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Van de Uniepresident

‘Never waste a good crisis’, een uitspraak 

die aan diverse personen wordt toege-

dicht, en ik omarm hem nu graag. We 

laten een heftige periode achter ons en 

nemen daarvan mee wat het ons heeft ge-

leerd. Als nieuw uniebestuur gaan we mét alle leden werken aan het 

oplossen van problemen van de afgelopen tijd. Daarbij val ik graag te-

rug op de basis van waaruit we als Soroptimisten handelen, namelijk 

de waarden die ons allen binden vanuit Soroptimist International: te 

handelen vanuit hoge ethische normen, bereiken van gelijkheid, ont-

wikkeling, mensenrechten en vrede voor iedereen. Dat klinkt hoog-

dravend, maar in de uitwerking voor Nederland is dat verwoord in 

de inscriptie op de presidentsketting die ik nu onder mijn hoede heb; 

verdraagzaamheid, dienstvaardigheid, toewijding en vriendschap en 

dat alles ten dienste van vrouwen en kinderen die het minder hebben 

dan wij. 

Dat is wat ons bindt en als de meningen dan uiteenlopen over hoe 

het in de praktijk te doen, dan moeten we als vakvrouwen daar profes-

sioneel mee omgaan. Je bent nooit te oud om te leren en dus is het 

goed met zijn allen, oud én jong, te kijken naar wat we beter kunnen 

doen. Met verdraagzaamheid naar je eigen en andermans handelen 

kijken en met toewijding werken aan wat ons te doen staat. Met een 

olympische handdruk tussen twee vijanden op mijn netvlies, ben ik 

ervan overtuigd dat het bij ons ook gaat lukken om met alle diversiteit 

die we vertegenwoordigen in de loop van het jaar een prachtig jubi-

leum te vieren in alle vrede in onze Unie.

Nienke Feenstra

Interim-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 2018 / 2019

2018 april  Vernieuwingsagenda Regio’s. Hou de website in  
de gaten voor details. 

 7 april Huiskamerbijeenkomsten PPI’s
 2 mei Openbare workshop rond het thema mensenrechten  
  met Felisa Tibbitts in Utrecht. Zie ook pagina 35. 
 25-27 mei  SIE Governors’ Meeting in Lucerne, Zwitserland.  

Kijk op soroptimistlucerne2018.org.
 2 juni  Zomervergadering en Inspirada in Gouda.  
  Zie ook pagina 22 en 23.
 6-17 juli Jeugdcroisière vanuit club Hoeksche Waard/IJsselmonde.  
  Zie ook pagina 40 en 41.
 14 -16 september Friendship Days, Leeuwarden Culturele Hoofdstad. 
  Zie ook pagina 14 en 15.
 15 september Lustrum Unie van Soroptimistclubs in Nederland, 
  Suriname en Curaçao, Leeuwarden
2019 juli SI conventie, Kuala Lumpur

Kort nieuws

Jubileumeditie
De Soroptimist
Met het 90-jarig bestaan van de Nederlandse 
Unie en de Friendship Days in het vooruitzicht 
zal het volgende nummer van De Soroptimist 
in het teken staan van ons jubileum en de fes-
tiviteiten in Leeuwarden (zie pagina 14 en 15). 
Onderdeel van dat nummer is een uitneem-
baar programma van de Friendship Days 2018 
en verder verhalen over onze geschiedenis en 
hoogtepunten uit ons 90-jarig bestaan. Delen 
van de inhoud zullen (ook) in het Engels ver-
schijnen om ook onze buitenlandse gasten te 
laten meegenieten van onze hoogtepunten en 
successen.

Het blad zal eind augustus uitkomen en gewoon 
bij alle leden in de brievenbus vallen. De digitale 
variant, die zoals altijd op de website verschijnt, 
kun je delen met eenieder die meer wil weten 
over ons en ons lustrum. Ten behoeve van onze 
buitenlandse gasten en de media zullen we extra 
exemplaren drukken, die worden uitgedeeld tij-
dens de Friendship Days. De oplage van dit num-
mer is dan 3.800 exemplaren. Het betekent wel 
dat er in het blad eenmalig minder aandacht zal 
zijn voor clubactiviteiten. Blijf ze sturen en plaats 
ze vooral ook op de website! De In Memoriam be-
richten zullen voor één keertje moeten wachten 
tot het eerstvolgende reguliere nummer.

Adverteren
Het jubileumnummer is extra aantrekkelijk voor 
bedrijven en ondernemers om je producten of 
diensten onder de aandacht te brengen. Een unie-
ke kans dus om je advertentie te plaatsen. Vragen 
over formaten of prijsopgaven kun je richten aan: 
redactie@soroptimist.nl. Zie voor deadlines en 
andere informatie ook het colofon op pagina 2.

Helma Coolman
Hoofdredacteur De Soroptimist

Op 15 december 2017 werd de 
eerste helft van het benefietcon-
cert dat Soroptimist Internatio-
nal – Gdansk organiseerde in het 
prachtige Radusz Staromiejski 
(oude stadhuis) van Gdansk ver-
zorgd door sopraan Wanda Pe-
ters van SI club De Bilt-Bilthoven 
en pianiste Dominika Glapiak. 

De opbrengst van het concert 
ging naar een fonds dat deze SI 
club al jaren heeft voor talentvolle 

vrouwelijke kunstenaars. Dominika zelf was enkele jaren geleden begunstigde van dit 
fonds dat haar hielp haar eerste cd op te nemen. Het programma bestond uit Poolse 
liederen van Chopin en Poulenc en een Pools kerstlied in het Pools. Dát hadden noch 
de Poolse gastvrouwen noch het publiek van deze Nederlandse Soroptimiste verwacht. 
De ruim 200 gasten luisterden ademloos en bleven zich verbazen dat ze het woordelijk 
konden verstaan. De samenwerking kwam tot stand toen de Gdanskse Soroptimisten 
en Wanda elkaar in juli in Florence ontmoetten bij het SIE congres. Wanda zingt graag 
voor het goede doel, ook voor jouw club! (wandamathilde@gmail.com, 06-40514572). 
De opbrengst van het concert was ruim € 3.000,-.
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Het Uniebestuur komt naar je toe!
Over tien jaar bestaat het Soroptimisme een eeuw in Nederland. Een eeuw waarin 
we ons met z’n allen sterk hebben gemaakt voor elkaar en voor vrouwen die het 
met minder moeten doen dan wij. Nu wordt het tijd eens naar onszelf te kijken. 
Naar onze structuren, onze werkwijze en onze organisatie. Zijn we nog efficiënt en 
effectief genoeg, maken we voldoende gebruik van de digitale mogelijkheden? Het 
Uniebestuur start komende maanden met een vernieuwingsagenda om de Unie voor 
te bereiden op een nieuwe eeuw.

De eerste stap is te luisteren naar de leden. Wat willen zij, welke ideeën leven er. Hoe 
kunnen we gebruik maken van de kennis en ervaring die we zelf in huis hebben. Daartoe 
komen er in april in het hele land regionale bijeenkomsten. Een nog te vormen werkgroep 
zal alle resultaten bundelen en op de Zomervergadering een eerste rapportage doen 
van de bevindingen tot dat moment. 

Op de Werkconferentie in het najaar zal er ook tijd voor ingeruimd worden. De 
uiteindelijke invoering wordt ter hand genomen door het volgende Uniebestuur, dat 
het huidige interim-bestuur 
later dit jaar gaat vervangen. 
Maar niet nadat de Raad van 
Afgevaardigden erover heeft 
gestemd. Wij hopen dat veel 
leden met ons meedenken 
over de vernieuwing van 
onze Unie. Houd de 
website soroptimist.nl en de 
unieberichten in de gaten 
voor data en plaatsen. 

Nienke Feenstra
president

Willemien Koning naar VN als
Vrouwenvertegenwoordiger 2018 

Willemien Koning is door de Nederlandse Vrouwenraad 
voorgedragen als vrouwenvertegenwoordiger. Als 
zodanig zal zij deel uitmaken van de regeringsdelegatie 
die in oktober naar de Algemene Vergadering van de 
VN gaat. Haar thema is: Uitdagingen en kansen bij het 
bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van 
plattelandsvrouwen en –meisjes. Daarmee sluit Willemien 
aan bij een belangrijk agendapunt van de 62e Commission 
on the Status of Women die in maart 2018 in New York 
plaatsvindt: “Challenges and opportunities in achieving 
gender equality and the empowerment of rural women and 
girls”. Willemien is mede-eigenaar van een melkveehouderij 
en bekleedt bestuursfuncties bij LTO Nederland en Copa 
Women’s Committee in Brussel. Voor 2019 heeft de NVR 
Clarice Gargard aangedragen. Clarice zal zich in 2018 
voorbereiden op haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger. 
Haar thema zal in 2019 zijn ‘Media’. 

Kort nieuws

De Vakantiehuizen  
van de Soroptimisten 

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

à  Gré Kellerhuis in Epen  
(Zuid-Limburg) 
 
Geniet van natuur, cultuur en een  
bourgondische maaltijd in Zuid-Limburg.  
Er is plaats voor tien personen. 
 
Meer informatie en reserveren: 
Gwenny Smeets (06-40554180),  
Yvonne Schiffelers (06-52331815)  
of via soroptimist.nl (inloggen) 
grekellerhuis@soroptimist.nl
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De redactie van De Soroptimist is aan uitbreiding toe. 
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt een 
paar keer per jaar een verhaal te schrijven of iemand te 
interviewen. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Een 
keer per jaar komen we bij elkaar om ervaringen en 
ideeën uit te wisselen. Heb je ervaring als schrijver of ben 
je nieuwsgierig andere Soroptimisten te leren kennen? 
Stuur een mail naar redactie@soroptimist.nl voor vragen 
of om je op te geven.

Redacteuren gezocht

Nederlandse Soroptimist-sopraan
zingt voor SI club Gdansk

Het nieuwe Uniebestuur 
(niet op de foto: Marion Weisz)
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och is zij nu, na een carrière 
in dienst van een aantal grote 
bedrijven, zelfstandig onder-
nemer. Zij zette haar eigen 

bedrijf op om Museum TV te ontwik-
kelen, een online platform dat de in-
houd van musea toegankelijk maakt 
voor een groot publiek. Ze koos daar-
voor de vorm van een culturele stich-
ting met ANBI status. Sinds een half 
jaar wordt Museum TV uitgebracht 
door KPN. Marieke van der Donk en 
haar staf zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud. 

In een gebouw met uitzicht op het IJ 
in Amsterdam zetelt het kantoor van 
Museum TV. Haar werkplek, een zijka-
mertje met een open verbinding naar 
de ruimte vol jonge medewerkers met 
beeldschermen en telefoons, is niet 

geschikt voor een interview maar op 
de begane grond is een restaurant 
met genoeg rustige plekken. Nadat ze 
thee gehaald heeft, opent Marieke van 
der Donk het gesprek meteen met een 
samenvatting: ‘Content vermarkten 
is de rode lijn in mijn werk.’ In de we-
reld waartoe zij tot voor kort hoorde, 
zijn Engelse termen gebruikelijk. Haar 
laatste baan voordat ze ruim twee jaar 

geleden haar eigen bedrijf begon, was 
‘director strategy & operations Tele-
com Media Technology, focus op me-
dia’ bij Deloitte Consulting. Haar eer-
ste baan na haar afstuderen, in 1988, 
was Seminar Manager bij het Neder-
lands Studie Centrum, onderdeel van 
het Elsevier concern. In 1989 werd ze 
uitgever van Colofon, onderdeel van 
Elsevier Bedrijfsinformatie. De eer-

Tekst: Ineke Jungschleger
Foto’s: Janita Sassen

Coverstory

Marieke  
van der Donk
Geboren
10 december 1962

Opgegroeid in
Tilburg

Privé
Gehuwd, twee kinderen

Opleiding

•  Studie geschiedenis aan  
Rijksuniversiteit Leiden

•  In 2002 Masters of Business 
Administration (MBA) aan  
de Erasmus Universiteit  
Amsterdam

Werkervaring

•  Uitgever in dienst van  
achtereenvolgens Elsevier, 
VNU, Audax en de  
Consumentenbond.

•  Directeur mediasector bij PWC 
NV en Deloitte Consulting

•  Initiatiefnemer van Media TV, 
zelfstandig ondernemer

 
Lid van
club Haarlem-Kennemerland 
sinds 2011

Toen Marieke van der Donk (56) in Leiden afstudeerde in de geschiedenis, lag het niet 

voor de hand om het bedrijfsleven in te gaan. Zij kwam niet uit een zakengezin - haar 

vader was accountant bij de PTT en haar moeder huisvrouw - en haar studiekeuze 

wees bepaald niet op belangstelling voor de zakenwereld. 

Ondernemende historica 
schudde museumwereld 
wakker met online dienst

“ Tijdens een reis naar Silicon Valley 
schrok ik van de macht van de grote 
bedrijven die we daar bezochten”.

m a r i e k e  v a n  d e r  d o n k  b e d a c h t  m u s e u m  t v
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ste vijftien jaar maakte zij carrière in 
de uitgeverswereld. Van het Elsevier 
concern stapte zij over naar VNU en 
vandaar naar de Consumentenbond 
waar zij drie jaar hoofd van de uitge-
verij was. 

‘Toen was ik wel even klaar met het 
uitgeven. In 2002 ben ik aan de Eras-
musuniversiteit MBA gaan doen, 
Masters of Business Administration. 
Tijdens die studie deed ik freelance 
werk als consultant en toen ik in Rot-
terdam afgestudeerd was, ben ik als 
adviseur gaan werken. Meteen in de 
mediahoek. Bij Deloitte werd ik ook 
directeur van die sector, deed grote 
projecten met mediabedrijven, ook 
buitenlandse. Digitalisering was hierin 
het belangrijkste onderwerp. In de pe-
riode dat ik adviseur was, heb ik aan 
den lijve ondervonden hoe de verschil-

lende mediasectoren diepgaand zijn 
veranderd door de opkomst van de 
grote technologiebedrijven.’ 

‘In 2014 organiseerde ik voor tien me-
diabedrijven een reis naar Silicon Val-
ley. Tijdens die reis schrok ik van de 
macht van de grote bedrijven die we 
daar bezochten. Google, Facebook en 
een paar anderen hebben voor veel 
disruptie in de mediawereld gezorgd. 
Verdienmodellen zijn veranderd, als 
gevolg daarvan is bijvoorbeeld de 
Nederlandse krantenmarkt een mil-

jard euro kwijtgeraakt aan de online-
advertentiemarkt, aan Google. Wat 
ik probeer te zeggen is: de grote tech 
bedrijven hebben voor fundamentele 
veranderingen in de mediamarkt ge-
zorgd. En niet alleen Google. De mu-
ziekmarkt is veranderd door Spotify en 
Apple, de tv markt door Netflix, Ama-
zon etcetera. In 2014 in Silicon Valley 
kwam ik erachter dat de grote tech be-
drijven zich ook in de culturele sector 
manifesteren, om er via advertenties 
aan te verdienen.’ 
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Coverstory

Was dat wat je het meest verontrustte?
‘Nee, niet dat ze dat wilden maar de 
vanzelfsprekendheid, de arrogantie. 
“Dit is de weg. Jullie mogen met ons 
meedoen.” Het zijn natuurlijk hele 
grote bedrijven dus je kan er niet om-
heen, je moet tot op zekere hoogte 
meedoen. Maar hoe voorkom je dat 
de inhoud door hen bepaald wordt? 
Dat zij de agenda dicteren en bepa-
len hoe er digitaal aan het aanbod van 
cultuur wordt verdiend en zo ook het 
aanbod zouden kunnen beïnvloeden.’

Die eyeopener in Silicon Valley heeft 
geleid tot je initiatief om de inhoud van 
musea via internet in de huiskamers te 
brengen?
‘Ja. Na tien jaar adviseren vond ik het 
heel leuk om zelf iets te gaan maken. 
Ik zet mijn kennis en ervaring in om de 
inhoud van musea naar een groot pu-
bliek te brengen. Nu iedereen gewend 
is dat je online alles kan krijgen, is het 
heel belangrijk inhoud ‘on demand’ te 
leveren. De krant en de televisie scho-
ven je producten toe: er werd voor 
je geselecteerd. Maar online is een 
oneindige berg inhoud en wat wij nu 
doen is mensen naar ons toetrekken 
voor een speciaal onderdeel daarvan.’ 

Hoe werd je idee ontvangen in de mu-
seumwereld?
‘In de herfst van 2015 ben ik gewoon 
zelf ermee de boer op gegaan. De ba-
sis van Museum TV is dat wij samen-
werken met musea. Dat lijkt een open 
deur maar is het niet. De museumwe-
reld was erg gesloten. Innovatie moest 
van buiten komen. Dat is heel begrij-
pelijk: zij worden in beslag genomen 
door de day to day business en de con-
servatoren zijn de hoeders van kunst 
en cultuur. Als groep zijn zij conserva-
tief. Niet bij het Rijksmuseum en bij 
het Van Gogh: die staan op wereldni-
veau heel hoog met hun vernieuwing. 
Twee en een half jaar geleden was het 
Rijksmuseum al heel ver. Het nieuwe 
waar ik mee kwam was het verdien-
model. Musea drijven op subsidies. 
De overheid wil dat ze hun eigen broek 

gaan ophouden. Het Rijksmuseum en 
het Van Gogh kunnen dat al lang, de 
andere musea ontwikkelen zich nog 
op dit gebied.’

Waar kwam je startkapitaal vandaan?
‘De Museumvereniging en Avro-Tros 
waren de eersten die investeerden. 
Het Rijksmuseum, de Hermitage, het 
Drents Museum en het Dordrechts 
Museum waren de eerste vier musea. 
Nu doen 103 musea mee.’

Op mijn blocnote tekent zij behendig 
een schema van de stand van zaken 
zoals die nu is, een half jaar nadat KPN 
met uitzenden begon. Cultuurfond-
sen, de deelnemende musea en een 
paar grote bedrijven waaronder KPN 
financieren Museum TV.

Zijn de conservatoren bang hun macht 
te verliezen als jij bepaalt wat er over 
hun tentoonstelling op Museum TV 
komt?
‘Nee want niet wij maar zij bepalen de 
inhoud van het filmpje. Neem bijvoor-
beeld een filmpje over de tentoonstel-
ling van Jacob Maris. Een conservator 
loopt langs schilderijen en vertelt, een 
restaurateur laat zien hoe hij werkt, de 
voorraad wordt gefilmd en er wordt 
verteld hoe daaruit geselecteerd werd. 
Dat alles moet in zeven minuten. Wij 
werken met hele goede regisseurs. We 
doen edits, net zo lang tot ze bij het 
betreffende museum tevreden zijn. 

Mensen winkelen online, ze kopen rei-
zen, kijken films en online tv. Waarom 
zou je niet met een museum online 
kennis maken? 

Samenwerken is voor musea belang-
rijk. Ons platform biedt daartoe de 
mogelijkheid. Wij geloven in de kracht 
van het collectief. Het is ons streven 
om de 420 geregistreerde musea alle-
maal te laten zien. 

Op dit moment bereiken we 400.000 
mensen per maand met de site. Plus 
nog een flink aantal op de platformen 
van KPN, de HEMA en NS.’
 
Behalve je geesteskind, Museum TV, 
heb je ook een gezin. 
‘Ik heb een dochter van 25 en een zoon 
van 23. Ik ben 32 jaar samen met mijn 
man, waarvan al 28 jaar getrouwd. 
Mijn man was fiscaal advocaat en is 
op zijn vijftigste geswitcht naar tuinen 
maken. Hij ontwerpt ze en legt ze aan, 
samen met hoveniers. Een maal per 
jaar geeft hij nog college in Leiden, 
dat vindt hij leuk en het kost niet veel 
tijd. Wij doen nu allebei wat we het 
liefst doen: zelfstandig ondernemen. 
We hebben gedacht: nu gaan we het 
doen, de kinderen zijn op eigen benen 
en we zijn nog jong genoeg om iets 
nieuws te gaan doen.’

Wil je ook een kijkje nemen in een mu-
seum vanuit je luie stoel? museumtv.nl

“ Google, Facebook en een paar anderen 
hebben voor veel disruptie in de media-
wereld gezorgd. Verdienmodellen zijn 
totaal veranderd.”
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Club- en regionieuws

Koninklijk afscheid 
voor bevlogen  
wetenschapper
Annalisa Fassolino, tot voor kort lid van club 
Nijmegen, heeft op 20 oktober afscheid ge-
nomen van haar geliefde werkplek; de Rad-
boud Universiteit van Nijmegen.

In 1996 kwam ze naar Nijmegen en in 1998 
werd ze Soroptimist: “Om vrouwen in de 
wetenschap op de kaart te zetten, maar ook 
om het gemis van familie te compenseren”. 
In 2008 werd ze hoogleraar. Als professor 
leverde zij een belangrijke bijdrage aan de 
ontdekking en de toepassing van grafeen, 
een materiaal met nog ongekende moge-
lijkheden bij de productie van computers en 
in de energiesector. Sinds deze ontdekking 
is zij een toonaangevende wetenschapper 
geworden, uniek in haar vakgebied in bin-
nen- en buitenland. Zij zette zich enorm in 
om meisjes enthousiast te maken voor bè-
tavakken, maar ook om vrouwen een betere 
positie te geven in de natuurwetenschappen. 
Tijdens haar afscheidscollege keek ze natuur-
lijk terug op haar werk. Maar liet zij ons ook 
meekijken in haar idealen. Bij je werk, hoe 
theoretisch dat ook kan zijn, verlies nooit 
het menselijk aspect uit het oog. Op de dag 
van haar afscheid is ze benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een 
welverdiende onderscheiding voor deze bij-
zondere vrouw. Samen met haar man Jan 
Kees Maan gaat ze terug naar Italië. Dat 
betekent dus ook een afscheid van club Nij-
megen. Ze bereidde ons een Italiaans buffet,  
waarvan we met weemoed 
hebben genoten.

Wijna Westra
club Nijmegen

Annalisa Fassolino
werd op de dag  
van haar afscheid  
benoemd tot  
Ridder in de
order van de
Nederlandse
Leeuw.
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Soroptimisten brengen vrouwen
uit Edese politiek bij elkaar
'Stem op een vrouw': rond dat the-
ma kwamen op 31 januari maar liefst 
zeventien vrouwen bijeen die ver-
kiesbaar staan op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Ede.

Dat gebeurde op uitnodiging van club 
Ede. Vrijwel alle partijen waren verte-
genwoordigd in Café The Substitute: 
van de ervaren wethouder Willemien 
Vreugdenhil (CDA) tot bijvoorbeeld de twee jongste kandidaten Sanne de Bruin (Groen-
Links) en Nourhan Badr (PvdA). "De leukste uitnodiging die er is in deze campagnetijd", 
zei een van hen. Allemaal pitchten ze kort en energiek waarom ze de politiek in zijn gegaan 
en wat hun thema’s zijn. Het doel van de bijeenkomst was niet om stemmen te werven, 
maar om aandacht te geven aan de vrouw in de politiek. VVD-lijsttrekker Hester Veltman 
deed daarbij een oproep aan alle aanwezige vrouwen om te overwegen ook de politiek in te 
gaan. Thema’s als seksuele intimidatie en misbruik (de #MeToo-discussie) en het belang 
van diversiteit worden door vrouwen eerder geagendeerd. Zo bleek ook tijdens het open 
gesprek, waaruit concrete punten naar voren kwamen die de (aspirant) raadsleden mee-
nemen, zoals het monitoren of jongeren met een niet-Nederlandse achternaam moeilijker 
aan een stageplaats of werk komen in Ede en het bespreekbaar maken van grensoverschrij-
dend gedrag bij jongeren. Na afloop bedankte clubpresidente Annuska Bloemert de aan-
wezige politica’s met de oproep: “Op wie je ook stemt op 21 maart, stem op een vrouw”. 

Jacqueline Kronenburg
club Ede

Haarlemse Hofjes Bridgedrive
Wie op 23 september, een zonnige za-
terdag, door de binnenstad van Haar-
lem liep, kon op 14 verschillende plek-
ken de banners zien staan van Sorop-
timist Club Haarlem e.o. Het was de 
dag van de Haarlemse Hofjes Bridge-
drive, een evenement waar onze club 
zo langzamerhand bekend om staat. 

Het eerste lustrum en een dag van 
sneuvelende records: meer locaties 
(14), meer deelnemers (224) en meer 
opbrengst (€ 6.875). Samen met de 

opbrengst van de eerder in samenwerking met de Rotary club Santpoort gehouden 
autorally en een bijdrage uit het Algemeen Fonds resulteerde dit in de feestelijke over-
handiging van een bedrag van € 8.250 aan Free a Girl. De beroemde Haarlemse Hofjes, 
waarvan velen belangeloos de deuren openden die normaal voor het publiek gesloten 
zijn, zoals het historische Noord Hollands Archief, de consistoriekamer van de Grote of 
St Bavokerk en de Kathedrale Basiliek St Bavo. Prachtige plekken die op deze dag het 
toneel waren van fanatiek bridgende paren. Dat zij enthousiast zijn over deze unieke 
combinatie bleek uit het feit, dat een aantal van hen zich alweer meteen voor volgend 
jaar wilde opgeven. Ook de mooie gedoneerde prijzen zijn een trekpleister. De datum 
voor volgend jaar is 29 september. Bridgende Soroptimisten: houd de website in de 
gaten voor de opening van de inschrijving. (foto: Gertjan Westerlaken)

Wil Allon
club Haarlem e.o.

Dossier

gemeente Ronde Venen. Toen ik hier 
kwam wonen, ben ik lid geworden van 
de VVD. Ik loop dus al lang mee, heb 
altijd hand- en spandiensten verricht, 
heb in het bestuur gezeten; kortom 
ik was een actief lid. En dan komt er 
een moment dat het wethouderschap 
ter sprake kwam. Ik ben nooit raads-
lid geweest, dus ik had daar eigenlijk 
nooit over nagedacht. Maar eigenlijk 

tie. Ik ben dik twaalf jaar ambtenaar 
geweest, de laatste jaren in het Stads-
deel Zuid van Amsterdam. Financiën 
is echt mijn vak maar ik zat daar op 
bedrijfsvoering, dus had ook te maken 
met ICT, HR en bijvoorbeeld facilitaire 
zaken. Uiteindelijk heb ik ook nog twee 
jaar bij de Belastingdienst gewerkt.” 
Toen Alberta redelijk onverwacht de 
gelegenheid kreeg om te solliciteren 
naar de functie van wethouder, hoefde 
ze niet lang na te denken. “Ik woon, 
samen met mijn gezin, al 25 jaar in de 

Bij de publicatie van dit verhaal staan de gemeenteraadsver-

kiezingen voor de deur. Voor Soroptimist Alberta Schuurs 

van club Uithoorn/De Ronde Venen het einde van een druk-

ke periode. Als lijsttrekker van de lokale VVD is ze de afge-

lopen tijd bijeenkomsten, markten en andere evenementen 

afgegaan om stemmen te trekken voor haar partij. Een bij-

zondere rol voor een vrouw, want hun aantal in de politiek 

is nog steeds kleiner dan velen zouden willen. Alberta is 

inmiddels een ervaren politica op lokaal vlak: de afgelopen 

twee jaar was zij wethouder financiën in haar gemeente De 

Ronde Venen. Zij vertelt graag over haar werk en haar visie 

op de positie van vrouwen in de Nederlandse politiek. 

Je werkte een jaar of tien bij financiële 
instellingen als ING en Rabobank. Ver-
volgens stapte je over naar de gemeen-
te Breukelen. Vanwaar die keuze?

“ING is een hele grote organisatie, 
bij de Rabobank werkte ik voor een 
plaatselijk kantoor. Ik vond het leuk 
dat ik daar wat kon betekenen voor de 
gemeenschap. Dat doen gemeenten 
natuurlijk ook en daarom ben ik over-
gestapt naar de gemeente Breukelen. 
Ook daar had ik een financiële func-

Ik kan als ‘mevrouw de wethouder’ 
niet meer over de stoep fietsen

a l b e r t a  s c h u u r s  t r e k t  d e  v v d - k a r  b i j  d e  g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n

Tekst: Simone Lensink
Foto’s: Karin van de Kar e.a.
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en zelfs binnen de partij. Zeker in de 
aanloop naar de verkiezingen, als de 
lijst weer moet worden samengesteld. 
Dat is toch telkens weer een ingewik-
keld traject.” 

Behalve financiën heb je ook jeugd, 
onderwijs, sport en verkeer in je porte-
feuille.
“Dat klopt. Financiën is door mijn 
achtergrond natuurlijk gesneden koek. 
Maar het leuke van de andere onder-
werpen vind ik dat ze van direct belang 

zijn voor de mensen. En dat kan heel 
praktisch en klein zijn; gisteren ben ik 
nog op locatie gaan kijken of ergens 
op een pad hekjes moeten komen zo-
dat er geen fietsen meer door kunnen. 
Tot hele grote, belangrijke ontwikkelin-
gen als de jeugdzorg. En dat maakt het 
interessant.” 

Je komt uit het bedrijfsleven. Hoe an-
ders is je werk als wethouder?
“Totaal anders. Vooral omdat het een 
publieke functie is. Dat is continu een 
onderdeel van het werk. Ik ben in april 
begonnen en een week later moest ik 
hier Koningsdag openen en samen 
met mijn man bij de Nationale Doden-
herdenking op 4 mei zijn. Dat is na-
tuurlijk best apart. Je wordt op straat 
ineens aangesproken als ‘mevrouw de 
wethouder’. En aan de andere kant is 
het minder inhoudelijk. Ik ben mana-
ger bedrijfsvoering geweest en daarna 
CFO in ambtelijke organisaties. Dus 
ik vermoed dat de ambtenaren hier in 
het begin ook wel even de kat uit de 
boom hebben gekeken. Maar ik weet 
dat mijn functie nu veel minder in-
houdelijk is. Daar zij die ambtenaren 
nu juist voor. Maar in mijn rol kan ik 
wel op hoofdlijnen sturen en knopen 
doorhakken.” 

Hoe bepaal je jouw agenda als wet-
houder?
“Dat gebeurt vanuit verschillende 
bronnen. Ik krijg input vanuit de amb-
tenaren, zij zijn de deskundigen. Maar 
ook vanuit de politiek, zaken die de 
raad belangrijk vindt. Verder door 
in gesprek te gaan met inwoners en 
ondernemers. Daar haal je ook veel 
op. Mensen komen naar ons toe als 
ze ergens mee zitten. Op vrijdag ben 
ik nooit op het gemeentehuis, dat is 
mijn dag om het contact met de in-
woners en bedrijven in de gemeente 
te zoeken. En ik zeg dan altijd: ‘Ik kom 
geen boodschappenbriefjes halen’. 
Want zo werkt het natuurlijk niet. Ik wil 
wel graag van mensen weten wat ze 
belangrijk vinden. Zijn dat praktische 
zaken als het onkruid in de straat of 
hun oude moeder die geen zorg krijgt, 
of gaat het om abstracte dingen als de 
decentralisatie? Dat wil ik graag van 
hen horen.” 

Hoe is het om je werk in een politiek 
speelveld te moeten doen?
“Ja, heel anders dan in het bedrijfs-
leven natuurlijk. Hoewel er in grote 
organisaties ook volop politieke spel-
letjes worden gespeeld… Maar in de 
gemeente speelt het zich allemaal in 
het openbaar af. De raadsvergade-
ringen worden bijvoorbeeld integraal 
uitgezonden op onze lokale zender. 
En daar worden politieke statements 
gemaakt. Iedereen zit er met de beste 
intenties in, maar we hebben allemaal 
andere doelstellingen. Ook dat is een 
reden dat ik dit tien jaar geleden nog 
niet zou hebben gekund. Je moet 
wat daar wordt gezegd los kunnen 
zien van je persoon. Ze hebben het 
dan tegen de wethouder of tegen de 
lijsttrekker van de VVD. En niet tegen 
mij.” 

Je bent hier de enige vrouw in het col-
lege van B&W. Hoe ervaar je dat?
“Het lijkt me heel goed als er meer 
vrouwen in de lokale politiek zouden 
zijn. Maar dat blijkt toch lastig. Het 
kost je gemiddeld zestien uur per 
week om raadslid te zijn. Blijkbaar 
doen mannen dat wel en vinden vrou-
wen het lastig om dat naast hun werk 
en gezin te doen. Ik heb me toch voor-
genomen om hiervoor meer vrouwen 
warm te maken. Zodat we ze kunnen 
gaan voorbereiden voor de volgende 
verkiezingen. Want het is belangrijk 
dat ook de lokale politiek een goede 
afspiegeling van de samenleving 
vormt. Ik zou tegen die vrouwen wil-
len zeggen: het is niet alleen leuk om 
mee te praten en invloed uit te oefe-
nen, maar het is ook belangrijk!” 

Wat vind je belangrijk voor de toe-
komst?
“Dat zijn natuurlijk heel veel onder-
werpen, maar waar ik me de komende 
vier jaar in ieder geval voor wil inzet-
ten is - naast de onderwerpen uit ons 
verkiezingsprogramma - kijken naar 
verbeteringen voor onze democratie. 
Ik denk dat het tijd is om de demo-
cratie anders in te richten. En wat 
mij betreft gaan we dat stapsgewijs 
doen. Bijvoorbeeld door de inwoners 
nog veel meer te betrekken bij onze 
gemeente. Dat is spannend, maar ik 
vind dat de tijd rijp is om hierin stap-
pen te gaan zetten.” 

klaar voor om het zelf te gaan doen. 
Natuurlijk is de ambtelijke organisa-
tie heel krachtig, maar ik heb toch het 
idee dat je als wethouder uiteindelijk 
meer impact kunt hebben. En het 
kwam heel goed uit dat ik de porte-
feuille Financiën kon gaan doen. Ik 
hou altijd graag het geld in het oog…” 

“Ik was overigens blij dat ik ben geko-
zen uit meerdere kandidaten. De poli-
tiek is een precair spel. Dat geldt voor 
je relatie met de coalitie, met de raad 

Dossier

leek het me wel wat en daarom heb 
ik gesolliciteerd. Het is toch een bij-
zondere functie…”  “Tien jaar geleden 
zou ik dit overigens nog niet hebben 
gedaan. We hebben hier drie lokale 
kranten en daar sta je als wethouder 
natuurlijk regelmatig in. Het is een 
publieke functie. Dus ik kan niet meer 
over de stoep fietsen, om maar wat te 
noemen. Dat moet je je van tevoren 
wel realiseren. Ik werd twee jaar gele-
den gevraagd omdat de coalitie viel en 
er dus ineens plek was. Er waren toen 
zes kandidaten, dus er volgde een se-
lectieprocedure. Ik zat natuurlijk nog 
maar twee jaar bij de Belastingdienst, 
maar besloot toch de stap toch te zet-
ten. Zo’n kans krijg je immers niet zo 
vaak…” 

Wat gaf voor jou de doorslag om voor 
deze functie te gaan?
“Het werk voor de publieke zaak. Daar 
had ik als ambtenaar natuurlijk al aan 
geproefd, maar als wethouder doe je 
dat nog directer. Ik heb als ambtenaar 
veel voor wethouders gewerkt en hen 
geadviseerd, maar was er eigenlijk wel 

‘IK ZOU TEGEN VROUWEN WILLEN  

ZEGGEN: HET IS NIET ALLEEN 

LEUK OM MEE TE PRATEN EN  

INVLOED UIT TE OEFENEN, MAAR 

HET IS OOK BELANGRIJK!’

CV Alberta Schuurs

Geboren 
30 augustus 1967, Stedum 

Opgegroeid in 
Op de familieboerderij in Stedum 
(dat is nu de gemeente Loppersum, 
bekend van de aardbevingen). 

Thuis 
Woon in Wilnis met mijn man en heb 
twee fantastische volwassen zoons.

Opleiding 
Atheneum, bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en de 
Postdoctorale Controllersopleiding 
voor overheid en non-profit aan de 
VU. Daarnaast vele cursussen want  
ik geloof in een leven lang leren.

Werkervaring 
Bedrijfsleven: ruim 10 jaar ING en 
Rabobank
Overheid: ook ruim 10 jaar gemeente 
Breukelen, stadsdeel Zuid in Amster-
dam en Belastingdienst
Nu: 2 jaar wethouder in de gemeente 
De Ronde Venen
  
Lid van Soroptimistclub  
Uithoorn / De Ronde Venen sinds de 
oprichting in 2000
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men met hen vieren wij het 90-jarig 
bestaan van onze Unie, de oudste én 
de op twee na grootste Unie van SIE! 
En bovenal vieren wij de vriendschap-
pen die het Soroptimist zijn met zich 
meebrengt. Wij willen samen de ver-
binding aangaan en de doelen van 
Soroptimist International nastreven 
met een gevarieerd programma in 
onze prachtige culturele hoofdstad 
van 2018, Leeuwarden. 

Vriend van 
Voor de ondernemers onder ons 
hebben we een aantrekkelijk aanbod. 
Vergroot de naamsbekendheid van je 
bedrijf door Vriend van het FSDL90 te 
worden. Vanaf 500 euro een volledige 
vermelding met bedrijfsprofiel op alle 
uitingen van FDSL18 op sociale me-
dia en professioneel promo-filmpje 
alleen over jouw bedrijf! Volg ons 
op Facebook en Twitter: @FSDL90. 
Ook op LinkedIn zijn we te vinden, 
word lid van onze groep: Soroptimist 
International Friendship Days Leeu-
warden 2018. Of neem rechtstreeks 
contact met ons op via ons mailadres: 
fsdl90@soroptimist.nl. We zien je 
graag in september!

n 2016 zijn we met een groep van 
ongeveer dertig vrouwen met de 
organisatie van start gegaan. Al 
tijdens de eerste bijeenkomst ko-
zen we voor het thema Empower-

ment. Empowerment staat voor het 
bevorderen van zelfredzaamheid en 
het vinden en vergroten van de eigen 
kracht en capaciteiten. En dat hebben 
we direct in praktijk kunnen brengen in 
de organisatie van dit evenement. We 
hebben ontdekt dat het organiseren 
van een groot evenement het beste 
in elkaar naar boven brengt: iedereen 
staat in haar eigen kracht en daarmee 

hebben we ontzettend veel energie in 
de groep. Door het enthousiasme en 
de expertise binnen het organiserend 
comité hebben we een evenement in 
de steigers staan waar naar we hopen 
nog lang over na gepraat zal worden.  

Geef je nu op!
Als je erbij wilt zijn geef je dan op! Van-
af half maart kun je je aanmelden via 
de website van de Unie. Wees er snel 
bij want meerdere Nederlandse clubs 
hebben hun Friendshiplinks al uitge-
nodigd! Maximaal 450 vrouwen kun-
nen zich inschrijven. De inschrijving 
is per persoon omdat er keuzemoge-
lijkheden in het programma zitten. Zo 
kan ieder kiezen wat haar aanspreekt. 
Wij adviseren om na het boeken van 
dit prachtige evenement ook meteen 
een slaapplek te reserveren in een ho-
tel in het prachtige Friesland, een Bed 
& Breakfast of via Open Heart Open 
Door. Er is veel internationale belang-
stelling voor onze culturele hoofdstad. 
Internationaal is ons enthousiaste pro-
motieteam ook al aan het werven ge-
weest, onder meer in Keulen, Florence, 
Polen en op Curaçao. Wij verwachten 
dan ook veel buitenlandse gasten. Sa-

Friendship Days

Het bruist in Friesland! Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is van start gegaan. 

Onze Koning en Koningin hebben het feestelijk geopend. In het weekend van 14 tot en met 16 

september vieren wij Soroptimisten er ons eigen feestje met de SI Friendship Days 2018 en de 

viering van ons 90-jarig bestaan (FSDL90). Dat doen we met elkaar en met een grote groep 

Soroptimisten uit Europa, die naar Leeuwarden komen om samen met ons dit feestje te vieren. 

Feestelijke Friendship Days met viering van 90-jarig bestaan in Friesland
i n t e r n a t i o n a l e  o n t m o e t i n g  v a n  s o r o p t i m i s t e n  t i j d e n s  l e e u w a r d e n  c u l t u r e l e  h o o f d s t a d  2 0 1 8

Union of  The netherlands, Suriname and curaçao

Vrijdag 14 september
17.00 – 21.00
Locatie: Stadhouderlijk Hof
Inschrijven met hapje en drankje

Zaterdag 15 september
Ochtend
Locatie: Harmonie
Officieel programma met een interac-
tief symposium o.l.v. Evelijne Bruning, 
landendirecteur The Hunger Project 
(THP). Met hoogleraar mensenrech-
teneducatie Felisa Tibbitts, SI-presi-
dent Mariet Verhoef-Cohen en ande-
ren. Je wordt uitgenodigd om mee te 
doen vanuit de zaal. 

12.00 lunch
aansluitend een gevarieerd programma 
waar je naar eigen keuze bij kunt zijn: 

•  Wervelende fashion show van mode-
ontwerpster en Soroptimist Charity 
van der Meer-Musoma

•  Expositie van Friese onderneemsters 
en diverse kunstenaars onder wie 
kunstenares en Soroptimist Hinke 
Veenstra, die ook het logo ontwierp 
voor deze Friendship Days. De expo-
sities hebben een rijke schakering; 
schilderijen, beeldhouwen, foto-
grafie, design, mode, architectuur, 
bloemsierkunst en keramiek. 

Zondag 16 september
Locatie: Friesland
Ontmoeting, cultuur en ontspanning. 
Verdeeld over drie interessegebieden 
kun je kiezen uit diverse programma’s. 
Ben je geïnteresseerd in Wetenschap 
& Techniek: breng dan een bezoek 
aan de Afsluitdijk en het Planetarium. 
Ligt je interesse bij Natuur & Milieu ga 
dan naar de Waddenkust van Noord 
Friesland waar je een route vol natuur, 
cultuur en verhalen kunt doen en di-
verse onderdelen kunt bezoeken van 
Sense of Place in Holwerd. Bij de optie 
Kunst, Cultuur, Maatschappij & His-
torie maak je een prachtige, culturele 
vaartocht naar Burdaard op Salonboot 
Gaasterland. 

Inschrijving
De inschrijving is gestart op 6 maart en 
gebeurt via de website soroptimist.nl.  
Daar vind je een link naar het inschrijf-
formulier en kun je betalen.  

Kosten
Vrijdag en/of zaterdag overdag €  110,-
Zaterdagavond €  75,-
Zondag €  50,-
 
Hele weekend  € 235,-
(tot 15 mei met €25,- vroegboekkorting, 
dus €210,-)

Programma Friendship Days
•  Lustrumcabaret: cabaretière Louise 

Korthals geeft op geheel eigen wijze 
invulling aan het 90-jarig lustrum 
van onze Unie: dat belooft wat!

•  Soroptimisten Wanda Peters, so-
praan, en Rixt van der Kooij, pianist, 
trakteren ons op door Friese vrouwen 
gecomponeerde liederen. 

•  En dan is er nog een divers aanbod 
van interessante workshops, bijvoor-
beeld de interactieve workshop Eu-
ropean Center for Evidence Based 
Mentoring met onder andere Com-
munity Manager Szilvia Simon.

•  Liever even naar buiten? Loop dan 
mee door Leeuwarden met onze 
kleurrijk uitgedoste steltlopers langs 
de verschillende spectaculaire ge-
bouwen, musea en bijzondere plek-
ken in de stad.

16.00 uur
locatie: benedenfoyer Harmonie 
FEEST! Swingfestijn voor jarige Unie 
van de Soroptimistclubs in Nederland, 
Suriname en Curaçao met live-band en 
zangeressen.

Avond
Locatie: Stadhouderlijk Hof
Walking dinner met entertainment 
aan tafel van onder anderen de Classic 
Young masters.

14 t/m 16
september

Leeuwarden
@FSDL90 
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Onder grote belangstelling is op 4 november club Gooische Meeren geïnaugureerd. Omdat 

de club al actief was voordat ze die formele status had, kon na de charteruitreiking door  

Zaneta Vysniauskiene al een eerste cheque van € 10.000,- worden overhandigd aan Move-

ment on the Ground, de organisatie die vluchtelingen op Lesbos ondersteunt.

et Stadhuis van Naarden Vesting was het decor voor de constitu-
tievergadering, waar later de burgemeester van de stad de speldjes 
uitreikte. In het Arsenaal vond de charteruitreiking plaats, waarna de 
gasten zich over de Vesting verspreidden. Club Gooische Meeren 
is in recordtijd opgericht. De enthousiaste club van 21 ambitieuze 

vrouwen heeft in Juni de Hippe Haring Party georganiseerd en in Oktober een 
tweetal Wijnworkshops onder leiding van Astrid Joosten. Met het opgehaalde 
geld wordt op het Griekse eiland educatiemateriaal voor de kinderen gefinan-
cierd. Voor 2018 staan alweer nieuwe evenementen op stapel, met hetzelfde doel 
voor ogen: geld ophalen voor Movement en de ontstane onderlinge banden ver-
der verstevigen! Wil je op de hoogte blijven?  Volg ons op Facebook en zoek op: 
SoroptimistInternationalclubGooischeMeeren.

Margriet Bordes
club Gooische Meeren

Pascale Schyns van Bankeniers uit Laren weet waarover zij praat. Als ervaren financieel planner ont-

moet zij in haar praktijk veel vrouwen die meer grip op hun financiën willen hebben. Kan ik ‘later’ op 

de zelfde manier doorleven als nu? Pascale biedt inzicht én overzicht. 

Bankeniers: voor een  
goed gesprek over geld

Geld is echt een mannending. Mee eens?
“Enerzijds wel; in veel relaties ‘gaat de man 
over het geld’ en vertrouwt de vrouw daar 
blind op. Dat is meestal zo gegroeid. An-
derzijds zouden vrouwen zich best meer 
om geldzaken mogen bekommeren.” Vaak 
komen vrouwen pas bij me als er financi-
ele problemen zijn door bijvoorbeeld echt-
scheiding of overlijden van de partner. In een 
emotioneel zware periode wil je je geen zor-
gen hoeven maken over geld.”

Om welke geldzaken gaat het?
“Vaak eerst om inzicht in de maandelijkse 
inkomsten en uitgaven te krijgen. Maar ook 
om sparen, beleggen, pensioenen, verzeke-
ringen, nalatenschappen, testamenten, hu-
welijkse voorwaarden, belastingaangiften en 
vermogensopbouw.” 

Dan komt Bankeniers in actie?
“De naam Bankeniers heeft inderdaad iets 
heroïsch en dat is omdat ik opkom voor die 
echtgenote die haar huwelijk na jaren ziet 
stranden en zich afvraagt of haar tieners 
straks nog kunnen studeren of de weduwe 
die jarenlang onterecht vertrouwd heeft op 
een royaal pensioen van haar man dat er niet 
bleek te zijn … ? Geld is toch emotie; daarbij 
is onafhankelijk advies belangrijk.”

Waar legt Bankeniers de nadruk op?
“Vrouwen met vragen over geldzaken ko-
men bij mij voor professioneel, persoonlijk 
advies over hun financiële en fiscale situaties. 

Een bank denkt toch vaak in standaardoplos-
singen. Als onafhankelijk planner verkoop ik 
geen financiële producten maar dien ik puur 
het belang van mijn klanten. Desgewenst sta 
ik hen bij in het contact met de bank, advo-
caat, mediator, notaris, vermogensbeheerder 
of hypotheekverstrekker, wier taal ik spreek. 
Hierdoor kan ik mijn klanten inzicht én over-
zicht bieden.”

Wat is het voordeel?
“Bankeniers helpt bij het (her)inrichten van 
het financiële leven. Klanten krijgen inzicht 
in hun inkomsten en uitgaven, nu en in de 
toekomst. Daarmee bied ik ze financiële rust. 

praktijkadres: Sint Janstraat 25a • 1251 KZ Laren (NH) • telefoon 06 - 13 45 94 05  
e-mail: pascale@bankeniers.nl • website: www.bankeniers.nl

Op Bankeniers kun je rekenen?
“Inderdaad. Ik zet mijn kennis en expertise 
graag in voor een solide financiële toekomst. 
Vrouwen denken nu eenmaal anders over 
geld.”

Drs. Pascale Schyns (lid Soroptimistclub 
Bussum) heeft ruime ervaring in de financi-
ele wereld en is gecertificeerd onafhankelijk 
financieel planner (FFP/VOFP). 

Club- en regionieuws

Gooische Meeren:  
nieuwe club in het Gooi

e e r s t e  f o n d s e n w e r v i n g  l e v e r d e  a l  d o n a t i e  o p

Wat beweegt vrouwen om al of niet politiek actief te 
worden? Dat thema koos club Zoetermeer e.o. voor een 
avond over lokale politiek op 13 februari. 

De avond begon met een quiz over vrouwen in de politiek 
in heden en verleden, waaraan iedereen kon meedoen. 
De kennis onder de aanwezige 53 vrouwen was opvallend 
groot. Na een aantal meerkeuze-vragen moesten de over-
gebleven ‘quizkandidaten’ antwoord geven op de vraag 
hoeveel vrouwen er in Zoetermeer wonen. Ingeborg ter 

Laak, fractievoorzitter 
van het CDA, kwam het 
dichtst bij het juiste ant-
woord  van 63.501 vrou-
wen en won een boek-
je van ProDemos, het 
‘Huis voor democratie en 
rechtsstaat’. Het hierna 
door dagvoorzitter Ger-
da Geenjaar gevoerde 

Waarom vrouwen politiek actief worden
gesprek met en tussen vier panelleden, Ingeborg ter Laak 
(CDA), Margot Kraneveldt (PvdA), Juliëtte Meurs (Zoeter-
meer Vooruit) en Agnes van Kuijen (D66), gaf een goede 
inkijk in het leven van vrouwen in de politiek en hun be-
weegredenen. Die varieerden van ‘de wereld iets mooier 
willen maken’ en ‘zelf ook meepraten in plaats van praten 
over’ tot ‘een partij vormgeven om de eigen idealen te ver-
wezenlijken’ en ‘invloed uit kunnen oefenen’. Na de pauze 
kregen twaalf vrouwen uit de lokale politiek een eigen ta-
fel toegewezen voor een speeddate. In zes rondes van vijf 
minuten konden de andere vrouwen (en één man!) deze 
tafels langs om te praten met deze vrouwen. Door het af-
wisselende programma had de avond een zeer dynamisch 
karakter. Bovendien vonden de aanwezigen het prettig om 
zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een persoon-
lijke indruk te krijgen van de ‘mens achter de vrouw in de 
politiek’.

Hans Pielkenrood
club Zoetermeer e.o.
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Vrouwen in de kunstgeschiedenis
Rond de internationale Dag van de Rechten van de Mens to-
gen Soroptimisten en hun introducés naar Den Haag om zich te 
laten inspireren door kunsthistorica Karin Haanappel, die zich 
al meer dan 25 jaar inzet voor het uitdragen van een kunstge-
schiedenis waarbij mannelijke en vrouwelijke kunstenaars een 
gelijkwaardige plaats krijgen.

In haar lezing ‘Arte delle Donne’ met illustratief beeldmateriaal liet 
Karin de aanwezigen kennis maken met een aantal zeer talentvolle 
vrouwelijke kunstenaars uit de Italiaanse Renaissance. Karin deed 
ons beseffen dat de canon van de westerse kunstgeschiedenis is 
vastgesteld rond 1850, in een periode waarin gegoede vrouwen 
en mannen leefden in gescheiden domeinen. Deze canon werd in 
de daaropvolgende jaren steeds bevestigd, ook door Nederland-
se uitgevers, waardoor vrouwelijke kunstenaars in de vergetelheid 
zijn geraakt. Karin benadrukte het belang van onderzoek naar en 
onderwijs over vrouwelijke kunstenaars, zoals dat geboden wordt 
door het door haar opgerichte Instituut voor vrouwelijke kunstge-
schiedenis dat online cursussen aanbiedt (www.herstoryofart.nl). 
Daarnaast is haar boek Herstory of Art te raadplegen, dat in 2018 in een herziene herdruk verschijnt. Na de boeiende lezing stelden 
de clubs uit Den Haag en omgeving € 1.500,- beschikbaar voor de Stichting Leergeld, afdeling Wassenaar. Daarmee wordt de aan-
schaf van zes laptops mogelijk gemaakt bestemd voor kinderen uit kansarme gezinnen. 
  

Lineke Stoop
club ’s-Gravenhage
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“ Ik geloof en zie dat veel vakvrouwen te bescheiden zijn. Ze werken hard en 

zijn steengoed, toch vallen ze niet genoeg op. Dat kan anders”, vertelt Sasja 

Nicolai, schrijver en ondernemerscoach. 

Deel je favoriete project
“Deel meer ervaring en kennis online, juist ook over opdrachten en projecten waar je veel 
plezier aan hebt beleefd”, zegt Sasja, die zelf heeft ervaren dat het werkt. “Mijn eigen werk is 
er de afgelopen jaren moeitelozer en leuker door geworden. Zo kan het ook voor jou zijn.”

waar schrijf ik dan over?
Dat vragen veel vrouwen. “Het is belangrijk dat je niet alleen vertelt wat je doet, maar ook 
waarom. En laat zien wie je bent, mensen werken graag met iemand die ze aardig vinden. 
Vind je schrijven over jezelf niet zo makkelijk? Je hoeft het niet alleen te doen. Ik help je 
graag met een interview of de opzet voor jouw boek over je vak.”

“Vakvrouw, schrijf jouw verhalen met mij”

Ambassadeur en trainer Irma Heuft werkte samen met mij aan haar website en eerste boek:  
“Wauw Sasja, wat een mooie, heldere en to the point teksten en opzet, wat ben ik hier blij mee!”

Door het hele land waren er vieringen van Dag van de Rechten van de Mens op en rond 10 

december. Zonder uitzondering in een warme sfeer en met een goede opkomst. De lezing 

in regio-Oost te Arnhem, stond in het teken van ‘discriminatie op de werkvloer’. Adriana van 

Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, sprak over de taken 

van het College en vertelde over enkele spraakmakende zaken zoals 'hoofddoek op het werk' 

en ‘ontslagen vanwege zwangerschap’. Ook ging zij in op het thema werving en selectie 

zonder vooroordelen.

Prachtige, veelzijdige en  
inspirerende 10 decemberlezingen 

n West-Brabant gaf ‘onze’ Prof. 
Dr. Barbara Oomen een boeiende 
lezing. Daarna werd de inzet van 
het Soroptimisme besproken ter 
verbetering van mensenrechten 

op allerlei vlak, van vluchtelingen tot 
mensen met een beperking. In Ensche-
de hielden Ellen Pot (voorzitter Stichting 
vrouwenplatvorm Carree Overijssel) en 
haar dochter Neysa Hooi (advocaat) 
voor vier clubs uit regio Oost een le-
zing over de juridische en persoonlijke 
gevolgen van een echtscheiding. Door 
algemene informatie aan te vullen met 
de eigen geschiedenis kreeg het een 
heel persoonlijk tintje. Een heel ander 
thema was in de regio Noord-West ge-
kozen: De kracht en de kwetsbaarheid 
van vluchtelingvrouwen door Clemy 
de Rooy en Zakeya Hashemi, beiden 
werkzaam bij VluchtelingenWerk.Na 
een korte uitleg van Clemy over de ac-
tiviteiten van Vluchtelingenwerk volgde 

een boeiend tweegesprek over de erva-
ringen van Zakeya die 18 jaar geleden 
met haar man en twee kleine kinderen 
uit Afghanistan naar Nederland kwam. 
Free a girl en School for Justice was het 
thema op 13 december in regio Noord. 
Club Zwolle ontving drie zusterclubs 
in de sfeervolle salon van het schip de 
‘Ooster-Schelde’. Na een gezamenlijke 
stamppotmaaltijd gaf drs. Tripta Bie-
kram van Free a girl een presentatie 
over het project. Soroptimisten van 
vier clubs uit Nederland en Belgisch-
Limburg waren te gast in Roermond bij 
Mosaïk-Limburg (regio Zuidoost). Jes-
sica Macciomei-Pelzer, coördinator bij 
Kidzbase, vertelde bevlogen over haar 
stichting: Kidzbase, dat zorgt voor kleur 
in het leven van uit huis geplaatste kin-
deren door samen kleding te kopen, 
een dagje uit te gaan, een Sinterklaas-
cadeautje te geven. Voor deze kinderen 
niet vanzelfsprekend. Club Deventer 
(regio Oost) vierde 10 december samen 
met club Raalte/Nijverdal/Sallanders. 
De aanwezigen werden meegenomen 
naar India, waar industrieel ontwerper 
Annemarie Broekhuijsen-Mink tijdens 
een aantal jaren, van stage, afstuderen 
tot promoveren heeft geprobeerd het 
werk van vrouwen bij de zijdefabricage 
te vergemakkelijken. 

Marijke Quist
club Almere

De volledige verslagen opgesteld door 
Anneloes Elbers (regio Oost, club Arn-
hem), Franceline Visser (regio West club 
Breda), Karin van der Veen (regio Oost, 
club Enschede), Rita Morsch (regio 
Noord-West, club Roos van Schagen), 
Cora Ritmeijer (regio Noord, Club Zwol-
le), Lieke Paulussen, (regio Zuidoost, 
club Mozaik-Limburg) en Rosemarie 
Merz (rc Oost, club Almelo) zijn te vin-
den op onze website. 
 

19De Soroptimist - maart 2018

10 december Dag van de Rechten van de Mens       10 december Dag van de Rechten van de Mens



2120 De Soroptimist - maart 2018De Soroptimist - maart 2018

Veertig jaar
Soroptimist
Irene van Elten-Knottenbelt was nog 
geen dertig jaar toen ze Soroptimist 
werd. Ze is geïnaugureerd bij Amster-
dam-Zuid/Amstelveen, maar kwam in 
1986 naar club Bussum e.o. Ze is al ruim 
veertig jaar een aanwinst voor de Unie 
van Soroptimistclubs. Op 10 oktober is 
ze benoemd tot erelid van onze club.

Irene is een actieve Soroptimist: ze was 
secretaris, vicepresident en president. Ze 
kan vele successen op haar conto schrij-
ven, zoals een sponsorloop ten bate van 
de kinderpoli van Tergooi Ziekenhuizen 
met een opbrengst van ruim € 36.000,. 
En toen club Bussum 65 jaar bestond, 
zorgde Irene voor prachtig materiaal uit 
het clubarchief voor een prachtige jubile-
um glossy. In 2005 stond ze aan de wieg 
van een online leden-, talenten- en projec-
ten database van de Unie en was ze lande-
lijke webmaster. Ook was ze ruim vier jaar 
redacteur van De Soroptimist. Daar boog 
ze zich onder meer over de technische 
bewerking van bestanden. Petra Smeenk, 
president van Soroptimistclub Bussum 
2016 – 2017: “Het erelidmaatschap komt 
haar toe vanwege haar ongeëvenaarde 
inzet en betrokkenheid gedurende vele 
jaren als behartiger van de belangen van 
het Soroptimisme zowel in de club, als 
nationaal en internationaal.”

Aimée Vegter - van Ahee
club Bussum e.o.

Club- en regionieuws

De in Kerkrade geboren Heijnen heeft 
sinds 1991 haar atelier in Almelo. In 
haar werk experimenteert ze met veel 
verschillende materialen zoals dieren-
huiden, kunstgras, diverse (edel-) me-
talen, textiel en rubber. Hoewel ze ook 
kleinere werken en sieraden maakt, is 
Heijnen het bekendst om haar gro-
te installaties. Hiermee exposeerde 
ze reeds in meer dan twintig landen 
waaronder een solo expositie in het 
Nationale Museum voor Moderne 
Kunst in Kyoto, Japan. In 2016 was 
in Museum de Fundatie, kasteel Het 
Nijenhuis, haar solo-expositie ‘Ruim-
te voor reflectie’ te bewonderen. In de 
raadszaal in Almelo is onlangs haar ‘Waterval van lijnen’ aangebracht; kunstwerk en 
raambekleding in één. De Biënnale van Venetië is een tweejaarlijkse kunsttentoonstelling 
waar het summum van de internationale kunstwereld zijn werk aan het publiek toont. 
Er waren verschillende landenpaviljoens, waaronder het Rietveldpaviljoen van Neder-
land. Daarnaast was er een hoofdtentoonstelling en vrij toegankelijke begeleidende ten-
toonstellingen. Het werk van Sibyl Heijnen maakte onderdeel uit van de begeleidende 
tentoonstelling ‘Personal Structures’ die werd gehouden in Palazzo Bembo en Palazzo 
Mora. Voor meer informatie ga naar www.sibylheijnen.com. 

Ellen Lamberts, 
club Almelo

Almelose kunstenares Sibyl Heijnen 
exposeerde op Biënnale in Venetië 
De Almelose Soroptimist Sybil Heijnen was een van de deelnemers aan de Biënnale 
van Venetië, van mei tot november vorig jaar. Een hoogtepunt voor de beeldend kun-
stenaar, die al in twintig landen te bewonderen was. En voor enkele van haar clubleden, 
die er een leuk uitje van maakten.

Club Curaçao vierde eind november haar 70-jarig be-
staan. Naar aanleiding hiervan was er een driedaags 
feest met als thema cultuur en natuur. Leden van 
Club Suriname en enkele Nederlandse Soroptimis-
ten gaven acte de présence en werden zeer gastvrij 
ontvangen. Club Bommelerwaard heeft de laatste 

jaren via een van haar leden regelmatig contact met haar zusterclub uit Curaçao. Dit heeft 
ertoe geleid dat Bommelerwaard twee jaar lang het project van deze club ondersteunde. 
Het project E timon de bo mes man ( het roer in eigen handen) begeleidt vrouwen op 
weg naar zelfstandigheid. Geld werd ingezameld met organiseren van een concert, benefiet 
buffetten en kookworkshops (‘grenzeloos koken’). Daarnaast was er een bijdrage van het 
Algemeen Fonds. Van Bommelerwaard reisden twee leden ter gelegenheid van dit jubileum 
af naar Willemstad. Tijdens het diner in Hotel Avila Beach ontving presidente Enid Malon 
symbolisch een cheque van 8.750 euro.

Josien van Mourik en 
Lydie van Niekerk

club Bommelerwaard 

Bommelerwaard steunt
club Curaçao bij jubileum
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Irene van Elten (rechts)  
wordt erelid van club Bussum e.o.

UAF

Meer dan tweehonderd Soroptimisten hadden zaterdag 18 november de weg gevonden 

naar Veenendaal voor de tweede Werkconferentie nieuwe stijl. Geen najaarsvergadering 

met beleidsstukken en stemmingen, maar workshops en plenaire bijeenkomsten voor 

informatie en kennisuitwisseling. 

e tien workshops, variërend van ‘aan de 
slag met de Uniewebsite’ tot ‘Friendship-
links – tijdrovend of inspirerend’ werden 
druk bezocht. Al was het soms even zoeken 
naar de juiste zaal. In de plenaire zaal was 

een parallel programma voor de PWI’ers onder ons.  
’s Middags was er eerst aandacht voor netwerken. 
Daarna werd na twee jaar het UAF project Vakvrou-
wen voor Vakvrouwen afgesloten. Projectleider Marion 
Weisz stelde tevreden vast dat er momenteel 16 mat-
ches lopen tussen UAF-studentes en Soroptimisten. 
Grootste verdienste is dat het UAF het concept van 
de matches overneemt en ook een opleiding aanbiedt 
aan mensen die zich hiervoor opgegeven. Tijdens de 
werkconferentie waren er wederom diverse stands met 
informatie en/of koopwaar. Goede zaken deed ‘School 
for Justice’, die een dagtaak had aan het uitleveren van 
de vele chocoladeletters die waren besteld.

Werkconferentie 2017: Leren van elkaar

Tekst: Helma Coolman
Foto’s: Karin van de Kar
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Inspirada

Wie kaas zegt, zegt Gouda.
In de Kaaswaag, een historisch pand 
uit 1668, vertelt een kenner over de 
historie van deze Waag en het maken, 
wegen en verhandelen van Goudse 
kaas.

Presentaties in Oude Stadhuys
In de trouwzaal van het historische 
Stadhuys word je ondergedompeld in 
de levendige geschiedenis van Gouda. 
Ook kun je er een presentatie volgen 
over technieken die NGO’s hanteren 
bij hun werk in doellanden.

Kookworkshop     
Zin in een culinaire kookshop? Laat je 
verrassen en kijk op de website voor 
meer informatie!

Rondvaart door de Goudse 
grachten 

De boot vaart door de ‘Goudse grach-
tengordel’ met haar mooie bruggen 
en ondertussen wordt verteld hoe 
Gouda ooit rijk werd, gelegen aan de 
enige doorvaarroute van Holland naar 
Vlaanderen.  

Fietsen langs de Reeuwijkse 
Plassen  

Fietstocht over bijvoorbeeld smalle 
weggetjes in het Reeuwijkse plassen-
gebied. Geniet van de natuur midden 
in het Groene Hart van Nederland.
  

Voor de Zomervergadering ontvangt club Gouda e.o. je op zaterdag 2 juni in de histo-

rische binnenstad. Vergadering en lunch met streekgerechten vinden plaats in de Sint-

Janskerk temidden van 'de Goudse Glazen', de beroemde gebrandschilderde ramen. De 

kosten voor de hele dag zijn € 55,- . Bij aanmelding vóór 1 mei betaal je € 45,-. Kom je 

alleen de ochtend inclusief lunch dan betaal je € 20,- en als je graag alleen het middag-

programma wilt bijwonen (zonder lunch maar met borrel) kan dat voor € 25,-. Aanmelden 

en kiezen van de middagactiviteit kun je vanaf 15 maart op www.soroptimist.nl. 

Inspirada 2018, laat je inspire ren op 2 juni in Gouda 

Activiteiten middagprogramma: 
 

 Rondleiding met gids langs de  
Goudse Glazen ‘Oud en Nieuw’ 

Een wandeling in de Sint-Janskerk 
langs de oude gebrandschilderde 
Goudse Glazen en veertien heden-
daagse geschilderde kruiswegstaties. 
Samen laten ze het verhaal van de 
christelijke cultuur en de betekenis 
van Kerstmis en Pasen zien.    

Rondleiding met gids langs 
de Goudse Glazen ‘Vrouwen 
uitgelicht’ 

In de 72 gebrandschilderde ramen, 
waarvan een groot aantal uit de 16e 
eeuw, zijn ook diverse bekende en 
minder bekende vrouwfiguren te ont-
dekken. Van enkele vrouwen wordt het 
verhaal verteld en aansluitend is er 
een ontmoeting met een Goudse vak-
vrouw in haar atelier in de binnenstad.

Wandeling door de Goudse 
binnenstad    

Op stap met een kenner langs de 
grachtengordel van Gouda en door 
de steegjes en hofjes, of juist langs 
het Joods cultureel erfgoed, onder-
wijl luisterend naar de verhalen over 
700 bierbrouwerijen,  of over de 
Joodse gemeenschap van Gouda, of 
over… Kies je thema op de website. 

Tafel huren voor verkoop?    
Leuk als je met je club een tafel in 
de Sint-Janskerk wilt huren voor ver-
koop van spullen. 

Aanvragen bij Klaske Sinnema via: 
sinnemak@kpnmail.nl. De kosten 
zijn € 20,-.
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Aan tafel zitten Harriet in ’t Veld, lid van de zeskoppige PR-commissie van club Gouda, 

Marie-Christine Franken, initiatiefneemster van Collegetoer Gouda en Betty Greeven van 

de Stuurgroep Inspirada. “De hoofdmissie van onze PR-commissie is een zo groot mo-

gelijke groep mensen bereiken en hierbij gebruik maken van zoveel mogelijk kanalen”, 

steekt Harriet van wal. “Binnen de club moet het besef ook nog ‘groeien’ om LinkedIn, 

Facebook en Twitter te gebruiken”.

een grens?‘ konden we zo ook flyeren 
bij de huisartsen en ziekenhuizen. En 
voor Collegetoer 2 over Democratie 
kregen we toegang tot mensen in de 
politieke hoek.” Hier is echt over na-
gedacht, zorgvuldig een strategie be-
dacht en een concept neergezet en 
geregisseerd. Club Gouda biedt het 
met plezier aan, aan andere clubs. 
Het draaiboek is op te vragen bij de 
huidige voorzitter van SI Gouda e.o. 
Meg van Hoeve (margitvanhoeve@
gmail.com). “De meeste energie gaat 
zitten in het zoeken van een goede 
spreker en een goed onderwerp”, be-
nadrukt Marie-Christine. “Er moet ook 
chemie zijn tussen de twee sprekers. 
Ik bezoek ze persoonlijk om dat af te 
tasten. Ze moeten interesse hebben in 
het standpunt van de ander. Hoe zie 
jij dat? Verdieping brengen. Zo krijg 
je een boeiend gesprek, waarnaar het 
interessant luisteren is. Als bezoeker 
hoef je alleen maar te luisteren, en kun 
je ook nog vragen stellen!” Tijdens ons 
gesprek zijn de voorbereidingen voor 
Collegetoer 4 in volle gang: ‘Veilig-
heid of Privacy? Wat leveren we in’ met 
Paul Abels en Quirine Eijkman. Maar, 
de PR-commissie van Gouda heeft 
meer speerpunten dit clubjaar. Har-
riet: “ Op 29 januari was de primeur 
voor Gouda voor het SFFK. Voor 160 
kinderen opende het Filmhuis toen 
haar deuren. En de kinderen kregen op 

school een gastles over kinderrechten 
door een jeugdvoorlichter van Unicef. 
Niet alleen doen we ook hiermee aan 
naamsbekendheid, we bereiken ook de 
ouders van deze kinderen. We zoeken 
actief naar sponsoren voor de kosten 
van de filmvertoning. Door inzet van je 
netwerk kunt je dit bereiken. Ik ben zelf 
regio-voorzitter van UNICEF en een 
clublid heeft contacten bij een basis-
school. Zo zet je dingen in gang.”

Thuiswedstrijd
Dan steekt Betty van wal. Gouda is 
namelijk gastvrouw van de zomerver-
gadering, en daarmee organisator van 
Inspirada 2018. Betty Greeven staat 
hiervoor aan het roer van een stuur-
groep van vier clubleden. “De Inspirada 
heeft natuurlijk een heel andere doel-
groep. Dat is meer een thuiswedstrijd” 
legt Betty uit.“ Op mijn vraag waarom 

je je dit als club op de hals haalt, komt 
haar antwoord vlot. “We hadden dit 
zes jaar geleden al bedacht. ‘Als we 
80 worden, doen we dat’. Ik vind het 
altijd enorm leuk om te gaan, het con-
tact met andere clubs…en ik zei ‘dat 
kunnen wij ook’. Met enthousiasme 
van je club en een goed draaiboek lukt 
dat echt wel.” Inmiddels zijn we een 
driekwart jaar verder en is al veel be-
kend. Gouda heeft zich gepresenteerd 
tijdens de Wintervergadering. “Meest 
spectaculaire is natuurlijk de Sint Jan, 
waar we met al die Soroptimisten 
onder de wereldberoemde gebrand-
schilderde ramen zullen vergaderen. 
De afsluitende borrel zal zijn in het 
historische ‘Stadhuys’ op de Markt.” 
Betty’s stem sprankelt als ze verder 
gaat: “Daarmee hebben de Goudse 
topattracties zich aan ons verbonden. 
‘s Middags bieden we een breed pro-

gramma waarin de deelnemers kennis 
kunnen maken met de veelzijdigheid 
van Gouda door de eeuwen heen. De 
stad is op zaterdag extra gezellig met 
zijn markt en het draaiorgel.” “Het is 
enorm behulpzaam geweest dat club 
Den Haag alle informatie met ons 
wilde delen, zoals hun draaiboek en 
begroting. Dat scheelde veel werk.” 
Medio maart gaat de website life, met 
daarop alle informatie en inschrijfmo-
gelijkheden voor vergadering, lunch 
en de workshops. “Ik heb er heel veel 
zin in! Het wordt een mooie dag in het 
Groene Hart van Nederland!” besluit 
ze. Noteer de datum vast in je agenda: 
zaterdag 2 juni 2018. 

Kijk op ook op YouTube en zoek op 
‘Promotiefilm Inspirada 2018’ voor 
een impressie.

en tijd geleden heeft Jacque-
line Kronenburg van club 
Ede een lezing gehouden 
over communicatie. “Als 
voorbereiding”, gaat Harriet 

verder, “had zij van willekeurige cluble-
den opgezocht om te zien wat ze de-
den op Social Media. Zij stimuleerde 
ons ook om op LinkedIn te vermelden 
dát we Soroptimist zijn. Door veel te 
posten, te liken, te delen vergroot je de 
naamsbekendheid. En zij wees ons op 
het belang van retweeten. Actief zijn 
op Social Media is als een steen gooi-
en in de vijver. Je ziet de kringen uit-
breiden.” Marie-Christine legt het uit 
aan de hand van Collegetoer Gouda, 
waarvan 15 maart alweer de vierde edi-
tie wordt gehouden. “De sprekers van 

Collegetoer 2 zijn beiden heel actieve 
twitteraars. Ook over hun deelname 
aan Collegetoer bij ons. Daardoor kre-
gen we een extra response - van stu-
denten bijvoorbeeld - die we anders 
waarschijnlijk niet gehad zouden heb-
ben. Collegetoer Gouda, voor wie het 
niet weet is ”een activiteit gericht op 
EN fondsenwerving EN naamsbekend-
heid, met een cultureel/maatschap-
pelijk interessant onderwerp”, legt 
Marie-Christine, bedenker hiervan, uit. 
Marie-Christine werd geïnspireerd tot 
dit concept door een bijeenkomst op 
Berkeley. Hierbij hielden de sprekers 
geen presentatie, maar werden ze ge-
interviewd door een vakgenoot.

Uit de kring 
Hiermee hebben we ook de mogelijk-
heid om úit de kring van bekenden en 
vrienden te stappen, die we kunnen in-
teresseren”, gaat Marie-Christine ver-
der. “We schakelen de lokale media in, 
ik geef een interview voor Gouwestad 
Radio, en we drukken 1.000 folders die 
we heel breed in de stad verspreiden. 
Bij winkels, de bibliotheek, in mijn ei-
gen wijk. Maar ik ga óók bij het station 
staan en spreek mensen aan, mét die 
prachtige flyer in mijn hand. Door de 
onderwerpen krijgen we toegang tot 
mensen buiten onze eigen gelederen. 
Voor de afgelopen oktober editie ‘Me-
disch handelen: waar trekken dokters 

Gouda organiseert zoveel meer dan de Inspirada
Tekst: Dietlindt Seijsener

Foto’s: club Gouda, Karin van de Kar

Unie

club Gouda                   
Op bezoek bij

Club Gouda presenteerde zich op de Wintervergadering met boekenleggers als organisator van de Inspirada 2018.
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Tekst: Helma Coolman
Foto’s: Karin van de Kar

m die reden was het 
middagprogramma ge-
schrapt. En dat was maar 
goed ook, want het och-

tendprogramma met de reguliere 
vergadering duurde al tot na 13 uur. 
Onderbroken door een bezoek van 
zanger Thomas Berge namens ‘Free 
a Girl’, die een cheque van € 55.000,- 
in ontvangst mocht nemen waarmee 
de eerste school in India kan worden 
gestart. Rita Harmsen van club Wa-
terland, initiatiefnemer van ‘School 
for Justice’ voor de Soroptimisten, 
verklapte dat er inmiddels al een ton 
binnen is en dat een tweede school, 
deze keer in Nepal, in zicht is. Deze 
scholen zijn bestemd voor meisjes 
die op jonge leeftijd uit de prostitutie 
zijn gehaald en er een opleiding krij-
gen als advocaat of officier van justi-
tie en zo het systeem van binnenuit 
kunnen veranderen. Omdat er veel te 
bespreken was en er nogal wat misver-
standen waren gerezen de afgelopen 
periode, had het Uniebestuur ervoor 
gekozen om de voorzitter van de sta-
tutencommissie Lydia Heuveling van 
Beek van club Hilversum te vragen de 
reglementaire gang van zaken te be-
waken en dat bleek een gouden greep. 

Al vroeg stonden de eerste afgevaardigden in de rij voor de inschrijving op zaterdag 3 febru-

ari in Veenendaal. Het was een bijeenkomst waar lang naar was uitgekeken, want op deze 

dag zou de Unie van Soroptimistclubs beslissen welke richting gekozen zou worden. Er wa-

ren dan ook meer dan 300 aanwezigen en velen hadden spreektijd aangevraagd.

Veel aanwezigen en levendig debat op Wintervergadering 2018

Zij pleitte ervoor elkaar met redelijk-
heid en billijkheid te bejegenen. Ze 
was zeer goed voorbereid en leidde 
iedereen door de onderwerpen en 
procedures zonder noemenswaardige 
discussie. 

Meer leden
Zoals de agenda had bepaald begon 
de vergadering met de reguliere on-
derwerpen: de financiële verslagen en 
diverse besluiten die tijdens de Zo-
mervergadering niet konden worden 
bekrachtigd. Daar kwamen nog een 

paar leuke feiten naar boven. Zo is het 
ledenaantal weer licht gestegen van 
3.105 in maart naar 3.162 in december 
en is de financiële positie van de Unie 
weer gezonder na de grote uitgaven 
van de afgelopen jaren voor de bouw 
van de nieuwe website. Daarna was 
het tijd voor de bestuursverkiezing. Af-
tredend president Heleen Gansekoele 
begon met vast te stellen dat de Unie 
in crisis verkeert maar dat het ook een 
kans is voor vernieuwing. Het in okto-
ber afgetreden bestuurslid Ineke Hof-
wegen van club Zwolle ondersteunde 

deze oproep van harte en wees erop 
dat dit gepaard moet gaan met het 
creëren van draagvlak: “Verbinding in 
plaats van verwijdering, vertrouwen in 
plaats van wantrouwen”. Zij kreeg een 
warm applaus en bloemen als dank.Na 
een toelichting van de voorzitter van 
de benoemingscommissie Astrid Hoe-
venagel van club Alphen aan den Rijn 
kregen de kandidaat-interimbestuurs-
leden de gelegenheid zich te presen-

teren. En daarna was het woord aan 
de Raad van Afgevaardigden. Terwijl 
de kiescommissie de stemmen telde 
gingen de overige aanwezigen aan de 
lunch. Toen daarna de uitslag kwam 
bleek dat alle kandidaten met overgro-
te meerderheid waren gekozen.

Wakker geschud
Het was erelid Tonny Filedt Kok die de 
afgetreden bestuursleden bedankte 
en in de bloemen zette. Zij stelde vast 
dat het dit bestuur, ondanks goede 
bedoelingen en hard werken, niet ge-
lukt was het pad van vernieuwing en 
herstructurering te voltooien. “Maar 
we zijn allemaal wakker geschud: we 
willen de Unie goed voortzetten en 
daar zijn moderniseringen voor no-
dig. Nu moeten we met volle kracht 
vooruit, met dienstvaardigheid, toe-
wijding, verdraagzaamheid en vriend-
schap.” Het interim-bestuur sloot de 
middagsessie af met een toelichting 
op haar plannen, die er ook toe leiden 
dat er aan het eind van het jaar een 

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

Unie

nieuw ‘echt’ bestuur kan aantreden: 
met het bestaande meerjarenplan als 
uitgangspunt wil dit bestuur vooral 
samen met clubs en regio’s inventari-
seren wat beter kan, de samenwerking 
met alle vrijwilligers en medewerkers 
verbeteren, methoden vinden om het 
bestuur efficiënter te laten functione-
ren en vooral nieuwe bestuursleden 
vinden die het stokje later dit jaar gaan 
overnemen. Presidente Nienke Feen-
stra deed dan ook een dringend be-
roep op alle aanwezigen: ”Stel je kan-
didaat, meld je als je mee wilt doen, 
voor welke functie en in welke rol dan 
ook. We kunnen het alleen samen.”
Wie nu al wil laten weten mee te wil-
len werken aan de vernieuwing van de 
Unie, in welke vorm dan ook, kan een 
mail sturen naar bureausecretariaat@
soroptimist.nl. Kijk op de website voor 
vacatures of laat weten wat je kunt bij-
dragen.

o w n  t h e  f u t u r e

i n t e r i m b e s t u u r  w i l  b r u g  s l a a n  n a a r  v e r n i e u w i n g  e n  s a m e n w e r k i n g

Na de stemming neemt het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Nienke Feenstra het stokje over.
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Tweede editie 
FilmFeest club  
De Bilt-Bilthoven
Op 27 oktober organiseerde Club De 
Bilt-Bilthoven voor de tweede maal het 
Soroptimist FilmFeest in Bilthoven en de 
opbrengst was opnieuw voor de stichting 
AFRIpads Foundation. Overdag werden 
er op de Julianaschool in Bilthoven maat-
schappelijk relevante jeugdfilms aan de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 8 
vertoond en kregen zij een versnapering. 

's Avonds werd in Huize Het Oosten de 
prachtige film ‘Hidden Figures’ vertoond 
en was er een loterij voor extra fondsen-
werving. De opbrengst van deze avond 
was € 13.875,- mede door een bijdrage van 
de Wilde Ganzen. Met dit bedrag kunnen 
2.775 meisjes een jaar lang naar school. 
AFRIpads Foundation helpt meisjes in Oe-
ganda aan wasbaar maandverband waar-
door schooluitval wordt voorkomen. Alle 
meisjes krijgen voorlichting over het ge-
bruik van het herbruikbare maandverband. 
95% van deze meisjes krijgt daarnaast ook 
voorlichting over onder meer puberteit, 
menstruatie, seksueel overdraagbare aan-
doeningen en urineweginfecties.De eer-
ste editie van het FilmFeest bracht ruim 
€ 7.000,- op, waarmee meer dan 1.400 
meisjes geholpen konden worden! Club De 
Bilt-Bilthoven bracht in 2015/2016 in totaal 
€ 15.419,- bijeen voor AFRIpads Foundati-
on. Meer informatie is te verkrijgen via de 
website www.afripadsfoundation.org, en 
via Sanne Bolkenstein sanne@afripads-
foundation.org.  

Buck de Boer
club De Bilt-Bilthoven

Club- en regionieuws

Over het verzetswerk van Truus Wijsmuller 
is weinig bekend. Het doel van de documen-
taire is, volgens Pamela Sturhoofd, om haar 
de nationale en internationale eer te geven 
die ze tot nu toe niet heeft gekregen en om 
haar een plaats te geven in onze geschie-
denisboeken. Een plaats die ze verdient en 
waar ze recht op heeft. Om dit geld bijeen 
te brengen organiseerde onze club een film-
avond in Filmtheater GIGANT in Apeldoorn. 

Er waren twee voorstellingen en de zaal was praktisch uitverkocht. 

Bij verschillende standhouders konden hapjes en drankjes worden gekocht, waaronder 
zelfgebakken lekkernijen van Soroptimisten en finger food, gemaakt door Syrische vrou-
wen. Pamela Sturhoofd, net terug uit Jeruzalem, gaf een boeiende diapresentatie over 
‘the Making of … ‘Truus’ Children’. Er zijn 20 kinderen opgespoord, in Israël, Europa en 
Amerika die deelnamen aan het laatste Kindertransport. De jongste is nu 84 jaar, de 
oudste 91. Zij geven in de interviews een beeld van Truus Wijsmuller, de vrouw die hun 
leven redde en die ze met veel warmte herdenken. Aansluitend werd de indrukwekkende 
film ‘Un Sac de Billes’ vertoond. 

Na afloop van de laatste voorstelling werd het eindbedrag bekend gemaakt en kreeg 
Pamela Sturhoofd een cheque van € 7.000,- aangeboden.

Ina Stoppelberg
club Apeldoorn

Geld voor film over Truus Wijsmuller 
bijeen dankzij club Apeldoorn

SI club Apeldoorn heeft ervoor gezorgd dat 
producent Pamela Sturhoofd de documen-
taire kan afmaken over Truus Wijsmuller, 
de vrouw die vlak voor de Tweede Wereld-
oorlog duizenden Joodse kinderen het le-
ven redde. Door middel van het organise-
ren van een benefietavond bracht onze club 
het ontbrekende geld € 7.000,- bij elkaar. 

Club Batenburg ‘Maas & Waal’ heeft in november 
met een benefietavond € 7.500,- binnengehaald voor 
het goede doel ‘School for Justice’ van ‘Free a Girl’ 
in India. Met dit bedrag kunnen meisjes die bevrijd 
zijn uit de prostitutie, op een speciale school worden 
opgeleid tot rechter, advocate of officier van justitie. 
Op deze manier hoopt men het rechtssysteem van 
binnenuit te veranderen zodat er minder slachtoffers 
worden gemaakt en de meisjes die aan de opleiding 
deelnemen, een betere toekomst krijgen. De feeste-
lijke avond vond plaats bij Gasterij de Arend in Wins-
sen waar de gasten konden genieten van een uniek optreden van jachthoornblazers, een 
heerlijk 4-gangen Wild-diner en de fantastische band ‘Oh Boy’. Aan het einde van de avond 
overhandigden de Soroptimisten onder luid gejuich van een bomvolle en enthousiaste zaal 
de cheque aan Rita Harmsen-Schillemans, de ambassadeur van School for Justice.

Yvonne van Leeuwen
club Batenburg ‘Maas en Waal’

Wild-experience levert veel geld op

SI

Misschien is haar belangrijkste rol wel om onze organisatie meer naamsbekendheid te geven 
op internationaal niveau door het deelnemen aan conferenties over onderwerpen die verwant 
zijn aan het Soroptimisme. Mede doordat zij ook President is van Women for Water Partnership 
(WfWP) en Past SIE  President  heeft zij een enorm netwerk binnen de kringen van VN-organen 
en internationale NGO’s. Mariet wordt vaak uitgenodigd om te spreken, in discussiepanels te 
zitten of jurylid van een competitie te zijn. Sinds haar inauguratie:

Soroptimisten internationaal op de kaart

Mariet Verhoef-Cohen 
‘onze’ President van Soroptimist International 
Alweer een half jaar is Mariet nu President, de eerste Nederlandse 
President in de bijna 100-jarige geschiedenis van Soroptimist Inter-
national (SI). Een drukke baan! Wat doe je zoal als president van SI? 
Per aflevering lees je over één aspect van haar werk.

Abonneer je gratis op de Global 
Voice, de digitale nieuwsbrief van SI,  
via soroptimistinternational.org

Wanda Peters
SI PR Liaison Officer

Sprak zij in Stockholm voor de ‘World 
Water Week’ over de noodzaak van 
gendergelijkheid in watermanagement 
op alle niveaus.

Hield zij de closing speech bij de con-
ferentie in Parijs van de Union Fran-
çaise du Soroptimist International in 
samenwerking met UNESCO naar 
aanleiding van wereldalfabetiserings-
dag.

Was zij in Milaan bij de conferentie 
‘Waterregels, leefregels’ van de orga-
nisaties Milano Global en Milan Cen-
ter for Food Law and Policy, waar zij 
mocht spreken over de rol van vrou-
wen in de voorziening, het manage-
ment en het beschermen van water.

Legde zij bij de klimaatveranderings-
conferentie van de VN, COP23, in 
Bonn met als thema ‘klimaat is water’ 
uit hoe vrouwen een sleutelrol kunnen 
en moeten spelen voor het bereiken 
van duurzame veranderde gewoon-
tes ten aanzien van het gebruik en de 
omgang met water om daarmee de 
nodige klimaatverandering teweeg te 
brengen.

Augustus

September

November

Was zij in Nairobi bij de vergadering 
van de UNEA (United Nations Envi-
ronment Assembly) over de verban-
den tussen vervuiling en de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Ontbrak zij niet in Brasilia bij de con-
ferentie over ‘Water, Leven en Men-
senrechten’ waar zij rechten voor 
vrouwen en meisjes in relatie tot water 
als thema koos.

En was ze ook dit jaar alweer in actie 
bij de jaarlijkse conferentie van de Aca-
demic Council on the United Nations 
(ACUNS) in Wenen, waar ze de activi-
teiten, mogelijkheden en uitdagingen 
met betrekking tot het bereiken van 
SDG 5: Het bereiken van gendergelijk-
heid en het bekrachtigen van vrouwen 
en meisjes wereldwijd’besprak.

Tijdens de conferenties deelt Mariet 
via sociale media en de SI website 
wat er besproken wordt en wat er nog 
gedaan moet worden om de doelen 
van SI te bereiken. Draag ook bij, 
door haar berichten te lezen, liken en 
delen! Verder schrijft zij ‘Back to Of-
fice’ rapporten die o.a. voor jaarrap-
porten gebruikt wordt.

December

Januari

Op de luchthaven nog  
even de mail bijwerken…
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genomen als inspecteur heffing. In 
de eerste maand werd ik al gevraagd 
om ook boetespecialist te worden. 
De wetgeving en de manier van den-
ken die daarbij kwamen kijken waren 
nieuw voor me en ik vond het ontzet-
tend interessant, vooral omdat ik snel 
in aanraking kwam met fraudegeval-
len. Ik werd gevraagd om een stagetra-
ject als boetefraudecoördinator in te 
gaan en ook dat werk beviel me goed. 
Op dit moment ben ik startend boete-
fraudecoördinator en volg ik een mooi 
leertraject om zowel vaktechnisch als 
persoonlijk te groeien, zodat ik binnen 
anderhalf jaar een collega die met pen-
sioen gaat, kan vervangen.”

Puzzelen
Ursila vindt haar werk vooral leuk om-
dat ze veel mag puzzelen: “Onderzoek 
doen en bewijs boven tafel krijgen. Al-
leen het gevoel dat iemand fraudeert 
is niet voldoende, je moet aantonen 
dat er opzettelijk te weinig belasting 
is betaald of dat een strafbaar delict 
is gepleegd. Omdat de belasting-
plichtige altijd in bezwaar en beroep 
kan gaan, proberen we elke zaak zo 
goed mogelijk te onderbouwen. Als 
belastingadviseur vond ik het leuk om 
mensen zo min mogelijk belasting te 
laten betalen. Als belastingambtena-
ren is het onze taak om erachter te 
komen wat een belastingplichtige niet 

conform de fiscale wetgeving doet, 
en daarna is het de taak van een boe-
tefraudecoördinator om te bepalen 
of het verboden gedrag uit ernstige 
nalatigheid of (voorwaardelijk) opzet 
voortvloeit. In overleg met de con-
tactambtenaar, Fiscale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst (FIOD) en de 
officier van justitie stemmen we af of 
een casus bestuurlijk of strafrechtelijk 
wordt afgedaan. Dit werk wil ik nog wel 
een tijdje blijven doen, omdat ik me 
ook mag bekwamen in coördinerende 
taken. We werken veel samen met par-
tijen als gemeente, justitie en politie. 

landelijk vaktechnisch coördinator. In 
die functies wordt meer kantoorbreed, 
regiobreed dan wel op landelijk niveau 
gecoördineerd. Maar er zijn tal van an-
dere mogelijkheden, zoals doorgroei-
en naar één van de ministeries of een 
switch maken naar het management. 
De wereld blijft in beweging en er zul-
len mogelijkheden komen en gaan.”
Ondertussen doet Ursila nog altijd 
veel vrijwilligerswerk en blijft het Hindi 
een constante factor. “Het uitbreiden 
van mijn kennis in deze taal geeft me 
energie.”

rsila Jarbandhan komt uit 
een hindoestaans gezin, ze 
is het oudste van vier meis-
jes. Haar ouders noemt ze 
leuk en verstandig, haar 

vader was haar beste vriend. De re-
gels waren wel strenger dan bij andere 
meisjes uit de klas. Ze moest bijvoor-
beeld altijd voor donker thuis zijn. 
“Toen ik mijn rijbewijs had, mocht ik 
soms wat later thuiskomen, maar een 
nacht doorstappen was niet gewenst.” 
Op school was ze al een nijver bijtje: 
ze deed Bollywooddans, judo, zwem-
men, computerles, Hindiles, schreef 
voor de schoolkrant en was lid van de 
toneelvereniging. En oh ja: vanaf haar 
vijftiende geeft Ursila zelf les. Eerst 
zwemles, toen computerles en ver-
volgens Hindi. In 2001 ging ze via het 
Mr.drs.programma rechten en econo-
mie studeren aan de Erasmus Univer-
siteit. Ze werkte, studeerde, was als 
bestuurslid van Studenten Intermedi-
air Rotterdam verantwoordelijk voor 
de college- en werkgroepverslagen 
van rechten, en zat in het bestuur van 
Hindoe Studenten Forum Rotterdam. 
Die studentenvereniging organiseerde 
yogaworkshops, lezingen en uitjes 
naar pretparken. Na zeven actieve stu-
dentenjaren haalde ze de eindstreep. 

Ursila: Het was een prachtige tijd. Ik 
raad iedereen aan om tijdens de stu-
die alles eruit te halen wat erin zit.”
 
Huwelijk
Direct na de studie ging ze trouwen. 25 
jaar, een beetje jong misschien? “Nee, 
juist niet”, zegt Ursila. “Voor mijn tijd 
trouwden de meisjes uit mijn familie al 
rond hun twintigste. Ik kwam toevallig 
iemand tegen op wie ik verliefd werd 
en met wie ik wel wilde trouwen. We 
hadden allebei een goede baan, een 
mooi huisje en een leuke auto. Maar 
helaas ging het snel mis. Binnen no-
time veranderde mijn hele leven. Zon-
der dat ik het verwachtte, ben ik onwijs 
gesteund door familie, vrienden en 
kennissen en kreeg ik veel mogelijk-
heden. Door die ervaring ben ik een 
stuk minder aan het materiële gaan 
hechten.” Ze begon haar carrière bij 
KPMG Meijburg en twee accountants- 
en advieskantoren voor het MKB. Daar 
leerde ze puzzelen met wetgeving 
en zoeken naar mazen in de wet. Ze 
leerde de “echte wereld” kennen van 
faillissementen, inbeslagnames, hoge 
boetes, gevolgen van echtscheidingen 
en sterfgevallen, maar ook van bling, 
uiterlijk vertoon en hoge schulden. 
Toen ze besloot om samen met een 
groepje vrienden over te stappen naar 
de Belastingdienst, kwam die kennis 
goed van pas. Ursila: “Ik werd aan-

Tekst: Heleen Schoone
Foto: Karin van de Kar

Vakvrouw

Ursila Jarbandhan is 35 jaar en een vrolijk, levendig lid van club Rotterdam. Naast haar 

werk bij de Belastingdienst geeft ze Hindiles en speelt toneel. Ze vindt het heerlijk om 

te lezen en heeft in 2014 in eigen beheer een boek uitgegeven: Vermoord!, onder het 

pseudoniem Kriesnekoemarie. Maar misschien is haar vakgebied, fiscale economie, wel 

haar grootste hobby.

Grootste hobby van duizendpoot Ursila Jarbandhan is fiscale economie
v a k v r o u w  i n  b e l a s t i n g e n

Ik moet me kunnen bewegen tussen 
verschillende belangen, maar ook ad-
viezen kunnen geven aan collega’s. 
Het werk is niet alleen vaktechnisch, 
je moet de materie ook goed kunnen 
overbrengen. Je leert draagvlak creë-
ren en laveren tussen tegenstrijdige 
belangen. In hogere functies heb je 
dergelijke vaardigheden ook nodig.

Hierna kan ik contactambtenaar wor-
den, de schakel tussen de boetefrau-
decoördinatoren en officier van justi-
tie en FIOD. Ik kan ook doorgroeien 
naar vaktechnisch coördinator of 

‘ALLEEN HET GEVOEL DAT IEMAND  

FRAUDEERT IS NIET VOLDOENDE, JE 

MOET AANTONEN DAT ER OPZETTELIJK TE  

WEINIG BELASTING IS BETAALD OF DAT 

EEN STRAFBAAR FEIT IS GEPLEEGD.’
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Unie

instens  honderd Sorop-
timisten uit het hele land 
waren naar Utrecht geko-
men om de bijeenkomst 

mee te maken. Zij zagen hoe 16 hoog-
leraren in toga – van wie maar liefst 
negen vrouw - achter de pedel aan 
naar voren schreden op de klanken 
van orgelmuziek. De Deken van de 
Universiteit van Utrecht, Annetje Ot-
tow, opende de bijeenkomst met een 
introductie waarin de Soroptimisten 
ruime aandacht kregen. Daarna kreeg 
Felisa Tibbitts het woord. In een hel-
der verhaal met foto’s en citaten deed 
zij voor academici interessant en voor 
leken begrijpelijk uit de doeken wat 
haar visie op Mensenrechteneducatie 
is en hoe zij daar in haar leerstoel ver-

der vorm aan wil geven. Zij beschreef 
de ontwikkeling van het onderricht 
op het gebied van mensenrechten 
binnen het grotere geheel van de in-
ternationale mensenrechtenbewe-
ging en de wijze waarop het huidige 
debat over mensenrechteneducatie 
raakt aan verder reikende kwesties 
binnen het mensenrechtenproject 
zoals effectiviteit en de mogelijk-
heid tot verandering: transformative  
learning en emancipatory pedagogy. 
In haar dankwoord stond ook Felisa 
geruime tijd stil bij de Soroptimisten. 
Met name ook gedacht zij Soropti-
mist Carla Atzema die deze leerstoel 

mogelijk maakte door haar erfenis 
na te laten aan het Algemeen Fonds. 
Felisa dankte de mensen van het Al-
gemeen Fonds voor hun hulp, inzet 
en vriendschap. Tijdens de receptie 
daarna stonden Soroptimisten lang in 
de rij om haar te feliciteren en geluk 
te wensen. Zij begroette iedereen met 
groot enthousiasme. Het was een  
indrukwekkend en ontroerend mo-
ment voor de aanwezigen en het 
Soroptimisme. Wie de oratie of een 
samenvatting wil lezen kan terecht op 
www.soroptimist.nl.

‘Onze’ hoogleraar mensenrechtenreducatie Felisa Tibbitts is nu echt hoogleraar. Op 23 okto-

ber sprak zij haar oratie uit in de prachtige aula van het Universiteitsgebouw in Utrecht. Daar-

mee werd zij officieel hoogleraar aan de Carla Atzema-Looman leerstoel Mensenrechtenedu-

catie aan de Universiteit van Utrecht en het University College Rooseveldt in Middelburg. 

Indrukwekkende oratie Felisa Tibbitts
s o r o p t i m i s m e  e n  h e t  a l g e m e e n  f o n d s  i n  h e t  z o n n e t j e  g e z e t

Club- en regionieuws

Curling 
Event op  
ijsbaan 

Roosendaal
Op 18 december organiseerde Soroptimist-
club Roosendaal Drie Rozen haar derde 
Curling Event voor het goede doel op de 
Roosendaalse IJsbaan. Dit jaar is gekozen 
voor de Stichting Kinderen Doen Mee, die 
zich sinds 2007 inzet voor kinderen van mi-
nima in de gemeente Roosendaal: kinderen 
die opgroeien in gezinnen die, om wat voor 
reden ook, leven op het sociale minimum 
en vaak nauwelijks maatschappelijke parti-
cipatie in de vorm van spel, sport of culture-
le activiteiten kennen. 

Dit jaar hadden zich maar liefst 22 teams 
aangemeld voor dit derde Curling Event. Er 
werd opnieuw gestreden om de hoofdprijs, 
De Gouden Curlingsteen! Vorig jaar werd de 
hoofdprijs gewonnen door Lions Witheeren 
Roosendaal. Dit jaar behaalde het team Ro-
tary Donkenland de eer, en dat al voor de 
tweede keer. 

De dartwedstrijd, die binnen plaatsvond, 
werd gewonnen door Serge Roks. Het was 
voor het Curling Team van Soroptimistclub 
Roosendaal Drie Rozen een feest om de 
cheque van € 2.000,- aan Gerard Schoenma-
kers en Annemarie van Aken van Stichting 
Kinderen Doen Mee te kunnen overhandigen 
op de gezellige ijsbaan in Roosendaal. En… 
meld je nu alvast aan voor volgend jaar!

Kitty Tieman, 
club Roosendaal Drie Rozen
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Club West Betuwe steunt
de Liqa school in Ethiopië
Op 21 oktober vierde de Liqa School in Ethiopie haar tienjarig bestaan. De school 
biedt meisjes onderwijs en onderdak, omdat zij van het platteland komen en dus ook 
moeten overnachten. De school wordt gesteund door club West Betuwe, die een bij-
drage heeft geschonken voor de inrichting van de meisjesslaapzalen. Dat geld wordt 
besteed via Stichting ISOB (Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek). 

Tijdens het jubileumfeest 
werden de meisjesslaapza-
len officieel geopend. Dat 
gebeurde in aanwezigheid 
van de Ethiopische First 
Lady Wzre Roman Tesfaye. 
Zij sprak uitvoerig over het 
belang van onderwijs aan 
meisjes! Zij benadrukte hoe 
het hun land ten goede komt 
en armoede verminderd kan 
worden als vrouwen een goe-
de opleiding krijgen. Daarna 
knipte ze een officieel lint 
door, waarna de studenten-
kamers te bewonderen waren. Veel van de meisjes die er al hun intrek genomen hadden 
waren bij de festiviteiten aanwezig. Ze vonden het allemaal heel spannend en zijn enorm 
blij met hun nieuwe slaapkamers. Dank zij de bijdrage van club West Betuwe en andere 
sponsoren hebben al 100 meisjes een veilige slaapplaats gekregen en zo de mogelijkheid 
om onderwijs te volgen.

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

Vier nieuwe leden stellen zich  
op een bijzondere wijze voor
Op 10 oktober werden vier nieuwe leden geïnaugureerd bij club Zoetermeer e.o. Helene, 
Janneke, Natalia en Lea zorgden voor een opmerkelijke avond. Aan de hand van drie 
foto's van de verschillende stadia van hun leven vertelden ze wat hun raakt en wat voor 
hen belangrijk is. Onder andere het werk, de achtergrond en het speciale van hen zelf. 

En ze vertelden ook wat 
onze club voor hen zou  
kunnen betekenen. Het 
raakte ons. Heel bijzon-
der! Vervolgens werden 
de nieuwe leden offici-
eel geïnaugureerd met 
het kaarsenritueel. Een 
erg leuke en persoon-
lijke manier om nader 
kennis te maken! We 
wensen onze nieuwe le-
den veel succes.

Yvonne Carels 
club Zoetermeer e.o.

Tekst: Wanda Peters en Adrienne Vrisekoop
Foto: Karin van de Kar
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Tuinenreis nam deze keer
een kijkje over de grens
Het wordt mijn eerste tuinreis met 
de Soroptimisten. Met een beetje 
spanning en grote verwachtingen 
arriveer ik op 30 mei rond de lunch 
in het Parkhotel Valmonte in Berg 
en Dal. De reis bestaat uit twee de-
len met allereerst een kijkje over de 
grens in Duitsland. Het eerste doel 
is Kranenburg, naar het levenswerk 
van de Duitse uroloog Karl Heinz 
Hubers. De tweede dag belooft een 
drukke te worden met een bezoek 
aan drie Duitse tuinen in de buurt 
van Kleef. De boerentuin van moe-
der Elisabeth en dochter Silke Imig in Bedburg-Hau is in veertig jaar uitgegroeid tot een 
prachtige Cottage tuin. Na de koffie gaan we naar de tuin van Manfred Lucenz en Klaus 
Bender, ook in Bedburg-Hau. Daar bloeien de rozen volop en de magnolia’s, de Vaantjes 
of Zakdoekenbomen en de Cornus Causa of Koernoelje. Niet ver hier vandaan ligt boer-
derij `Josephine` waar een Duitse boerenlunch wordt geserveerd.

’s Middags is het vertrek naar Kleef 
voor een rondleiding door de histori-
sche tuinen maar jammer genoeg is 
de gids ons vergeten. Dan wandelen 
we maar zelf door de schitterende 
tuinen. Het parklandschap de Kleefse 
tuinen werd na de verwoestingen van 
de 80-jarige oorlog rond 1660 aan-
gelegd in opdracht van stadhouder 
Johan Maurits van Nassau-Siegen. 
Darmee sluiten we ons bezoek aan 
Duitsland af en keren we terug naar 
de Ooypolder.

Op donderdag staan de Nederlandse tuinen op het 
programma. Allereerst naar Molenbeek voor een 
vroege wandeling door Jardin de Louise. Het levens-
werk van Georg Willems en Agnes. De tuin is in 
1988 aangelegd op een braakliggend maisveld. Nu 
is het een 4.800 m2 tuin met verschillende planten 
en bomen met wandelpaadjes en zitplekjes en tuin-
beelden. Hierna reizen we naar het Brabantse Velp 
voor een bezoek aan het landgoed Lievendael. De 
sfeervolle eeuwenoude boerderij is omringd door 
een bloementuin, een boomgaard en een moestuin 
en een mooie grote natuurvijver. De dag wordt af-
gesloten met het bekijken van de tuinen in Demen 
aan de Maas. In de avond ontmoeten we de leden 
van club Nijmegen in de theetuin van de Hortus in 
Nijmegen. De laatste dag op 2 juni bezoeken we de Ooypolder met de tuin ‘de Villa’ in Per-
singen. Het kleinste kerkdorp van Nederland met veertig huishoudens. In de nabij gelegen 
‘Thornse Molen’ nemen we na een voedzame lunch afscheid van elkaar met de stellige 
belofte elkaar volgend jaar weer te zien op de Tuinenreis. 

Roelie Wolf
club Groningen West

Club- en regionieuwsClub- en regionieuws

Een bedrag van € 25.000,- voor de aanschaf 
van specifiek instrumentarium voor kinde-
ren met urologische problemen in Ghana. 
Dat heeft de Soroptimistclub Utrecht-Ne-
dersticht toch mooi voor elkaar. 

Uroloog Hans de Wall, oprichter van stich-
ting Ananse, is al jaren actief in Ghana. Hij 
probeert naast het verlenen van medische 
zorg, het faciliteren van ziekenhuizen en de 
bouw van een urologische kliniek, Ghanese 
artsen en verpleegkundigen op te leiden. 
Door het organiseren van verschillende ac-
tiviteiten zoals een filmavond, een happen 
en stappen-tocht, verkoop van boeken en 
banketstaven, inbreng in een Kunstmarkt, 
en een ruime donatie van de Wereldwinkel 
in Nunspeet, hebben zij een totaalbedrag op-
gehaald van € 12.500,-. En firma Olympus in 
Leiderdorp, de leverancier van het urologisch 
instrumentarium, heeft deze opbrengst ver-
dubbeld! Het resultaat is dat Hans de Wal in 
Ghana nu beschikt over een uitgebreid kinder- 
instrumentarium.

Fenny de Graaf
club Utrecht Nedersticht

Unie

ijna driekwart van de res-
pondenten gaf aan graag 
meer informatie te krijgen 
over mensenrechten en 
vrouwenrechten. Ten min-

ste de helft van de vrouwen is geïnte-
resseerd in lezingen, online informatie 
en interactieve workshops georgani-
seerd door de clubs.  Ruim tweederde 
gaf aan dat zij op de een of andere 
manier graag betrokken zijn bij het 
promoten van OV/MR in Nederland, 
inclusief het organiseren van een eve-
nement, of dit nu voor hun clubs is of 
voor het grote publiek. Ongeveer een 
derde is bereid informatie te versprei-
den, een training op zijn werkplek of 
met andere vakmensen te begeleiden 
of deel te nemen aan lobbyactiviteiten 
met overheidsfunctionarissen. Veel 
Soroptimisten hebben zeer relevante 
professionele achtergronden zoals in 
leiderschapscoaching, medische en 
gezondheidsberoepen, psychologie, 
werken met personen met een han-
dicap en werken met vluchtelingen. 
Ze zijn een geweldige hulpbron! Wat 
betreft specifieke mensenrechten-
kwesties vond de meerderheid van 
de Soroptimisten die de enquête in-
vulden dat het ‘recht op gelijkheid’ en 
‘bescherming tegen discriminatie’ in 
Nederland onder druk staan. Andere 
mensenrechten die door ten minste 
een derde van de vrouwen worden 

genoemd waren ‘vrijheid van geloof 
en religie’ en ‘recht op privacy’. Spe-
cifieke sociale kwesties die werden 
aangegeven door respondenten wa-
ren: de integratie van vluchtelingen 
en migranten in Nederland; de be-
scherming en opname van andere 
kwetsbare bevolkingsgroepen; de ge-
lijkheid van vrouwen op de werkplek; 
de rechten van homo's en lesbiennes; 
en de rechten van ouderen. Veel Sor-
optimisten drukten hun solidariteit en 
zorg uit voor vrouwen op het zuidelijk 
halfrond die mensenrechtenschen-
dingen ondervinden.Schriftelijke 
opmerkingen gaven aan dat Sorop-
timisten denken dat het logisch zou 
zijn om mensen/vrouwenrechten aan 
te bieden als onderdeel van de club-
activiteiten, gezien hun bestaande 
missie. Anderen vermeldden dat der-
gelijke OV/MR niet alleen via de Sor-

optimisten plaats hoeven te vinden; 
evenementen zouden samen met an-
dere organisaties kunnen worden ge-
organiseerd.De OV/MR-strategie voor 
Soroptimisten kan daarom zowel een 
interne OV/MR-component als een 
voor externe doelgroepen bevatten. 
Zoals met alle OV/MR-inspanningen, 
zouden deze een strategische focus 
hebben; dat wil zeggen, het onder-
wijs en de opleiding zullen idealiter 
worden gekoppeld aan mogelijkhe-
den voor leerders om mensenrechten 
in hun dagelijks leven toe te passen 
of in relatie tot de bredere Neder-
landse (of internationale) context.  
 
Ik wil graag samenwerken met de lei-
ding en clubs van Soroptimisten om 
een haalbare OV/MR-strategie te ont-
wikkelen. Op de website soroptimist.
nl kun je het volledige rapport lezen.

Maar liefst 350 Soroptimisten van 80 clubs hebben afgelopen zomer een enquête inge-

vuld met hun opvattingen over onderwijs op het gebied van vrouwen- en mensenrechten 

(OV/MR). De resultaten tonen aan dat er een grote groep vrouwen is die zeer geïnteres-

seerd is in deelname aan dit gebied. De uitkomsten zijn zeer stimulerend voor mijn werk 

en ik dank hierbij alle deelnemers voor hun medewerking.

Veel belangstelling voor
mensenrechtenonderwijs 

e n q u ê t e  f e l i s a  t i b b i t t s  o n d e r  s o r o p t i m i s t e n

Tekst: Felisa Tibbitts

Workshop over mensenrechten
Op 2 mei ’s middags organiseert Felisa Tibbitts met anderen een bijeen-
komst rond het thema ‘70 years UDHR: Leadership in Human Rights,  
Diversity and Inclusion’. Het programma omvat een lezing en een panel-
discussie over de uitdagingen en kansen rond het thema mensenrechten. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de Aula van het Academiegebouw van 
de Universiteit Utrecht. De voertaal is Engels. Soroptimisten zijn hierbij 
van harte uitgenodigd. Meer informatie over aanmelding en inhoud wor-
den te zijner tijd gepubliceerd op de website soroptimist.nl.
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Veel geld voor 
Ghana van 
Utrecht-Nedersticht
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programma ontwikkelen, waardoor 
jongeren elkaar ontmoeten en ze er-
varingen meekrijgen van bedrijven en 
bijzondere mensen. Een soort 10-rit-
tenkaart, waardoor hún Haagse stad-
sinwoner zijn meer invulling krijgt. 
Het beeld van Gandhi en Mandela 
bezoeken, het Humanity House… In 
het vak burgerschap laat ik ze zien dat 
de wereld groter is, en dat ook zij ver-
antwoording dragen als burger. Dat 
het goed is om lid te worden van een 
maatschappelijk betrokken club, naast 
je familie, omdat het je zoveel steun 
en andere inzichten brengt. Daarbij 
noem ik ook het Soroptimisme.” Ze 
spreekt intens betrokken: “Ik heb ook 
contact gezocht met Felisa Tibbitts 
(hoogleraar mensenrechteneducatie, 
die aan de Universiteit van Utrecht de 
Carla Atzema-Looman Leerstoel be-
kleedt). Ik wil mensenrechten invlech-
ten in een project, voor het MBO.” Ze 
vist een boekje uit de stapel: ‘Inspira-
tie voor Mensenrechteneducatie’ van 
Barbara Oomen. “Dan krijg ik dit in-
eens onder ogen! Er gaan werelden 
open via die Soroptimisten!” Nog 
een boek dat ze onder de aandacht 
wil brengen: ‘Milk & Honey’ van Rupi 
Kaur. “Rupi is te zien op een Youtube-
voorstelling van 19 minuten, het raakt 
zo intens. Je kunt dit goed in je club 
laten zien in het kader van gender(on-)
gelijkheid, Free a Girl… Het gaat over 
een milieu van verkrachting, maar ook 
over je eigen grenzen stellen, je eigen 

beschadigingen kunnen helen.”

En daarmee komen we vanzelf uit bij 
de PPI-ers, waarvoor Els als Regio Co-
ordinator West vier jaar aanspreekpunt 
is geweest. “Ik begreep weinig van de 
internationale focus in mijn club, was 
nieuwsgierig en wilde zelf doorgroei-
en in deze vrouwenorganisatie en ook 
meer begrijpen hoe het werkt. Ik zit in 
een levensfase waarin ik me weer kan 
ontwikkelen, het opvoeden van de kin-
deren is voorbij. Ik vroeg me af ‘Wat 
moet je nou weten om PPI-er te zijn?’ 
De PPI-er is de avonturier die vertelt 
over een wereld die wij niet kennen,” 
formuleert Els het. “Idealiter,” schetst 
Els het beeld van een PPI-commissie, 
“bestaat die uit drie leden, die de club 
informeren over deze grote Soropti-
misten-wereld: Eén houdt de SI web-
site bij, de ander de SIE website en 
de derde is de vice-voorzitter van het 
clubbestuur. Zij leest de unieberichten 
en de Nederlandse website met de 
visie voor het komende jaar.”. “Als re-
gio coördinator heb je een spilfunctie. 
Zoveel mogelijk actief aanwezig zijn 
bij clubbijeenkomsten, vanuit Uniebe-
stuur weten wat er gaande is en dit de-
len met de PPI-ers.  Benadrukken dat 
we ons moeten laten zien, Program 
Focus Reports invullen dus. Doen we 
dit niet dan is onze consultatieve sta-
tus bij de VN snel verdwenen!” “De 
PPI-er kan haar club meegeven dat er 
meer is dan de kleine focus…. je club-
leden aanmoedigen een keer een bui-
tenlandse club te bezoeken tijdens de 
vakantie. Ga naar bijeenkomsten op 8 
maart of 10 december in je regio, en 
ontmoet andere PPI-ers. Organiseer 
iets rond 8 maart, kijk op de SI(E) 
website voor inspiratie en interessante 
thema’s … De issuekalender (www.is-
suekalender.nl ) biedt een schat aan 
mogelijkheden om Soroptimisten-

thema’s in je club te brengen.” “Blijf 
alert. Maak er een vaste gewoonte 
van de website van de Unie, SIE en 
SI te bezoeken. Wij krijgen de ellende 
niet weg. Maar we houden de focus 
en bewustwording op misstanden en 
dragen ons steentje bij. Onze drie A’s 

(Awareness, Advocacy en Action) zijn 
prachtig om de essentie goed te ont-
houden. Neem dat als PPI-er met je 
mee! Dat is je kern en de reden ook 
waarom jij Soroptimist bent.”

ls vertelt over het vak ‘Bur-
gerschap’ dat zij geeft bij de 
ICT-afdeling aan het ROC 
Mondriaan in Den Haag. 
“Burgerschap draait om vijf 

dimensies: de Economische, Sociale, 
Vitale, Politieke en Wereldburger. Ik 
prikkel jongeren tot kritisch denken. 
Niet alleen star volgens een boek-

methode, maar tevens thematisch, 
improviserend…aanvoelen wat er 
speelt.” Met inzet van heel verschillen-
de middelen en invalshoeken zet Els 
haar leerlingen aan tot ‘burgerschap’. 
Zo gaat ze elk jaar met haar leerlingen 
naar een theaterstuk van Lucienne van 
Amelsfort – theatergroep Drang – die 
heikele onderwerpen uit de jongeren-
cultuur aansnijdt zoals alcohol, drugs, 
geweld, radicalisering.

Dit schooljaar is Els begonnen met 
een tweejarige Master pedagogiek: 
management en beleid (door persoon-
lijke omstandigheden opgeschort).  
“Ik wil mijn werkzame leven afsluiten, 
samen mét en ten gunste van mijn 
collega’s burgerschap en de Haagse 
MBO-jongeren. Wist je trouwens dat 
in Den Haag meer dan 50% van de be-
volking uit andere culturen bestaat? In 
het MBO is het percentage zelfs nóg 
hoger”. Ze noemt zichzelf ‘een beetje 
idealist’. “Ik geloof in het zoeken naar 
‘Common Ground’, naar de dingen die 
we gemeen hebben. In een klassenge-
sprek over mensenrechten en koppe-
ling met het dagelijks leven schrok ik 
van de weerzin van Turkse en Marok-
kaanse jongens tegen vluchtelingen!” 
Met een lach en haar karakteristieke 
handgebaar komt haar reactie: “Dan 
zeg ik, jongens, dit is jullie maatschap-
pij! Daar moet je het mee doen. En 
dáár moeten we het over hebben!”. “Ik 
ga in mijn handelingsonderzoek een 

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s Hans Heel en Ineke van Hofwegen

Profiel

Aan het woord: Voormalig Regio Coördinator en Vakvrouw Els van Vliet…  Vol passie 

over boeken, het vak burgerschap en het Soroptimisme. Met een grote zwaai en een tas 

vol boeken stapt Els van Vliet uit de trein. “Allemaal tot me gekomen in de jaren sinds ik 

Soroptimist ben,” zegt Els. Een kleurrijke en diverse stapel die in de loop van ons gesprek 

de revue passeert.

Burgerschapsdocente gebruikt kennis om clubs buiten de deur te laten kijken
e l s  v a n  v l i e t  b r e e k t  e e n  l a n s  v o o r  d e  f u n c t i e  v a n  p p i - e r  e n  r e g i o  c o ö r d i n a t o r

Met ingang van de werkconferentie 2017 heeft de functie van PWI een 
nieuwe naam gekregen: Programma en Pleitbezorging Internationaal 
(PPI). In april vinden de jaarlijkse huiskamerbijeenkomsten plaats voor 
PPI-ers van de clubs onder leiding van de Regio-Coördinator waarbij 
een lid van de Extensiecommissie zo mogelijke aansluit.

7 april regio Noord in Steenwijk onder leiding van Kitty de Vries
7 april regio Oost in Tonden onder leiding van Rosemarie Merz
7 april regio Midden in De Bilt onder leiding van Marijke Quist
7 april regio Noord-west in Amsterdam o.l.v. Marianne Wehmeijer
7 april regio West in Oude-Tonge onder leiding van Sylvia van Dam
7 april regio Zuid-oost in Beuningen o.l.v. Mariëtte van Strien
14 april regio Zuid-west in Bergen op Zoom o.l.v. Sylvia van Dam
14 april regio West in Bodegraven o.l.v. Marlène van Benthem

Mocht je in je eigen regio verhinderd zijn, dan ben je van harte welkom 
op 14 april in Bodegraven.

Els van Vliet
geboren: 4 februari 1955
beroep: zorgcoördinator  
ROC Mondriaan Den Haag
Lid: club Scheveningen
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Estafette

via een trainingsplan bij verschillende 
bedrijven in Suriname. Dit trainings-
plan wordt met goedkeuring van de 
VBS opgezet. Dit trainingsplan is be-
doeld voor iedereen die ergens werkt, 
om hen bewust te maken wat veilig 
werken inhoudt en hoe zij daar zelf in-
vulling aan kunnen geven. Mijn selec-
tie voor deze cursus is gebaseerd op 
het feit dat ik al enkele jaren ervaring 
heb op Health Safety & Environment 
(HSE) gebied en gediplomeerd hoger 
veiligheidskundige ben. De cursus was 
voor mij een herhaling van de kennis 
die ik al heb. Toch was het interessant 
en nuttig, omdat ik handvatten heb 
meegekregen om mijn kennis binnen 
bedrijven over te kunnen brengen en 
om mensen te trainen.

Wat is je wens voor het Soropti-
misme/ de rechten voor vrouwen en 
kinderen?
Dat er algemeen en in het bijzonder in 
Suriname meer gepleit wordt voor de 
rechten voor vrouwen en kinderen; dat 
op een praktische manier daaraan in-
vulling wordt gegeven vanuit de zijde 
van de belanghebbenden, de overheid 
en andere instanties.

Je werkt bij Staatsolie Maatschappij 
Suriname N.V. Wat voor werk doe je?
Ik werk bij ‘Staatsolie’ als senior 
Health and Safety Engineer en draag 
daardoor bij aan veiligheid op de werk-
plek. Iedereen heeft ergens een plek 
waar zij de dag doorbrengt, bij een 
werkgever, binnen een eigen bedrijf of 
gewoon thuis. Bij alles wat wij doen 
is het belangrijk dat dit op een veilige 
manier geschiedt, om zo incidenten 
en ongelukken te voorkomen.

Je was in november/december in Ita-
lië op cursus over arbeidsomstandig-
heden. Je bent hiervoor uitgekozen?
Via Staatsolie ben ik door de Vereni-
ging Surinaams Bedrijfsleven (VSB, de 
werkgeversorganisatie in Suriname) 
geselecteerd om deel te nemen aan 
een cursus van de International Labor 
Organisation (ILO) over arbeidsom-
standigheden. Dit heb ik in november 
2017 online bestudeerd. Daarna heb ik 
de eerste week van december 2017 een 
workshop gevolgd in Turijn (Italië). Ik 
ben door de International Labour Or-
ganization (ILO) gecertificeerd als trai-
ner voor het verzorgen van de cursus 
onderdelen van ‘Essentials of Occupa-
tional Safety and Health’ (EOSH). De 
cursus bestaat uit 27 modules, die in 
combinaties verzorgd zullen worden 

De Surinaamse Soroptimist Joan Telgt was eind vorig jaar even in Nederland na een cursus 

te hebben gevolgd in Turijn (Italië). Zij bezocht verschillende Soroptimisten en Soroptimist 

Joke Alberts stelde haar een paar vragen. 

Waarom ben je Soroptimist  
geworden?
Sinds augustus 2010 ben ik lid van 
Soroptimist International Club Para-
maribo (SICP), de enige club in Surina-
me; we hebben veertig leden. Bij deze 
club participeer ik om een bijdrage te 
leveren aan de maatschappelijke ont-
wikkeling van vrouwen en kinderen.

Wat voor activiteiten en fondsenwer-
ving doen jullie zoal? 
Een grote activiteit van de afgelopen 
jaren is ‘Wine & Art’. Dit is een groot 
project waarmee wij al drie jaar bezig 
zijn; het doel is schoolonderzoek bij 
kinderen van de 5e en 6e klas lagere 
school naar obesitas en suikerziekte 
uit te kunnen voeren.

Wat is jouw visie op hoe we rechten 
van vrouwen en kinderen kunnen 
verbeteren?
Rechten van vrouwen en kinderen 
kunnen verbeterd worden door het be-
studeren van bestaande wet- en regel-
geving en die te implementeren naar 
gelang de behoefte van de maatschap-
pij. Vaak weet de reguliere burger niet 
wat er reeds aan wetten is geregeld, 
waardoor deze niet optimaal worden 
ingezet en nageleefd. Daarnaast kan 
gewerkt worden aan het verbeteren 
van de wetgeving met de nodige aan-
vulling.

Soroptimist Joan Telgt: 
‘Suriname kan meer 
doen aan vrouwenrechten’

Tekst en foto’s:  
Joke Alberts en Evelyn van Royen

39De Soroptimist - maart 2018

Club- en regionieuws

fers kwamen uit het vliegtuig en de 
Afrikaanse Soroptimisten logeerden 
bij mij en andere leden van onze club 
Rotterdam-Schieland.  Een week van 
terrein verkennen volgde, het uitwis-
selen van ideeën en luisteren naar ver-
halen. ‘Hoe staan jullie in het leven en 
hoe wij’, elk onderwerp was bespreek-
baar. Veel overeenkomsten, herken-
baar, ondanks  de grote geografische 
afstand. Gesprekken over de politiek in 
Kenia, de politiek in Nederland maar 
ook het persoonlijke en huiselijke wel 
en wee werd niet gemeden. Het idea-
lisme en de wilskracht van de Keniaan-
se zusters, de  manier waarop zij hun 
doelen stellen en daar naartoe werken, 
dwingen bewondering af. De ontmoe-

De wereld is klein en de drempels zijn laag. Kenmerkend voor Soroptimisten die elkaar 

leren kennen. Of je nu uit België of uit Kenia komt, de vriendschap is aanwezig vanaf het 

moment dat je elkaar ontmoet. 

n juli logeerden zeven 
Keniaanse Soropti-
misten in Rotterdam. 
Aanleiding voor hun 
komst was de SI Board 

meeting met de inauguratie van Ma-
riet Verhoef als SI president op 29 juli, 
waar zij bij aanwezig waren. Grote kof-

Keniaanse  
Soroptimisten 
bezoeken  
Rotterdam

ting van verrijkend en ver-reikend voor 
alle deelnemers. Het is goed dat wij 
vanuit Europa en zij vanuit Afrika, el-
kaar de hand kunnen reiken. 

Marjan van der Grinten-Gall
Club Rotterdam-Schieland
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Wat is het doel of belang van 
een jeugdcroisière?
“Je wilt jongeren laten kennis maken 
met onze cultuur”, vult Dineke deze 
vraag in. “Maar, het is wel een uitwis-
seling. Dus wij leren ook over hun 
cultuur. Zo hadden we tijdens de croi-
sière van 2012 een jongeman uit Alba-
nië. Zijn zuster was al eerder bij ons, 
tijdens de YC van 2006, studeerde 
inmiddels in Brussel en schoof aan 
tijdens zijn bezoek. Maar die jongeren 
waren juist héél positief over hun land, 
praatten daar heel trots over – vertel-
den dat de mensen er erg gelukkig 
zijn en trots. Dan merk je dat wij een 
eenzijdig beeld van een land of bevol-
king hebben.” “Daarnaast, en daarom 
vinden we het ook zo ontzettend leuk 
om te organiseren”, vervolgt Dineke, 
“is het binnen je club een fantastisch 
gebeuren. Goed voor de saamhorig-
heid. ” Ze gaat er nog eens goed voor 
zitten. “Op de dagen dat de jongeren 
bij onze leden logeren organiseren we 
allerlei uitjes. Daar moet voor gereden 
worden, door leden. We moedigen 
aan dat zoveel mogelijk leden bij acti-
viteiten aanwezig zijn: van het ontbijt, 
tot het uitje, of ’s avonds bij de maal-
tijd. En dan liefst met het hele gezin, 
inclusief hun kinderen, zodat het voor 
zoveel mogelijk mensen echt een uit-
wisseling wordt.

Financiën: hoe doe je dat?
“De jongeren betalen zelf hun reis 
en een reisverzekering. Alle andere 
kosten dragen wij: het vervoer, de ge-
meenschappelijke maaltijden, de ui-
tjes, attenties voor bijvoorbeeld een 
burgemeester die ons ontvangt op 
het stadhuis. Ons kost het ongeveer 
€ 50,-- per clublid. Het eerste jaar, in 
1996, hebben we het zonder financi-
ele bijdrage van de Unie gedaan. Wij 
hebben toen aangekaart dat dit in 
de toekomst anders zou moeten. De 
Unie heeft toen een tijdlang geld ge-
reserveerd voor een croisière, totdat in 
2017 is besloten daarmee te stoppen. 
Het potje van € 4.000 wat er nog is 
gebruiken we voor de uitwisseling van 
dit jaar.”  

Wat gaat er dit jaar gebeuren?
“We willen graag zo’n twaalf jonge-
ren tussen 16 tot 18 jaar uitnodigen, 
want ze worden wel steeds mondiger 
en veeleisender”, knipoogt  ze. “Op 
dit moment liggen er ideeën om het 
samen met club Scheveningen en Wa-
terland te organiseren. Dat zou mooi 
zijn: zien ze een flink stuk verschei-
denheid van Nederland. De uitnodi-
gingen zijn in januari de digitale deur 
uitgegaan. En nu afwachten waar 
onze aanmeldingen vandaan gaan ko-
men. En hoe we weer een goed geva-
rieerde groep kunnen samenstellen.” 
Een glimlach trekt over haar gezicht. 
“Natuurlijk is dat eerst onwennig. 
Niemand kent elkaar, ander land, an-
dere gastgezinnen waar ze verblijven, 
ander eten. En als je dan ziet hoe er na 
afloop, in die korte tijd, een heel sterk 

groepsverband gegroeid is. Van ‘jaar-
gang 2006’ kregen we na een maand 
een e-mail dat ze in 2007 gezamenlijk 
een tour door Europa willen gaan ma-
ken. Dat is echt de inspanning meer 
dan waard”. Hoewel nu is besloten op 
Unieniveau geen geld meer te reserve-
ren voor een jeugdcroisière wil dat niet 
zeggen dat 2018 daarmee het laatste 
jaar is in Nederland. “Je bent niet af-
hankelijk van de Unie-inspanningen. 
Het maakt het alleen makkelijker als 
club te beslissen of je het wilt organi-
seren. Kijk met ons mee naar het pro-
gramma van 2018 – wie doet het een 
volgende keer? Het draaiboek ligt klaar 
voor een enthousiaste club”. 

Met dank aan Henny Knap-Go. 

Wat is een jeugdcroisière? 
“Een jeugdcroisière is een jeugduitwis-
seling”, begint Dineke. “In veel landen 
wordt dit ook ‘exchange’ genoemd. 
In Amerika en Australië weet ik wel 
van uitwisselingen van drie maanden, 
waarbij de jongeren steeds een maand 
bij een gezin verblijven. In Nederland 
worden jongeren uit Europa met een 
link naar Soroptimisten, uitgenodigd 
voor een week tot tien dagen, om hen 
kennis te laten maken met ons land en 
onze cultuur. Die link kan een moeder, 
tante, oma of buurvrouw zijn, als er 
maar ergens een band is. We schrij-
ven alle Unies in Europa aan, geven er 
bekendheid aan binnen SIE en zoeken 
via oud croisière-deelnemers en Face-
book contact. Meestal reageren de 
Oost-Europese landen erg snel: voor 

ouders daar is het een aantrekkelijke 
vorm om hun kinderen op een ‘safe’ 
manier kennis te laten maken met het 
westen.”

Hoe is de jeugdcroisière ooit 
begonnen?
Het organiseren van een Internatio-
nal Youth Croisière is een Europees 
initiatief, ontwikkeld in het kader van 
‘International Goodwill & Understan-
ding’. Ook andere serviceorganisaties 
kennen croisières, soms al van veel 
eerdere datum.  In 1987 werd de eer-
ste Youth Croisière georganiseerd 
door Oostenrijk. Vier volgden er in 
dezelfde Unie, maar ook in andere 
Unies. Later organiseerde Oostenrijk 
dit evenement iedere twee jaar. In 
1994 werd de allereerste jeugdcroisi-
ère in Nederland gehouden: de clubs 
Dordrecht, Wageningen, Emmen en 
de Amsterdamse clubs hebben die 
organisatie hiervan op zich genomen. 
In 1996 deed de Nederlandse Unie 
een oproep voor het organiseren van 
een croisière. De toen nog jonge club 
Hoeksche Waard/IJsselmonde, opge-
richt in 1992, meldde zich aan en re-
aliseert dit in 1998. Ook andere clubs 
volgen deze voorbeelden. Enthousiast 
over een heel geslaagd evenement 
volgden herhalingen door Hoeksche 
Waard/IJsselmonde in 2006 en 2012.

Tekst: Dietlindt Seijsener
Foto’s: club Hoeksche Waard/IJsselmonde

Unie

Club Hoeksche Waard/IJsselmonde is dit jaar wederom gastvrouw van de Europese 

Jeugdcroisière – de vierde alweer. De voorbereidingen zijn in volle gang, de uitnodiging 

is de deur uit. Met spanning wordt uitgekeken naar de aanmeldingen. Een goed moment 

voor een gesprek met Dineke van As, die samen met Babs van Hussen, Marianne van 

Ringelesteijn, Veerle Nanninga en Wies van Wiechen de jeugdcroisière-commissie van 

de club vormt.

 Jeugdcroisière 2018:  ‘Jongeren leren van ons, maar wij ook van hen’
c l u b  h o e k s c h e  w a a r d /  i j s s e l m o n d e  s t a p t  v o o r  v i e r d e  k e e r  i n  d e  o r g a n i s a t i e

xxxxxxxxxx
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Op 30 september overleed 
op 90-jarige leeftijd Rinie 
Zelvelder–van der Laan, 
het oudste lid van onze 
club. Rinie was vanaf 1978 
lid van club Delft. Toen 
zij in de 80er jaren in de 
Noordoostpolder kwam 

wonen werd zij lid van onze club. Opgeleid 
als socioloog heeft zij zich haar hele leven 
ingezet voor het maatschappelijk belang. 
Ze was politiek geïnteresseerd. Velen van 
ons herinneren zich haar verhaal over 
pensioenbelangen, een onderwerp dat 
haar na aan het hart lag. Maar ook hield zij 
zich bezig met het behoud van bushokjes 
in de gemeente en het strooibeleid op 
de buitenwegen. Als lid van de PvdA zat 
zij jarenlang in Provinciale Staten van 

Flevoland. Rinie was een trouw bezoeker 
van de bijeenkomsten van Sensorclub 
Doorn, waar oudere Soroptimisten uit 
de regio elkaar ontmoeten. Deze zomer 
vierde zij haar 90e verjaardag met een 
groot feest in haar tuin. Graag was zij daar 
nog een aantal jaren blijven wonen. Dat is 
haar niet gegund. 

Barbara Keijzer
club Noordoostpolder

Rinie Zelvelder-Van der Laan
club Noordoostpolder

Op 3 februari overleed 
Soroptimist Rudy de Haas. 
Rudy was Soroptimist 
in hart en nieren en 
een van de eerste 
pijlers van onze club: 
dagvoorzitter tijdens de 
inauguratie in 2005 en de 

eerste presidente van club Apeldoorn 
Sorgeloo’s. Rudy was een van de eerste 
vrouwen die in Tilburg econometrie 
ging studeren, zij vond dit heel normaal. 
Dat tekent Rudy. Wij hebben Rudy leren 
kennen als een gedreven professionele 
maar bovendien een zeer warme vrouw. 
Zij was jarenlang de motor van onze 
fondsenwervingscommissie. Vooral haar 
exceltabellen blijven ongeëvenaard. In 
oktober 2016 kreeg Rudy te maken met een 

slopende ziekte, ze was net begonnen aan 
haar tweede presidentschap. Dit heeft ze 
moeten neerleggen. Op haar geheel eigen 
planmatige wijze ging ze het gevecht aan, 
helaas vergeefs. Een dag voor haar dood 
heeft Rudy nog een potentieel nieuw lid 
voorgedragen. Zij is maar 65 jaar geworden. 
Wat gaan we haar missen.

Maijn Holterman
club Apeldoorn Sorgeloo's

Rudy de Haas 
club Apeldoorn Sorgeloo’s

Op 19 oktober bereikte 
ons het overlijdensbericht 
van ons clublid Isa Boer. 
Zij werd 86 jaar. Isa is vele 
jaren actief lid geweest 
van club Friesland Noord, 
maar de laatste paar jaar 

bezocht zij de vergaderingen nog maar 

zelden omdat het te bezwaarlijk werd.
Isa is in Veendam geboren en volgde in 
Rotterdam de opleiding Kinderverzorging 
en Opvoeding. Ze kwam uiteindelijk 
terecht in Leeuwarden bij Het Baken, een 
voorlichtingscentrum op huishoudelijk 
en opvoedkundig gebied. Daarna werd 
zij adjunctdirectrice van de Buitenschool, 
een school voor speciaal onderwijs. Om 
gezondheidsredenen moest zij relatief 
vroeg stoppen met werken, waarna zij 

zich als vrijwilliger heeft ingezet voor de 
dorpsgemeenschap in haar woonplaats 
Hurdegaryp. Isa had vele vriendschappen 
binnen de club en was lid van vele 
commissies. Daarnaast verzorgde zij 
veertig jaar lang de verkoop van Unicef 
artikelen binnen de club. Wij zullen haar 
missen.

Margriet Kalma
club Friesland Noord

Isa Boer
club Friesland Noord

Myrna, voor ons Mickey, 
werd geboren op 17 
november 1930 en 
was lid van onze club 
sinds 15 juni 1983. Zij 
was indertijd eigenares 
van een drukkerij op 
Curaçao. In die periode 

heeft zij tijdens de lustrumviering alle 
drukwerk verzorgd voor de gasten. 
Mickey vertegenwoordigde onze club 
jarenlang bij de landdagen van de Unie 
tijdens haar vakanties in Nederland. Zij 
stond bekend om haar gastvrijheid en 
stelde jaarlijks in mei haar huis open 
voor onze vergaderingen. Ook is zij 
een aantal keren secretaris en assessor 
geweest in het bestuur. Zeer begaan met 
de club, bood zij ook veel ondersteuning 

en advies bij de organisatie van onze 
clubactiviteiten. Micky kampte de 
laatste jaren met haar gezondheid, maar 
deed haar best om toch regelmatig de 
vergaderingen bij te wonen. Na haar 
laatste ziekenhuisopname overleed zij 
kalm en zacht op 14 november 2017. 

Sonnia Elstak-Ramdhari
club Curaçao

Myrna Virginia Timmermans-Margarita
club Curaçao     

In Memoriam In Memoriam

Op 14 december 
overleed op 86-jarige 
leeftijd ons Charterlid 
Grietje Nijenhuis. Vanaf 
de oprichting van de 
club was ze een actief 
en betrokken clublid 

dat zich verdienstelijk heeft gemaakt 
als penningmeester en beheerder van 
het archief. Verantwoordelijkheid en 
nauwgezetheid kenmerkten haar. Ze 

zette de puntjes op de ï . Een eigenschap 
die ze tijdens haar veel omvattende 
functie als procuratiehouder van de 
SNS Bank in Hoogeveen ten volle heeft 
kunnen aanwenden. Ook had ze tijdens 
haar werkzame leven de zorg voor haar 
moeder met wie ze samenwoonde. Na 
haar pensionering had ze meer tijd voor 
haar hobby, tuinieren, en ook maakte ze 
een fraai jubileumboek voor alle leden 
van de club. Bovendien was ze een 
vraagbaak voor diegenen die een advies 
of gegevens nodig hadden. Vanwege de 
verslechtering van haar gezondheid kon 

ze de afgelopen jaren de bijeenkomsten 
van de club niet meer bezoeken en moest 
ze, na een ziekenhuisopname, worden 
opgenomen in een zorginstelling. 
Ondanks de gezondheidsproblemen 
bleef de belangstelling voor de club en 
genoot ze ervan als een van de leden 
op bezoek kwam. We zullen ons Grietje 
herinneren als een meelevend en 
toegewijd Soroptimist.

Coby Niemeijer
club De Reestlanden

Grietje Nijenhuis
club De Reestlanden

Twee dagen na haar 
92e verjaardag overleed 
Miep den Hollander 
op 15 mei vorig jaar. 
Miep werd in 1962 
geïnaugureerd en was 
ons langst zittende lid. 
In 1987-1988 bekleedde 

zij de functie van presidente.  Na de 
HBS wilde Miep niets liever dan naar het 
toneel. De oorlogsjaren gooiden roet in 
het eten. Gelukkig hoefde zij haar droom 

niet helemaal op te geven. Jarenlang 
acteerde zij bij de in 1945 opgerichte 
toneelgroep “De Maasstadspelers”. Ook 
op het professionele vlak verdiende zij 
haar sporen. Kort na de oorlog kreeg 
zij haar eerste baan bij een Rotterdams 
reclamebureau. Ruim tien jaar later werd 
zij er directeur, een voor een vrouw 
unieke positie. Ook de Soroptimisten 
profiteerden van haar vakkennis en 
contacten. In 1978 was zij nauw betrokken 
bij de SIRE-campagne met de slogan 
‘Drank. Makkelijk teveel. Moeilijk terug”. 

Die werd door de Unie gesteund vanwege 
het gouden jubileum.In september 2012 
vierde onze club dat Miep vijftig jaar lid 
was. Vanwege haar slechter wordende 
gezondheid was het de laatste keer dat 
zij een clubbijeenkomst bijwoonde. De 
afgelopen jaren waren zwaar voor Miep, 
maar dankzij de niet aflatende zorg van 
haar zuster Cocky kon zij tot het einde 
thuis blijven wonen. 

 Hanneke de Man
club Rotterdam

Miep den Hollander  
club Rotterdam

Isa overleed op 17 
oktober op 102-jarige 
leeftijd. Zij was 55 jaar 
Soroptimist, aanvankelijk 
in Bussum daarna in 
Utrecht. In de jaren 60 
was zij plaatsvervangend 

gouverneur en vervolgens gouverneur van 
de Nederlandse Unie van Soroptimistclubs. 
Isa heeft haar leven op indrukwekkende en 

unieke wijze gewijd aan de ontwikkeling van 
het lucht- en ruimterecht. Zo was zij onder 
meer hoogleraar lucht- en ruimterecht aan 
de Universiteit van Utrecht,  voorzitter van 
het International Institute for Space Law 
en vice-voorzitter van het Internationaal 
Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van 
de Universiteit Leiden.Zij heeft een enorme 
bijdrage geleverd aan de verspreiding van dit 
bijzondere vakgebied over de hele wereld. 
Zij schreef een aantal boeken en talloze 
artikelen in vaktijdschriften. Niet alleen 
door haar buitengewone vakkennis, maar 

ook door haar innemende persoonlijkheid 
was zij zeer geliefd onder haar studenten. 
Zij doceerde veelvuldig aan buitenlandse 
universiteiten. Isa ontving gedurende haar 
leven vele onderscheidingen.  Isa bleef 
zeker tot haar 95ste jaar actief op haar 
vakgebied en behulpzaam voor haar oud-
studenten. Met ongelofelijke bewondering, 
respect, warme gevoelens en dankbaarheid 
denken wij aan haar terug .

Eugenie Ditewig,
club Utrecht

Isa Diederiks-Verschoor
club Utrecht

Op 97-jarige leeftijd 
is Maatje van Laer- 
Stevense op 26 augustus 
overleden. Ze was ruim 
65 jaar lid van onze club 
De Bevelanden. Zij ging 
in 1952 in Kruiningen 

wonen en had samen met haar man 
een tandartsenpraktijk. In haar actieve 
jaren was ze een betrokken lid van de 

club. De clubbijeenkomsten en ook de 
activiteiten buitenom de maandelijkse 
bijeenkomsten hadden haar grote 
belangstelling. Aan gesprekken nam zij 
altijd zeer actief deel. Haar kennis was 
zeer breed.  Voor ontmoeting en een 
praatje was ze een zeer toegankelijke 
vrouw. Na haar pensionering is ze in 
Veere gaan wonen en werd ze lid van de 
club Walcheren. Beide clubs waren altijd 
van harte welkom bij haar thuis en in haar 
mooie tuin. Door haar hoge leeftijd was 
het actief deelnemen de laatste jaren 

minder geworden. De belangstelling voor 
het Soroptimisme en voor de beide clubs 
is altijd gebleven.Bij de herdenkingsdienst 
was een groot aantal clubleden aanwezig. 
Haar dochter Marina vertelde tijdens 
haar herinneringsverhaal hoe belangrijk 
de Soroptimisten door de jaren heen 
voor haar moeder zijn geweest. We 
blijven haar met respect en vriendschap 
gedenken.  

Josje de Koning
club Walcheren

Maatje van Laer-Stevense
club Walcheren

Op 2 januari 2018 
overleed ons oudste lid 
Guus Bander. Zij was 
een van de charterleden 
van onze club. Op de 
oprichtingsdag van de 
club op 6 oktober 1984 
hadden wij in Wassenaar 

een markt ingericht: ieder stond in een 
kraampje om te laten zien wat haar 

beroep was. Guus was dierenarts, dat 
was duidelijk. Zij karakteriseerde zichzelf 
ooit als volgt: “Ik ben Soroptimist. Woon 
in een villa met een tuin. Heb zowel 
binnen als buiten een aantal dieren. 
Werk niet meer sinds 1987 in de praktijk. 
Huidig werk is het verzorgen van dieren 
in huis en tuin. Ik besteed veel tijd aan 
het welzijn van de ezel.” Zij had een poes, 
hond, kippen, eenden en twee ezels. Maar 
daarnaast voerde zij actie: tegen wilde 
dieren in het circus, de kwestie paarden 
bij de Oostvaardersplassen, maar vooral 

voor haar geliefde ezels. In 2014 nam zij 
om gezondheidsredenen afscheid van de 
club. Maar zij bleef betrokken. Zij werd 
naar het uitvaartcentrum gebracht met 
een koets, getrokken door twee paarden. 
Tekenend was, dat zij had beschikt dat 
de paarden na afloop een kistje wortels 
moesten krijgen. Onze club verloor een 
bijzonder mens. 

Eva Huineman Lindt
club Wassenaar/Voorschoten

Guus Bander
club Wassenaar     



Felisa Tibbitts nu écht hoogleraar!

Even voorstellen: Prof. Dr. Felisa Tibbitts, bij-

zonder hoogleraar mensenrechteneducatie. 

Zij bekleedt de Carla Atzema leerstoel van 

de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, 

Suriname en Curaçao aan de Universiteit 

Utrecht en University College Roosevelt in 

Middelburg.


