Convocaat afdeling Maastricht december 2021
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VAN DE VOORZITTER
December, de laatste maand, de Kerstmaand van 2021, een
maand die ieder beleeft op haar manier; voor de één is het een
feestelijke maand, een maand met gewenste familiebezoeken,
cadeautjes en lekker eten. Voor anderen is het een maand met
ook veel donkere, eenzame en sombere momenten.

Het afgelopen jaar is er een geweest met weinig kleur; corona,
waterramp en nu omikron; het was wel heel veel ellende met
heel veel slachtoffers. Dat de omgang met anderen al zo lang
de nodige beperkingen kent, die recentelijk nog weer strenger
zijn geworden, wordt door sommigen vooral als een straf
gezien in plaats van streven naar een beter
gezondheidsklimaat en dat maakt de samenleving wel moeilijk.
Nuance en redelijkheid lijken wat in de verdrukking te komen.
Die onzekerheid op alle fronten vraagt veel inventiviteit en is
niet bevorderlijk voor de stevige grond onder de voeten die we allemaal zo nodig hebben.
Sommigen worden wel heel hard geraakt.
Laten we proberen te genieten van kleine dingen in kleine gezelschappen. Juist nu, in deze tijd van
beperkingen, afstand houden en afstand voelen is er een enorme behoefte aan saamhorigheid.
Belangrijk daarbij is dat we er voor elkaar zijn, oog hebben voor elkaar. Laten we proberen elkaar,
waar mogelijk, wat steun te geven.
Het afgelopen jaar hebben we ons programma heel vaak moeten wijzigen maar ik denk te mogen
zeggen dat we iedere maand, heel creatief, toch met aardige oplossingen zijn gekomen. Soms
was het via Zoom, soms was het buiten, in de open lucht, en heel soms hebben we elkaar toch bij
l’Empereur gezien en gesproken.
Plannen maken moet je blijven doen, blijven hopen dat ze kunnen worden uitgevoerd. Zo kijken we
nu al uit naar 22 september 2022, onze lustrumdag.
Onze Kerstverrassing, de digitale Adventskalender, en de korte Zoom-bijeenkomst met 2 boeiende
onderwerpen is voor bijna alle leden een welkom alternatief geweest voor een echte Kerstavond.
Chapeau voor onze leden die zich in deze, hen onbekende, digitale wereld, blijven inspannen,
blijven bijscholen, om mee te kunnen doen.
Ik wens jullie fijne Kerstdagen en een hopelijk beter 2022. Lieve leden, probeer gezond te blijven
en steun elkaar.
Anneke Odekerken-Holtkamp
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VERSLAG EXTRA LANDELIJKE LEDENRAAD 30 OKTOBER 2021

Op zaterdag 30 oktober 2021 was er in Utrecht een extra landelijke ledenraadsvergadering. Het
uitgebreide verslag door Peggy van Erp is in het vorige convo per abuis niet geplaatst. Bij deze.
Van de afdeling Maastricht waren aanwezig Anneke Odekerken en Peggy van Erp. Naast de
gebruikelijke agendapunten kwamen aan de orde de begroting 2022, marketing en communicatie,
Club 33, en seniorenbeleid.
Hoofdbestuur
Afgetreden als HB-lid:

Marlies Veldhuijzen vice voorzitter

Toegetreden als HB-lid: Pauline Hendriks (afd. Amersfoort) portefeuille Marketing/Communicatie;
Leny Gubbi (afd. Utrecht) portefeuille Senioren
Benoeming FAC-lid:

Jolande van Nieuwkerk

Aangekondigd werd een nog te benoemen HB-portefeuillehouder internationaal.
Begroting 2022
De begroting werd met ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Marketing en Communicatie
Pauline Hendriks gaf een toelichting over de plannen marketing en communicatie 2022. Vergroting
van de zichtbaarheid van de VVAO, werving nieuwe leden en verbetering interne communicatie.
Club 33 (portefeuillehouder Klaartje Groot)
Club 33 werd opgericht voor actieve, werkende vrouwen of vrouwen in de werkende leeftijd die
aan hun carrière willen werken. Er worden landelijke fysieke bijeenkomsten met een workshop op
carrièregebied gehouden waarbij ook de netwerkfunctie belangrijk is. Op zaterdag 6 november
stond de eerste workshop Staan en Opvallen op de agenda. Daarnaast zijn er digitale
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bijeenkomsten met interactieve lezingen over onderwerpen die relevant zijn voor de loopbaan en is
er een landelijke online intervisiegroep waarin werkervaringen besproken worden.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Klaartje Groot.
Seniorenbeleid (portefeuillehouder Leny Gubbi)
De VVAO is geen ouderenbond. Centraal staan empowerment, levenslang leren, actief meedoen
in de maatschappij, ontmoeten en verbinden met als doel te komen tot een beleid. Vraag is waar
besturen en leden behoefte aan hebben. Hoe gaan besturen en afdelingen om met oudere leden
en hoe kunnen we voorkomen dat oudere leden afhaken omdat zij niet meer betrokken zijn of
kunnen zijn. Daarnaast wordt ook gedacht aan verbinding met jongeren omdat zij te maken
kunnen krijgen met zorgtaken die impact op hun werk- en gezinsleven hebben. Dames die willen
meedenken kunnen zich melden bij de portefeuillehouder.
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NIEUWJAARSOVERWEGING

Het is goed om tegen het eind van het jaar eens stil te staan bij wat je doet en waarom. Wat zijn je
doelen, ben je op de goede weg? Wat wil je eigenlijk écht? Voor ons als vereniging is dat niet zo
moeilijk: het staat in onze statuten. Het doel van ons bestaan ligt in empowerment en economische
positieontwikkeling van vrouwen, onder andere door het bevorderen van beroepsmatige en sociale
contacten tussen de leden onderling en door het houden van passende bijeenkomsten voor haar
leden en potentiële leden. (Statuten VVAO, artikel 2 en 3, zie onze website onder Documentatie >
Bestuursstukken). Dit is wie we zijn: wij staan voor de maatschappelijke positie van de hoger
opgeleide vrouw. Wij leven voor dat je als vrouw zelfstandig en zelfbewust in het leven kunt staan.
Lees eerst even de column van Thomas van der Meer (Volkskrant 19 december 2021). Thomas
vertelt dat hij “best vaak” wordt aangespoord om hogerop te klimmen. Heeft hij een nieuwe baan,
dan wordt belangstellend geïnformeerd naar zijn “doorgroeimogelijkheden”.Al snel wordt hem een
hogere functie aangeboden. Een vriendin voorspelt dan ook dat hij het zal schoppen tot directeur.
Een vriend van hem, verpleger, kent dat. Vaak krijgt die de vraag of hij doorleert voor arts.
Maar nu komt het: beiden hebben een transgenderachtergrond. Zijn vriend constateert droogjes
“Toen ik eruitzag als een meisje vroegen ze dat nooit”.
We zijn dus nog lang niet klaar! Laten we in 2022 weer het goede voorbeeld geven!
Convo 2021 nr. 5 (december 2021)

© VVAO afdeling Maastricht

pagina 3 van 11

4

KERSTCADEAUTJE

Heb je je kerstattentie van de VVAO al in ontvangst genomen? Je kunt de digitale adventkalender
nog steeds activeren met de persoonlijke activeringscode die je hebt ontvangen. Bij activering
wordt de code gekoppeld aan je mailadres. Hij is dan niet meer opnieuw te gebruiken met een
ander mailadres.
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JAARPROGRAMMA 2022

Met plezier maken we het jaarprogramma 2022 bekend: iedere maand een activiteit. Alle leden
ontvangen een handige jaarkaart met het jaarprogramma.
dinsdag 11 januari

Jaaropening met nieuwjaarsquiz (Zoom)

woensdag 2 februari

Afdelingsjaarvergadering

dinsdag 8 maart

LEDI-avond

dinsdag 5 april

Kringenavond

dinsdag 3 mei

LEDI-avond "Culturele betekenis van dessins in West Afrika" (Joop Martens, oud medewerker van Vlisco)

woensdag 1 juni

Bezoek aan Tongeren

dinsdag 5 juli

LEDI-avond met Carla Stuurman: Wijnavond

augustus

Zomerwandeling

do 22 september

Viering 15e lustrum VVAO Maastricht

dinsdag 4 oktober

LEDI-avond “Maastricht op weg naar een nog mooiere
stad?!” (Nico Nelissen)

woensdag 2 november

LEDI-avond

december

Kerstbijeenkomst

Onze LEDI-avonden zijn in het algemeen op de eerste dinsdag of woensdag van de maand in het
Grand Hotel de l'Empereur in Maastricht. Vaste formule: 18.00 uur netwerkborrel; 18.45 uur diner;
19:45 uur zaal open voor koffie/thee; 20:15 uur lezing; 22:00 uur sluiting. Kosten in 2022: € 25,-;
alleen lezing € 8,50.
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TERUGBLIK KERST-ZOOM

In plaats van onze traditionele Kerstbijeenkomst hadden we 15 december een Zoom-meeting met
twee bijdragen van eigen leden.
Liesbeth Vonhögen vertelde over het turbulente en boeiende leven van de Amerikaanse schrijfster,
en feministe Alice B. Toklas. Over haar kookboek, een verzameling van 300 recepten uit allerlei
landen, waarvan het meest bijzondere recept: de hasj brownies uit Marokko. Dit recept heeft de
uitgever in de eerste druk, in 1954, eruit gelaten maar later is het wel opgenomen. Ook staan in het
boek verhalen over bijzondere diners die Alice bereidde bij ontvangsten in Parijs, waar zij woonde
met haar vriendin Gertrude Stein. Hun vrienden, veelal kunstenaars, kwamen graag bij hen thuis.
Hilda Askes vertelde over de Canadese schrijver Michael Ignatieff en over zijn boek "Troost als
licht in donkere tijden". Het gaat over het zoeken naar troost als we geconfronteerd worden met
verlies of als er sprake is van een ramp, een pandemie en is daardoor in deze tijd erg toepasselijk.
De plekken waar troost te vinden was, de kerken, moskeeën en tempels, worden steeds leger en
worden vervangen door de wetenschap en therapie. Aan de hand van verhalen van schrijvers,
beeldend kunstenaars en componisten laat Ignatieff zien waar zij de troost en de moed vandaan
haalden om veerkrachtig te zijn in moeilijke periodes.
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EEN GEPASSIONEERDE ZORGMEDEWERKER VAN 400 JAAR GELEDEN

De zorg heeft het niet makkelijk nu. De medewerkers geven alles wat ze in zich hebben. Werken in
de zorg is een roeping, wordt wel gezegd. Dat was 400 jaar geleden ook al zo. Lees deze
aflevering van Vrouwenwerk van de hand van Marion Koene-Gorren.
‘Moge God voor u zorgen’ – Elisabeth Strouven 1600 -1661
Onlangs herbegroef Maastricht Elisabeth Strouven, stichtster van het klooster Calvariënberg en
een van de weinige Nederlandse vrouwen van haar tijd die een autobiografie nalieten.
De jeugd van de in 1600 geboren Elisabeth was zwaar. Hoewel ze een goede opleiding genoot,
was ze thuis niet opgewassen tegen haar liefdeloze stiefmoeder en het zware huishoudelijk werk.
Steun gaf de vroomheid die haar eigen moeder haar had bijgebracht. Had ze het moeilijk, dan
troostte haar de gedachte aan het lijden van Christus. Toen haar ouders haar opdroegen een
bedelaar die een aalmoes vroeg de deur te wijzen met de mededeling: “Moge God voor u zorgen”,
was die gebeurtenis bepalend voor haar toekomst. Zestien jaar oud vertrok ze thuis, werkte als
dienstmeid en kinderoppas, deed naaiwerk, verzorgde zieken, en leidde een kostschooltje. Nooit
sloot ze haar deur voor noodlijdenden, haar weinige vrije tijd bracht ze door in gebed.
Gebed en ziekenzorg werden haar roeping. Op Goede Vrijdag 1628 richtte ze met vijf vrouwen een
leefgemeenschap op die zich toelegde op het verplegen van zwaar zieken. Ze noemden hun huis
Calvariënberg, naar de plek waar Christus overleed. Ze zouden er meer dan vierhonderd
pestlijders verplegen. Een kloostergelofte werd niet afgelegd. Caritas en een contemplatief
kloosterleven waren immers onverenigbaar?
Niet voor Elisabeth. Rond 1646/47 vroeg ze de paus toestemming om de lekengemeenschap tot
kloosterorde te hervormen. Rome twijfelde lang. Pas in 1661, Elisabeth’s sterfjaar ging de paus
akkoord. Calvariënberg werd een van de weinige kloosters, die binnen de muren ziekenzorg
bedreef. Voor Elisabeth kwam de pauselijke goedkeuring te laat. Haar kloostergelofte legde ze niet
meer af.
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KARIBU (WELKOM) BIJ SAFE SPACES NAIROBI

Jeannette Roelse informeert ons over de ontwikkelingen bij Safe Spaces Nairobi.
Safe Spaces Nairobi, opgericht in 2008 door Peninah Nthenya Musyimi, zet zich in om meisjes in
de sloppen van Nairobi het perspectief te geven op een economisch zelfstandig bestaan buiten de
sloppen. Tijdens de jaarvergadering 2020 brachten Liz Early en Jeannette verslag uit van hun
werkbezoek namens de VVAO aan dit project.
Sindsdien droogden door de corona-epidemie diverse geldstromen op en nam de werkloosheid in
de sloppen van Nairobi enorm toe. Vooral voor meisjes betekent dit dat ze vanwege geldgebrek
niet meer naar school kunnen. Peninah helpt waar zij kan. Zij ondersteunt nu 40 meisjes die naar
een “day school” gaan. Door basketbalbeurzen binnen te halen volgen 47 meiden een goede high
school opleiding op een boardingschool. Elk jaar halen 10 meiden een nationaal gecertificeerd
diploma als automonteur. Ze hebben vaak al een baan voordat zij de opleiding hebben afgerond!
Van de meiden die begeleid worden door Peninah en haar team verlaat 98 à 99% de opleiding mét
diploma, veel meer dan de “gebruikelijke” 50% in de sloppenwijken.
Het basketbalteam van Peninah deed dit jaar voor het eerst mee in de landelijke 1e divisie en
behaalde direct de 3e plaats. Maar dat niet alleen: ze werden “Team of the year” als meest
inspirerende team in de competitie. Hoe kregen zij dat voor elkaar? Door bij iedere wedstrijd de
“life skills” uit te dragen die zo belangrijk zijn voor de meisjes: team spirit, doorzetten, positief
blijven, elkaar motiveren en helpen, etc.. Ze zijn de Safe Spaces familie en steunen elkaar in elk
opzicht. Het gaat om meer dan basketbal, om meer dan het winnen van de wedstrijd. Het is
onvoorwaardelijk, door dik en dun.
Peninah wil met Safe Spaces Nairobi binnen 5 tot 10 jaar helemaal onafhankelijk zijn van
financiële steun. Intussen moeten de gewone activiteiten blijven doorgaan. Om dit doel te
ondersteunen is de Stichting Support voor Safe Spaces Nairobi opgericht. Met een bedrag van
€ 30 per maand kan een meisje een jaar lang naar school! Door de ANBI-status is het fiscaal
voordelig om Peninah voor tenminste 5 jaar te steunen. Maar eenmalige donaties zijn natuurlijk
ook altijd welkom. Eerst kijken wat Peninah allemaal doet? Ga naar
https://supportvoorsafespacesnairobi.nl/
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NIEUWS UIT DE KRINGEN

Corrian van Rij gaat verhuizen. Bij de kring Elke’s Tiental wordt zij opgevolgd door Ellen van
Gelder en bij de wandelkring Samenloop door Annelies Ellenbroek.
Lidwien Bertens, bezielde coördinator van Leeskring 3, wordt opgevolgd door Zsuzsanna van
Ruyven. Zsuzsanna schrijft ons het volgende: ‘Sinds jaar en dag was Lidwien Bertens de
coördinator van VVAO-leeskring 3. Zij hield keurig de lijsten bij van de gelezen literatuur en maakte
er jaarlijks een mooi verslag van. Onder haar leiding was er steeds zoveel trouw en leesplezier, dat
wij als kring vrijwel geen verloop kennen. Er moesten dan ook telkens aspirant-leden teleurgesteld
worden: onze leeskring is, tot op heden, nog steeds vol. Wij zijn Lidwien dankbaar voor haar inzet
en zijn blij dat zij, als doorgewinterde lezeres, ook in de toekomst bij ons blijft.’
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

In dit laatste convo van het jaar geven we nog een volledig overzicht van de mutaties. Dit jaar
hebben we helaas per saldo een afname van het aantal leden.
Opgezegd hebben: Marjolein van der Wissel; Enkelien Kip; Ellen Jonkers; Ellen Siebenlist; Berthy
Jongen; Sascha Wetzels-Meertens; Veronica de Vries; Marian Janssen; Monique Voesten; Ellen
Starren; Charlotte Pontier; Anne Hanssen; Annemiek Paquay; Lies van Noordwijk.
Als nieuwe leden mochten wij verwelkomen: Willemina Brainich von Brainich Felth-Eilander;
Viktoriya Nadejdina; Marion Pieters.
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11 DANK, CORRIAN!

De wandelkring Samenloop met Corrian van Rij als derde van links.

Corrian van Rij gaat ons verlaten wegens haar verhuizing naar Vught.
In december 2011, 10 jaar geleden, heeft zij de wandelkring Samenloop gestart. Er was een
inleidende wandeling, met 5 dames, in de stromende regen, vanuit Amby. Na afloop was er koffie
bij Corrian thuis. En potlood en papier om een aantal punten vast te leggen over het hoe en wat.
Belangrijk was dat er altijd na afloop koffie kon worden gedronken. De opzet is nooit veranderd.
Ook door de gezelligheid werd de kring werd steeds groter. Corrian liet steeds een jaarschema
invullen waardoor ieders actieve betrokkenheid bij het uitzetten van de wandelingen en de koffie na
afloop gegarandeerd was. Dankjewel voor dit alles, Corrian!
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12 VOOR JE NIEUWE AGENDA: DONDERDAG 22 SEPTEMBER!

Om met krulletters in je nieuwe agenda te noteren: in 2022 viert VVAO Maastricht 75 haar 15e
lustrum op donderdag 22 september op een passende locatie in het oude Coriovallum.

13

COLOFON

Dit convocaat verschijnt vijf tot zes keer per jaar en informeert de VVAO-leden van de afdeling
Maastricht over allerlei zaken die binnen de afdeling van belang zijn. Het wordt op verzoek ook
verstrekt aan aspirant-leden en geïnteresseerden van andere afdelingen.
Contactgegevens afdeling Maastricht
(klik op de link voor de gegevens van de bestuursleden in de ledenlijst)
Voorzitter: Anneke Odekerken;
Secretaris: Hilda Askes;
Penningmeester: Gerda Baltis;
Ledenadministratie: Peggy van Erp;
Portefeuillehouder kringen: Constance van der Putten
Webmaster & convoproductie: Marianne den Broeder
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