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‘ Ondernemerschap  
  is een belangrijk 
   instrument om  

 onafhankelijk en  

     vrij te zijn’
josette dijkhuizen
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2 – voorwoord van de voorzitter

Namens Agriterra word ik ingezet als 
agripooler/expert. Dat betekent dat ik vanuit 
Kathmandu doorreis naar het binnenland, 
naar de coöperatie Dumarwana in het district 
Bara. Ik ga hen helpen met het opzetten van 
hun HR-organisatie. De coöperatie waar ik 
naar toe ga heeft bijna 95% vrouwelijke leden. 
Hoe toepasselijk om als Vrouw van Nu straks 
daar te zijn. 

Mooi werk om te doen: delen van dat wat je 
kunt en bijdragen aan groei en mogelijkheden  
voor de mensen daar. En met een hoofd vol 
mooie, nieuwe indrukken weer naar huis 

komen. Rijkdom vind ik het. Met 
ook best een beetje gezonde span-
ning. Om alleen te reizen, te werken 
met mensen die je nog niet kent, 
van wie je de taal niet spreekt. En 
hopen dat je toch echt verschil kunt 
maken.

Als Vrouwen van Nu zijn we foun-
ding mother van Agriterra, samen 

met onder meer LTO Nederland. Inmiddels 
bestaat deze organisatie 20 jaar.

Eind 2017 hebben we als landelijk bestuur 
een dag doorgebracht met de Vrouwen van 
Nu die ons vertegenwoordigen op een aantal 
belangrijke thema’s, waaronder Women for  
Water Partnership (WfWP), Associated 
Country Women of the World (ACWW), het 
Kennisnetwerk Textiel en ook Agriterra. Het 
was goed om met elkaar de thema’s te delen. 
We constateerden dat dit onderwerpen zijn 
waar we in onze vereniging, met jou en jullie, 
veel meer betekenis aan kunnen geven. Met 
regelmatige informatie en wellicht ook een 
werkpakket voor de afdelingen en provincies, 
willen we zorgen dat deze onderwerpen meer 
onder de aandacht komen. 

Onze samenwerking met Agriterra willen we 
verder verdiepen. Wij hebben een vereniging 
met veel energieke vrouwen, en wat te den-
ken van de dochters en schoondochters of de 
buurvrouwen? Het is reuze interessant voor 
vrouwen die hun kennis en vakvrouwschap 
graag ook breder inzetten om agri pooler 
te zijn. Kortom een win-win lijkt het, voor 
ons om meer inhoud te geven aan Vrouw 
van Nu zijn, voor Agriterra door het aantal 
 vrouwelijke agripoolers te vergroten en voor 
de coöperaties, dat spreekt voor zich. 

Nieuwsgierig? Er is in mijn optiek een veelheid 
van onderwerpen waarin wij, jij, vanuit onze 
vereniging wezenlijk kunnen bijdragen.
Binnenkort deel ik graag mijn ervaringen met 
jullie over Nepal, ongetwijfeld in kleurrijke 
beelden. Nu ben ik eerst Vrouw van Nu op 
een missie: next stop Kathmandu!

Margreet Oostenbrink,

Voorzitter Vrouwen van Nu

next stop

kathmandu
Ben je weleens in Nepal geweest? Terwijl ik dit schrijf heb 

ik mijn reis nog voor de boeg. Naar Kathmandu. Alleen de 

naam al spreekt tot de verbeelding. Ik zie de talloze kleurrijke 

vlaggetjes tegen het wit van de bergen en de intens blauwe 

lucht voor me. Toepasselijk voor ons thema dit jaar, kleurrijk. 

Ik heb geen idee of ik die vlaggetjes zelf echt ga zien en in 

hoeverre ik de majestueuze bergen in ga. Ik ga tenslotte niet 

op reis, maar op missie.
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4 - nieuws uit eigen huis

Nederland 
waterland: 
in onze hele 
geschiedenis 
is water altijd 
en overal een 
bedreiging 
geweest. 
Maar het feit 
dat grote 
delen van ons 
land onder de 
waterspiegel 
liggen heeft 
ook zijn voor-
delen. Om 
ons vaderland 

te beschermen tegen vijanden hebben wij 
door de eeuwen heen gebruikgemaakt van 
datzelfde water. We konden grote stukken 
land onder water zetten om zo een vijandige 
opmars te vertragen. De vele ‘waterlinies’ 
hebben inmiddels hun nut verloren. Toch zijn 
de restanten of vakkundig gerestaureerde 
linies op veel plekken nog goed te zien.  
Bovendien is het er mooi wandelen. Vanaf de 
dijkjes heeft de wandelaar prachtig uitzicht 
over het omringende land. In deze gids staan 
wandelingen rondom negen uiteenlopende 
waterlinies die samen een goed beeld geven 
van de verdediging van ons vaderland.

Wij mogen vier exemplaren weggeven.  
Wil jij kans maken, stuur dan een e-mail  
naar winactie@vrouwenvannu.nl o.v.v.  
‘wandelgids’ en naam en adres. ¶

16-daagse rondreis door 
Suriname 9-24 oktober
Tui Reizen op Maat organi-
seert deze reis speciaal voor 
RVAJ. Suriname, een smelt-
kroes van culturen. We ver-
kennen Paramaribo, bezoeken 
plantages en varen over de ri-
vieren met traditionele boten. 
Ook gaan we de indianen 
ontmoeten die in het regen-
woud leven. Misschien lukt 
het om dolfijnen en brulapen 
te zien. We wandelen naar 
het dorp Gunsi. Onderweg 
komen we langs kostgrond-
jes met diverse gewassen van 
lokale bewoners. Gaandeweg 
leren we de geschiedenis 
van het land kennen. Verder 
gaan we zelf groenten pluk-
ken en een lunch bereiden en 
kun je meemaken hoe verse 
vis gerookt wordt. Ook een 
nachtelijke vaartocht in het 
regenwoud onder de mooie 
sterrenhemel is een belevenis. 
Een bezoek aan New Lombe 
is een reis terug in de tijd: je 
ervaart een klein stukje Afrika 
(van 300 jaar geleden) in de 
jungle van Suriname.

Winactie: 
wandelgids 
langs de 
waterlinies
De wandelgids Lopen langs 

linies voert de cultuurhistorisch 

geïnteresseerde wandelaar langs 

de vele waterlinies van Nederland.

reizen voor de 
vrouw met aandacht 
voor jou

De richtprijs voor deze reis is € 3.450,00 op 
basis van halfpension, de meeste lunches en 
een gedeelde tweepersoonskamer. Toeslag 
voor een eenpersoonskamer is € 450,00 (be-
perkt beschikbaar). We overnachten in een 
hotel, een cabana, een resort en een lodge.

Inclusief: vluchten Amsterdam – Parama-
ribo met KLM. Vervoer in Suriname conform 
programma, excursies, entreegelden, meeste 
fooien, voorlichtingsmiddag, reünie, brand-
stoftoeslag*, luchthavenbelasting*, heffin-
gen*.
Exclusief: reis- en annuleringsverzekering,  

calamiteitenfonds.

Opgave en informatie:
Angeline Beukema toe Water:  

06-53937335/ 

angeline.rvaj@gmail.com

Na 1 maart 2018: 

Marianne Meekers 06-20621208/ 

sluisvd124@hotmail.com

Je vindt het reisprogramma en de planning voor 

2019 op rvajreizen.wixsite.com/ 

reizenmetvrouwenrvaj en op  

www.vrouwenvannu.nl ¶
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iets anders
Leuk dat een aantal lezers ons een e-mail heeft 

gestuurd met complimenten over het ledenma-

gazine in ‘nieuwe stijl’. Deze editie heeft ook een 

aanpassing, en dat is een dikkere papiersoort. 

Daarmee krijgt het Vrouwen van Nu-magazine 

ook een andere uitstraling. 

Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, 

maar we hopen dat jullie de vier edities die in 

2018  uitkomen weer met net zoveel plezier 

 zullen lezen als in voorgaande jaren. ¶

In een reeks sleutelscènes 
voert Nelleke Noordervliet in 
Aan het eind van de dag haar 
hoofdpersoon terug naar 
de jaren zeventig-tachtig, 
naar Suriname en de DDR. 
 Katharina Donker, ex-minis-
ter en auteur van twee best-
sellers over politiek en de 
rol van de vrouw, krijgt het 
verzoek mee te werken aan 
haar eigen biografie. Ze wil 
niet. Ze voert gesprekken met 
haar aspirant-biografe, maar 

Mijn puberdochter is erg creatief. Ze uit dat vooral 
in haar grote hobby: het maken van muzikale videoclips. En 
een echte puberdochter heeft natuurlijk ook een idool. Haar 
idool is een ‘You Tube-er’. Een Amerikaanse jongen van 16 jaar 
die via zijn eigen You Tube-kanaal tegen zijn miljoen volgers 
praat. Voornamelijk Amerikaanse fans. 
Als bevooroordeelde moeder vind ik natuurlijk dat mijn 
 dochter leuke en creatieve filmpjes maakt. Maar ik ben niet 
de enige die dat vindt. Het Amerikaanse idool volgt mijn 
dochter nu op haar account en geeft ook reacties op haar 
clips. En dat niet alleen. Hij heeft haar zelfs een keer gebeld 
tijdens een van zijn live uitzendingen. Nu hoorde ik dat pas de 
volgende ochtend. Vanwege het tijdverschil was dit op een 
tijdstip waarop ik dacht dat ze al lang sliep. “Je raadt nooit 
wat ik heb meegemaakt!”. Dat had ik inderdaad nooit gera-
den. Haar vriendinnen zijn jaloers. Hij kent joú gewóón. Hoe 
doe je dat?!  
Ja, hoe doe je dat? 
Door te doen wat je leuk vindt, waar je je fijn bij voelt, je hart 
te volgen en waar je vol passie voor gaat. 

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt voor 
Vrouwen van Nu. Ik heb met veel enthousiasme onder 
andere aan het ledenmagazine gewerkt. Het magazine heeft 
een behoorlijke gedaantewisseling ondergaan en het was bij-
zonder om bij dit proces betrokken te zijn. Tijdens de laatste 
provinciale redactievergadering was het ook leuk om te erva-
ren hoe betrokken iedereen van de provinciale redactie is. Het 
is dan ook wel een raar idee dat als jullie deze column lezen, 
ik niet meer bij Vrouwen van Nu werk. Ik ga op een andere 

plek mijn talenten benutten en de 
ervaringen die ik binnen  Vrouwen 
van Nu heb opgedaan met me mee-
nemen. Ik wil iedereen bedanken en 
wie weet tot ziens! ¶

hoe doe  
    je dat?

Van de redactie
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Anouska Kroon,

beleidsmedewerker PR & Communicatie

Win nieuwe 
roman van 
nelleke 
noordervliet

herinneringen dringen zich 
steeds meer aan haar op. Wat 
wil ze per se niet kwijt aan de 
biografe? Wat is te persoon-
lijk? Wat is te pijnlijk? Katha-
rina kijkt naar haar rol als 
dochter, echtgenote, vriendin, 
politica, publiek figuur. En 
moeder. Ze ontmaskert leu-
gens en illusies die zij en haar 
generatiegenoten hebben 
aangehangen en maakt de 
rekening op van een leven vol 
goede bedoelingen en tragi-
sche uitkomsten. 
Geschreven met de analyti-
sche blik van een historicus, 
met psychologische finesse en 
ironisch stoïcijns zelfinzicht, 
is Aan het eind van de dag een 
grootse roman over ouder 
worden, falen en doorleven.

Wij mogen drie exemplaren 
weggeven! Wil jij kans maken 
op deze prachtige roman, 
stuur dan een e-mail o.v.v. 
‘Nelleke’, en je naam en  
adres naar  
winactie@vrouwenvannu.nl. ¶
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Sinds 2015 vindt rondom Internationa-
le Vrouwendag de Vrouwen van Nu Vrouwen-
week plaats, dit jaar van vrijdag 2 tot en met 
vrijdag 9 maart. Kleurrijk, het Vrouwen van 
Nu jaarthema 2018, staat deze week centraal 
in de activiteiten en evenementen.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
Het is nog steeds nodig om aandacht te 
vragen voor de positie van vrouwen in de 
samenleving, ook in Nederland. Er hebben 
veel positieve veranderingen plaatsgevonden 
de laatste eeuw. Om een paar voorbeelden 
te noemen: sinds 1919 hebben vrouwen al-
gemeen kiesrecht; vrouwen zijn sinds 1956 
niet meer ‘handelingsonbekwaam’ vanaf het 
moment dat ze trouwen; de achterstand van 
vrouwen op universiteiten en hogescholen 
is ingehaald en de kloof tussen de arbeids-
participatie van vrouwen en mannen wordt 
kleiner. 
Maar we zijn er nog niet. Op de ranglijst 
van landen met gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen is Nederland van de 16de naar 
de 32ste plaats gezakt. De ongelijkheid in 
inkomen en politieke macht is in ons land 
zelfs toegenomen. 

Deze ontwikkeling onderstreept de noodzaak 
om in georganiseerd verband de stem van 
vrouwen te laten horen en op te komen voor 
het benutten van de talenten van vrouwen. 
Hier zet Vrouwen van Nu zich voor in.

Volop activiteiten
Van 2 tot en met 9 maart vinden in het 
hele land vrouwenweekactiviteiten plaats. 
Deze worden georganiseerd door provinci-
ale en lokale afdelingen van Vrouwen van 
Nu.  Iedereen die een activiteit organiseert 
rond  Internationale Vrouwendag en het 
thema Kleurrijk roepen we op om deze aan 
te melden voor de Vrouwenweekagenda 
 (vrouwenvannu.nl/ 
agenda-vrouwenweek). Zodoende creëer je 
een groter bereik. Ook niet-leden kunnen  
activiteiten aanmelden.

Kleur en inspiratie: Vrouwenweekevent
Op vrijdag 2 maart vindt het Vrouwen van Nu 
Vrouwenweekevent 2018 plaats. De locatie is 
prachtig: een monumentaal 19e eeuws kerk-
gebouw in het centrum van Utrecht. Het 
jaarthema wordt in het programma op ver-
schillende manieren ingevuld.

Vier de Vrouwenweek mee met

6 

110 jaar geleden vond op 8 maart in New York de eerste staking door vrouwen plaats als protest 

tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Deze datum is de geschiedenis 

ingegaan als Internationale Vrouwendag, de dag waarop vrouwen hun strijdbaarheid tonen voor 

gelijke rechten voor alle vrouwen overal op de wereld. In Nederland gebeurt dat sinds 1912.  

Ook Vrouwen van Nu viert deze dag volop.

vrouwen van nu
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Kleurrijk kan verwijzen naar variatie en diver-
siteit. Het draait om het vieren van de ver-
schillen in plaats van zoeken naar meer van 
hetzelfde. Kleurrijke vrouwen zetten zich in 
voor meer (acceptatie van) culturele diversi-
teit, voor generatieleren in plaats van genera-
tieconflicten, voor het samenwerken met 
mensen die anders zijn dan zijzelf. Een kleur-
rijke vrouw is het tegenovergestelde van ‘de 
grijze muis’. Zij valt op, voegt iets toe, heeft 
het lef om anders te zijn en geeft daarmee 
kleur én inspiratie aan haar omgeving.
Tijdens het Vrouwenweekevent kom je veel  
kleurrijke vrouwen tegen. Zoals singer-song-
writer Anna Fernhout, die een op maat 
 geschreven lied voor Vrouwen van Nu ten 
gehore brengt. En de vrouwen die vanuit 
Agriterra hun schouders zetten onder projec-
ten bij boerencoöperaties elders op de wereld. 
En wat te denken van Elena Oranskaia en 
Eva Radionova, initiatiefnemers van de ten-
toonstelling Verborgen Verhalen. Op deze 
tentoonstelling geven allochtone - en mi-
grantenvrouwen van de eerste generatie met 
kunstobjecten uiting aan hun ervaringen bij 
het opbouwen van een carrière in Nederland.

Verkiezing Verschilmaker Award 2018
Tijdens het evenement wordt ook de Vrouwen 
van Nu Verschilmaker Award 2018 uitgereikt.  
De vijf genomineerden zijn ieder op hun eigen 
manier kleurrijk. We stellen ze aan je voor:

Vier de Vrouwenweek mee met
Carla Wijers

Foto’s: aangeleverd
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Jamila Aanzi (36 jaar), bedrijfseconoom en 
vrouwenvertegenwoordiger 2017 voor de 
Verenigde Naties
Jamila komt uit een gezin van acht kinde-
ren. Haar ouders kwamen in de jaren ’70 
vanuit Marokko naar Nederland. Als bedrijfs-
econoom houdt zij zich bezig met nieuwe 
ontwikkelingen, zoals digitalisering en 
 robotisering. Daarnaast pleit ze al jaren voor 
de rechten van vrouwen, onder andere als 
vice-voorzitter van FNV Jong en in 2017 als 
VN-vrouwenvertegenwoordiger. 

 Lucia Rijker (49 jaar), meervoudig wereldkampioene 
boksen en kickboksen 
In haar indrukwekkende carrière is Lucia als bokser en 
kickbokser ongeslagen. Daarnaast is zij bekend van het 
tv-programma ‘Dream School’ waarin zij schoolverlaters 
opnieuw probeert te inspireren om zichzelf te ontwik-
kelen. In haar presentaties motiveert en inspireert Lucia 
op energieke, creatieve en spirituele wijze en reikt zij 
diverse tools aan om nog beter te kunnen focussen, 
om te gaan met tegenslagen en doelen te bereiken.

 Raja Felgata (42 jaar), Journalist, regisseur, hoofdredacteur 
en bedenker van De Kleurrijke Top 100 
Raja was onder meer een van de eerste Marokkaanse nieuws-
lezeressen op de Nederlandse tv. Ze schreef het boek I love Mo,  
over de seksuele relatie tussen de Marokkaanse man en 
vrouw. In 2010 bedacht ze samen met haar partner Khalid 
Ouaziz De Kleurrijke Top 100, 
een lijst van honderd influen-
cers en rolmodellen om op 
het gebied van representatie 
het verschil te maken. In 2010 
kreeg ze het Lintje voor de  
Democratie voor haar werk 
en in 2015 de Aanmoedigings-
prijs voor Etnische Zaken-
vrouw van het Jaar. Vorig jaar 
heeft ze het vrouwenplatform 
Next Gen Women opgezet. 
Ook is ze strategisch (media) 
adviseur voor verschillende 
bedrijven en organisaties.
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Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent
Wanneer  vrij 2 maart
Waar  Zaalverhuur7, Boothstraat 7 in Utrecht
Tijd 16.00 (ontvangst) - 21.00 uur
Programma  Ontvangst
 Welkomstwoord
  Vijf kleurrijke vrouwen aan het woord
  Uitreiking Vrouwen van Nu Verschilmakers Award 2018
 Walking diner
  Presentatie Agriterra over haar werk, projecten en de agripool
  Muzikaal intermezzo: Anna Fernhout, singer-songwriter
  Tentoonstelling Verborgen Verhalen met een drankje

Nora el Abdoumi (27 jaar), trainer,  
adviseur en sociaal werker 
Sinds 2010 is Nora werkzaam bij Pretty 
Woman. Daar biedt zij hulpverlening aan 
meiden en jonge vrouwen tussen de 11 en 
23 jaar die te maken hebben (gehad) met 
grensoverschrijding op relationeel of seksueel 
gebied. Haar inspanning wordt gewaardeerd, 
zoals blijkt uit haar verkiezing tot ‘sociaal 
werker van het jaar 2015-2016’. Daarnaast zet 
zij zich, via trainingsbureau Amana, in voor 
de biculturele gemeenschappen. Daar is zij 
ontwikkelaar en uitvoerder van sociale pro-
jecten en trainingen. Seksualiteit, identiteit, 
opvoeding en ouderbetrokkenheid zijn daarbij 
terugkerende onderwerpen.

 Joke Florax (55 jaar), Projectmanager  
Gender Landelijke Eenheid, Politie  
Amsterdam-Amstelland 
Joke houdt zich bezig met de rol van vrouwen 
in (ex)conflictgebieden door onder meer trai-
ningen en advies te geven aan politiemensen 
in binnen- en buitenland. Daarvoor heeft zij 
vluchtelingenkampen/ex-conflictgebieden 
bezocht in Zuid-Soedan, Chios en Kosovo. 
Eerder was zij een jaar gestationeerd in Kabul. 
Daarnaast heeft zij geïnitieerd dat op 13 de-
cember 2013, de toenmalige minister van 
Veiligheid en Justitie Opstelten en P.J. Aal-
bersberg namens de Nationale Politie, het 
Nationaal Actieplan 1325 (vrouwen, vrede en 
veiligheid) hebben ondertekend. Gender is nu 
onderdeel van 
het taken-
pakket van 
missiegan-
gers. Ook is 
Joke namens 
GroenLinks 
kandidaat-
raadslid voor 
de komende 
gemeente-
raadsverkie-
zing.

Wie van deze genomineerden wordt de  
Vrouwen van Nu Verschilmaker 2018? Jij kunt dat 
meebepalen door jouw stem uit te brengen. 
Een link naar het stemformulier vind je op 
vrouwenvannu.nl/poll/genomineerden-voor-
verschilmaker-award-2017.

Meld je nu aan!
Wil jij de genomineerden voor de Vrouwen 
van Nu Verschilmaker Award 2018 live ontmoe-
ten? Wil je interessante en gezellige ontmoe-
tingen met andere vrouwen bij een hapje 
en een drankje op een inspirerende locatie? 
En ben je heel benieuwd naar het veelzijdige 
programma? Meld je dan nu aan voor het 
Vrouwenweekevent. De ticketverkoop loopt 
via www.vrouwenvannu.nl. Deelname aan 
het programma (inclusief walking diner) kost 
€ 19,50. Tot ziens op 2 maart! ¶
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Vanzelfsprekend is 8 maart, Internatio-
nale Vrouwendag, een belangrijk moment 
voor de ACWW. De organisatie vraagt dan 
wereldwijd aandacht voor de actuele  positie 
van vrouwen en hun gemeenschappen 
 specifiek op het platteland. ACWW schrijft 
een statement voor leden in 77 landen en 
voor organisaties die verbonden zijn aan de 
Verenigde Naties (VN). Ook is er een muziek-
evenement om fondsen te werven. Zo speelt 
The Amadè Players, een orkest van ACWW-
PR-medewerker Nick Newland, op 6 maart 
Händels Messiah in St John’s Smit Square, 
London. De opbrengst gaat onder meer naar 
lokale ACWW-projecten en organisatie-
versterking.

Voorbereiden op wereldconferentie
Maart is ook de maand waarin het bestuur en 
de zes commissies bij elkaar komen in Londen. 
Er is veel te bespreken; deze keer gaat het 
vooral over de voorbereidingen voor de 29e 
ACWW-wereldconferentie. Die vindt plaats 
van 4 tot 10 april 2019 in Melbourne, Australië.

Bijeenkomst in New York
Tot slot een heel belangrijke ACWW-activiteit 
die jaarlijks in maart terugkeert: de Commis-

sion on the Status of Rural Women (CSW) in 
New York. Dit jaar komt deze commissie voor 
de 62e keer bij elkaar, van 12 tot 23 maart. Het 
thema is dit keer ‘uitdagingen en kansen in 
seksegelijkheid en het versterken van de po-
sitie van vrouwen en meisjes op het platte-
land.’ ACWW-bestuursleden en leden van de 
ACWW-commissie Verenigde Naties zullen 
tijdens deze bijeenkomst de 
stem van vrouwen wereld-
wijd laten horen. 

De commissie is onderdeel 
van de Economische en 
Sociale Raad van de Ver-
enigde Naties (ECOSOC). De 
ECOSOC erkende de ACWW 
in 1947 als een non-gouver-
nementele organisatie met 
een consultatieve status. Dit 
was de start voor de samen-
werking met deze internationale verbanden, 
die in de daaropvolgende jaren een essentieel 
onderdeel werd van de ACWW. ¶

Meer informatie is te vinden op  
www.acww.org.uk of op social media  
via de hashtag #WeAreACWW.

kijkje achter de schermen
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de drukste maand van  
het jaar voor acww

Vrouwen van Nu is een van de 412 organisaties die lid is van de 

wereldwijde ACWW, the Associated Country Women of the World.  

Maart is altijd een drukke maand voor deze organisatie.  

We kijken mee: wat staat er allemaal te gebeuren in deze maand?

Jeanne van Poppel,  
ACWW-vertegenwoordiger Vrouwen van Nu

ACWW wil de 

positie van 

vrouwen en 

meisjes op 

het platteland 

versterken
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Josette en Jeroen vertellen: “Het beeld 
van een vluchtelingenkamp is een tenten-
kamp, waar de opvang, eten en gezondheids-
zorg gratis is. Maar er zijn vele getto’s in 
bijvoorbeeld Beiroet. Veel mensen wonen er 
samen in een piepklein appartementje met 
een hoge huurprijs. Het leven is er even duur 
als in Nederland. De kosten zijn ontzettend 
hoog. Zoveel mensen tegelijk huisvesten op 
een vierkante kilometer is vragen om proble-
men. Er gebeurt veel in die steegjes, zoals ver-
krachtingen en andere vormen van geweld.”

Vluchtelingen hebben weinig rechten. Er zijn 
richtlijnen opgezet dat ze zo snel mogelijk 
terug moeten naar hun land. Daarom mogen 
ze niet werken in de beter verdienende beroe-
pen zoals accountant en arts, ze mogen geen 
eigendommen hebben en ook geen eigen 
bedrijf. Ondernemerschap is veelal  illegaal. 
 Josette: “Hun situatie is uitzichtloos. Het enige 
wat ze hoop geeft is dat iemand van het gezin 
het land uitgaat, richting Europa, om daarna 
de achterblijvende familie te helpen.”

Onuitwisbare indruk
Ondanks de grote problemen ziet Josette 
toch mensen die gedreven zijn om iets anders 
te gaan doen. “Vooral vrouwen die bovenal 
hun kinderen een betere toekomst willen 
geven. Maar scholen sluiten soms vanwege 
geldgebrek en Syrische kinderen kunnen 
alleen naar het onbetaalbare privéonder-
wijs. Dat terwijl onderwijs cruciaal is voor de 
 toekomst van hún kinderen.”
Josette en Jeroen spraken onder meer met 
Rana. Zij heeft een onuitwisbare indruk op 
hen gemaakt. “Gewond van de oorlog en 
verdreven uit Syrië deed Rana er alles aan 
om – illegaal – een schooltje te runnen voor 
 Syrische kinderen. Met het gevaar van uit-
zetting en alle gevolgen van dien… Inmiddels 
is Rana met haar gezin naar Schotland ver-
huisd.”

‘ Ondernemerschap  
betekent een nieuwe toekomst  
voor vluchtelingenvrouwen’

10 

Tekst: Marleen van Merriënboer
Foto’s: Jeroen Berkhout

Professor dr. Josette Dijkhuizen is ervan overtuigd dat ondernemerschap het verschil kan maken 

voor vrouwen in vluchtelingenkampen. Samen met fotograaf Jeroen Berkhout bezocht zij drie 

zomers lang Palestijnse en Syrische vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië.  

De ontmoetingen daar hebben diepe indruk op de twee gemaakt.
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Josette vertelt dat de meeste vrouwelijke 
ondernemers weduwe zijn of een scheiding 
achter de rug hebben. Ook zijn het vrouwen 
waarvan de man niet kan werken, bijvoor-
beeld omdat hij invalide is geworden in de 
oorlog. Het werk van de vrouw geeft een 
andere dimensie aan de relatie tussen man 
en vrouw. “De meeste mannen die bij de ge-
sprekken aanwezig waren, accepteren dat 
hun vrouw werkt. Zijn zelfs trots op ze. Zoals 
een man die we spraken wiens vrouw crèmes 
maakt. Hij helpt haar daarbij. Meer inkomsten 
voor het gezin betekent meer en beter eten. 
Ondernemerschap stimuleren betekent inspi-
ratie, groei van zelfvertrouwen en een betere 
toekomst voor de vrouw en haar gezin.”

Samen koken
Zeer waardevol is dan ook het ondernemers-
programma ‘Women’s Program Association’, 
dat een Community Kitchen’ heeft opgericht. 
Het is een gemeenschapskeuken voor vrou-
wen uit het vluchtelingenkamp. “Zij komen 
naar buiten en koken er met elkaar. Daardoor 
eten ze gezond, waardoor de kosten van de 
gezondheidszorg afnemen. Bovendien verdie-
nen ze ook nog iets. Deze vrouwen, gevoelig 
voor de druk van mannen, zijn vaak depres-
sief. Dit vermindert door met elkaar te praten. 
Ze koken voor bijvoorbeeld congressen. Het 
geld dat hierdoor binnenkomt, beheren de 
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vrouwen zelf. Ze geven het 
niet aan de man, hooguit om 
wat sigaretten te kopen. Het 
overgrote deel is voor het 
gezin”, aldus Josette.

Maar ondernemerschap 
kan niet alle problemen 
 wegnemen. Josette en Jeroen 
 spraken bijvoorbeeld met 
Mariam, een vrouw van rond 
de vijftig jaar. “Samen met 
haar man, kinderen en klein-
kinderen woont ze in een 

appartementje. Zij werkt als enige, ze heeft 
een restaurantje. Daarvoor staat ze ’s mor-
gens om vijf uur op. Maar er komen te weinig 
gasten, waardoor het inkomen niet toerei-
kend is en ze niet kan investeren. Haar zoon is 
28. Hij wil graag trouwen, maar zonder werk 
heeft hij geen bruidsschat. Naast de economi-
sche zorgen hebben ze dus ook allerlei sociale 
problemen.”

De kracht van vrouwen
Van alles wat hij heeft gezien in de vluchtelin-
genkampen, was Jeroen het meest onder de 
indruk van de kracht die vrouwen toonden. 
“Het eerste wat Josette me leerde was: als je 
mensen wilt helpen in de wereld, begin dan 
bij de vrouwen. Vrouwen steken hun inkomen 
in hun gezin en hun gemeenschap, mannen in 
persoonlijke spullen.”
Hij zag hier een bijzonder mooi voorbeeld 
van: “Een vrouw had een naaimachine gekre-
gen van een hulporganisatie. Ze startte een 
atelier. Met haar verdiende geld kocht ze voor 
haar buurvrouw een naaimachine. Zodat ook 
zij een inkomen kon genereren voor háár ge-
zin. Ze had haar winst ook kunnen gebruiken 
om te investeren in haar bedrijfje of in iets 
extra’s voor haar eigen gezin.”

Het zijn deze vrouwen die Josette en Jeroen 
graag aan de wereld willen laten zien. Josette: 
“Dit is hoofdzakelijk een fotografieproject. We 
nemen de verhalen en gezichten mee terug. 
Om het kenbaar te maken aan de internatio-
nale gemeenschap willen we ook een boek 
maken met de verhalen. Het is een oproep 
aan de wereld. Ondernemerschap is namelijk 
een belangrijk instrument voor veel vrouwen  
om onafhankelijk en vrij te zijn en een in-
komen te verwerven waarmee ze hun hele 
gezin helpen. Dat moeten we veel meer 
 ondersteunen.” ¶

Over josette
Professor dr. Josette Dijkhuizen is ondernemer en honorair hoogleraar in  
Ondernemerschapsontwikkeling. In 2013 werd ze gekozen tot vrouwen-
vertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie van de Verenigde Naties 
(VN). In deze rol mocht ze de Algemene Vergadering van de VN toespre-
ken. Ze sprak daarbij over vrouwelijk ondernemerschap. Ondernemerschap 
 betekent een nieuwe toekomst, waardoor vrouwen minder afhankelijk zijn 
van mannen en zich weerbaarder kunnen opstellen. Vanuit deze gedachte 
kwam ze op het idee haar grenzen te verleggen naar vrouwelijk onder-
nemerschap in vluchtelingenkampen. ¶
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Deze wedstrijd is voor iedereen die iets met textiel 
heeft. Het werkstuk mag in alle handwerktechnie-
ken uitgevoerd worden. Mixed media is prima, 
maar textiel moet wel meer dan de helft van al het 
 materiaal zijn. Met het thema kun je individueel aan 
de slag, maar je kunt ook meedoen met een hand-
werkgroep kleurrijk werken.

Wat en hoe
Deelnemers Voor iedereen.
Inleveren Voor 1 september 2018.
Uitslag  Expositie en prijsuitreiking  

in oktober 2018, tijdens de  
Vrouwen van Nu-beurs.

Beoordeling Publieksjury.
Prijs  Estafettebokaal en een workshop bij 

een gerenommeerde lesgeefster.

Voorwaarden
Het werkstuk:
-  moet textiel als essentieel onderdeel van het 

geheel hebben;
- moet in de brievenbus passen;
- is maximaal A4-formaat;
- is tweedimensionaal;
- heeft een ophangtunnel van 6 cm breed;
-  heeft een naam, adres, e-mailadres, telefoon-

nummer en eventuele titel op de achterkant;
-  heeft een retourenvelop met adressering en  

voldoende frankering.

Insturen naar: Leny Moerbeek, Keesomstraat 6,  
4631 GZ Hoogerheide.

Kijk ook op de website en de Facebookpagina van 
het Kennisnetwerk Textiel Vrouwen van Nu. ¶

liefde voor textiel? 

doe mee aan 
kleurrijke  
wedstrijd
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Zeg eens eerlijk: had u het verwacht, dat we 
vandaag toleranter zijn tegenover buitenlanders dan 25 
jaar geleden? Mijn collega Mirjam Vossen, wetenschap-
pelijk medewerker van World’s Best News, stelde onze 
lezers laatst een interessante vraag. Dit deed ze naar 
aanleiding van een rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat eerder alle kranten haalde. 

Eerlijk is eerlijk – het verraste ons ook. En tegelijkertijd 
hadden we het kunnen weten. Want hadden we laatst 
ook niet gesmuld van een dag van mooi onderzoek 
naar de kloof tussen beeld en werkelijkheid? Dit onder-
zoek met de naam de Ipsos Misperceptions Index vraagt elk jaar aan 
mensen in 38 landen hoe ze denken dat de wereld ervoor staat. Vervol-
gens vergelijkt Ipsos dat met de werkelijke cijfers. En ieder jaar zitten 
we er met z’n allen weer grandioos naast.

Ipsos heeft elk jaar ook aandacht voor politiek gevoelige onderwerpen, 
zoals criminaliteit, migranten en de islam. Vorig jaar lieten ze bijvoor-
beeld zien hoe ernstig we het aantal moslims in ons land overschatten. 
We denken dat hun aandeel 19 procent is. In werkelijkheid is het 6 pro-
cent. Al even onwetend zijn we over onze veiligheid. Neem het aantal 
moorden in Nederland: dat is sinds 2000 gedaald met 46 procent! Dat 
weet haast niemand. Maar liefst 73 procent van de Nederlanders denkt 
dat er nu evenveel of méér wordt gemoord dan 25 jaar geleden.

De gevolgen van deze scheve beeldvorming zijn minder onschuldig dan 
het lijkt. Want het zijn niet de werkelijke cijfers, maar de percepties die 
de politieke agenda voeden. Welke politicus durft hardop te zeggen 
dat we wellicht met minder blauw toekunnen? De misdaad cijfers dalen 
immers. Maar dat is niet wat Nederland denkt. Welke partij durft de 
komst van islamitische migranten te relativeren? Nederlanders over-
schatten het aantal moslims niet alleen, ze denken dat hun aantal 
zo hard groeit, dat ons land over drie jaar voor meer dan een kwart 
 islamitisch is.

Het minste dat we kunnen doen is zorgen dat ons eigen beeld van de 
wereld een beetje klopt. Niet door het gewone nieuws te volgen – daar 
komen verkeerde percepties juist vandaan. Een goed begin is het lezen 
van World’s Best News met berichten over vooruitgang in de wereld. 
Dat is gezonder voor je wereldbeeld dan het 8-uur journaal. En leuker 
bovendien. ¶

Marianne Lamers

Meer lezen of u aanmelden voor onze  
nieuwsbrief? Kijk op www.worldsbestnews.nl

de gevolgen van  
scheve beeldvorming

Het Kennisnetwerk Textiel organiseert een 
wedstrijd handwerken en textielkunst.  
Het thema is kleurrijk, passend bij het jaarthema 
van Vrouwen van Nu.
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Het Kennisnetwerk zocht allereerst 
de bekendheid op. Er kwam een Facebook-
pagina, die snel groeide naar 500 leden van 
binnen én buiten de vereniging. Ook is er een 
Instagram-account geopend en een nieuws-
brief gestart. Daarnaast is er ruimte voor het 
kennisnetwerk op de landelijke website van 
Vrouwen van Nu.

Netwerkdag
Op 2 november vond de eerste Landelijke 
Kennisnetwerkdag plaats. Zo’n twintig vrou-
wen kwamen in Amersfoort bij elkaar om de 
toekomst van het netwerk te bespreken. In 
de middag was er een creatieve workshop 
onder leiding van Marijke Schurink, beeldend 
kunstenaar.

Naar buiten
Tijdens de Vrouwen van Nu-beurs in Drach-
ten had het kennisnetwerk ter promotie en 
kennismaking een stand ingericht. Bezoekers 
van de stand konden deelnemen aan korte 
workshops. Ook konden zij uitgebreid de 
‘jurk van Lichel’ bewonderen. Aan deze jurk 
hebben veel Vrouwen van Nu meegebor-
duurd, rond het laatste Textielfestival.
Ook bij de Handwerk- en Quiltdagen in Nieu-
wegein was het kennisnetwerk aanwezig. De 
stand sierde het Textielplein, een initiatief van 
de landelijke textielverenigingen in Nederland 
die samen Stidoc vormen.

Wedstrijd
Er is een landelijke wedstrijd uitgeschreven  
voor kleine werkstukken met als thema 
 kleurrijk. De ingeleverde werkstukken worden 
tentoongesteld op de Vrouwen van Nu-beurs 
in oktober. Meedoen aan de wedstrijd? Op 
pagina 13 van dit blad vind je er meer infor-
matie over!

Word ook lid!
Inmiddels heeft het coördinatieteam 2017 
geëvalueerd en zijn er speerpunten voor 2018 
opgesteld.
Eén van de speerpunten is de beoogde 
groei van het ledenaantal. Er zijn tot nu toe 
 ongeveer honderd leden. We verwelkomen 
graag nieuwe leden van binnen- én buiten de 
 vereniging.
Als je lid bent van Vrouwen van Nu is het lid-
maatschap van het Kennisnetwerk Textiel 
gratis, maar moet je je wel als lid aanmelden. 
Dat kan door een bericht te sturen naar  
kennisnetwerktextiel@gmail.com.
Niet-leden van Vrouwen van Nu kunnen ook 
lid worden van het kennisnetwerk. Zij betalen 
€ 25.- per jaar en kunnen zich aanmelden  
via www.vrouwenvannu/netwerken/ 
kennisnetwerktextiel.

Talenten gezocht
Er is een begin gemaakt met een zogenaam-
de ‘Talentenlijst’. Leden die dat willen, kunnen 

Succesvol eerste jaar

14 

Het Kennisnetwerk Textiel bestaat één jaar! In dat jaar is er veel in gang gezet. Een vierkoppig 

coördinatieteam is voortvarend van start gegaan met ideeën om dit nieuwe kennisnetwerk vorm 

te geven. Het doel is om handwerken en de textiele werkvormen binnen Vrouwen van Nu te 

borgen, vernieuwen en naar buiten toe te laten zien.

kennisnetwerk textiel
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Marjolein van der Eijk, teamleider Coördinatieteam
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kennisnetwerk textiel
daarop aangeven waar hun talenten liggen. 
Op handwerkgebied, maar ook bijvoorbeeld 
op organisatorisch of bestuurlijk gebied. Die 
lijst is straks alleen voor netwerkleden zicht-
baar zodat we elkaar zo nodig kunnen vinden.

Doelen voor 2018
Het is de bedoeling om in samenwerking met 
andere textielorganisaties een You Tube- 

kanaal te maken met fi lmpjes van allerlei 
handwerk- en textieltechnieken. 

Maar het belangrijkste doel voor 2018 is dat 
we met zoveel mogelijk vrouwen een stevig 
netwerk gaan vormen waarbinnen Handwer-
ken en Textielkunst de verbindende factoren 
zijn.
Jij doet toch ook mee? ¶

Samen met enkele anderen in Neder-
land is Sytske voortdurend op zoek naar oude, 
antieke boeken en patronen van allerlei hand-
werktechnieken. De gevonden boeken en 
patronen worden ingescand, van een water-
merk voorzien en op de Amerikaanse website 
www.antiquepatternlibrary.com gezet. Daar 
kunnen ze door iedereen gratis gedown-
load worden. Dit om het levend immaterieel 
 erfgoed te bewaren.

Patroonbladen
Sytske is ook in het bezit van de boekjes van 
Maria van Hemert, uitgegeven door de toen-
malige Bond van Plattelandsvrouwen in 1944 
en 1945. Het is heel bijzonder dat deze zeven 
boekjes met de beschrijving van verschillende 
borduurtechnieken bewaard zijn gebleven. 
Toen Sytzke eraan toe was om de inhoud van 
deze boekjes op de Amerikaanse website te 

vrouwen van nu-geschiedenis 
voor een internationaal publiek

Heel bijzonder was de kennismaking van het Kennisnetwerk 
Textiel met Sytske Wijnsma. Zij geeft internationale 
bekendheid aan een stukje Vrouwen van Nu-geschiedenis. 
Wat is er precies aan de hand?

zetten, wilde ze toch ook graag 
de bijbehorende patroonbladen 
erbij hebben. En zo kwam ze, 
via het Eigen Huis in Den Haag, terecht bij 
Mary Fennema, die zowel de boekjes als de 
patroonbladen in haar bezit heeft. Inmiddels 
is alles bijna klaar voor publicatie en kan de 
hele wereld binnenkort meegenieten van het 
erfgoed van Vrouwen van Nu.

Voor iedereen te downloaden
Op vrouwenvannu/kennisnetwerktextiel.nl 
zijn de boekjes en patronen ook te bekijken 
en te downloaden. Dat bracht ons op het idee 
om deze boekjes, in het kader van behoud en 
modernisering van handwerktechnieken, als 
uitgangspunt te gebruiken voor de expositie 
van het Kennisnetwerk tijdens het Textiel-
festival in Leiden in 2020.
Verdere informatie daarover volgt later. ¶
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Je hebt heel wat teweeggebracht, Carin. Met het ma
nifest Scherp op ouderenzorg, wat je samen met Hugo Borst 
schreef, heb je de ogen geopend van politici. Van mensen die 
eerder besloten hadden dat er flink bezuinigd kon worden 
op verpleeghuiszorg. Ik zie je, Carin, in de bekende praat
programma’s waar je fel van leer trekt tegen de bestuurders. 
Je vertelt over schrijnende situaties in tehuizen, onbekwame 
managers, verwaarloosde vaders en moeders. Wat gaat er 
fout als we niet eens meer fatsoenlijk voor onze oudste ge
neratie kunnen zorgen? Goed Carin, dat je hiervoor vecht. 
Maar er zit wel een keerzijde aan het hele verhaal. Door de 
vele negatieve beelden merk ik dat mensen bang zijn om oud 
te worden. Angstig om de volgende te zijn die met een volle 
luier urenlang wacht op de zuster, die te druk is met registre
ren van verplichte onzin. 

Jammer, want ik heb een andere ervaring met de zorg.  
Schrijnende taferelen zijn er, maar er gebeurt ook zoveel 
goeds. Mijn moeder zat in een besloten woongroep, omdat 
ze Alzheimer had. Ik zag dat daar wel de juiste voorzieningen 
zijn om ouderen een waardig leven te bieden. De manager 
krijgt dit voor elkaar met hetzelfde budget als elders. Wat had 
mijn moeder het daar goed. Het is bijna niet te beschrijven 
hoe liefdevol er voor haar werd gezorgd. Als kinderen konden 
we dat niet verbeteren. Ik heb daar grote bewondering voor. 
Werken in de zorg is echt een roeping. Dat kan niet iedereen. 
Je zult maar zo’n kanjer zijn, die met hart en ziel haar werk 
doet en ‘s avonds op het nieuws, in de krant, de shit over zich 
heen krijgt dat er niets deugt in de zorg. Denk je dat jongeren 
zo nog voor dit vak kiezen? Het wordt tijd dat we eens trots 

worden op deze mensen. Ze zijn hard 
nodig, net als talentvolle managers. En 
die flinke zak met geld ook, uiteraard. ¶

liefdevolle 
   zorg

16 – desi

uitgelezen

boekenwijzer

Film: I, Tonya  
Regie: Craig Gillespie
De film I, Tonya is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal over 
kunstschaatsster Tonya Harding 
(gespeeld door Margot Robbie). 
Zij is een natuurtalent en niets lijkt 
haar selectie voor de Olympische 
Spelen in de weg te staan. Maar 
Tonya is ook een buitenbeentje. Ze 
komt niet uit een rijke familie, en 
haar ‘bijzondere’ outfits en gedrag 
zijn een doorn in het oog van de 
keurige schaatswereld. Omringd 
door mensen met goede én slechte 
bedoelingen, beraamt Tonya een 
plan om wraak te nemen op haar 
grootste concurrente: de engelach
tige Nancy Kerrigan. En zo ontstaat 
één van de grootste Amerikaanse 
schandalen uit de sportwereld. De 
film is een mix van humor, geweld 
en ontroering. 
De Nederlandse bioscooprelease is 
22 februari. ¶ 

Anouska Kroon

boeken direct bestellen 
Bestel je boeken via www.youbedo.com en steun zonder 
extra kosten ons project Vrouwen van Nu voor vrouwen in 
Peru. Zoek dit op onder ‘goede doelen’.

Desi Dingemans is journalist, lid van de dorpsraad 

Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu 

afdeling Dinteloord. Samen met man en zoon 

heeft ze een akkerbouwbedrijf.
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Gerrit 
Bram Bakker
Een boek over een jongens-
vriendschap. De vriendschap 
tussen Gerrit en Bram, die be-
gon op de middelbare school 
en eindigde met de dood van 
Gerrit. Veel te vroeg, waar-
door hun ‘to-dolijst’ nooit 
wordt voltooid en er ook veel 
onbesproken blijft. 
Veel overeenkomsten met 
‘meisjesvriendschappen’. Het 
thuis zijn in het gezin van 
je vriendin bijvoorbeeld. En 
dat jouw vrienden vaak net 
zo goed passen bij je beste 
vriendin als bij jou. Bram en 
Gerrit raken elkaar een beetje 
kwijt, doordat ze ieder in 
een ander deel van het land 
terechtkomen. Maar bij elke 
ontmoeting pakken ze de 
draad moeiteloos weer op. 
Bram voegt zich bij de nieuwe 
vrienden van Gerrit en hoort 
er gewoon bij. Een verschil 
met meisjesvriendschappen: 
die jongetjes/mannen maken 
overal een wedstrijdje van. ¶

Uitgeverij De Arbeiderspers
Prijs € 17,95
Marjan Verhoeven

De Sandwichvrouw
Allison Pearson
Het zal veel lezers aanspre-
ken: Sandwichvrouw. Hoofd-
persoon Kate, bijna vijftig, 
getrouwd, twee pubers waar 
ze veel mee te stellen heeft 
en ook nog de zorg voor haar 
ouders. De vrouw dus die 
ingeklemd zit tussen twee 
generaties. Die van hot naar 
her rent, terwijl haar man alle 
ruimte claimt om zijn eigen 
midlifecrisis te doorstaan. 
Kate probeert alle ballen in de 
lucht te houden, maar voert 
intussen een hevige strijd met 
zichzelf. Onzekerheid over 
haar leeftijd, haar uiterlijk, de 
liefde. Telt ze nog mee op de 
arbeidsmarkt nu ze na tien 
jaar weer moet gaan werken? 
Auteur Allison Pearson be-
schrijft op humoristische 
wijze het hectische leven van 
een vrouw in de moderne tijd. 
Luchtig, maar erg leuk boek 
om te lezen tijdens de gure 
wintermaanden. ¶

Uitgeverij Atlas Contact
Prijs € 21,99
Desi Dingemans

Versailles aan de Schelde 
Anna van Suchteren
Deze familiekroniek omvat 
een tijdspanne van 1860 tot 
1981 en vertelt het bijzondere 
verhaal van de baggeraars-
familie Van Hattum. In het 
Zeeuwse Ellewoutsdijk bouw-
den zij een huis dat leek op 
een paleis. Minaretachtige 
torentjes, een theaterzaal, 
zalen vol kunst; het was 
enorm. De schrijfster volgt 
drie echtgenotes: Frederika, 
Jaan en Guusje. Zo schetst 
ze een beeld van het leven 
in zo’n imperium. Mooi is de 
beschrijving van Frederika’s 
ontmoeting met haar toe-
komstige man Jan Christiaan. 
Ze is dan net twintig jaar en 
die middag weten ze allebei 
meteen: ‘Jij bent het’. 
En Guusje zorgt voor verbijs-
tering door op haar ster� ed 
haar eigen keuze te maken en 
de dominee weg te sturen. Na 
haar sterven vertrok de fami-
lie uit het wonderlijke huis. ¶

Uitgeverij Cossee
Prijs € 24,99
Netty Hubers

Het relax dieet
Jacqueline van Lieshout
‘Take a deep breath. Let go of 
all the stress. You deserve to be 
okay.’ Zo begint detoxcoach 
Jacqueline van Lieshout haar 
laatste boek. Door ons drukke 
leven ervaren we vaak stress. 
Stress beïnvloedt je gewicht 
en je gezondheid. Jacqueline 
vertelt heel open over drukke 
en stressvolle momenten in 
haar eigen leven. In dit boek 
geeft ze informatie en tips 
voor een opgeruimd leven én 
voedingspatroon. Zij doet dit 
samen met professor Liesbeth 
van Rossum, internist, endo-
crinoloog en expert op het 
gebied van de relatie tussen 
stress en overgewicht. Het 
boek is op een heel toeganke-
lijke manier geschreven. 
Jacqueline van Lieshout 
studeerde economie maar 
veranderde daarna van koers. 
Sinds 2004 heeft ze een op-
leidingsinstituut en praktijk 
voor massagetherapie en 
detox-coaching. ¶

Uitgeverij Spectrum
Prijs € 20
Anouska Kroon

Kijk voor meer boekbesprekingen op www.vrouwenvannu.nl/thema/uit thuis
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Prijs bij minimaal 40 deelnemers op 
basis van een 2 pk. € 267 p.p.,  
toeslag 1 pk. € 41
Info en opgave voor 1 mei 2018 bij  
Nel van der Meulen: 06-83996015 of  
nel.vandermeulen60@gmail.com 

60-jarig jubileum Tuincommissie 
3 juli
Busreis naar Limburg om tuinen te  
bekijken. 
Opgave voor 5 mei bij Lucia Schutte 
0545-481392 of  
oevershorst2@kpnplanet.nl 

Provinciale fietsdag Gelderland 
31 mei
Start in Barchem tussen 9.30 en 10.30 
uur. Afstand 45 km.
Info en opgave Mieke Morsink  
0573-795012 of 06-40185759 of  
vvnfietsdagbarchem@gmail.com.  
Inschrijven tot 24 mei

Noord-Holland
Wandelreis in het Groene Hart
7 - 11 oktober
Wandelliefhebbers uit het hele land 
kunnen mee met deze 5-daagse wan-
delreis. Dit jaar verblijven we in het 
Abrona Hotel in het schilderachtige 
plaatsje Oudewater. Iedere dag kun 
je een korte of langere variant van de 
route lopen en je krijgt een lunchpakket-
je mee. Als er geen goede busverbinding 
naar begin- en/of eindpunt is, wordt er 
voor vervoer gezorgd. 
Prijs € 360,- p.p. (Toeslag 1-persoons-
kamer is € 80,-) 
Info Annita Jansma,  
a.lettinga@quicknet.nl, 06-34844511 of 
http://vrouwenvannu.nl/noord-holland/
wandelvakantie-het-groene-hart
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Overijssel
30ste Streektaaldag
13 maart, 10.00 uur
Waar Multifunctioneel centrum  
De Carrousel Ommen

Agrarische Excursie
10 - 12 april
Waar De Baron Dedemsvaart

Voorjaarskorendag
19 april, ontvangst 9.30 uur
Waar P.G. kerk ‘de Leerkamer’ in  
Hellendoorn

De kopij voor de provinciale pagina’s 
dient uiterlijk op de volgende data bij  
de provinciale redacties te zijn:
Komende magazine: 20 maart.  
Daaropvolgende edities: 20 juli,  
20 oktober en 20 december.

Friesland 
Internationale Vrouwendag
8 maart
Thema Kunst en Cultuur in Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden
Waar Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 
in Leeuwarden

Volksdansdag
15 maart
Waar De Skâns in Gorredijk

Drenthe
Vrouwendag
8 maart, 12.00 - 22.00 uur
Wegens groot succes in 2017 met 700 
bezoekers organiseert afdeling Borger 
opnieuw een Vrouwendag. Met onder 
meer proeverijen, workshops, mode-
show en presentaties.
Waar Het Anker, Hoofdstraat 13 in 
Borger
Info over de workshops:  
www.vrouwenvannu.nl/Borger of  
bel met Wilma Hoedeman, 06-22406911 
of Trijn Slomp, 0599-235476

Verrassingsdag - Alleenstaanden
14 juli, vertrek om 10.00 uur
Dagtocht inclusief vervoer per touring-
car, entree, koffie met gebak en diner.
Waar bezoekerscentrum van Staatsbos-
beheer in Spier
Kosten € 55,-
Opgave: voor 30 juni bij Trijn Slomp, 
0599-235476, trijnslomp@hetnet.nl of 
Sita Keen 0592-355524, s.keen@ziggo.nl

Gelderland
Met de bus naar Wereldhavenstad  
Rotterdam
11 en 12 oktober

provinciale agenda’s
Het nieuws en de agenda’s van de verschillende provincies zijn te vinden in de provinciale uitgaves 

en op de Vrouwen van Nu-website. Hier lichten we enkele mooie activiteiten uit.

nieuws  
van het 
landelijk 
bestuur
wist je dat?
 
Stemmen tijdens de provinciale jaar-
vergadering altijd naar rato van het 
aantal leden van een afdeling (één 
stem per 50 leden) gaat en daarom 
niet anders dan schriftelijk kan ge-
beuren?
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handwerktentoonstellingen
Overijssel
59ste expositie Handwerken en  
Textiele Werkvormen
-  Overzicht cursusaanbod 2018 - 2019

-  Dagelijks demonstraties
-  Inloopworkshop
-  Diverse handwerk - en 

quiltwinkels aanwezig
Wanneer wo 21 en do 22 
maart 
Tijd wo 10.00-21.00 uur  
do 10.00-17.00 uur
Waar Het Bonte Paard, 
Deventerweg 87 in 
Holten

Kosten € 5,50, leden Vrouwen van Nu:  
€ 5, heren: vrije toegang
Info www.vrouwenvannu.nl/overijssel

Gelderland
Handwerktentoonstelling in Vorden
Voor deze tentoonstelling vragen we alle 
leden om werkstukken in te leveren. De 

voorwerksters nemen 
ook werkstukken in en 
zorgen dat deze bij ons 
komen. Handwerk je niet 
bij een handwerkgroep 
of heb je vragen, dan kun 
je contact met ons op-
nemen.
Wanneer do 22 en vr 23 
maart 2018 

Waar Kulturhus, Raadhuisstraat 6 in 
Vorden
Info vvn.handwerkciegld@gmail.com 

Handwerkdagen voorjaar 2018
Na het plannen en voorbereiden van de 
verdiepingscursus Blackworkshading 
staan de Handwerkdagen voorjaar 2018 
centraal. Dit keer hebben we gekozen 
voor het maken van een levensboom 
(Tree of Life) in vlechttechnieken. Dit 
wordt in een ring gemaakt.
Kosten € 15 voor leden
Wanneer di 10 - do 19 april
Tijd 10.00-15.00 uur 

Waar diverse locaties 
Opgave vóór 25 maart 2018
Info vvn.handwerkciegld@gmail.com  
of tel: 0545-291489

Drenthe
68e expositie Handwerken en  
Textiele Werkvormen
Thema: Vrijdag de 13e.
Op de expositie zijn prachtige werkstuk-
ken te zien uit de cursussen voor voor-
werksters en gevorderde handwerksters 
in de technieken:
- Oekraïens borduren; Vierkant van Duij-
vesteijn als borduurtechniek; diverse va-
riaties binnen de Peruaanse handwerk-
techniek. Verder werk van de diverse 
workshops en quilts.
Wanneer do 12 april en vr 13 april

Tijd do 10.30-
17.00 uur, vrij 
10.00-17.00 uur 
Waar Zalencen-
trum Meursinge, 
Hoofdstraat 48 in 
Westerbork
Kosten € 4 voor 
leden, € 5 voor 
niet-leden

Friesland
Handwerkexpositie ‘Ontmoeting’
Een handwerktentoonstelling met als 
thema Ontmoeting.
Wanneer di 28 maart en wo 29 maart
Tijd di 11.00-17.00 uur, wo 10.00-16.00 
uur
Waar ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure

Noord-Holland
Textielkunsttentoonstelling  
‘Netwerk’
Een grote variatie aan creativiteit binnen 
de textielkunst, met als thema Netwerk.  
Het jaarthema en de eigen ideeën heb-
ben de kunstenaars geïnspireerd tot  
het maken van originele en bijzondere 
werkstukken. 

Wanneer vr 23, za 24 en zo 25 maart
Waar De Blinkerd, Heereweg 150 in 
Schoorl
Kosten € 4 voor leden, € 5 voor  
niet-leden; kinderen vrij entree
Info www.vrouwenvannu.nl/ 
noord-holland

Groningen
Expositie van handwerken en andere 
creatieve uitingen
Er is een wedstrijd uitgeschreven met 
het thema Water. Deze wedstrijd wordt 
gejureerd door het aanwezige publiek. 
We zijn heel benieuwd hoe je een en 
ander hebt uitgewerkt en hopen op 
veel werkstukken. Er is ook vraag naar 
vissen. Met elkaar kunnen we vast een 
aquarium vullen met gehaakte, gebreide, 
gevilte, geborduurde en vult-u- maar-in-
vissen. Niet groter dan 25 cm. En 3D.
De Groninger vlaggen/dekens die ge-
maakt zijn voor de Grootste Gehaakte 
Deken van de Wereld 2018 zijn eveneens 
welkom.
Handgemaakte cadeautjes voor de  
verloting zijn heel welkom. 
Wanneer wo 4 en do 5 april
Waar Boerderij de Fraeijlemaborg, 
Hoofdweg 30 in Slochteren
Tijd wo 13.30-17.00 uur, do 9.30-17.00 
uur
Kosten € 7,50, inclusief bezoek aan de 
Fraeijlemaborg en de Orangerie
Inleveren werkstukken di 3 april,  
16.00-18.00 uur

Zuid-Holland
De PR-commissie van Vrouwen van Nu 
Zuid-Holland heeft in overleg met het PB 
besloten niet met een stand vertegen-
woordigd te zijn op de Handwerkbeurs 
in de Broodfabriek in Rijswijk op 28 en 29 
september 2018.
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Hoe voelt het als een arts schampe-
rend tegen je zegt dat je klachten bij je leeftijd 
horen? Dat je lichaam op zijn retour is. Op 
je tweeënvijftigste! Marjolein Dubbers had 
klachten; kon nog slechts wandelen en niet 
meer hardlopen. Altijd hard gewerkt, lange 
dagen gemaakt. Maar nu was er iets mis. Het 
advies was rustiger aan te doen. 

“Rustiger aan doen, terwijl ik nog vijftien jaar 
werken voor de boeg had. Ik was er woest 
over”, vertelt ze. “Ik ging zelf op zoek en ont-
dekte door boeken en internet dat ik met 
mijn voeding een belangrijke slag kon maken. 
Ik begon met groene smoothies, sapjes en 
veel groenten en fruit eten. Ik ontdekte de 
gezonde zaden, de raw-food-wereld en deed 
pakjes, zakjes en bewerkte voeding groten-
deels in de ban. Ook ben ik meer gezonde 
vetten gaan eten. Ik kreeg mijn energie terug 
en raakte moeiteloos vijf kilo kwijt.”

Vitaliteitscoach
Marjolein merkte zo’n enorme verbetering 
van haar lichamelijke conditie, dat ze dit wilde 
delen met andere vrouwen. Ze werd vitali-
teitscoach. Ze richt zich specifi ek op vrouwen 
boven de veertig, omdat ze zelf tot die groep 
behoort en deze vrouwen vaak problemen 
ondervinden met hun hormonen. Marjolein 
richtte de Energieke Vrouwen Academie op 
en ging bloggen. “Ik wilde een tegengeluid 
laten horen. Artsen schrijven bij een te hoog 
cholesterol heel snel statines voor, maar je 
lichaam kan zichzelf helen. Als je ‘s morgens 
niet meer energiek opstaat of klachten krijgt 
dan wordt het tijd om samen te werken met 
je lichaam. Klachten kunnen je beste vriendin-
nen zijn, want ze laten je weten dat het tijd 
wordt om keuzes te maken. Vooral te veel 
stress en te veel suiker gooien je hormonen 
uit balans.”

Stapje voor stapje
De grootste hobbel voor vrouwen is volgens 
Marjolein om alles tegelijkertijd te willen ver-
anderen. Ze leggen de lat voor zichzelf vaak 
veel te hoog. “Doe het stapje voor stapje en 
laat perfectionisme los. Begin allereerst met 
de overgang van bewerkt naar onbewerkt 
voedsel. Kies voor gezonde vetten als olijfolie, 
roomboter, kokosolie, avocado’s. Kijk eens 
naar je ontbijt. Een boterham met kaas biedt 

‘neem de beslissing 
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Op het moment dat Marjolein Dubbers klachten kreeg en 

een burn-out volgde, ontdekte ze dat gezond eten haar 

hielp om beter te worden en vooral meer energie te krijgen. 

“Het was het moment om samen te gaan werken met mijn 

 lichaam en keuzes te maken om beter voor mezelf te zor-

gen.” Als vitaliteitscoach richt ze zich tegenwoordig met de 

Energieke Vrouwen Academie op vrouwen van veertigplus. 

om goed voor jezelf te zorgen’

‘ik wilde 

een 

tegen-

geluid 

laten 

horen’
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‘als je 

toch een 

gebakje 

eet, is je 

dag niet 

stuk’

Tekst: Desi Dingemans
Foto’s: Saskia Lelieveld
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om goed voor jezelf te zorgen’

Kijk voor meer informatie op 
www.energiekevrouwenacademie.nl. 
Marjolein heeft ook een boek geschre-
ven: Het Energieke Vrouwen Voedings-
kompas (Uitgeverij Kosmos). 

te weinig variatie en elke dag hetzelfde ont-
bijt ook. Je lichaam heeft zoveel sto� en nodig. 
Stel eens vijf verschillende ontbijtjes samen 
en voeg groenten toe. Kijk of de muesli die je 
gebruikt niet te zoet is. Gebruik eens kokos-
yoghurt, of maak een omeletje van banaan 
met ei en boekweitmeel. Vaak zeggen 
mensen: oh, daar heb ik allemaal geen tijd 
voor. Maar het zijn keuzes die je maakt. Ge-
zondheid vinden we belangrijk. Mag het echt 
niet wat tijd kosten? Leer zelf soep maken. 
Maak een grote pan soep en vries porties in. 
Heel lekker en handig.”

Tips voor een omslag
Het advies is om 200 gram groenten per 
dag te eten, maar Marjolein ziet liever 
500 gram per dag op het menu. Variatie 
is het toverwoord. “Het zijn niet de artsen 
die je gezond maken, maar jouw eigen 
lichaam. Je darmfl ora heeft die variatie 
nodig. Wees daarbij niet te streng voor 
jezelf. Als je toch een gebakje eet, is je 
dag niet stuk, maar compenseer dat met 
een salade. Het gaat om kleine stapjes.” 
Marjolein geeft tips om de omslag te 
maken: “Zorg dat je keuken een fi jne 
werkplek is. Ruim op, maak ruimte en 
investeer in enkele goede kookspullen. 
Zet een lekker muziekje op. Vrouwen 
vinden het vaak moeilijk, maar neem 
de beslissing om goed voor jezelf te 
zorgen. Doe het omdat je het voor 
jezelf wilt, of om samen met je man 
gezond oud te worden, of om met je 
kleinkinderen te kunnen spelen. Laat 
je motiveren door een vitale vrouw of 
oma te willen zijn.” ¶
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Waterschappen: iedereen heeft er 
weleens van gehoord en er zijn ook eens per 
vier jaar verkiezingen voor. In maart 2019 is het 
weer zover. Maar wat doen ze eigenlijk en hoe 
werkt zo’n bestuur? In Nederland zijn 22 water- 
schappen (of hoogheemraadschappen). Het is 
hun taak om de waterhuishouding in een be-
paalde regio te regelen. Dit doen zij onder lei-
ding van 21 dijkgraven, 104 gekozen dagelijks 
bestuursleden en 641  algemeen  bestuursleden.

Werken aan een leefbare toekomst
Dianne is in 2015 met voorkeursstemmen ge- 
kozen als lid van het algemeen bestuur bij  
Waterschap De Dommel in Noord-Brabant.  
Als afgestudeerd bioloog koos zij ervoor om lid 
te worden in de fractie van Water-Natuurlijk:  
de waterschapspartij die duurzaamheid hoog  
in het vaandel heeft staan. 
“Het is heel interessant”, vertelt Dianne. “Het 
gebied dat bestuurd wordt is groot en wordt 
bij mijn waterschap bepaald door het stroom-
gebied van rivier De Dommel. Het waterschap 
zorgt voor voldoende en schoon water. Ge-
meentes moeten zorgen dat de riolering in orde 
is en niemand wil dat huizen en straten onder 

Vrouwen in de wereld  van  
de waterschappen
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Tekst: Netty Hubbers
Foto: Ivo Kuijlaars

‘je neemt besluiten die vaak voor 

tientallen jaren invloed hebben’

Hoe kan het toch dat weinig mensen zich druk maken over datgene wat in deze eeuw 

als een grote bedreiging boven ons hangt? Dat is namelijk waterbeheersing. Dianne 

Schellekens, Vrouwen van Nu-vertegenwoordiger bij het internationale netwerk 

Women for Water Partnership (WfWP) én waterschapsbestuurslid, heeft daar een 

kraakhelder antwoord op: “Omdat de waterschappen hun werk zo goed en 

verantwoord doen, ervaren we op dit moment dat ons water veilig is”. 
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water lopen na heftige  regenbuien. Natuur en 
landbouw hebben ook water nodig.  
Het waterschap zorgt dat afvalwater wordt 
gereinigd voordat het weer de sloot in gaat. 
Daar ligt een grote uitdaging omdat er veel 
stoffen in water komen die er niet in thuis-
horen. Denk aan medicijnen, reinigings-
middelen en landbouwgif bijvoorbeeld. We 
overleggen onder meer met apothekers en 
ziekenhuizen of we dit kunnen voorkomen. 
En water moet gezond zijn; het moet vol-
doende zuurstof bevatten, anders gaan de 
vissen dood. Als waterschap werk je aan 
een leefbare toekomst op veel verschillende 
gebieden en heb je met veel verschillende 
mensen te maken. Het is niet goed als er te 
veel, maar ook niet als er te weinig water is. 
En dan zijn er ook nog de gevolgen van de 
klimaatsverandering waar we mee te maken 
krijgen. Je neemt besluiten voor je eigen regio 
die vaak voor tientallen jaren invloed hebben, 
dat vind ik zelf leuk om over mee te denken.”

Meer vrouwen voor water
Dianne pleit ervoor dat meer vrouwen actief 
worden in waterschapsbesturen. Hun rol is nu 
nog te bescheiden, met niet meer dan twintig 
tot dertig procent vrouwen die zitting hebben 
in een waterschap. 
“Het is goed als vrouwen invloed hebben op 
water. Elk bestuur is gebaat bij een gemêleer-
de samenstelling vind ik, maar een water-
schap zeker. Ga als Vrouw van Nu eens kijken 
hoe het bij jou georganiseerd is, oriënteer je 
op de verschillende vertegenwoordigers. Of 
doe dat samen met je afdeling. Water is veel 
te belangrijk om alleen aan mannen over te 
laten. Nu is het in Nederland megagoed gere-
geld, laten we dat alsjeblieft zo houden.”

Vrouwen van Nu ontwikkelt op dit moment 
een workshop en een toolkit over vrouwen en 
water. ¶

Kijk voor meer informatie op www.onswater.nl  
en www.womenforwater.org.

‘ als boerin en 
burger weet  
ik dat het  
waterschap  
ertoe doet’

Vrouwen in de wereld  van  
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Annechien ten Have Mellema
Vrouwen van Nu afdeling Nieuw Beerta
Waterschap Hunze en Aa’s in Groningen
Fractievoorzitter VVD

Wat was de reden om je aan te melden  
voor het waterschapsbestuur? 
“Ik ben door de VVD gevraagd of ik interesse had. Ik was ver-
rast over de vraag, maar vond het ook erg leuk. Ik heb veel  
ervaring in de belangenbehartiging voor de agrarische sector. 
Ik ben onder meer acht jaar voorzitter LTO Varkenshouderij  
geweest. Die ervaring komt goed van pas in het 
waterschap. Als boerin en burger weet ik dat het 
waterschap ertoe doet: waterkwaliteit, waterkwan-
titeit en veiligheid zijn basisvoorwaarden die goed 
ingevuld moeten zijn om goed en veilig in ons land 
te kunnen wonen en werken. Het waterschap is een 
belangendemocratie. Ik houd ervan om de directe 
belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Ik vind het be-
langrijk om zorgvuldig met de belangen van burgers om te 
gaan en de belastinggelden op de juiste manier te besteden.”

even voorstellen …  

waterschapsvrouwen

Naast Dianne zijn er meer Vrouwen van Nu actief bij een 
waterschap. Annechien ten Have Mellema en Cathrien Cole 
vertellen hoe zij dit bestuurswerk ervaren.

‘ het is belang-
rijk dat  
vrouwen  
zeggenschap 
hebben in het 
beleid’

Cathrien Kole
Vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge
Waterschap Scheldestromen in Zeeland
Voorzitter Algemene Waterschap Partij (AWP)

Wat vind je belangrijk aan je zitting  
in het waterschapbestuur? 
“Ik draai nu twee periodes mee en vind het bijzonder omdat 
er zo veel raakvlakken zijn op veler gebied. De AWP is niet 
politiek gebonden en dat sprak mij aan. Het is belangrijk dat 
vrouwen zeggenschap hebben in het beleid, zeker 
omdat het toch nog best een mannenwereld is. Wij 
hebben ons als vrouwelijke bestuursleden verenigd 
in De Waterlelie. Twee keer per jaar gaan wij om 
toerbeurt bij elkaar op bezoek en kijken in de keuken 
van andere waterschappen. Meestal met een excur-
sie naar een project, zo kom je op heel verschillende 
waterprojecten in het land. Daar kom ik ook vaak 
dames tegen die lid zijn van Vrouwen van Nu. Ik denk wel dat 
vrouwen praktischer denken om tot oplossingen te komen.  
In Zeeland is veiligheid erg belangrijk, denk aan dijken en 
wegen en bescherming tegen het water.” ¶
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Het werk van de teams is heel be-
langrijk, omdat zij ondersteuning bieden en 
als klankbord fungeren bij vraagstukken over 
de voortgang van afdelingen. Denk aan het 
uitbreiden of samengaan van afdelingen of 
afdelingen zonder opvolgend bestuur. 

Zichtbaarheid
Hoe sneller iemand van een serviceteam bij 
een lastig proces betrokken wordt, des te 
meer zij kan betekenen. Helaas merken we 
dat het serviceteam vaak in een laat stadium 
wordt aangehaakt. Het streven is om daar in 
2018 verandering in te brengen. Dat begint 
met zichtbaarheid van de serviceteams.

Training voor teamleden
De vereniging zit middenin een veranderings-
proces en de rol van de serviceteams is nu 
belangrijker dan ooit. Om ervoor te zorgen 
dat de teams voldoende bagage hebben om 
alle uitdagingen op een professionele manier 
aan te gaan, hebben zij in 2017 de training 
Begeleiding naar verandering gevolgd. Tijdens 
deze training is aandacht geschonken aan 
hoe afdelingen die vastlopen, begeleid kunnen 
worden naar een volgende stap waarbij de 
regie in handen van de afdeling zelf blijft.
Na afl oop van de training ontvingen de 
serviceteamleden een certifi caat. 

Loop je als afdeling ergens tegenaan en zou je 
graag willen klankborden? Neem dan contact 
op met het provinciaal bestuur. Via hen word 
je in contact gebracht met het serviceteam. 

Groningen 
Trijny Leeuwerik- Nieboer 

Friesland
Arja Looyen 
Alie Ho�  and 
Alie Kalsbeek
Harma Heeringa-Wiegman 
Annelies Westerveld

Drenthe
Anita Meijer-Dallinga
Janny Roggen
Janny van Goor
Ina Krikken
Jessica Wassenaar

Overijssel
Gea Bartelds
Gezina Middag

Noord-Holland
Judith Swenne-Voorbach 
Wilma Wiedemeyer
Regina Arbouw
Joke van Geebergen

maak kennis met 
het serviceteam
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Esmeralda Beelt

ondersteuning en klankbord

Het serviceteam bestaat uit enthousiaste vrouwen die samenwerken 

met het provinciaal bestuur om afdelingen te ondersteunen. 

In sommige provincies staan deze teams bekend als TAG of Impuls.

Flevoland
PB Flevoland

Gelderland
Elly van Etten
Lida Krooshof 
Martje Eggens
Diane Abbink

Utrecht
Esmeralda Beelt 
(waarnemer landelijk bureau)

Zuid-Holland
Wilma Born
Orja Schuur

Noord-Brabant
Leny Moerbeek
Jo Louwers
Annet Peelen
Ans van Beurden
Erna Glasbergen

Zeeland
Ina den Hamer
Corrie Kalisvaart
Ine Derksen

Benieuwd naar de service-
teamleden uit jouw provincie?

Serviceteamleden gezocht!
Lijkt het jou leuk om het serviceteam in jouw provincie te 
versterken? Neem dan contact op met je provinciaal bestuur.
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een gratis, leuk 

en leerzaam uitje 

voor het hele 

gezin

februari 2018 - nummer 1 - 25

kom in de kas 
op 7 en 8 april 2018

De wereld van de glastuinbouw is 
kleurrijk en zit vol verrassingen. Tijdens Kom in 
de Kas op 7 en 8 april 2018 kan de consument 
kennismaken met deze verrassende wereld 
die achter het glas van de kas schuilgaat. 
Enthousiaste glastuinbouwondernemers 
laten zien hoe zij dag in dag uit bezig zijn om 
smaakvolle groenten, prachtige bloemen en 
verrassende potplanten te kweken. En dat 
ze voortdurend op zoek zijn naar nieuwe 
smaken en nieuwe kleuren, op een manier die 
schone en veilige producten oplevert.

Kleurrijke toekomst
In de kassen worden kleurrijke producten 
gekweekt. Bloemen en planten in prachtige 
tinten, en heerlijke glasgroenteproducten die 
ook in steeds meer kleuren beschikbaar zijn. 
De glastuinbouw gaat voor een kleurrijke 
toekomst. Producten worden met veel aan-
dacht voor mens en milieu gekweekt. Tijdens 
Kom in de Kas vertellen de kwekers dit kleur-
rijke verhaal van de sector. Ook tonen zij in 
productpresentaties hoe groot en kleurrijk 
het aanbod is.

Activiteiten
Kom in de Kas is meer dan een 
kijkje in de kas. Er zijn diverse 
activiteiten voor jong en oud.  
Met de KomInDeKas-app kun-
nen kinderen op zoek naar de 
helden van de kas. Schmin-
kers brengen kleur aan op de 
gezichten van de kinderen en 
in veel regio’s liggen springkussens waarop zij 
zich kunnen uitleven. Bij de groentebedrijven 
kunnen bezoekers proeven van al het lekkers 
dat in de kas wordt gekweekt. Een gratis, leuk 
en leerzaam uitje voor het hele gezin. ¶

Voor meer informatie: 
www.komindekas.nl
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