis, die zij al bijna 
twintig jaar inzet voor Soroptimist 
International. Heleen Gansekoele, de 
kersverse Uniepresident als opvolger 
van Evelyn van Royen, is voor het eerst 
in functie en grapt van een ‘Zwolly-
wood’ met zo’n vertegenwoordiging 
van Zwolse vrouwen, daarmee doe-
lend op de unie-presidentschappen 
van Mariet zelf, Ingrid Blaauw en zij-
zelf.  “Zwolle becomes Soroptimist 

City.” Marlène van Benthem biedt Ma-
riet het cadeau van de Nederlandse 
Soroptimisten aan: het ‘Soroptimist 
Lab’, bron van kennis en expertise met 
‘your own website’. Met een enorme 
blauwe ballon, symbool voor Water 
Expertise verklaart Marlène ‘We are in 
business from now!’ Het Soroptimist 
Lab bundelt kennis, levert input voor 
speeches, zorgt voor nodige ‘tools’, 
werkt vraag-gestuurd en is er juist voor 
alle leden die vanuit hun expertise bij 
het internationale Soroptimisme ac-
tief betrokken willen zijn. De website 
is nog in de maak en vanaf 5 novem-
ber online. Tijdens het diner wordt er 
verder gespeecht.  De president van 
club Zwolle biedt het Mariet Magazine 
aan, Yvonne Simpson overhandigt 
haar een ketting en spirituele groene 
steen uit Nieuw Zeeland. Staand 
wordt Mariet toegezongen door alle 
aanwezigen; ‘The Soroptimist Song’, 
hierin voorgegaan door Wanda Peters. 
Mariet speecht. In gloedvol Engels 
dankt zij Yvonne voor haar mentoring 
gedurende de afgelopen anderhalf jaar 
en prijst zij haar onderwijskwaliteiten. 
“You’re the personification of ‘Edu-
cate to lead’. You respect your pupils, 
have high expectations and shift gears 
when needed”. En uiteraard zijn er 
woorden van dank voor de Unie, club 
Rotterdam voor het ontvangen van de 
gasten en alle anderen die hebben bij-
gedragen tot het succes van deze dag. 

Tot slot spreekt een zoon van Mariet 
en bedenkt de term Soroptimister 
voor de heren in het gezelschap. Is 
hij daarmee zelf dan ‘Soroptison?’. 
Hij benoemt hoe enorm trots hij is 
om zijn moeder zo te zien groeien 
en vraagt zich af hoe hij haar voort-
aan moet noemen: your ladyship, mrs 
president of mom…

Natuurlijk heeft onze nieuwe presi-
dent een eigen President’s Appeal 
2017-2019: Women, Water and Lea-
dership. Ten minste vijf projecten zul-
len ondersteund worden in vijf conti-
nenten om vrouwen  actieve leiders in 
water management te laten worden.
Kijk op de achterpagina voor een foto-
impressie.

Mariet Verhoef van start als SI president
met Koninklijke onderscheiding op zak  

f e e s t e l i j k e  b i j e e n k o m s t  i n  r o t t e r d a m

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: Ineke van Hofwegen

Ontwerp Villy Makou, Griekse Sorop-
timist. Hanger is tevens broche met 
duidelijk zichtbaar de ‘W’: Women, 
Water and Leadership.

SI

Emilia Kroegenbridge
club Batenburg
Op zaterdag 4 november organiseert club Batenburg “Maas en Waal” voor de 19e keer de 
Emilia Kroegenbridge voor het goede doel georganiseerd in het sfeervolle centrum van Wij-
chen. Je kunt je nog inschrijven, uitsluitend via de website: www.emiliakroegenbridge.nl.  
Deelname kost € 52,50 per paar (inclusief koffie met een traktatie én lunch). Inschrijving 
is op volgorde van binnenkomst. Kijk voor meer informatie op onze website. De op-
brengst is dit jaar bestemd voor: My Book Buddy, Stichting Zaare, Ghana en Stichting 
Furaha Orphans, Kenia.

Yvonne van Leeuwen
club Batenburg ‘Maas en Waal’

Zaanstreek: Muziek maakt school
Club Zaanstreek heeft weer 
een mooi bedrag bij elkaar 
gebracht voor een goed 
doel: ‘Muziek Maakt School’. 
Tijdens het jaarlijkse landen-
festival van openbare ba-
sisschool De Lindenboom 
overhandigde Willy de Graaff 
namens de Soroptimisten 
een cheque van 3.000 euro. 

Muziek maakt slim, je leert 
abstracter te denken en je beter te concentreren. Wat sport is voor het lichaam is muziek voor 
de geest. Onder dat motto organiseert FluXus Muziek het project ‘Muziek Maakt School’. 
Met dit project laat FluXus Muziek kinderen van verschillende basisscholen in Zaanstad zien 
hoe leuk het is om muziek te maken. Spelenderwijs leren de kinderen niet alleen muziek te 
maken maar vooral hun eigen talenten en hun persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikke-
len. Het verhaal van een van de kinderen uit het project, Alex Sao, een begenadigd cellist, is 
vastgelegd in een korte documentaire ‘Snackbar Alex’. Tijdens een concert in de snackbar 
van zijn ouders luisterden mensen met een bitterbal in de hand naar klassieke muziek. De 
Zaanse Soroptimisten sponsoren dit project voor basisschool De Lindenboom in Koog aan 
de Zaan sinds 2013. Met een jaarlijkse bijdrage van 3.000 euro gedurende vier jaar zijn de 
muziekinstrumenten voor de kinderen van groep 5 en 6 bekostigd. De kinderen krijgen een 
eigen instrument, dat zij ook mee naar huis mogen nemen om thuis te oefenen. 

Rita Morsch
club Zaanstreek

Club- en regionieuws

Nederlandse 
Soroptimisten
naar IJsland
In juni 2017 organiseerde de IJslandse Soropti-
mistclub Hafnarfjordur en Gardabær weer een 
International Icelandic Soroptimist Week. De 
leden van deze club verzorgden een week lang 
voor 18 internationale deelnemers een kennis-
making met IJsland en bovenal met elkaar.

Met deelnemers uit Litouwen, Oostenrijk, Zwit-
serland, Duitsland, Engeland en Nederland 
hadden we een internationaal gezelschap. Le-
den van de IJslandse clubs van Hafnarfjordur 
en Gardabær schoven bij diverse programma-
onderdelen aan. Dat programma bracht ons 
in zeven dagen in Reykjavik, op de Westman 
Islands, in natuurpark Thorsmork en nationaal 
park Thingvellir, bij bergen, watervallen, gei-
sers, gletsjers en vuurtorens. Het was genieten 
van het spectaculaire landschap. Ondertus-
sen werden we ook nog geïnformeerd over de 
historie en ontwikkeling van het land en haar 
bewoners, de thermische systemen waarmee 
het land verwarmd wordt, leerden we over de 
cultuur en dompelden we ons onder in thermi-
sche baden. De International Icelandic Soropti-
mist Week wordt elke 2 à 3 jaar georganiseerd. 
Hiermee wordt geld opgehaald voor één van 
hun belangrijkste projecten: de ontwennings-
kliniek in Krysuvik voor alcohol- en drugsver-
slaafden. Met de speciale aanpak halen ze hele 
goede resultaten waarvoor ze wereldwijd be-
kendheid genieten. Een fantastische week ging 
snel voorbij. De volgende Icelandic Soroptimist 
Week is waarschijnlijk in 2020, hou de internati-
onale kalender hiervoor in de gaten! Een aanra-
der voor iedereen die Soroptimisten uit andere 
landen wil ontmoeten in een ontspannen sfeer, 
genietend van natuurschoon en gezelligheid.

Nicolette van Battum
club De Meijerij

Verwenavond voor 
ouderen in Venlo
Uitgegroeid tot een traditie. Het jaarlijkse hands-on project in 

zorgcentrum de Meeuwbeemd te Venlo aangeboden en uit-
gevoerd door de dames van club Fossa Eugeniana Venlo. Deze 

keer op 11 juli. Vanaf 5 uur werden ruim zestig bewoners van de 
Meeuwbeemd verwelkomd en getrakteerd op een heerlijk koud en 

warm buffet. De avond werd vervolgens muzikaal opgeluisterd door troubadour Math 
Craenmehr. Onder het genot van een lekker drankje werd er volop meegezongen en zelfs 
gedanst. Wederom een geslaagde avond waarvan allen genoten hebben.

Wilma Matheij
club Fossa Eugeniana

42 De Soroptimist - oktober 2017



Mariet Verhoef president SI 

En bovendien 
koninklijk 

onderscheiden.
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