
 
 

Wat Nederlandse vrouwen van nu over vrouwen in Afrika 

denken 
En de impact van het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen 

wereldwijd 

 

 

Bekendheid met het project en achtergrond van de ondervraagde 

vrouwen 

51 Nederlandse vrouwen uit het vrouwennetwerk vrouwen van nu 

beantwoordden een vragenlijst waarmee we hun beeld over vrouwen in Afrika 

wilden peilen. We wilden weten of het project Sterke Verhalen van Sterke 

Vrouwen wereldwijd iets aan hun beeld heeft veranderd. Dit project bestond uit 

een documentaire en een serie interviews waarin Nederlandse en Keniaanse 50+ 

vrouwen omwisselend aan het woord komen over ondernemerschap en zorg 

voor de gemeenschap waarin zij wonen. Daarnaast was er ook een fotoserie 

over deze zelfde vrouwen. 

 Van de vrouwen die de vragenlijst invulde had 55% de documentaire 

gezien, en sommige daarvan ook de foto’s en/of de interviews. 24% had de 

interviews gelezen en 4% had alleen de foto’s bekeken. 18% had niks van het 

project gezien of gelezen maar wel de vragenlijst ingevuld (Tabel 1). 

De meeste vrouwen kenden het project Sterke Verhalen van Sterke 

Vrouwen wereldwijd via de website van vrouwen (33% van de genoemde 

bronnen) van nu en via het magazine van vrouwen van nu (28% van de 

genoemde bronnen). 20% van de ondervraagde vrouwen kende het project via 

de vragenlijst (Tabel 2). 

 55% van de respondenten kwam uit een dorp, 37% uit een stad. De 

overige 8% hadden hun woonplaats niet opgegeven. Het overgrote deel van de 

vrouwen was ouder dan 60, met de grootste groep vrouwen tussen de 61 en 70 

jaar (Tabel 3). De meeste vrouwen hadden een HBO (43%) of een universitaire 

opleiding (24%). De rest van de vrouwen hadden een middelbareschooldiploma 

(18%) of een mbo-diploma (14%) (Tabel 4).  

Hoewel de groep respondenten te klein is voor statistische analyse, leek 

er geen correlatie te bestaan tussen woonplaats en opleiding, en hadden 

woonplaats of opleidingsniveau ook geen invloed op de verder gegeven 

antwoorden.  

 
Tabel 1. Bekendheid van de respondenten met het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen 
wereldwijd. 

Bekendheid met project % vrouwen 

Documentaire (met/zonder foto's en interviews) 55% 

Alleen foto's 4% 

Interviews, vaak samen met foto’s 24% 

Niet bekend met project 18% 

 
Tabel 2. Manier waarop vrouwen in aanraking zijn gekomen met het project Sterke Verhalen van 

sterke vrouwen wereldwijd. 

Kennis van het project via % genoemd 



 
 

Website van Vrouwen van Nu 33% 

Magazine van Vrouwen van Nu 28% 

Via deze enquête 20% 

Vrouwen van Nu Beurs 2019 8% 

Anders via stichting Melania 7% 

Website van Melania 5% 

 
Tabel 3. Leeftijd van de respondenten. 

Leeftijd % vrouwen 

<21 2% 

31-40 2% 

41-50 8% 

51-60 12% 

61-70 45% 

>71 31% 

 
Tabel 4. Opleidingsniveau van de respondenten.  

Hoogst afgemaakte opleiding % vrouwen 

Basisschool 2% 

Middelbare school 18% 

MBO 14% 

HBO 43% 

Universiteit 24% 

 

 

Wat denken Nederlandse vrouwen over vrouwen in Afrika? 

 

We legden de Nederlandse vrouwen een aantal stellingen voor over vrouwen in 

Afrika. We vroegen hen aan te geven in hoeverre ze het met de stellingen eens 

waren vóór dat ze iets van het project hadden gezien, en nadat ze iets van het 

project hadden gezien. Bij zes van de negen stellingen zagen we een 

verschuiving van zo’n 30%. Meer vrouwen gaven aan het ermee eens te zijn dat 

vrouwen in Afrika initiatief tonen om zowel hun eigen leefomstandigheden en die 

van hun gezin te verbeteren als die van de hele gemeenschap, dat ze sterk 

genoeg zijn om een eigen onderneming te beginnen, dat ze een droom hebben 

die ze volgen en dat ze trots zijn op datgene wat ze bereikt hebben. Met de 

stelling dat vrouwen in Afrika in armoede leven, waren 31% minder vrouwen het 

mee eens nadat ze de documentaire hadden gekeken of de interviews hadden 

gelezen. Opvallend is verder dat heel weinig vrouwen het eens waren met de 

stelling dat vrouwen in Afrika geen hulp nodig hebben, zowel voor als na het 

zien van de documentaire of lezen van de interviews (Figuur 1). 

 Daarnaast vroegen we de vrouwen in hun eigen te woorden te 

omschrijven hoe de verhalen van de Keniaanse vrouwen hun beeld van vrouwen 

in Afrika hebben veranderd. De helft van de vrouwen gaf met hun antwoord aan 

dat hun beeld niet veranderd is, meestal doordat ze al bekend waren met het 

leven van Afrikaanse vrouwen doordat ze vaker of voor langere tijd in Afrika zijn 

geweest, werken in een wereldwinkel, of het ontwikkelingswerk voor vrouwen in 

Afrika volgen.  



 
 

 De andere helft gaf met hun antwoord wel expliciet aan dat hun beeld van 

vrouwen in Afrika is veranderd door het project. Een kleine greep uit de 

antwoorden: ‘ik zie ze nu meer als zelfstandige vrouwen, terwijl ik ze voordien 

als passieve vrouwen zag die het lot over zich heen lieten komen’, ‘Wat een 

prachtige sterke vrouwen, die net zo zijn als jij en ik, alleen de pech hebben in 

een werelddeel te zijn geboren waar het leven een stuk minder makkelijk is.’, 

‘De kracht, creativiteit en het doorzettingsvermogen om onder de macht van de 

man uit te komen heeft me echt aangegrepen’ en ‘Door deze beelden heb ik 

gezien dat er inderdaad vrouwen zijn die door stimulering en 

projectondersteuning zelf 'vechten' voor een beter bestaan.’ Een overzicht van 

alle antwoorden staat in Tabel 10 in de bijlage.  

 Ook vroegen we vrouwen drie zelfgekozen woorden te geven voor zowel 

de Keniaanse vrouwen uit het project, en Nederlandse vrouwen. De woorden 

krachtig, ondernemend en doorzetter kwamen voor vrouwen uit beide landen 

vaak terug. Voor de Keniaanse vrouwen werden verder woorden als positief, 

zorgzaam, moedig en inventief vaak terug (Figuur 2) terwijl voor de Nederlandse 

vrouwen woorden als zelfstandig, onafhankelijk, verwend en bevoorrecht 

genoemd werden (Figuur 3).  

 De gevoelswoorden die we de vrouwen vroegen te kiezen, passend bij hun 

gevoelens jegens de Keniaanse vrouwen waren bij allemaal positief, met 

betrokkenheid, bewondering en optimisme het meest genoemd (Figuur 4).  

 

 
Figuur 1. % vrouwen dat 'mee eens' of 'redelijk mee eens' heeft geantwoord op een stelling, vóór 
dat ze kennis hadden genomen van het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd en 
nadat ze kennis hadden genomen van het project 

  



 
 

 
Figuur 2. Woordwolk van zelfgekozen woorden die Nederlandse vrouwen aan Keniaanse vrouwen 
gaven. 

 

 
Figuur 3. Woordwolk van zelfgekozen woorden die Nederlandse vrouwen aan Nederlandse vrouwen 
gaven. 



 
 

 
Tabel 5. Gevoelens die Nederlandse vrouwen associëren met de Afrikaanse vrouwen in het project.  

Gevoel Aantal keer genoemd 

Betrokkenheid 34 

Bewondering 31 

Optimisme 29 

Nieuwsgierigheid 17 

Verrassing 7 

Ongemak 4 

Afstandelijkheid 1 

Medelijden 1 

 

 
Figuur 4. Gevoelens die Nederlandse vrouwen associëren met de Afrikaanse vrouwen in het 
project. Hoe meer het lijntje aan de buitenkant van het spinnenweb staat, hoe vaker het woord 

gekozen is. 

 

Wat voor beeld hebben de vrouwen-van-nu over 50+ vrouwen? 

We vroegen de Nederlandse vrouwen om associatiewoorden uit te kiezen die zij 

bij Nederlandse 50+ vrouwen vonden passen en die zij bij Afrikaanse 50+ 

vrouwen vonden passen. De woorden die zij kozen waren overwegen positief, 

zowel voor de Nederlandse als de Afrikaanse vrouwen. Hoewel de verschillen 

niet heel groot waren vonden de ondervraagde vrouwen dat Afrikaanse 50+ 

vrouwen initiatiefrijker en ondernemender zijn dan Nederlandse 50+ vrouwen. 

Nederlandse 50+ vrouwen vonden zij dan weer vaker maatschappelijk betrokken 

en gezelliger. Opvallend is dat maar heel weinig vrouwen aangaven dat de 

vrouwen uit beide werelddelen worden gewaardeerd om hun kennis en ervaring 

(Figuur 5). 



 
 

 
 
Figuur 5. Gekozen associatiewoorden voor Nederlandse en Afrikaanse 50+ vrouwen. Hoe meer het 
lijntje aan de buitenkant van het spinnenweb staat, hoe vaker het woord gekozen is.  

 

Wanneer expliciet gevraagd, gaf 24% van de ondervraagde vrouwen aan dat het 

zien van de documentaire, interviews of foto’s hun beeld van 50+ vrouwen heeft 

veranderd. De toelichtingen die zij daarbij gaven zijn hieronder vermeld. 

 Avonden te verzorgen over dit onderwerp 

 denk toch dat we onderschatten wat 50+ vrouwen voor onze maatschappij 

kunnen betekenen 

 Het gegeven dat vrouwen van 50+ waar ook ter wereld dezelfde talenten 

inzetten om hun doel te bereiken en iets willen betekenen voor de 

samenleving. 

 Ik had een schraler beeld, dat de vrouwen minder ontwikkeld waren en 

armer 

 Ik was mij niet bewust van de nauwe betrokkenheid van Nederlandse 

vrouwen met Afrikaanse vrouwen. 

 Kijk eens met andere ogen naar andere vrouwen. Respecteer andere 

culturen zonder vooroordeel. 

 Mijn beeld van de Keniaanse vrouw is positief verbeterd. Het beeld van  

nederlandse vrouw naar beneden bij gesteld. Zij zijn gewend in weelde te 

leven en vinden dat vanzelfsprekender. ( telt natuurlijk niet voor alle 

vrouwen!!) 

 voor nederlandse vrouwen niet heel erg, maar wel voor de afrikaanse 

vrouwen. ik zie in dat zij meer doen als wij denken om de emancipatie op 

gang te brengen 

 Vooral het ondernemende en zelfstandigheid. 

 ze kunnen heel veel betekenen voor de omgeving 

 



 
 

54% gaf daarnaast aan dat hun beeld van 50+ vrouwen niet veranderd is, en 

22% zegt niet te weten of het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen 

wereldwijd hun beeld van 50+ vrouwen heeft veranderd. 

 

Overeenkomsten & betrokkenheid 

De helft van de ondervraagde vrouwen zag overeenkomsten tussen henzelf en 

de Afrikaanse vrouwen. De meeste overeenkomsten relateerden aan 

maatschappelijke betrokkenheid, het beste willen voor het gezin en het 

algemene gevoel van vrouw zijn. Overeenkomsten in ondernemendheid, 

zelfstandigheid en doorzettingsvermogen werden wel genoemd, maar minder. 

Eén respondent benadrukte ook verschillen: Ik ben niet zo ondernemend als zij en 

ben meer product van een samenleving waarin alles al goed geregeld is. Ik vind hen in 

veel opzichten veel sterker en moediger dan ikzelf ben. Tabel 11 in de bijlage geeft 

een overzicht van alle antwoorden.  

 We vroegen de vrouwen of het kijken van de documentaire nog 

verandering heeft gebracht in de overeenkomsten die zij tussen henzelf en de 

Keniaanse vrouwen zien. 26% antwoordde dat dit inderdaad het geval was. 

Daarbij antwoordde 44% dat het project hun gevoel van betrokkenheid met 

deze vrouwen heeft vergroot (Tabel 6). De betrokkenheid uitte zich het meest in 

het nadenken over deze vrouwen, het delen van kennis, het doneren van geld of 

het doen van vrijwilligerswerk. 17% gaf aan wel betrokkenheid te voelen maar 

geen actie te ondernemen (Tabel 7). 

 
Tabel 6. Verandering in perceptie van Nederlandse vrouwen in het zien van overeenkomsten 
tussen henzelf en de Afrikaanse vrouwen uit het project, en de verandering in de mate van gevoel 

van betrokkenheid. 

 Overeenkomsten Betrokkenheid 

Meer 26% 44% 

Geen verschil  48% 29% 

Minder 2% 2% 

Niet ingevuld 24% 24% 

 
Tabel 7. Ranking van antwoorden op de vraag hoe de ondervraagde vrouwen het liefst uiting 
geven aan de betrokkenheid die zij voelen met Afrikaanse vrouwen. Vrouwen konden meerdere 
antwoorden geven.  

Uiting van betrokkenheid % 

vrouwen 

Ik denk na over vrouwen in Afrika 30% 

Ik deel mijn kennis of zou dat willen doen om deze vrouwen te 

ondersteunen 

18% 

Ik doneer geld of zou dat willen doen om deze vrouwen te ondersteunen 18% 

Ik voel betrokkenheid maar onderneem geen actie 17% 

Ik doe vrijwilligerswerk of zou dat willen doen om deze vrouwen te 

ondersteunen 

13% 

Ik zou wel iets meer willen doen om deze vrouwen te ondersteunen, maar 

niet per se door alleen maar geld te doneren, tenzij dat direct gaat naar 

de ondersteuning van deze vrouwen 

2% 

Ik voel geen betrokkenheid 2% 

 

 



 
 

Bekendheid met de Sustainable Development Goals (SDGs) 

De Verenigde naties hebben 17 doelen voor duurzame ontwikkeling opgesteld: 

de Sustainable Development Goals. Het project Sterke Verhalen van Sterke 

Vrouwen wereldwijd relateert aan doel 5 – achieve gender equality and empower 

all women and girls (gendergelijkheid en het versterken van de positie van 

vrouwen en meisjes). Wij vroegen de vrouwen van nu of zijn al bekend waren 

met SDGs, en of het project bij heeft gedragen aan hun kennis over de doelen. 

Hoewel maar 12% van tevoren al goed bekend was met de SDGs, gaf 39% dat 

na het zien van de documentaire, de foto’s of de interviews dat wel te zijn. Nog 

maar 2% antwoordde dat ze nog steeds geen idee hadden wat de SGDs zijn, 

terwijl dat 34% was voor de aanraking met het project (Tabel 8). 30% gaf 

bovendien aan meer informatie te gaan zoeken over de doelen (Tabel 9). 

 
Tabel 8. Impact van het project Sterke Verhalen van Sterke Verhalen op kennis van de Sustainable 
Development Goals. 

 Voor het 

project 

(alle 

responden

ten) 

Voor het project 

(alleen diegenen die 

met het project in 

aanraking zijn 

gekomen) 

Na het project 

(alleen diegenen 

die met het project 

in aanraking zijn 

gekomen) 

Een precies beeld 12% 15% 39% 

Wel eens van gehoord/enig 

idee 

24% 29% 32% 

Nog nooit van gehoord/nog 

steeds geen idee 

34% 32% 2% 

Niet ingevuld 30% 24% 24% 

Niet van toepassing   2% 

 

 
Tabel 9. De acties die de ondervraagde vrouwen ondernemen met betrekking tot leren over de 
Sustainable Development Goals. 

Actie mbt SDGs % vrouwen 

Meer informatie zoeken 30% 

Niks, ik hoef er niet meer over te weten of heb er geen tijd voor 10% 

Niks, ik weet er al veel over 20% 

Anders 10% 

Geen antwoord 30% 

 

 

Mogelijkheden tot wederzijds leren 

We vroegen de Nederlandse vrouwen of zij dachten dat Nederlandse vrouwen in 

het algemeen iets van de Keniaanse vrouwen in het project zouden kunnen 

leren. Veel antwoorden hierop hadden te maken met hoe de Keniaanse vrouwen 

in het leven staan: positivisme, het inzien van mogelijkheden en het 

doorzettingsvermogen, ondanks de moeilijke levensomstandigheden.  

Andersom vroegen we de Nederlandse vrouwen ook of de Keniaanse 

vrouwen iets van hen zouden kunnen leren. De antwoorden die zij hier op gaven 

gingen vooral over kennis en praktische zaken zoals kennis over 



 
 

ondernemerschap en omgaan met geld. In Tabel 12 en Tabel 13 in de bijlage 

staan alle gegeven antwoorden.  

 

  



 
 

Bijlage 
 

Omschrijving van de verandering in beeldvorming van Afrikaanse 

vrouwen – eigen woorden 

Kun je in je eigen woorden omschrijven hoe de verhalen van de vrouwen in 

Kenia jouw beeld van vrouwen in Afrika hebben veranderd? 

 
Tabel 10. Ondervraagde vrouwen beschrijven in hun eigen woorden hoe het project Sterke 
Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd hun beeld van vrouwen in Afrika heeft veranderd.  

 Beeld niet veranderd. 

 De film heeft mijn beeld niet veranderd, omdat ik niet blanco naar de film 

heb gekeken 

 Die hebben mijn beeld niet veranderd 

 Die hebben ze niet veranderd. Ik was al op de hoogte. 

 Het beeld is niet door de verhalen anders gewoden. Ik ken Afrika al meer 

dan 30 jaar 

 Het beeld is niet veel veranderd. 

 Het beeld van vrouwen in Afrika is niet zozeer veranderd, maar ik hoor nu 

ook over hun persoonlijke verhalen en dat maakt het anders. Ik ben vooral 

geschrokken van het feit dat vrouwen zó afhankelijk zijn van hun man en 

de normen in hun leefomgeving 

 ik had reeds een beeld en was bekens met hun omstandigheden 

 Ik heb er 3 jaar gewoond dus heb veel gezien en gehoord 

 Ik werk al 25 jaar in de wereldwinkel, dus ik ben er wel mee bekend 

 Mijn beeld van vrouwen in Kenia is door de verhalen van de incidentele 

vrouwen niet veranderd maar kloppen bij het beeld dat ik al had. 

 nee niet .t zijn krachtige vrouwen 

 Niet 

 niet  

 niet perse, er is genoeg verhaal te vinden over vrouwen in Afrika. Volg 

Maxima maar in haar werk rondom kleine kredieten 

 Niet veel verandert, kende al verhalen en ben er ook geweest.had 

Nederland.familie die daar woonde en werktezelfde 

 niet veranderd 

 niet veranderd, heb bewondering voor hen 

 Niet want ik weet dat er in Afrika sterke wonen 

 Niet zoveel, veel waardering  

 Nou eigenlijk heb ik altijd wel gedacht dat de vrouwen daar heel krachtig 

zijn. 

 Voor mij zijn het bekende vrouwen, dus mijn beeld is niet veranderd.  

 Afrika leven ze nog dicht bij de natuur.Goed uitgangspunt. Microkrediet is 

een uitkomst om ze op weg te helpen. 

 best veel, je denkt toch dat ze er gedeeltelijk zelf voor kiezen en dat ze het 

ook wel oke vinden. het staat zo in contrast met wat je hier beleeft, dat het 

niet in je opkomt dat er ook zo geleefd kan worden. en met zo weinig 

rechten, zoveel bereiken, daar heb ik veel respect voor. 

 dat ze heel krachtig zijn 



 
 

 De kracht, creativiteit en het doorzettingsvermogen om onder de macht 

van de man uit te komen heeft me echt aangegrepen. 

 deze vrouwen zetten hun taleneten in en dat vond ik mooi om te zien 

 Door deze beelden heb ik gezien dat er inderdaad vrouwen zijn die door 

stimulering en projectondersteuning zelf 'vechten' voor een beter bestaan. 

 echt sterke vrouwen 

 Het is mij nog duidelijker geworden waar deze vrouwen voor strijden en 

welke strijd zij moeten aangaan 

 het zien  

 Het zijn vrouwen die niet alleen maar bezig zijn met overleven, maar die  

binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn nieuwe dingen creëren. 

 Hoemeer er geinvesteerd wordt in ontwikkeling/zelfontplooing hoe 

gezonder Afrika wordt  

en uiteindelijk ook minder kans op landverhuizingen. 

 Ik ga ervan uit dat de ontwikkeling van vrouwen ook daar aan de gang is. 

 ik zie ze nu meer als zelfstandige vrouwen, terwijl ik ze voordien als 

passieve vrouwen zag die het lot over zich heen lieten komen 

 Moeilijk denk dat er war vooruit gang inzit  

 Mooi dat ze in staat zijn om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en zo 

powervrouwen worden! 

 Sterke vrouwen 

 Sterke vrouwen die net als wij opkomen voor hun rechten en van hun 

kinderen. 

 Veel van hen leven in slechte omstandigheden, niet alleen armoede, maar 

bijvoorbeeld ook mishandeling door hun man. Ik vind het knap dat een 

aantal van hen de kracht heeft om daar aan te ontsnappen. 

 Vrouwen in Afrika zijn in deze verhalen sterke vrouwen 

 Wat een prachtige sterke vrouwen, die net zo zijn als jij en ik, alleen de 

pech hebben in een werelddeel te zijn geboren waar het leven een stuk 

minder makkelijk is. 

 Ze hebben het beeld wel veranderd 

 ze zijn sterk 

 Zijn slim en sterk 

 

Overeenkomsten 

 
Tabel 11. Overeenkomsten die Nederlandse vrouwen tussen henzelf en de Afrikaanse vrouwen en 
het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd zien.  

 Betrokkenheid met de samenleving 

 bij 50 houdt het leven niet op  

 Dat we allemaal vrouw zijn geeft gevoel van solidariteit. Vinden ook 

dezelfde zaken belangrijk.  

 De kracht van vrouwen  

 Dingen die leiden tot verbeteringen in de samenleving aanpakken. 

 doorzettingsvermogen en daadkracht. je niet uit het veld laten slaan of 

geen "nee"laten verkopen 

 hard werken 

 krachtig 



 
 

 Maatschappelijk betrokken 

 Maatschappelijk betrokken. Vooruitstrevend.  

 Nadenken wat je zelf aan ontwikkeling van vrouwen kan doen. Initiatief 

nemen. 

 nemen van de eigen rol  

 Nieuwsgierig en leergierig 

 Op komen voor het gezin. Willen dat de kinderen het beter krijgen dan zij 

zelf. Dat was in de jaren 50/60 in Nederland ook zo!! 

 Problemen oplossen 

 Vechten voor vrouwenzaken 

 vrouwen blijven vrouwen ,maar de omstandigheden zijn wel heel erg 

verschillend 

 Vrouwen hier en daar worden in hun ruimte begrensd door culturele 

waarden en door hoe de samenleving in elkaar zit, waarbij mannen een 

dominantere rol spelen dan vrouwen 

 Vrouwen zijn altijd de spil waar het gezin om draait, daar werken ze voor, 

daarvoor maken ze zich sterk en daar plukt de samenleving de vruchten 

van 

 We hebben dezelfde  belangen alleen wij krijgen meer kansen door minder 

grote afstanden en beter openbaar vervoer. 

 We zijn allebei vindingrijk 

 We zijn allemaal op zoek naar de beste manier om ons leven in te richten, 

voor onszelf en onze kinderen. 

 weken aan een toekomst en carrière 

 Willen vooruitgang 

 Ze willen vooruitgang, en het beste voor hun kinderen. 

 zeer ondernemend 

 Zelfde soort vrouwen. 

 Zelfstandig willen zijn, financieel onafhankelijk van je partner. 

 Zorgzaamheid en maatschappelijk 

 

 Tegenstelling: 

 Ik ben niet zo ondernemend als zij en ben meer product van een samenleving 

waarin alles al goed geregeld is. Ik vind hen in veel opzichten veel sterker en 

moediger dan ikzelf ben. 

 

 

  



 
 

Wederzijds leren 

Is er iets wat Nederlandse vrouwen zouden kunnen leren van vrouwen in Afrika? 

 
Tabel 12. Wat Nederlandse vrouwen kunnen leren van vrouwen in Afrika 

 Openlijk  

 Ook als er weinig kansen zijn het initiatief nemen om aan te pakken 

 Is weer individueel afhankelijk 

 Doorzetten 

 optimisme 

 Er zijn altijd mogelijkheden, hoe beperkt dan ook, om een stukje eigen 

leven in te vullen. Het is de moeite waard om daar energie en tijd in te 

stoppen. 

 Dat niets vanzelf komt en eignelijk alles mogelijk is als je maar doorzet. 

 veelal hun vechtlust en zelfstandigheid 

 Zelf ontplooing van vrouwen is niet afhankelijk van de man. 

 Weet ik niet 

 blijmoedigheid 

 tevreden zijn met wat je hebt 

 vrolijker zijn, warmere uitstraling en iets gezelliger overkomen 

 Positief zijn. Optimisme.  

 De omstandigheden in Afrika zijn zwaarder en desondanks proef ik veel 

optimisme en positivisme bij de vrouwen. Daar zouden we een voorbeeld 

aan kunnen nemen 

 nog geen antwoord op, maar ik ga er zeker over nadenken 

 Doorzettingsvermogen en het vermogen om positief te blijven kijken naar 

de toekomst en de overtuiging te hebben dat je ook onder slechte 

omstandigheden iets goeds van je leven en je omgeving kunt maken als je 

je er maar voor blijft inzetten. 

 geen idee 

 Vrouwen kunnen altijd en overal in de wereld van elkaar leren . In elke 

cultuur zitten dingen waar je als buitenstaander nog nooit over nagedacht 

hebt.  

 Minder materie aanschaffen en tevreden zijn 

 een vergelijking voelen van nederlandse vrouwen ( van vlak na de oorlog ) 

zou wellicht meer  

compassie kunnen oproepen  ,wij zijn te verwend . 

 kijken hoe goed wij het hebben 

 Meer humor. 

 Leren om van niets iets te maken. 

 niet snel opgeven 

 Niet opgeven 

 doorzettingsvermogen 

 nee 

 Doorzetten, niet klagen 

 Levenskracht die de vrouwen hebben en altijd vrolijk. 

 Zuinig omgaan met water. 



 
 

 Ondernemend, interesse 

 vast wel 

 Zou het niet weten 

 

Is er ook iets wat vrouwen in Afrika zouden kunnen leren van Nederlandse vrouwen?  

 
Tabel 13. Wat Afrikaanse vrouwen kunnen leren van Nederlandse vrouwen 

  gewoon volhouden  

 Denk het zeker 

 Samen werken 

 misschien het meer delen van kennis en ervaring! 

 Dat vrouwen niet overal op de wereld dezelfde positie in de samenleving 

krijgen als in Kenia en dat het niet vanzelfsprekend is dat je als vrouw in 

Kenia in zo'n ondergeschikte positie zit. 

 Dat vind ik lastig 

 Dat wij ook moeten werken voor ons bestaan 

 De kennis van vele zaken. 

 Weet ik niet 

 Doorzetten 

 vooruitkijken, plannen 

 weet ik even niet 

 Onafhankelijkheid. 

 praktische kennis over allerlei zaken die hen zouden kunnen helpen 

 nog geen antwoord op, maar ik ga er zeker over nadenken 

 Kennis over ondernemerschap en kennis over allerlei zaken waaraan 

gebrek is in Afrika, dus ondersteuning 

 netwerken 

 Zeker, maar ik ben bang als zij onze "weelde" zouden leren kennen dat zij 

erg jaloers op ons zouden zijn.  Dus niet alleen kennis nemen van maar 

daadwerkelijk helpen/leren  uit hun vaak uitzichtloze situatie te lkomen 

 Nee 

 zie hierboven ,over en weer 

 blijven doorzetten. 

 Zaken gestructureerd aanpakken. 

 Info over mogelijkheden om eigen ondernemingen op te starten om de 

positie van vrouwen te verbeteren. 

 met geld omgaan 

 informatie verzamelen door middel van overdracht. 

 organisatie 

 meer economisch denken 

 Ondernemend zijn 

 studie en die toepassen in hun cultuur. 

 Dat hun mannen mee participeren binnen het gezin. 

 Omgaan met geld, hygiëne, kinderverzorging 

 vakkennis . Wel aansluiten bij hun cultuur 

 Weet ik niet 

 


