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  nora el abdouni,  
       gekozen tot 
     verschilmaker 
           2018

   “iedereen,  
  jong of oud, kan  
verschil maken.”
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2 – voorwoord van de voorzitter

Kortgeleden werd het Manifest 
Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid aangeboden 
in Den Haag. Het manifest is er gekomen in 
een actieve samenwerking met een aan-
tal vrouwenorganisaties in Nederland. Een 
prachtig voorbeeld van hoe we op thema’s en 
onderwerpen die er wezenlijk toedoen onze 
stem laten horen. Verderop in dit blad lees je 
er meer over.
Tijdens het Vrouwenweekevent op 2 maart 
in Utrecht kwamen vier kandidaat-verschil-
makers 2018 aan het woord. Stuk voor stuk 
vrouwen met een missie.
Als verschilmaker 2018 werd gekozen voor 
Nora El Abdouni, van Pretty Woman. Zij wist 
ons als aanwezigen in de zaal zelfs even uit 
onze comfortzone te trekken om zichtbaar te 
maken hoe belangrijk het is om het onder-

werp seksualiteit open bespreek-
baar te maken, voor ons, voor onze 
dochters, voor de migrantenvrou-
wen, voor de migrantendochters. 
Verschil maken leren we ook door 
voorbeelden, en door verschilmakers 
weer boven onze schouders uit te 
tillen. Het gaat om rolmodel zijn en 
durven zijn, om je als vrouw te ver-
binden met de wereld van nu. Dat 

is echt vrouw van nu zijn: weten en snappen 
wat speelt in onze samenleving en wat nodig 
is nu en in de toekomst.

Dan kan het betekenen dat we oprecht aan-
dacht hebben voor de bewoners in het aard-
bevingsgebied in Groningen. En dat we ons 
willen richten op het integreren en omarmen 
van migrantenvrouwen in onze activiteiten. 
Ook kunnen we verschil maken door aan-
dacht te besteden aan vrouwen die in Zambia 
werken aan een toekomst voor zichzelf en  
hun kinderen. Het betekent ook dat we  
begrijpen dat we in de wereld van nu verschil 
maken door inclusiviteit te (h)erkennen. Met 
de kracht van samen, onze leefomgeving 
bestaat immers uit vele kleuren en mannen 
en vrouwen. 

We bewegen naar een toekomst die er nu 
al is. We geven de waarden van onze ouders 
door naar de volgende generaties, bijvoor-
beeld via de oude ambachten in handwerken  
en textiel. En in onze daadkracht voor 
thema’s als veiligheid en vluchtelingen. Dat 
betekent eigenlijk dat we op iedere plek en in 
iedere rol weten wat nodig is om verschil te 
maken. Nogmaals proficiat Nora! Terecht sta 
je verderop in het blad in de schijnwerpers. 
Hoe belangrijk is het als we ieder vanuit eigen 
vermogen ook een beetje die verschilmaker 
willen zijn. In je eigen invloedssfeer, soms 
dichtbij, soms wat verder af, soms klein, soms 
groot. Je doet ertoe. Het doet ertoe wat je 
doet. Daar ben ik van overtuigd.

Margreet Oostenbrink,

Voorzitter Vrouwen van Nu

verschil

maken
Als Vrouwen van Nu hebben we een naam hoog te houden. 

We hebben ons niet alleen verenigd om als actief sociaal 

netwerk verschil te maken in onze directe leefomgeving, 

maar ook om verschil te maken voor en met elkaar in een 

groter verband.
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4 - nieuws uit eigen huis

Hou vrijdag 19 mei, zaterdag 20 mei of zondag 21 mei vrij als 
je dol bent op de laatste trends in tuin, interieur en lifestyle. 
Dat weekend wordt namelijk jaarlijks Hof & Huis georgani-
seerd in Torhout. Laat je inspireren door de verschillende 
standhouders en doe ideeën op die je thuis kunt toepassen. 
Zo’n honderdveertig standhouders vertellen je graag over hun 
product. Leuk voor het hele gezin. 
Voor meer informatie: www.tuinbeurzen.be.

Leden van Vrouwen van Nu betalen slechts € 7 entree! Dat 
is € 2 korting. Wel even je ledenpas laten zien aan de kassa. 
Maximaal twee personen per pas. ¶

Georgië en Armenië
Deze rondreis, die ruim twee weken gaat duren, biedt alle 
elementen die je van de RVAJ gewend bent: cultuur, natuur, 
contact met de bevolking door workshops en demonstraties. 
Beide landen hebben fascinerende steden met monumentale 
gebouwen en kerken. Sommige kerken en kloosters zijn tot 
werelderfgoed verklaard door UNESCO.
Het bergachtige landschap biedt schitterende vergezichten, 
onder andere ook op de berg Ararat. In de heuvels zien we 
wijngaarden en we gaan natuurlijk ook wijn proeven.

Suriname 
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een tweede reis 
georganiseerd van 30/10 tot 14/11-2018. 
Opgave bij sluisvd124@hotmail.com

Meer informatie op: 
https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj ¶

Aalsmeer Flower Festival 
speelt zich af op twee loca-
ties. Er zijn activiteiten voor 
jong en oud, demonstraties, 
workshops en bijzondere 
tentoonstellingen. Ook is er 
livemuziek en lekker eten en 

kortingscoupon
Bij inlevering van deze coupon 
ontvangen leden van Vrouwen van Nu 
€ 2,50 korting.

met korting 
naar hof & huis

naar aalsmeer 
flower festival
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni vindt de vijfde editie 
van Aalsmeer Flower Festival plaats. Het evenement 
laat bloemen en planten op hun mooist zien en verrast 
bezoekers met toepassingen in kunst en cultuur, design 
en food.

drinken. Er zijn 5 x 2 vrijkaar-
ten te winnen. 
Meedingen? Mail naar: 
winactie@vrouwenvannu.nl 
onder vermelding van Flower 
Festival. De winnaars krijgen 
voor 8 juni bericht. ¶

vooraankondiging 
rondreis voorjaar 
2019 rvaj

Niet gewonnen? Met onderstaande kortingscoupon krijgt u 
€ 2,50 korting aan de kassa. 
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Brieven aan mijn zus geeft een 
inkijkje in de persoonlijke  
briefwisseling van Harry Poel-
man aan zijn zus Christa. Zij 
kreeg de diagnose darm-
kanker. Harry schreef haar 
vanaf dat moment tot aan 
de dag van haar overlijden 
honderden brieven. Om haar 
op te beuren, te betrekken in 
zijn leefwereld én haar even 
af te leiden van haar eigen 
zorgen. Het zijn merendeels 
‘dagboekachtig’ geschreven 
brieven, over een periode van 
vier jaar. De schrijfstijl is poë-
tisch, luchtig van toon, mooi 
van taal.

We mogen vijf boeken weg-
geven! Wil je kans maken op 
een exemplaar? Stuur dan een 
mailtje naar:  
winactie@vrouwenvannu.nl, 
onder vermelding van Brieven 
aan mijn zus en je naam en 
adres. ¶
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Expositie en demo
Een deel van de Pieterskerk is 
gereserveerd voor de zeven 
verenigingen om zich te pre-
senteren. Op die plek worden 
meerdere ‘expositie-eilanden’ 
ingericht.

Leden van de verenigingen 
worden opgeroepen werk in 
te sturen onder de volgende 
thema’s:

a) Over Grenzen 
Bij dit thema kun je aan per-
soonlijke grenzen, fysieke 
grenzen, imaginaire grenzen 
denken. Men gaat op zoek 
naar een nieuwe wereld. Op 
zoek naar nieuwe mogelijk-
heden. Door voor- en tegen-
spoed maar je niet tegen 
laten houden. Volhardend en 
gedreven naar een nieuwe 
bestemming. Laat het experi-
ment de grenzen verkennen 
en verleggen! 

b) Denkend aan thuis
Bij dit thema spelen herinne-
ringen een rol. De kaarten die 
je stuurt, de souvenirs die je 
koopt, de foto’s die je maakt 
of meeneemt. Denkend aan 
Holland kan een onderdeel 
zijn, maar ook Home sweet 
home. Waar liggen je wortels 
en wat maakt dat je je thuis 
voelt.

textielfestival 
2020 leiden
Van 13 tot en met 16 mei 2020 wordt in Leiden weer een groots textielfestival 
georganiseerd! De organisatie is, net als bij de vorige edities, in handen van de 
Nederlandse textielverenigingen die samen Stidoc vormen. Ook Vrouwen van Nu 
maakt daar deel van uit. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De pijlers van het 
festival zijn Verwondering, Inspiratie en Herkenning.

c) Bagage 
Geen reis zonder bagage. Wat 
neem je mee, wat mag beslist 
niet ontbreken als je weet 
dat je niet meer terug zult 
keren. En waarin vervoer je 
je kostbare bezittingen. Denk 
aan reistassen, (hut)koffers 
en andere reisaccessoires 
die de reis vergemakkelijken. 
Denk ook aan de chatelaine, 
een riem of gordel die om het 
middel werd gedragen om 
gebruiksvoorwerpen (waar-
onder naaigerei) bij de hand 
te hebben.

Deze expositie wordt samen-
gesteld uit het beste en mooi-
ste wat de verenigingen te 
bieden hebben. Bij een teveel 
aan inzendingen wordt een 
selectie gemaakt.

Meedoen?
Voor deze expositie mag ieder 
lid van Vrouwen van Nu een 
of meer werkstukken aan-
leveren. Alle technieken zijn 
toegestaan, maar het werk 
moet wel voor het grootste 
deel uit textiel bestaan.

Maatvoering:
Deze is in principe vrij maar 
een richtlijn is minimaal A5 
tot maximaal 3 meter in 
omtrek voor tweedimensio-
naal werk. Driedimensionaal 
is ook mogelijk.

De sluitingsdatum voor het 
inleveren van digitaal beeld 
van het werk en van een 
detail is 1 mei 2019. De ver-
dere procedure en het adres 
om in te sturen zal tijdig via 
de bekende kanalen worden 
gecommuniceerd.

Kunstenaarsproject:
Het is de bedoeling dat er ook 
weer een kunstenaar gekop-
peld wordt aan één of meer 
verenigingen. Zoals de vorige 
keer met de glamourbenen. 
Ook wordt er weer een in-
ternationale textielwedstrijd 
uitgeschreven. Daar hoor je 
binnenkort van. Wordt ver-
volgd! ¶

winactie:
brieven 
aan mijn 
zus

Mail voor vragen of verdere 
info naar: 
Marjolein van der Eijk, 
hoevedebiesbosch@hotmail.com

VvN02eigenhuis.indd   5 23-04-18   08:36



Directeur Carla Wijers opende het 
evenement en stelde de vijf genomineerde 
kandidaten voor de Verschilmaker-award aan 
het publiek voor. Vier daarvan waren aan-
wezig, Lucia Rijker had zich tot haar spijt af 
moeten melden.
Het korte vraaggesprek speelde zich grappig 
genoeg steeds af op een andere zitplek: bar-
kruk, stoel, rotan zeteltje en bank. Al pratend 
werd duidelijk dat Joke Florax, Raja Felgata, 
Nora el Abdouni en Jamila Aanzi stuk voor 
stuk krachtvrouwen zijn met een eigen visie 
en missie voor verbetering van de samenle-
ving. 

Terwijl de laatste stemmen geteld werden, 
genoten de aanwezigen van een heerlijk 
soepje. 
Voorzitter Margreet Oostenbrink opende 
daarna de gouden envelop met de naam van 
de gekozen Vrouwen van Nu Verschilmaker 
2018: de 27-jarige Nora el Abdouni! Zij is trai-
ner, adviseur en sociaal werker op het gebied 
van grensoverschrijdend gedrag. 
Met bloemen en natuurlijk de Award werd 
Nora van harte gefeliciteerd. Zij deelde haar 
‘moment of fame’ stralend met de drie andere 
vrouwen op het erepodium. Daarna was het 
tijd voor het walking diner: even genieten van 
lekker eten en gesprekken met elkaar.

Zonnebloemen en zang
Na de pauze kreeg Bertken de Leede het 
woord. Zij werkt al dertien jaar als bedrijfs-
adviseur bij Agriterra en vertelde over het 
doel en de werkwijze daarvan. Agriterra deelt 
expertise met agrarische bedrijven in zestien 
landen. Zo helpt de organisatie om de pro-
ductie en bedrijfsvoering te verbeteren. Het 
mooie is dat dit gebeurt ‘van boer tot boer’: 
vrijwilligers die zelf uit het boerenbedrijf 
komen en weten waar ze het over hebben. 
Zelf was Bertken net terug uit Zambia, waar 
ze gekeken heeft naar bedrijfjes van vrouwen 
die zich bezighouden met de zonnebloemen-
teelt. Uit de zonnebloempitten wordt olie 
geperst. Het afgelopen jaar heeft de droogte 
daar voor veel problemen gezorgd. 

kleurrijk en hartverwarmend:

6 

vrouwen van nu  vrouwenweekevent
Buiten was het min 5, maar binnen was de sfeer hartverwarmend. In een prachtige authentieke 

kapel in het centrum van Utrecht genoten een groot aantal vrouwen en enkele mannen van een 

kleurrijke bijeenkomst. 2 maart 2018: tijd voor het Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent!

Stuk voor stuk krachtvrouwen

VvN02terugblik.indd   6 23-04-18   08:36



Na al dat luisteren was het tijd om in de ac-
tieve modus te gaan. Zangeres en liedjes-
schrijver Anna Fernhout wist iedereen met 
‘stembevrijding’ aan het lachen te krijgen. En 
aan het zingen! Want zij presenteerde een 
door haar geschreven Vrouwen van Nu-lied 
dat ter plekke ingestudeerd werd. Een fijn lied 
om te zingen met een heel mooie tekst. Alle 
afdelingen zullen het ontvangen op een usb-
stick zodat het overal gezongen kan worden! 
Anna zong nog een paar zelfgeschreven num-
mers waarmee ze indruk maakte op de aan-
wezigen. 

Uitwisseling
Het evenement werd afgesloten met een 
korte presentatie van het project Hidden Sto-
ries / Verborgen Verhalen. Eva Radionova en 
Elena Oranskaia vertelden over dit cultuur-
uitwisselingproject van migrantenvrouwen 
die via kunstuitingen uitbeelden hoe zij hun 
integratie in Nederland ervaren. Een aantal 
kunstwerken waren boven in de kapel te be-
wonderen, onder meer foto’s, textiel, glas-
werk en een papiersculptuur.

Na deze kleurrijke dag vol indrukken was het 
buiten nog steeds koud, maar was toch in 
ieders hart een zonnetje gaan schijnen. ¶

Tekst: Netty Hubbers
Foto’s: Tim Hoevenaars
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vrouwen van nu  vrouwenweekevent

Van gedachten wisselen op verschillende zitplekken

Carla Wijers opent het Vrouwen 
van Nu Vrouwenweekevent

Stembevrijding!

Anna Fernhout laat de zaal zingen

zangeres 

anna 

fernhout 

wist 

iedereen 

aan het 

lachen én 

aan het 

zingen te 

krijgen!
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“Natuurlijk gaan we dat nu niet doen”, 
stelt Nora gerust. Maar het is wel in een klap 
duidelijk: seksualiteit maakt op allerlei manie-
ren veel los bij iedereen. Dat is waarschijnlijk 
ook de reden dat er massaal op Nora is ge-
stemd: iedereen heeft te maken (gehad) met 
opvoeding, ouderbetrokkenheid, identiteit 
en seksualiteit. Het zijn de speerpunten waar 
zij zich in haar werk als hulpverlener, sociaal 
werker en trainer bij Pretty Woman op richt.

Verrast, onder de indruk, heel blij maar ook 
nederig zijn de gevoelens die Nora ervaart 
bij het winnen van de Verschilmaker-award. 
Haar moeder zat als trotse supporter op de 
eerste rij! Vrouwen van Nu sprak na de  
bekendmaking met Nora. 

Wie ben je en wat doe je? 
“Op dit moment ben ik 29 jaar. Ik ben opge-
groeid in een Marokkaans gezinssysteem, 
samen met mijn één jaar jongere broertje. 
Binnen het gezin werd niet over seksualiteit 
gesproken, binnen immigrantengezinnen 
wordt dat onderwerp vrij krampachtig ver-
zwegen. Toch merkte ik wel dat er een dub-
bele moraal heerste: bij mij was het bewaren 
van de maagdelijkheid heel belangrijk, ik kan 
me niet herinneren dat dat bij mijn broer  
ook zo was. Onder andere die ervaringen ge-
bruik ik nu in mijn werk: ik zet mezelf in als  

    nora el abdouni: 
winnaar van de vrouwen van nu 

Verschilmaker-award 2018

8 

Netty Hubbers

Het bewijs is geleverd als Nora El Abdouni op het podium aan de aanwezigen voorstelt: “Goh, kijk 

je buurvrouw eens vriendelijk aan... en vertel elkaar nu je eerste seksuele ervaring”. Er ontstaat 

rumoer in de zaal; de meeste beginnen te giechelen en te schuiven, een enkeling gaat er eens goed 

voor zitten en er zijn er ook die het liefst zo snel mogelijk de zaal willen verlaten! 

“Iedereen kan verschil maken, al is het maar door een glimlach”
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instrument door voorbeelden te benoemen. 
Ik werk met jongeren van 11 tot 23 jaar die 
nare ervaringen hebben of risico lopen. Dat 
zijn meisjes, maar ook jongens. Ik geef voor-
lichting aan groepen bij onder meer scholen 
en jongerenwerk. 

Daarnaast heb ik mijn eigen trainingsbureau 
Amana in Utrecht, waar ik sociale projecten 
bedenk en uitvoer voor multiculturele ge-
meenschappen. Ouderparticipatie is daarbij  
heel belangrijk; ouders hebben soms een an- 
der beeld van wat nodig is voor de opvoeding  
anno 2018. Ik ga met ze in gesprek. Ik wil 
ouders er vooral bewust van maken dat zíj 
verantwoordelijk zijn voor de (seksuele) op-
voeding. Dat je weet hoe ver je kind is, dat ze 
met vragen bij je kunnen komen. Het belang-
rijkste is dat je kinderen al heel jong weten 
dat ze bij jou terecht kunnen als ze wat willen 
weten. En dat dit met gevoel gebeurt. Soms 
mis ik dat bij ouders: leer je kind kennen, kijk 
naar je kind!”

Wat betekent de Verschilmaker-award 
voor je? 
“Op de eerste plaats ben ik enorm onder de 
indruk van de andere genomineerden, Jamila 
Aanzi, Raja Felgata, Joke Florax en Lucia 
Rijker. Ik vond het zo eervol om tussen die 
vier sterke powervrouwen genomineerd te 

zijn! Dat ik nu gewonnen heb, betekent voor 
mij vooral hoop. Hoop dat de zaadjes die we 
hebben geplant, zich mogen vermeerderen en 
uitgroeien. Die zaadjes heb ik geplant samen 
met mijn collega’s, waar ik veel bewondering  
voor heb. 
Ik hoop dat 
we ons werk 
voort mogen 
zetten en dat 
het breder ge-
dragen wordt. 
Seksualiteit en 
grensoverschrijdend gedrag zijn niet makke-
lijk om over te praten, maar ik wil het graag 
een stem geven. 

Samen moeten we het doen
Daarnaast wil ik graag aangeven dat ieder-
een, of je nu oud of jong bent, verschil kan 
maken. Door een ander duidelijk te maken:  
‘je wordt gezien’, al is het maar door een 
glimlach. Ik had bijvoorbeeld fantastische 
buren, die ik oom en tante noem. Door er 
voor me te zijn, door hun belangstelling, kon 
ik me aan hen optrekken. Iedereen heeft 
iemand nodig waar je je aan kunt optrekken. 
Verschil maken is super als dat door grote 
dingen kan, maar kleine dingen zijn net zo be-
langrijk. Zo werk je constructief mee aan deze 
samenleving. Samen moeten we het doen.” ¶
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“ iedereen heeft iemand 

nodig waar je je aan 

kunt optrekken”

Trotse moeder 
in de zaal bij de 
bekendmaking.
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In 2017 is de uitvoering 
van het meerjarenbeleidsplan 
voor de periode 2015-2018 
met de titel: Wie samen reist 
komt ver, gecontinueerd.
Ook in het jaar 2017 is er hard 
gewerkt aan de professiona-
lisering en het toekomstbe-
stendig maken van de admi-
nistratieve processen binnen 
de vereniging. Er zijn diverse 
verbeteringen doorgevoerd 
in het programma voor de 
ledenadministratie om het 
programma te optimaliseren. 
De centrale contributie inning 
is dit jaar uitgevoerd in de 
provincie Flevoland, Utrecht 
en Zeeland. Het gebruik van 
hedendaagse systemen en 
werkwijzen moet leiden tot 
een vereniging die klaar is 
voor de toekomst.

In 2017 zijn de workshops via 
het Vrouwen van Nu College  
gestopt aangezien er te wei-
nig belangstelling voor was. 
Wel is er in maart weer een 
Vrouwenweek event geor-
ganiseerd en in oktober de 
Vrouwen van Nu Beurs.
Begin 2017 is ook ons Peru 
project afgerond. Samen met 
o.a. de Rabobank Foundation 
gaan we in 2018 op zoek naar 
een nieuw project in binnen- 
of buitenland.

Dit jaar is ook begonnen met 
een andere werkwijze in de 
productie van het ledenma-
gazine. De provinciale redac-
ties mogen allemaal een eigen 

katern invullen en opmaken in 
een speciaal programma. Zij 
hebben daarvoor allemaal een 
training gehad. Elke provincie 
krijgt nu zijn eigen versie met 
zijn eigen katern. Dit bracht 
natuurlijk wat extra kosten 
mee. Maar aangezien in 2017 
maar 5 magazines zijn uitge-
bracht in plaats van 6, is er 
een flinke kostenbesparing op 
het ledenmagazine geweest.
Er is dit jaar ook geïnvesteerd 
in onderhoud van het pand. 
De eerste verdieping is dit jaar 
geschilderd en er ligt nieuwe 
vloerbedekking. Verder is er 
één lichtkoepel vervangen 
omdat deze zorgde voor lek-
kage.

De trend van afnemende 
baten zet zich ook in 2017 
door, door wederom een af-
name van het totale leden-
aantal. In 2017 zijn er dan ook 
30 afdelingen opgeheven. De 
advertentie opbrengsten zijn 
in 2017 ook lager dan in 2016 
mede door het feit dat er 
maar 5 ledenmagazines zijn 
uitgebracht.
Aangezien het rentepercenta-
ge nog steeds zeer laag is, zijn 
ook de rente inkomsten weer 
sterk teruggelopen.
Daarentegen zijn de werke-
lijke totale kosten ruim  
€ 90.000 lager dan de be-
grote kosten. Dit wordt voor 
een groot deel veroorzaakt 
doordat:
•  Omdat één van de mede-

werkers in 2017 langdurig 

ziek was, is er een extra 
medewerker aangesteld. 
Daardoor hebben we ho-
gere salariskosten en sociale 
lasten gehad (ca. € 24.000) 
maar dit werd grotendeels 
gecompenseerd door ont-
vangen ziekengeld (ruim  
€ 20.000). In totaal hebben 
we ca. € 8.000 minder per-
soneelskosten gehad.

•  Ongeveer € 3.000 minder 
aan bestuurskosten is uitge-
geven.

•  De druk- en portokosten 
van het ledenblad wederom 
lager zijn uitgevallen  
(€ 40.000). Veroorzaakt 
door één uitgave minder en 
een afnemend ledenaantal.

•  De uitgaven voor het Vrou-
wenweek event en de beurs 
lager waren dan begroot  
(€ 5.000).

•  De Vrouwen van Nu colleges 
zijn gestopt (besparing ca. 
€ 7.000).

•  Kosten voor onderhoud van 
de Leden- en Financiële Ad-
ministratie zijn lager dan 
begroot (ca. € 7.000).

•  Er minder aan werving en 
PR is uitgegeven dan be-
groot ondanks dat er een 
promotiefilm is gemaakt 
(ruim € 8.000).

Organisatie
Het landelijk bestuur telt vijf 
leden. Het beleid wordt, zo-
veel mogelijk in samenspraak 
met provinciale besturen, 
door het landelijk bestuur 
vastgesteld. De ontwikke-

ling en uitvoering van het 
beleid ligt bij het landelijk 
kantoor. Het landelijk bestuur 
had tweemaal een bijeen-
komst met de ledenraad. In 
de ledenraad in juni legde het 
landelijk bestuur verantwoor-
ding af over het jaar 2016. In 
de ledenraad van november 
werd het Jaarplan 2018 met 
de bijbehorende begroting 
vastgesteld.

In totaal waren in 2017 8 be-
roepskrachten actief die ook 
allen op de loonlijst van Vrou-
wen van Nu stonden. Gemid-
deld kon de vereniging in 2017 
beschikken over 6,1 formatie-
plaatsen (gebaseerd op een 
fte van 36 uur). 

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de be-
stemmingsreserve is lager 
dan begroot: er is een ont-
trekking van € 6.899 in plaats 
van een begrote onttrekking 
van € 68.000. Voor zowel 
het jubileum als onderhoud 
van het pand wordt jaarlijks 
€ 10.000 aan de reservering 
toegevoegd. In 2017 is € 5.000 
onttrokken aan de reservering 
voor trainingsactiviteiten. 

10 – plussen en minnen

inhoudelijk 
verslag
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Activa 31/12/2017 31/12/2016 Passiva 31/12/2017 31/12/2016
 € € €  € € €

VASTE ACTIVA    EIGEN VERMOGEN
Pand   460.000 460.000 Algemene reserve 404.989    478.347 
    Herwaarderingsreserve gebouw  460.000    460.000 
    Bestemmingsreserve  207.673    141.215 
Voorraad goederen  2.423  3.445   1.072.662   1.079.562 
Te vorderen en vooruitbetaalde posten  29.619  37.775
  32.042 41.220 KORTLOPENDE SCHULDEN
    Te betalen en vooruit ontvangen       208.069   123.540 
    posten
LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen  788.688 701.882

  1.280.731 1.203.102    1.280.731   1.203.102

Baten Begroting 2017 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Lasten Begroting 2017 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 € € €  € € €

Contributies  720.000  710.438   730.183  Algemene kosten
    Bestuur 16.900 13.707 14.339
Advertenties     Personeel 410.500 402.732 392.627
Vrouwen van Nu magazine 30.000  19.047   28.361  Huisvesting 18.500 14.601 23.197
    Organisatie, 
    inclusief automatisering 72.400 70.386 56.597
     518.300 501.426 486.760
Subsidies
Pr. Bernhardfonds tbv H 7.0* 0 0  6.500  Activiteiten
    Verenigingsactiviteiten 34.500 27.457 36.773
Diversen    Ontwikkeling en innovatie 20.000 11.226 8.804
Interest 7.500  802   2.923  Ledenblad 201.700 160.871 182.545
Diverse baten 5.000  2.002   5.427- Ledenadministratie 12.000 6.559 3.659
 12.500 2.804  2.504- Ledenpas 9.000 7.365 8.476
    Werving, PR/Publiciteit/
    Profilering 19.000 11.120 14.366
    Interne communicatie 1.000 200 800
    Bijeenkomsten/trainingen 6.900 5.500 0
    Landelijke CIE’s/Werkgroepen 3.000 3.545 3.722
    Bijeenkomsten/kaderdagen/
    werkgroepen 5.100 3.919 3.157
     312.200 237.762 262.302

    Exploitatie saldo -68.000 -6.899 13.478

 762.500 732.289 762.540  762.500 732.289 762.540

balans per 31 december 2017

staat van baten en lasten over 2017
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A.  Verklaring over het  
in het rapport opge-
nomen verkort  
financieel verslag 2017 

Ons oordeel
Wij hebben gecontroleerd of 
het in dit rapport opgenomen 
verkort financieel verslag van 
het Landelijk Bureau van de 
NBvP, Vrouwen van Nu te 
Den Haag (verder: Landelijk 
Bureau) over 2017 op de juiste 
wijze is ontleend aan het door 
ons gecontroleerde financieel  
verslag van het Landelijk Bu-
reau. Bij dat financieel verslag 

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant

hebben wij op 7 maart 2018 
een goedkeurende controle-
verklaring verstrekt. Voor de 
integrale tekst van onze con-
troleverklaring verwijzen wij 
naar het financieel verslag.

Naar ons oordeel is het ver-
kort financieel verslag in alle 
van materieel belang zijnde 
opzichten consistent met het 
gecontroleerde financieel 
verslag van het Landelijk Bu-
reau en in overeenstemming 
met de grondslagen van het 
gecontroleerde financieel ver-
slag van het Landelijk Bureau.

Het verkort financieel verslag 
bestaat uit:
1.  de balans per 31 december 

2017;
2.  de staat van baten en las-

ten over 2017.

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht 
op dat voor het inzicht dat 
vereist is voor een verant-
woorde oordeelsvorming om- 
trent de financiële positie en 
de resultaten van het Lande- 
lijk Bureau en voor een toe-
reikend inzicht in de reikwijd-
te van onze controle het ver-
kort financieel verslag dient 
te worden gelezen in samen-

hang met het volledige finan-
cieel verslag, waaraan deze 
is ontleend, alsmede met de 
door ons daarbij op 7 maart 
2018 verstrekte goedkeurende 
controleverklaring. Deze toe-
lichting doet geen afbreuk 
aan ons oordeel.

Eveneens zonder afbreuk te 
doen aan ons oordeel vesti-
gen wij de aandacht op het 
volgende. Wij hebben de op-
dracht gekregen om de finan-
ciële verantwoording van het 
Landelijk Bureau te contro-
leren. Het financieel verslag 
over 2017 is een weergave van 
het vermogen en het resul-

Baten 2018  Lasten 2018
 € €  € €

Contributies  712.500  Algemene kosten
   Organisatie
Overige baten   Bestuur  16.900 
Advertenties magazine  20.000 Personeel  453.500
   Huisvesting  18.500 
   Kantoor  38.900 
   Automatisering  25.000 
      552.800 

Diversen   Activiteiten
Interest 2.500  Verenigingsactiviteiten  34.500  
Diverse baten 5.000  Ontwikkeling en innovatie  10.000  
  7.500 Leden (administratie en pas)  21.000  
   “Vrouwen van Nu” magazine  182.000  
Verhuur flexplekken EH  2.500 Deskundigheid bevordering  500  
   Werving / PR/ publ./Profilering  21.000  
   Interne communicatie  500  
   Trainingen  9.500  
Exploitatie saldo  96.100 Landelijke cie/werkgr.  1.500  
   Bijeenkomst. werkgr.  5.300  
      285.800 
  838.600    838.600 

De vermogens/reser-
ves van de provinciale afdelin-
gen bedroegen per 31 decem-
ber 2016: € 579.032

Het totaal aan vermogens/
reserves van de plaatselijke 
afdelingen bedroeg per 31 de-
cember 2016: € 2.914.027

begroting 2018

Contributie 2019:
€ 52,50

Aan: het bestuur van het Landelijk Bureau van de vereniging NBvP, Vrouwen van Nu te Den Haag
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taat van het Landelijk Bureau. 
Het Landelijk Bureau is een on-
derdeel van de gehele vereni-
ging NBvP, Vrouwen van Nu en 
is geen zelfstandige juridische 
vereniging. Daar onze opdracht 
de controle van het financieel 
verslag van het Landelijk Bu-
reau en niet de statutaire con-
trole van de vereniging NBvP, 
Vrouwen van Nu beslaat, heb-
ben wij, voor zover dat voor 
onze opdracht niet noodzake-
lijk was, geen onderzoek ge-
daan naar het vermogen en het 
resultaat van de totale vereni-
ging NBvP, Vrouwen van Nu. 
Wij geven derhalve geen oor-
deel omtrent het totale vermo-
gen en resultaat van de vereni-
ging NBvP, Vrouwen van Nu.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uit-
gevoerd volgens het Neder-
lands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaar-
den vallen. Onze verantwoor-
delijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van het ver-
kort financieel verslag’.

Wij zijn onafhankelijk van het 
Landelijk Bureau zoals vereist 
in de Wet toezicht accoun-
tantsorganisaties (Wta), de 
Verordening inzake de onaf-
hankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de op-
dracht relevante onafhanke-
lijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants 
(VGBA). 

Wij vinden dat de door ons 
verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.

B.  Verklaring over  
de in het rapport  
opgenomen andere 
informatie

Naast het verkort financieel 
verslag en onze controle-
verklaring daarbij, omvat het 
rapport andere informatie, 
die bestaat uit:
•  het inhoudelijk verslag; en
•  de begroting 2018.

Op grond van onderstaande 
werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere infor-
matie met het financieel ver-
slag verenigbaar is en geen 
materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere infor-
matie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of an-
derszins, overwogen of de 
andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden 
hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werk-
zaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij 
het financieel verslag. Het 
bestuur is verantwoordelijk 
voor het opstellen van de 
andere informatie.

C.  Beschrijving van  
verantwoordelijk- 
heden met betrek-
king tot het verkort  
financieel verslag

Verantwoordelijkheden 
van het bestuur voor het 
verkort financieel verslag
Het bestuur is verantwoor-

delijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van het 
verkort financieel verslag, dat 
is ontleend aan het gecontro-
leerde financieel verslag in 
overeenstemming met de 
grondslagen. In dit kader is 
het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het op-
maken van het verkort finan-
cieel verslag mogelijk te ma- 
ken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van het ver-
kort financieel verslag moet 
het bestuur afwegen of de 
onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in con-
tinuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemd verslag-
gevingsstelsel moet het be-
stuur het verkort financieel 
verslag opmaken op basis van 
de continuïteitsveronderstel-
ling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de on-
derneming te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëin-
digen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeur-
tenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onder-
neming haar bedrijfsactivitei- 
ten in continuïteit kan voort-
zetten, toelichten in het ver-
kort financieel verslag. 

Onze verantwoordelijk-
heden voor de controle 
van het verkort financieel 
verslag
Onze verantwoordelijkheid 
is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controle-
opdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte con-
trole-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd 
met een hoge mate maar 
geen absolute mate van ze-
kerheid waardoor het moge-
lijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan  
als gevolg van fraude of fou-
ten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzon-
derlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen 
die gebruikers op basis van 
het verkort financieel ver-
slag nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze contro-
lewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.

Wij hebben deze accoun-
tantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en heb-
ben waar relevant professio- 
nele oordeelsvorming toe-
gepast in overeenstemming 
met de Nederlandse contro-
lestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. Onze con-
trole bestond onder andere 
uit:
•  het identificeren en in-

schatten van de risico’s 
dat het verkort financieel 
verslag afwijkingen van 
mate-rieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risi-
co’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamhe-
den en het verkrijgen van 
controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een 
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afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzette- 
lijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzet-
telijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het door-
breken van de interne be-
heersing;

•  het verkrijgen van inzicht 
in de interne beheersing 
die relevant is voor de 
controle met als doel con-
trolewerkzaamheden te 
selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om 
een oordeel uit te spreken 
over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de 
vereniging;

•  het evalueren van de ge-
schiktheid van de gebruik-
te grondslagen voor finan-
ciële verslaggeving, en het 
evalueren van de redelijk-
heid van schattingen door 
het bestuur en de toelich-
tingen die daarover in het 
verkort financieel verslag 
staan;

•  het vaststellen dat de door 
het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstel-
ling aanvaardbaar is. Te-
vens het op basis van de 
verkregen controle-infor-
matie vaststellen of er ge-
beurtenissen en omstan-
digheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderne-
ming haar bedrijfsactivi-
teiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij con-
cluderen dat er een on- 
zekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen 
in het verkort financieel 
verslag. Als de toelichtin-
gen inadequaat zijn, moe-
ten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclu-
sies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die 
verkregen is tot de datum 
van onze controleverkla-
ring. Toekomstige gebeur-
tenissen of omstandighe-
den kunnen er echter toe 
leiden dat een onderne-
ming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

•  het evalueren van de pre-
sentatie, structuur en 
inhoud van het verkort 
financieel verslag en de 
daarin opgenomen toe-
lichtingen; en

•  het evalueren of het ver-
kort financieel verslag een 
getrouw beeld geeft van 
de onderliggende transac-
ties en gebeurtenissen.

Rotterdam, 7 maart 2018

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.A. de Jong RA

Een kleine greep uit de media. 9 februari 
2018. De zestienjarige Sazeda uit Bangladesh overtuigt ouders 
om hun dochters niet uit te huwelijken en behoedde zo al meer 
dan honderd jonge meisjes voor een gearrangeerd huwelijk.  
13 februari 2018. In Pakistan traint de zakenvrouw Maria Ummar 
vrouwen om hun eigen bedrijf op te zetten. Mede dankzij haar 
inzet runnen nu al meer dan 300 vrouwen hun eigen onderne-
ming. 22 februari 2018. In India is de 24-jarige Avani Chaturvedi 
de eerste vrouw die een straaljager heeft bestuurd. Maar er ge-
beurt meer in India. Een groep vrouwen in de staat Maharashtra 
weigert deel te nemen aan de omstreden maagdelijksheidstest 
tijdens de huwelijksnacht en overtuigt ook anderen een einde te 
maken aan de traditie.
De lijst met voorbeelden van dappere vrouwen die opkomen voor 
hun rechten is eindeloos, maar staan ze ook voor een structurele 
vooruitgang? Volgens de Verenigde Naties is de vrouwenrechten-
beweging nooit eerder zo krachtig geweest: ‘We vieren een on-
gekende wereldwijde beweging voor vrouwenrechten, gelijkheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid.’ Dat deze beweging ook daadwer-
kelijk effect heeft gehad, laat een recent rapport van de VN zien. 
72 wetten zijn goedgekeurd om de vrouwenrechten in 61 landen 
te versterken, 28 landen verhoogden het budget voor genderge-
lijkheid en 24 landen versterkten de wetgeving om geweld tegen 
vrouwen en meisjes aan te pakken. Als sprekend voorbeeld haalt 
het rapport ten slotte de hashtag #MeToo aan. In meer dan 85 
landen werd de hashtag actief gebruikt. 

Recent onderzoek laat zien dat vrouwen cruciaal zijn om armoe-
de en honger te beëindigen. Alleen als vrouwen een volwaardige 
rol krijgen, kunnen ze beginnen met het verbeteren van hun 
eigen welzijn en dat van de mensen om hen heen. En hoewel 
vrouwen nog veel hebben in te halen, zijn we op de goede weg. 
Laten we daarbij ook vooral niet vergeten wat we allemaal al 
hebben bereikt. 

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

nooit eerder was de  

vrouwenrechtenbeweging 

zo krachtig

Het wordt al een dikke honderd jaar gevierd:  
Internationale Vrouwendag. In die honderd jaar 
is er ongelofelijk veel vooruitgang geboekt op 
het gebied van onderwijs, zorg, arbeid, stemrecht 
en vrouwenrechten. Maar hoe zit dat de laatste 
jaren, valt er anno 2018 nog wat te vieren?
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Groningen
Dag van de zelfredzaamheid
woensdag 17 oktober, 13.00 – 20.00 uur
Waar: Gorechthuis, Hortuslaan 1 in 
Haren
Iedereen is welkom. Neem dus gerust je 
vriendin, kind of kleinkind mee.
Kosten: € 10 (incl. koffie en broodje)

Excursie naar Grolsch en Nedap
donderdag 17 mei 2018, 7.00 – 19.00 uur
Bedrijfsbezoeken aan bierbrouwerij 
Grolsch in Enschede en technologie- 
bedrijf Nedap in Groenlo.
Kosten: € 39,50 (incl. lunch en bier-
proeverij)

Friesland
Tentoonstelling Gehaakte dekens,  
een doolhof van kunstwerken
14 en 15 juli
Waar: Park Vijversburg in Tietjerk  
(Fryslân) 
Dekens kun je tot eind mei inleveren. 
Kijk voor informatie en inleverpunten 
in het hele land op de Facebookpagina: 
‘De Grootste Gehaakte Deken van de 
Wereld’

Vijfdaagse fietsreis Twente  
(Ootmarsum)
3 t/m 7 september
Kosten: € 536 (incl. volpension en fooien)
Info en opgave Fokje Boersma,  
0511-463818 na 19.00 uur /  
fokjeboersma1@gmail.com

Drenthe
Fietsweek omgeving Nunspeet
11 t/m 15 juni
Kosten: € 360
Opgave zo spoedig mogelijk
Info: Aly Krol, 0593-526722 /  
alykrol@hotmail.com

Dagexcursie ‘s Hertogenbosch
dinsdag 12 juni 
Een dagje uit naar de prachtige histo-
rische stad Den Bosch. Stadswandeling 
door de oude binnenstad onder leiding 
van een gids en bezoek aan de Gruyter-
fabriek. Tijdens deze rondleiding zijn 
een flink aantal trappen te beklimmen. 
Vervoer per bus: opstapplaatsen Assen 
7.15 uur, Beilen 7.30 uur en Hoogeveen 
7.45 uur
Kosten: € 60 (incl. koffie/thee, koffie-
tafel)
Opgave zo snel mogelijk, bij voorkeur 
per e-mail: alberta.bartelds@planet.nl

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

Overijssel
Wandelen in de provincie
Markelo woensdag 30 mei
Zwolle donderdag 28 juni
Rijssen dinsdag 28 augustus
Dedemsvaart woensdag 26 september
Vrouwen van Nu uit de omliggende  
provincies zijn van harte uitgenodigd.

Gelderland
Bezoek Kasteel Ruurlo
dinsdag 25 september
Inleiding over werk en leven van kun-
stenaar Carel Willink, bezichtiging van 
kasteel en park.
Kosten: € 24,50, met museumkaart  
€ 12,50.

Noord-Holland
Oer-IJ-presentatie en wandeling in 
Limmen
donderdag 31 mei, 13.15 uur
Onder leiding van geologe Lia Vriend
Kosten: € 10
Opgave voor 15 mei bij Ria Thijssen,  
06-17252595

Weversmarkt in Hoorn
woensdag 25 juli, 10.00 – 17.00 uur
Meer dan 200 kramen, waaronder die 
van Vrouwen van Nu.

Lezing over ziekte van Huntingdon
donderdag 27 september, 14.00 uur
Prof. dr. Eric Reits van het AMC vertelt 
namens de Hersenstichting over deze 
ziekte.
Waar: Cultuurkoepel, Kennemerstraat-
weg 464 in Heiloo
Kosten: € 10

Interesse?
Meer informatie over al deze activiteiten 
is te vinden op:
https://vrouwenvannu.nl/ 
provinciale-afdelingen

Kasteel Ruurlo
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Vrouwen van Nu heeft samen met vier 
andere vrouwenorganisaties het initiatief 
genomen om de onveilige leefomgeving van 
vrouwelijke vluchtelingen in Nederland breed 
onder de aandacht te brengen. Een eerste 
stap daarin was de organisatie van een sym-
posium op 2 oktober 2017. Hier waren alle 
ketenpartners voor uitgenodigd, zoals COA, 
Nidos, Vluchtelingenwerk Nederland,  
Amnesty International Nederland, IND,  
Nationale Politie en migrantenorganisaties. 
Doel van deze dag was om met vele deskun-
digen een scherper inzicht te krijgen in de 
wijze waarop de veiligheid van vrouwen en 

meisjes in de vluchtelingen-
opvang gewaarborgd en  
vergroot kan worden.

Concrete handvatten
De vijf vrouwenorganisaties 
hebben de inzichten en knel-
punten die op het symposium 
zijn ingebracht, vormgege-
ven in het Manifest Vrouwen 
Vluchtelingen Veiligheid. Er 
staan zeven aanbevelingen 
in die concrete handvatten 
bieden voor verbetering van 
de veiligheid, hulpverlening en 
zelfstandigheid van vrouwen 
en meisjes in de vluchtelinge-
nopvang in Nederland. Iedere 
aanbeveling is concreet ge-
adresseerd aan doelgroepen  
die hiermee aan de slag 
zouden moeten.

Aanbieding Manifest
Voor de officiële aanbieding van het manifest 
in Nieuwspoort Den Haag deelde Leontien 
Kompier haar kennis en ervaringen op asiel-
gebied. Tot 1 januari 2018 was zij burgemees-
ter van Vlagtwedde, waar ook het dorp Ter 
Apel onder valt. Ze heeft veel van dichtbij 
meegemaakt: verdubbeling van de asiel- 
opvang, reacties van boze burgers, tenten-
kampen en veranderend asielbeleid.
Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en 
voorzitter van de VNG Adviescommissie Asiel 
en Integratie, nam het eerste exemplaar van 
het Manifest in ontvangst van Dieny Scheffer,  
voorzitter van de werkgroep Vrouwen  
Vluchtelingen Veiligheid. Wienen gaf aan dat 
hij de inhoud van het manifest zou bespreken 
in zijn commissie en door ging geven aan alle 
gemeenten. 

Carla Wijers, directeur van Vrouwen van Nu 
en bestuurslid van de Nederlandse Vrouwen 
Raad, vroeg tijdens de aanbiedingsbijeen-
komst aan de aanwezige organisaties om 
hun eerste reactie op het manifest en meer 
specifiek op de aanbevelingen aan hun or-
ganisatie. Het manifest is door alle partijen 
enthousiast verwelkomd. Carla Wijers sloot 
af met de oproep aan alle aanwezigen om er 
gezamenlijk voor te zorgen dat het manifest 
een opstap is naar concrete acties.

manifest voor een veiliger 
leven in de vluchtelingenopvang

16 

Carla Wijers

Hoe kunnen vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang veiliger leven? 

Op die vraag wil het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid antwoord 

geven. Het manifest is op 5 maart aangeboden aan politiek, gemeenten 

en organisaties uit de asielketen.

De zeven aanbevelingen uit 
het manifest

Voor een uitgebreid verslag van de aanbiedings-
bijeenkomst: zie www.vrouwenvannu.nl
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Tot 2018 vertegenwoordigde Liesbeth 
Hartman Vrouwen van Nu in het Algemeen 
Overleg van het ROW. In deze functie be-
waakte zij de belangen van consumenten, in 
het bijzonder Vrouwen van Nu-leden. In 2016 
startte ik als tweede vertegenwoordiger, en 
eind vorig jaar heb ik het stokje helemaal van 
haar overgenomen. De vertegenwoordigers 
in het overleg beoordelen regelgeving rond de 
Warenwet. Ook geven we advies aan de be-
trokken ministeries.

Zo groot mogelijke invloed
In het Algemeen Overleg spreken we over 
beleidshoofdlijnen en voorgenomen regelge-
ving. Tijdens het overleg vindt een uitwisse-
ling van opvattingen en informatie plaats. Om 
de invloed van het overleg zo groot mogelijk 
te laten zijn, wordt gestreefd naar zoveel 
mogelijk consensus. In de praktijk van de af-
gelopen jaren is gebleken dat de betrokken 
ministeries zo goed mogelijk rekening houden 
met de resultaten van het overleg. Als op een 
belangrijk punt wordt afgeweken van wat de 
maatschappelijke groepering voor ogen had, 
dan wordt dit in de nota van toelichting op 
het desbetreffende besluit uitgelegd.

Naast Vrouwen van Nu zijn de volgende or-
ganisaties in het overleg vertegenwoordigd:

• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
• Consumentenbond
•  Federatie Nederlandse Levensmiddelen 

Industrie
• LTO Nederland
• ministerie van Economische Zaken
•  ministerie van Sociale Zaken en Werk- 

gelegenheid
•  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport 
• Vereniging VNO-NCW/MKB
• Voedingscentrum
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Actuele kwesties
Doordat de adviseurs zich standvastig op-
stellen, krijgen wij de erkenning dat we een 
belangrijke bijdrage leveren in het ROW. Het 
uitgangspunt is dat onze voeding geen gevaar 
vormt voor onze gezondheid. Onderwerpen 
die het afgelopen jaar aan de orde kwamen 
zijn bijvoorbeeld het voorkomen van besmet-
ting met Campylobacter in de voeding en de 
fipronilaffaire.

Onderwerpen die voor 2018 hoog in het 
vaandel staan zijn onder meer: het kritisch 
volgen van de wet- en regelgeving van de 
Europese afstemming van de afspraken over 
maatregelen bij onder meer terugroepacties 
voor voedsel. En de doorontwikkeling van een 
voedingsapp voor consumenten. Deze ‘Kies 
Ik Gezond?’-app is in januari van dit jaar van 
start gegaan. ¶

Magriet Achterhof
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nieuwe vertegenwoordiger 

vrouwen van nu  
bij regulier overleg warenwet
Het Regulier Overleg Warenwet (ROW) is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Vrouwen van Nu praat in dit overleg mee over belangrijke zaken, zoals de regels 

rond terugroepacties bij levensmiddelen. Sinds begin dit jaar is Magriet Achterhof onze nieuwe 

vertegenwoordiger. Ze vertelt haar verhaal.

Meepraten over gevolgen van de 
fipronilaffaire
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Op het kleine kamertje sta ik voor mijn boekenkast. 
Moderne romans, nog maar net gelezen, maar ook stokoude 
boeken. Geërfd, bewaard. Ingebonden tijdschriften van ze-
ventig jaar geleden, zoals Vrouw en Huis. Vol patronen van 
keurige japonnen en praktische schorten, maar ook tips over 
de grote schoonmaak. Soda en azijn. Twee poëziealbums vol 
versjes, lieflijke plaatjes, vergeet me niet in kriebelig geschrift. 
Ik hou van jou, blijf je me trouw? Ik koester deze albums, zoals 
ook de leesboekjes uit mijn kindertijd. Mariska de circus-
prinses, Dik Trom en Heidi in de bergen, wat vond ik dát mooi. 
Alleen op de wereld, met Remi. Keurig in het gelid staan de 
boeken in mijn kast. Weg ermee, zeggen anti-racismestrij-
ders. Sjors en Sjimmie moet in de papierversnipperaar, dis-
criminatie. De Negerhut van oom Tom is racistisch. Door hen 
moet alles op de schop. Wordt onze identiteit tegen het licht 
gehouden. Eerst werd er aan de heilige poten van het Sinter-
klaasfeest gezaagd. Tegenstrijdige, harde meningen in zwart 
en wit over kinderhoofdjes heen. Negerzoenen in de ban. 
Nu worden de vaderlandse helden gefileerd. VOC, slavernij, 
Nederland schaam je. Straatnaambordjes vervangen, statige 
beelden vernietigd en bestuurders reageren politiek correct. 
Maar ze willen meer. Cowboy en indiaantje spelen. Fout. 
Geen kinderfeestjes meer met dit thema. Hiawatha dus ook 
uit de Donald Duck? We geven toe aan de eisen van een heel 
kleine groep. Voor het kinderfeestje van mijn kleindochter van 
zes zette ik lekker toch een indianenspeurtocht uit. Natuur-
lijk werden de indianen destijds gruwelijk verdreven van hun 
grond, maar om dat nu nog uit te vechten? Dan ken ik er nog 
wel een paar. Want Vrouw en Huis: regelrechte onderdruk-
king van de vrouw. Mariska de circusprinses was kinderarbeid 
en Dik Trom krenkend voor vollere figuren. En Remi en Heidi 
verdienden ingrijpen door jeugdzorg. Oh ja, ik ben boerin. 

Vanaf nu verbied ik alle negatieve  
termen met boer erin, want ik voel me 
voortdurend gekwetst en aangevallen. 
Wie volgt?

gekwetst

18 – desi

uitgelezen

boekenwijzer

De macht
Naomi Alderman

Dit boek beukte je bijna van je stoel, zo 
origineel en verrassend is het verhaal. 
Door een goedje toegevoegd aan het 
drinkwater tijdens de Tweede Wereld-
oorlog blijkt nu dat bij meisjes en vrou-
wen een elektrostatische kracht in de 
handen is ontwikkeld. Met deze kracht 
kunnen zij verschrikkelijke pijnen ver-
oorzaken en zelfs doden. Overal ter 
wereld gaan vrouwen, vooral zij die on-
derdrukt en misbruikt waren, het recht 
in eigen hand nemen. Door de kracht 
die de vrouwen bezitten is niets meer 
zeker en staan alle normen op scherp. 
Sommige scenes zijn erg gewelddadig. 
Of het goed geschreven is? Dat ligt aan 
je smaak. Maar ik weet wel dat het je 
aan het denken zet, als het gaat over 
man/vrouw verhoudingen en het heb-
ben van macht.

Uitgeverij Atlas Contact
Prijs € 21,99

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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Huis in brand
Kamila Shamsie
Een pakkend verhaal over de 
clash tussen maatschappij, 
familie en geloof. Huis in brand 
vertelt het hartverscheurende 
verhaal van een immigranten- 
familie in Europa. Kamila 
Shamsie geeft een uiterst 
genuanceerd inkijkje in de 
complexiteit van burgerschap 
en hoe je je als minderheid 
moet zien te redden. Een ac-
tuele en tragische roman met 
een onvergetelijk einde.
De eens zo innige band tus-
sen Isma en de jongere twee-
ling Aneeka en Parvaiz wordt 
sterk op de proef gesteld als 
Parvaiz besluit in de voet-
sporen van hun overleden 
vader te treden. Wanneer 
de charismatische Eamonn 
verliefd wordt op Aneeka, 
raken de levens van de twee 
families onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Dan blijkt 
hoe verwoestend liefde en 
loyaliteit kunnen zijn. Huis in 
brand is genomineerd voor de 
Women’s Prize for Fiction.

Uitgeverij AW Bruna
Prijs € 21,99
Nicole Lankhorst

Klaproos 
Anne-Fleur van der Heiden
Hoe red je je als kind met een 
verslaafde moeder? In haar 
debuutroman stelt Anne-
Fleur van der Heiden je voor 
aan Noortje. Noortje is zo’n 
kind. Het boek begint als 
de volwassen Noor op haar 
verjaardag haar moeder en 
stiefvader bezoekt. Beiden 
verslaafd. Ze wordt vrolijk 
toegezongen, maar uitein-
delijk gaat de heroïne voor. 
Geen broertjes of zusjes, dan  
maar een huisdier. Haar moe-
der heeft een kater. Helaas 
kan Noortje het beestje ner-
gens vinden. Verwachtingen 
bijstellen en toch teleurge-
steld worden. Maar ook 
begrip ontwikkelen voor de 
situatie van twee kwetsbare 
mensen, die samen proberen 
er het beste van te maken. 
Met hulp van Noortje, die veel 
te vroeg de zorg voor haar 
ouders op zich moet nemen. 
Een moeilijk onderwerp, heel 
knap beschreven.

Uitgeverij Nieuw Amsterdam
Prijs € 16,99
Marjan Verhoeven

Zes seizoenen
Joshua McFadden
Joshua McFadden, chef-kok 
en groenteteler, deelt zijn 
passie in 225 eenvoudige,  
vindingrijke recepten, met 
seizoensgroenten in de 
hoofdrol. In dit boek bestaat 
de zomer uit drie periodes, 
omdat er in die tijd zo veel 
verandert.
De ingrediënten en kooktech-
nieken in Zes seizoenen zijn 
over het algemeen eenvoudig. 
De aarde, de regen en de zon 
hebben al veel voorwerk ge-
daan, aan jou de taak om al 
die volle en heerlijke smaken 
op tafel te toveren.
Dit is geen kookboek om al-
leen maar naar te kijken en 
dan in de kast te zetten. Dit 
boek verdient het zo vaak te 
worden geraadpleegd dat de 
bladzijden ezelsoren krijgen 
en aan elkaar plakken door de 
sausspetters. Verplichte kost 
voor thuiskoks!

Uitgeverij Spectrum
Prijs € 35
Nicole Lankhorst

Nederland, zelfportret in 
51 voorwerpen
Diverse auteurs 
Bij elke bladzijde die je om-
slaat, denk je: oh ja, inder-
daad. Verhalen van bekende 
en minder bekende schrijvers, 
die elk één object ter hand 
nemen. Inderdaad, de stam-
per voor de stamppotten zie 
je alleen hier, denk je bij het 
verhaal van Marjoleine de 
Vos. Net als de Solex, de sjoel-
bak en de kaasschaaf, zwarte 
kousen en héél Nederlands: 
het spaarzegeltje. Hilarisch 
is het stuk van Adriaan van 
Dis over de vlakspoeler. Een 
komische blik op het gebruik 
van dit soort toiletpot. De 
Hollandse tompoes, drop, de 
kroket, maar ook zwarte kou-
sen komen aan bod. 
Deze verhalenbundel leest 
heerlijk weg. Het is een feest 
van herkenning en bijzonder 
informatief, want achter elk 
object zit toch meer dan je 
denkt.

Uitgeverij Balans
Prijs € 15
Desi Dingemans

Kijk voor meer boekbesprekingen op www.vrouwenvannu.nl/thema/uit thuis
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“Voor wie is die commissie dan bedoeld?” 
is dan de volgende vraag. De doelstelling van 
de commissie geeft daar een duidelijk ant-
woord op: ‘De Commissie Alleenstaanden 
geeft meer inhoud aan het leven van vrou-
wen die er, door welke oorzaak dan ook, 
alleen voor staan.’ 
Bij het veertigjarig jubileum van de commissie 
schreef het Dagblad van het Noorden in april 
2016 maar liefst een twee pagina’s groot  
artikel over het reilen en zeilen van deze com-
missie met de pakkende kop ‘Alleen en toch al 
40 jaar samen’. 

Ontstaan van de commissie
We gaan terug naar het ontstaan van deze 
Drentse Commissie Alleenstaanden in de roe-
rige zeventiger jaren van de vorige eeuw.  

Tijdens een kringvergadering 
werd in de zomer van 1976 de 
vraag gesteld of de NBvP iets 
kon doen voor alleenstaande 
vrouwen. Spontaan werd er 
een werkgroepje gevormd. Alle 
bijna honderd Drentse afdelin-
gen ontvingen een brief met 
de vraag wat de NBvP voor 
alleenstaande vrouwen zou 
kunnen betekenen. Maar ook 

met de vraag of er alleenstaande vrouwen 
geïnteresseerd zouden zijn om met elkaar iets 
te ondernemen. Alle geïnteresseerde vrouwen 
gingen spoedig daarna met elkaar in gesprek. 
Al snel werd duidelijk dat men elkaar wilde 

ontmoeten tijdens een werkweek in een vor-
mingscentrum in de bossen van Zeegse op de 
Hondsrug in het Stroomdallandschap van de 
Drentse Aa. 

Er werd een interessant programma opge-
steld met als onderwerpen onder meer op-
voeding, zelfbewustzijn, maatschappelijke 
ontwikkelingen en financiële zaken. Voor een 
groot aantal van de deelnemende vrouwen 
waren deze weken in Zeegse hun jaarlijkse 
vakantie. Tijdens een van die weken werd 
met elkaar een 22 meter lang en 1 meter 
breed kleed getekend, met als thema 4000 
jaar Drenthe. Het toch wel kwetsbare kleed 
was tijdens het veertigjarig jubileum in 2016 
weer te bewonderen.

Vakantiegevoel
Sinds de start in 1976 breidden de activiteiten 
van de werkgroep alleenstaanden zich uit. 
Een Open Dag werd voor het eerst in 1979 in 
Rolde gehouden. De Open Dag wordt anno 
2018 nog altijd gehouden en de belangstel-
ling is nog steeds even groot. Een Buitendag 
werd vanaf het begin van de jaren ‘80 tot 1992 
gehouden op het recreatiecentrum Witte 
Zomer. 

Nadat de Zeegser cursus- en werkweken in 
1998 verdwenen, kwam er een alternatief om 
elkaar toch te blijven ontmoeten gedurende 
meerdere dagen achter elkaar. 
Veel alleenstaande vrouwen hadden tijdens 

herkenning en g ezelligheid
20 

al ruim veertig jaar drentse  commissie alleenstaanden

“Hebben jullie in Drenthe een Commissie Alleenstaanden?” wordt wel eens gevraagd. “Ja, die 

hebben wij”, zeggen wij als provinciaal bestuur van Drenthe, als we het buiten Drenthe met elkaar 

hebben over wat er voor de leden in de eigen provincies te doen is. We vertellen dan dat die 

commissie in 1976 is gestart.

sinds de start in  

1976 breidden de  

activiteiten van de 

werkgroep alleen-

staanden zich uit
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deze weken in Zeegse een vakantiegevoel 
gehad en met elkaar genoten van een gezel-
lige maar ook leerzame week. Er werd rap 
iets nieuws bedacht. Zo werden er daarom 
vanaf 2000 fietsvakanties georganiseerd. Ook 
kwamen er zomervakanties per bus op het 
programma terecht.

Veertig jaar en verder
In 2016 vierden heel veel vrouwen het veer-
tigjarig jubileum. Het werd een dag van her-
kenning, oude verhalen ophalen en nieuwe 
contacten leggen. 
In de loop van de jaren heeft een aantal 
Drentse afdelingen ook een actieve groep al-
leenstaande vrouwen gevormd. Die groepen 
vrouwen organiseren activiteiten voor alleen-
staande vrouwen van alle afdelingen, zoals 
een gezellige zondagmiddag met als afsluiting 
een gezamenlijke maaltijd. In april van dit jaar 
organiseerden de alleenstaande vrouwen van 
de afdeling Westerbork deze drukbezochte 
middag.

Anno 2018 organiseert het vierkoppige be-
stuur van de Commissie Alleenstaanden het 
hele jaar door een succesvol programma met 
veel activiteiten. De jaarlijkse zomerreis gaat 
deze keer in juni naar Beieren. In juli volgt dan 
de Verrassingsdag. Waar deze reis heen gaat, 
blijft tot het vertrek van de twee stampvolle 
bussen met meer dan honderd deelnemers 
een verrassing. De fietsvakantie staat ook 
nog steeds op het programma. In september 
wordt er in de omgeving van Havelte gefietst. 
In oktober staat er een Ontmoetingsdag ge-
pland. Altijd weer heel drukbezocht en zeer 
gezellig. In december is er kort voor kerst 
een Ontmoetingsdag die vaak in kerstsferen 
wordt gehouden. 
 
Al die ontmoetingen en activiteiten van deze 
Drentse Commissie Alleenstaanden zorgen 
ervoor dat vrouwen herkenning bij elkaar 
vinden in het alleen zijn, maar ook veel ge-
zelligheid ervaren en dat er vriendschappen 
ontstaan. Niet alleen in de afgelopen 42 jaar 
maar zeker ook in de toekomst. ¶

herkenning en g ezelligheid
Janny Roggen, 

voorzitter Provinciaal Bestuur Drenthe
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Verrassingsdag 2017; bezoek aan kasteel Vorden.

Voor de 

duidelijkheid
In de loop der tijd zijn reizen 
toegevoegd aan het aanbod 
van de Drentse Commissie 
Alleenstaanden. Deelnemers 
aan deze reizen zijn ‘vrouwen 
die er, door welke oorzaak 
dan ook, alleen voor staan’ 
(zie de doelstelling van de 
commissie alleenstaanden). 
Daarnaast is in Drenthe een 
provinciale reiscommissie 
actief die reizen organiseert 
voor leden in Drenthe én  
geïnteresseerde leden uit 
andere provincies.
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Het is een genot om Boegwater te  
lezen en de schrijfster te horen vertellen.  
Karin Anema is naast auteur ook landschaps-
architect, onderzoeksjournalist en fotograaf. 
Geeft lezingen over haar boeken en de vele 
reizen die ze maakte. Ze is een goed verteller. 
“Ik heb een voorliefde om gesloten gemeen-
schappen van binnenuit te ontrafelen”, begint 
ze. “Een zwijgzaam oud schipperskind maakte 
me nieuwsgierig naar de binnenvaart. Ik wilde 
met de schippers mee, want het is belangrijk 
te ervaren wat het ritme is. De binnenvaart is 
uiterst dienstbaar: schippers moeten overal 
op tijd zijn, altijd klaar staan. Schippers zijn 
half-nomadisch. Het is wachten en dan weer 
racen, maar ook dag en nacht varen.”

Van tjalk tot 4000-tonner
Karin mag bij velen aan boord en wordt 
enorm gastvrij ontvangen. Afspraken zijn 
moeilijk te maken, want altijd verstoort er wel 
iets het reisschema: wind, laden en lossen, 
hoog water. Als ze aan boord is van een spits, 
een klein binnenvaartschip dat geschikt is 
voor de smalle kanalen, slaapt ze in een hok. 
Op de grote schepen, zoals de 4000-tonners, 
heeft ze een eigen gastenverblijf en haar auto 
gaat vaak mee aan boord. Het typeert de 

binnenvaart
22 

karin anema ontrafelt gesloten ge meenschap

‘Wachtend achter gesloten slagbomen zie je ze voortglijden, de stuurhut dwars op het schip, auto 

op het dek, een keffend hondje in het gangboord en op de achtersteven wappert een vlag’. 

In haar boek Boegwater - leven op de binnenvaart ontrafelt Karin Anema niet alleen de levens 

van schipper Jopie en zijn beschermeling Antonio, maar ook de veranderende cultuur van de 

Nederlandse binnenvaart gedurende negentig jaar. 
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ontwikkeling die de binnenvaart doormaakt. 
De schaalvergroting. Van een tjalk waar de 
schipper aan het stuurwiel in een klein roefje 
staat naar een enorm schip met de kapitein in 
een luxe stuurhut vol apparatuur. Woonruim-
tes aan boord van 130 vierkante meter, met 
aparte woonverblijven voor het personeel.

Buitenbeentjes
Karin voert vele gesprekken, maar beseft dat 
die samen geen boek worden. “Ik zocht een 
hoofdpersoon. Het verbaasde me dat de bin-
nenvaart geen gekleurde schippers kent. Wel 
veel matrozen, waarmee op het schip amper 
contact is. Dan hoor ik over Antonio, een 
Kaapverdiaan, die een uitzondering is. Op zijn 
dertiende dumpt zijn vader hem op de zee-
vaart. Een verschrikking voor Antonio, die niet 
eens kan zwemmen. Na drie maanden komt 
hij op de Neerlandia van Jopie Groenhof. Wat 
een mazzel, want de schipper zet Antonio 
meteen achter het stuurwiel en laat hem alles 
doen. Ongekend, want zelfs zonen mogen 
dat niet. De jongen mag zelfs een schriftelijke 
matrozencursus volgen. En met Jopie en  
Antonio had ik met twee buitenbeentjes 
meteen mijn hoofdpersonen.”

Karin is met Antonio, die met zijn tanker De 
Pride of Faial in binnen- en buitenland vaart, 
gaan praten. Waarom waren hij en Jopie bui-
tenbeentjes in de binnenvaart? “Jopie was 
homo en in de binnenvaart was dat in de 
tachtiger jaren uitgesloten. Hij werd geme-
den, maar omdat hij een goed schipper was, 
bleef het bij een roddel. Hij ontfermde zich als 
een vader over Antonio, was een soort maat-
schappelijk werker. Hij heeft eerder nog vijf 
jongens, waarvan enkele zelfs met een straf-
blad, op dezelfde manier opgeleid. Ze zijn  
allemaal kapitein geworden en ik heb hen 
allemaal gesproken”, vertelt Karin. Jopie was 
toen al overleden.

Schipperscultuur
Het boek geeft een prachtig sfeerbeeld van 
de binnenvaart, geïllustreerd met kleurrijke 
foto’s. “Veel van de schipperscultuur is ver-
dwenen. De groten wonen nu bijna allemaal 
aan de wal. De cultuur van de schippersinter-
naten, de schippersplaatsen als Maasbracht 
en de schippershuizen is er niet meer. Het 
is een mannenwereld geworden, echte on-
dernemers, die enkel nog contact met elkaar 
hebben na een aanvaring. Alles gaat auto-
matisch, tegenover het zware, fysieke werk 
van vroeger. Ik ben drie weken mee de Donau 
afgevaren”, besluit Karin. “Het tempo is het 
mooist. Je beleeft vanaf zo’n schip het land-
schap heel anders. Je leeft met het weer. Ik 
verlang er echt naar terug, want je komt tot 
rust, omdat je op zo’n schip in een isolement 
zit. Het binnenvaren van de stad Budapest 
was het allermooist.” ¶

Desi Dingemans
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Karin Anema: Boegwater,  
Uitgeverij Scriptum
Eerder verschenen onder 
meer: Vandaag koop ik alle kleu-
ren, De groeten aan de koningin, 
Mexicaanse sneeuw.
De laatste grens werd genomi-
neerd voor de Bob den Uylprijs
Meer informatie: 
www.karinanema.com

karin anema ontrafelt gesloten ge meenschap
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Op weg naar Nepal, next stop  
Kathmandu. Als Agripooler om samen met 
een van de lokale business-adviseurs bij een  
coöperatie een stap vooruit te maken in 
Human Resource Management. De organi-
satie zit in het district Barra, zo’n twintig kilo- 
meter van de Indiase grens. Dus eigenlijk next 
stop Simara. Maar als ik in het vliegtuig stap 
heb ik nog geen idee waar dat precies is en 
hoe het daar is. Bij Kathmandu heb ik een 
beeld: veel vlaggetjes, geaccidenteerd, kleur-
rijk en smog door al het verkeer. En dat beeld 
klopt. In Simara is het mistig en het vliegveld 
is gesloten. De vlucht is gecanceld, dus we 
gaan met de auto. Een rit van bijna zeven uur, 
berg op, berg af. Diepe kuilen, zand, rotsen, 
geen afrastering langs het pad en supersteil. 
Ik ben niet zo dol op smalle bergweggetjes, 
maar er zit nu niets anders op.

Kou en kleur
Simara blijkt een klein dorp, gelegen aan een 
van de hoofdwegen naar India. Op die weg is 
het een komen en gaan van grote trucks. Te-
gelijkertijd rijden er tuktuks, fietsen en auto’s, 
en lopen doe je langs de rand. Het is een dorp 
waar al wel wat welvaart is, volgens Nepalese 
begrippen. Niet iedereen heeft een echt huis, 
er zijn ook nog lemen hutjes. Door de mist is 
het bitterkoud en grijs.
Op kantoor zit iedereen binnen met jas aan, 
muts op, shawl om, je weet eigenlijk niet 
wat je ziet. Het is donker en kil. Gewoonte is 
binnen je schoenen uit te doen en de koude 
trekt zo via je voeten binnen. Stel je een kan-
toor voor zoals bij ons in de jaren ’50 en ‘60, 
maar dan wel met laptops en mobiele tele-
foons. Blijft interessant om te zien: internet, 
Facebook en mobiel zijn overal, maar andere 
basics zijn er gewoon nog niet voor iedereen, 
stromend water, verwarming, een goed huis. 
De coöperatie heeft bijna 10.000 leden, 
waarvan 95% vrouw. Zij hebben geld geleend 
om hun eigen bedrijfje op te starten, een win-
keltje, een kleine boerderij. Veel draait er om 
de productie van rijst. Ook in het bestuur zit 
een aantal vrouwen en in de commissies zelfs 
heel veel. Mooi om te ervaren hoe betrok-
ken en kleurrijk deze vrouwen zijn. Niet alleen 
in hun prachtige kleding, ook in hun drive 
en uitstraling. En ze genieten dat er nu een 
vrouw komt trainen. 

Stenen in de vijver
Ik word als expert ingezet op het gebied van 
HR. Dit raakt altijd de organisatie en van  

next stop: nepal
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Margreet Oostenbrink

Mijn backpack zit vol met kleding, trainingsmaterialen zoals post-its en stiften en een heleboel 

pakjes stroopwafels. De enige echte dutch treat die overal aanslaat. Ik moet er stiekem om lachen 

als ik op Schiphol om me heen kijk. Mijn backpack ziet er vanbuiten net zo uit als bij de andere 

reizigers, maar vanbinnen heel anders.
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belang is dan ook in de eerste dagen goed te 
luisteren, vragen te stellen en te kijken wat 
echt nodig is. Niet altijd is de vraag die vooraf 
gesteld is op te lossen. Motivatie van mensen, 
het effectiever werken van de medewerkers 
blijkt hier voor een groot deel vast te lopen op 
stevige onenigheid over de verlaagde lonen 
en toelagen. Bij dergelijke salarissen betekent 
zo’n verlaging bijna dat je weer onderaan de 
piramide van Maslow bungelt. Eigenlijk is er 
niets mogelijk en door onmin tussen het ma-
nagement en het bestuur lijkt er ook geen 
beweging te zijn. Ik overweeg om de training 
voor het management en de staf te cancelen  
als een signaal. Ik heb het programma wat 
aangepast en een mooie trainingsdag in 
elkaar gezet over persoonlijk leiderschap, over 
beïnvloeden en over samenwerken en feed-
back. Ik gebruik graag open en interactieve  
vormen en ze vinden het geweldig. Zo’n trai-
ning hebben ze nog nooit gehad. Ik spreek 
hun taal niet, zij een beetje Engels dus alles 
wordt vertaald. Maar de taal die non-verbaal 
is versta ik ook. Het zijn stenen in de vijver, 
die mensen wakker maken, in hun kracht 
zetten en beweging creëren. HR is een dank-

baar gebied omdat het de mensen zelf raakt. 
Ik zit na afloop op een muurtje, de school 
gaat uit. Kinderen zwermen om me heen, zo 
vrij en makkelijk in contact maken. Ik geniet 
en maak mooie foto’s. Kinderen zijn de toe-
komst, de jongere mensen in de coöperatie 
evenzo. 

Praten over dromen
We rijden weer terug door de bergen. Ik mag 
voorin zitten en ergens daarboven zie ik de 
besneeuwde toppen van de Himalaya, ont-
roerend mooi. Een motorrijder knoopt een 
gesprek aan. Open en direct zijn de mensen, 
geïnteresseerd. Het echte 
Nepal voel ik daar in die 
vallei bij Simara en op die 
berg pratend over dromen 
van zomaar iemand uit 
Nepal. Agripooler zijn, 
vijf dagen reizen, tijdver-
schil, vier dagen intensief 
werken, kou en iedere 
avond vroeg in het donker 
in mijn slaapzak.  
Vrouw van nu op missie. ¶

“ blijft interessant: internet 

en mobiel zijn overal,  

maar andere basics zijn  

er nog niet voor iedereen”
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