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1. Achtergrond Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen 

wereldwijd 
 

Bewustwordingsproject door Melania en Vrouwen van Nu 

 

Stichting Melania en Vrouwen van Nu hebben een subsidie van ruim € 36.000 ontvangen 

voor het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd. De subsidie komt uit 

het Europese programma Frame Voice Report dat tot doel heeft om het draagvlak voor 

de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bevorderen onder 

Europese burgers.  

 

Stichting Melania en Vrouwen van Nu richten hun project op duurzaam ontwikkelingsdoel 

5: het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Beide 

organisaties hebben in Nederland een achterban die voornamelijk uit vrouwen van 50+ 

bestaat. Bij deze achterban leeft vaak nog het beeld dat vrouwen in ontwikkelingslanden 

een achterstandspositie hebben en in een slachtofferrol verkeren doordat ze in grote 

armoede leven. Dat is het beeld dat namelijk jarenlang door de media is geschetst. 

Frame Voice Report wil dit beeld kantelen en legt juist de nadruk op de andere - 

positieve -  kant van verhaal, verteld door de mensen in de ontwikkelingslanden zelf. 

 

Met het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd willen Stichting Melania 

en Vrouwen van Nu laten zien dat vrouwen van 50+, hier en daar, in staat zijn om het 

heft in eigen hand te nemen en vaak een krachtige rol spelen binnen hun gezin en 

gemeenschap. Dit project toont aan dat ondanks de grote verschillen in 

levensomstandigheden er ook grote overeenkomsten zijn in de positie van 50+ vrouwen 

hier in Nederland en daar in Afrika. 

 

De opbrengst van het samenwerkingsproject bestond uit een serie interviews, een 

fotoreeks van de tien vrouwen uit het project en een documentaire. De interviews, foto's 

en documentaire vertellen de verhalen van tien vrouwen uit Kenia en Nederland in woord 

en beeld. De kernboodschap is dat vrouwen wereldwijd met hun kracht en persoonlijk 

leiderschap bijdragen aan een betere wereld te beginnen in hun lokale omgeving. 

Stichting Melania en Vrouwen van Nu hopen dat er door dit project niet alleen een ander 

beeld, maar ook meer verbondenheid en betrokkenheid zal ontstaan. 

 

Het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd wordt gefinancierd vanuit 

het Subsidieprogramma Frame Voice Report van de Europese Unie. 

  



2. Stappenplan: hoe organiseer ik een bijeenkomst 
 

Voor het organiseren van een online bijeenkomst rondom het project Sterke Verhalen 

van Sterke Vrouwen wereldwijd, kun je onderstaande stappen doorlopen. 

 

2.1 Werkgroep 

Zorg dat er een werkgroep is die een bijeenkomst wil organiseren rondom het thema 

Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd. Maak samen een eerste afspraak. 

 

2.2 Bepaal de datum 

Bespreek samen op welke datum en tijd de bijeenkomst wordt georganiseerd.  

 

2.3 Installeer Zoom 

De online toolkit is uitstekend in te zetten via een online platform zoals Zoom. Leer als 

organisator het programma kennen of volg een training die door Vrouwen van Nu wordt 

aangeboden. Het platform maakt het mogelijk om samen de online toolkit te gebruiken 

zonder fysiek bij elkaar te hoeven zijn. Vanaf 29 juni 2020 organiseert Vrouwen van Nu 

voor haar leden trainingen om te leren werken met Zoom. Ben je geïnteresseerd, neem 

dan contact op met het landelijk bureau (bureau@vrouwenvannu.nl). 

 

2.4 Invulling programma 

Zorg voor sprekers, ze moeten iets hebben met het thema.  Onderzoek of het mogelijk 

is om iemand uit te nodigen voor de Zoom-sessie die een krachtige rol speelt binnen 

haar gezin en gemeenschap.  Tijdens de Zoom-bijeenkomst kan zij haar persoonlijke 

verhaal vertellen of iemand die met eigen ogen heeft gezien of heeft meegemaakt hoe 

vrouwen dat in Afrika doen. Een van de voor het project geïnterviewde vrouwen van nu 

kan ook gevraagd worden om een bijdrage te leveren. 

Laat een film zien. Gezamenlijk kan naar de documentaire Sterke Verhalen van Sterke 

Vrouwen wereldwijd worden gekeken of kan aangegeven worden hiernaar te kijken 

voordat de bijeenkomst start. Ook kan de online fototentoonstelling bekeken worden en 

kunnen de 10 interviews met Nederlandse en Keniaanse vrouwen gelezen worden. 

Lees hier het volledige interview Bernadette en Marjon. 

Lees hier het volledige interview van Esther en Diana. 

Lees hier het volledige interview van Crescentia en Mientje. 

Lees hier ook het interview van Nongisha en Ank. 

Lees hier ook het interview van Jane en Nelleke. 

Denk aan een interactief deel. Op basis van een vragenlijst kunnen onderwerpen 

gerelateerd aan het project worden besproken en kan er gediscussieerd worden over de 

onderwerpen. Je kunt ook een aantal stellingen maken die je kunt gebruiken voor 

discussie tussen de deelnemers. Als je gebruik maakt van Zoom, dan kun je deelnemers 

in subgroepen met elkaar laten praten over de onderwerpen uit de vragenlijst. 

https://www.youtube.com/watch?v=cbQcrfqjQgc
https://photos.google.com/share/AF1QipOR1-1eRpwCN5jzLNYEyM7bgarGY6xKH-SgjG3iBdTa2UDBhwwvwzu6Pxh5yKPHhQ?key=ckVaQVhqdmJHMV9mdkdPUHRkXzBUa2tGd1JLZEtR
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-interview-bernadette-en-marjon
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-interview-esther-en-diana
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-interview-crescentia-en-mientje
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-interview-nongisha-en-ank
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-interview-jane-en-nelleke


2.5 Kosten 

Maak afspraken over het beschikbare budget en een begroting van de kosten. Maak het 

event zo laagdrempelig mogelijk, door bijvoorbeeld de deelnemerskosten zo laag 

mogelijk te houden. Bij deze online toolkit via Zoom hoeft je geen rekening te houden 

met locatiekosten. Wel kan het zo zijn dat gasten een bijdrage vragen voor hun 

deelname.    

 

2.6 Uitnodiging/ Save The Date 

Stuur ruim van tevoren een Save The Date met daarin het thema van de avond, de dag 

en de tijdsperiode. Stuur ook de link naar de Zoom-bijeenkomst naar de sprekers/gasten 

en deelnemers. Mocht er al een programma bekend zijn, stuur deze dan mee. Mensen 

kunnen de dag dan vrij houden in hun agenda. Vermeld de online bijeenkomst op de 

website en deel het op sociale media. Zorg dat mensen weten van de online bijeenkomst. 

Stuur minimaal een maand van tevoren een uitnodiging. Stuur de aanwezigen een week 

van tevoren het definitieve programma toe. 

 

2.7 PR online bijeenkomst  

Bedenk een pakkende titel voor je event. Kort maar krachtig met een duidelijke 

boodschap.  

Pr voor de bijeenkomst: Zoals eerder vermeld, maak gebruik van de website en social 

media kanalen om de bijeenkomst aan te kondigen. Maak een event aan op Facebook. Zo 

kun je ook mensen uitnodigen voor het event en kun je nieuwe informatie over de 

bijeenkomst communiceren, zoals programmawijzigingen. Laat iedereen zich wel apart 

aanmelden voor de bijeenkomst via e-mail zodat je weet wie zich aan hebben gemeld en 

je gelijk het e-mailadres hebt om de uitnodiging voor de Zoom-bijeenkomst naartoe te 

sturen. Naar alle aanmelders kan er een uitnodiging gestuurd worden. Hiermee voorkom 

je dat ongewenste niet-leden kunnen inloggen. Stel de sprekers/gasten voor op Social 

Media. Schrijf wie ze zijn, waar gaan ze over vertellen. Maak ook gebruik van foto’s 

(vraag van te voren of de spreker/gast een foto kan aanleveren en of je het mag 

gebruiken voor social media doeleinden). Stel vragen op social media, bijvoorbeeld of 

geïnteresseerden zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst of welke vragen ze 

hebben over het thema.  

Tijdens de bijeenkomst: Deel informatie over de bijeenkomst, zoals de opening of een 

quote van de spreker.  

Na de bijeenkomst: Bedank via social media de sprekers/gasten en de deelnemers. 

Plaats ook een foto bij het bericht. Vraag aan deelnemers een reactie op de bijeenkomst 

die je via social media kan delen. 

Publiceer een kort impressie verslag van de bijeenkomst op de website met enkele foto’s. 

 

2.8 Voorbereidingen sprekers  

Zorg dat je voor de online bijeenkomst telefonisch contact hebt met de sprekers/gasten. 

Vraag sprekers vooraf wat er voor nodig is om de presentatie te geven en of ze bekend 

zijn met Zoom. Vraag ook of ze een PowerPoint presentatie gaan geven.  



Stuur sprekers enkele dagen voor de bijeenkomst een laatste e-mail waarin je ze vraagt 

de laatste keer te bevestigen dat ze komen en stuur ze de link naar de Zoom-

bijeenkomst. Vraag een tel. nummer en geef je eigen tel. nummer.  

Stuur het complete programma, inclusief hoe laat ze verwacht worden in te loggen. Een 

spreker verdient een woord van dank en een kleinigheid. Een kleinigheidje kun je 

achteraf altijd naar de spreker opsturen of een dag voor de bijeenkomst opsturen zodat 

ze het op de dag van de bijeenkomst ontvangen. 

 

3. Vragen en discussie  
 

3.1 Vragenronde 

De vragen uit de vragenronde kun je vooraf in Zoom programmeren. Deelnemers krijgen 

de vragen op hun scherm te zien en kunnen hun antwoorden invullen. Aan het einde van 

de vragenronde wordt de uitkomst van alle ingevulde vragen op het scherm getoond en 

kunnen deze besproken worden, al dan niet in subgroepen.  

 

1. Welke woorden passen voor jou het best bij de Keniaanse vrouwen als je hun 

verhalen ziet of leest? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Betrokkenheid 

o Afstandelijkheid 

o Medelijden 

o Bewondering 

o Ongemak 

o Nieuwsgierigheid 

o Optimisme 

o Onverschilligheid 

o Verrassing 

o Moedeloosheid 

 

2. Wat is jouw beeld van Nederlandse 50+ vrouwen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Zorgzaam 

o Energiek 

o Passief 

o Gewaardeerd om kennis en ervaring 

o Uitgeblust 

o Ondernemend 

o Te oud om nog een nieuwe carrière te beginnen 

o Maatschappelijk betrokken 

o Initiatiefrijk 

o Gezellig 

o Conservatief 

o Vooruitstrevend 

 

3. Wat is jouw beeld van Afrikaanse 50+ vrouwen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Zorgzaam 



o Energiek 

o Passief 

o Gewaardeerd om kennis en ervaring 

o Uitgeblust 

o Ondernemend 

o Te oud om nog een nieuwe carrière te beginnen 

o Maatschappelijk betrokken 

o Initiatiefrijk 

o Gezellig 

o Conservatief 

o Vooruitstrevend 

 

4. Heeft het zien van de documentaire of het lezen van de interviews jouw beeld van 

50+ vrouwen veranderd? 

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

 

5. Zie je overeenkomsten tussen jezelf en vrouwen in Afrika? * 

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

 

3.2 Discussievragen 

De discussievragen worden door de gespreksleider van de bijeenkomst gesteld. Als 

iemand iets wil zeggen kan zij haar hand opsteken en kan de gespreksleider de 

deelnemer het woord geven. Ook over deze vragen kan eerst in subgroepen worden 

gesproken. 

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

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

vrouwen? Zo ja, beschrijf wat. 

3. Kun je in je eigen woorden omschrijven hoe de verhalen van de vrouwen in Kenia 

jouw beeld van vrouwen in Afrika hebben veranderd? 

4. Welke drie woorden vind jij het meest bij vrouwen in Afrika passen? Gebruik je 

eigen woorden. 

5. Welke drie woorden vind jij het meest bij vrouwen in Nederland passen? Gebruik 

je eigen woorden. 

 

4. Meer lezen en links 
Stichting Melania https://melania.nl/ 

Frame Voice Report https://www.framevoicereport.org/nl/ 

Algemene informatie over het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd 

https://vrouwenvannu.nl/landelijk/bewustwordingsproject-sterke-verhalen-van-sterke-

vrouwen-wereldwijd-door-melania-en  

https://melania.nl/
https://www.framevoicereport.org/nl/
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/bewustwordingsproject-sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-door-melania-en
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/bewustwordingsproject-sterke-verhalen-van-sterke-vrouwen-wereldwijd-door-melania-en

