
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Carola Bruinink 

Ontmoeten verrijkt! 

Gedurende de laatste tien jaar heeft Vrouwen van Nu 

een samenwerking gehad met twee vrouwenorganisaties 

in Benin. De organisaties Tikonna in Boukombé en Mialebouni in Dogbo. Hiermee het 

belang van vrouwenorganisaties wereldwijd ondersteunend. Er is advies gegeven 

over onder andere organisatieversterking. Microfinanciering is verstrekt aan leden 

van deze organisaties.  Ter ondersteuning van Microfinanciering zijn diverse 

resultaatgerichte trainingen gegeven. Door de jaren heen bleek dat deze vrouwen 

geweldig in staat zijn zich te ontwikkelen. Maar ook dat zij door de verworven positie 

een volwaardig gesprekspartner zijn geworden in de ‘mannenwereld’. Over omzet, 

winst, afzetmarkten en gebruik van land dat niet kadastraal is vastgelegd. 

Tijdens de jaren van samenwerking hebben deze Tikonna, Mialebouni en Vrouwen 

van Nu gewerkt aan het hedendaagse thema van Internationale Vrouwendag; 

economisch zelfstandigheid en de strijd tegen armoede. Empowerment is van groot 

belang. Empowerment is niet in één woord te benoemen. Het gaat om capaciteiten 

om in economisch én sociaal opzicht je leven, en de gemeenschap waarin je leeft, 

vorm te geven en te bepalen. Zelfontplooiing en zelfbewustzijn zijn niet onbelangrijk. 

Tijdens de periode waarin ik me namens Vrouwen van Nu, Ensemble - voor 

Wereldvrouwen mocht bezighouden met vraagstukken rondom voornoemde thema’s 

heb ik heel veel Empowered Women kunnen ontmoeten. Ontmoeting en 

samenwerking zorgt voor verbondenheid en inspiratie. Samen mogelijkheden zoeken 

om ontplooiing en verzelfstandiging te vergroten. Maar ook het van elkaar leren over 

de positie van de vrouw en wat dat teweeg kan brengen. 

In Benin wordt niet alleen Internationale Vrouwendag uitbundig gevierd. Ook wordt 

op  Internationale Dag van de Plattelandsvrouw (15 oktober) groots uitgepakt. 

Tijdens een bezoek aan Tikonna en Mialebouni heb ik dat meegemaakt. Dan is te 

zien hoe belangrijk zo’n dag is voor vrouwen. Enorm veel aandacht is besteed aan 



   
 

 

kleding. Voorafgaand werden er stoffen gekocht waar je je outfit voor die dag van 

kon maken. Unieke rokken, tops en hoofddeksels maar allemaal met hetzelfde 

dessin. Wees bewust van wie je bent en laat zien waar je bij wilt horen. 

Op de dag zelf wordt er een groot terrein gebruikt, voor deze dag beschikbaar 

gesteld door de burgemeester! Het feest gaat vooraf door een optocht langs de 

hoofdweg. Het lijkt een demonstratie, inclusief borden met leuzen voor aandacht 

voor de plattelandsvrouw. Deze optocht wordt begeleidt door de politie. Niet omdat 

er rellen worden verwacht maar om waardigheid van alle partijen te onderstrepen. 

Een dag vol zang en dans. Er  worden thema’s besproken en er zijn acties voor 

nieuwe activiteiten. Een  markt met locale producten, verbouwd of gekweekt/geteeld 

door de leden van de vrouwenorganisatie ontbreekt niet. 

Het empowerment van de Beninese vrouwen is enorm. Zij hebben van ons willen 

leren en dat heeft mij ook verrijkt. Een grensoverschrijdend kijkje in de keuken. Hoe 

waardevol is dat! 

Ontmoeting en inspiratie, twee sleutelwoorden voor Vrouwen van Nu. Op álle 

plekken in de vereniging kun je dit tegenkomen. Vier ook samen Internationale 

Vrouwendag, ontmoeten verrijkt! 

Carola Bruinink 

Ensemble, voor Wereldvrouwen 

 


