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Blijf Fit van Lijf en Geest

Racisme en
antisemitisme is van
alle tijden 

Door Machteld Roede 
VVAO, Afdeling Maastricht

Over racisme wordt momenteel
veel gezegd en geschreven.
Vanuit mijn achtergrond als
fysisch antropoloog plaats ik daar
ook antisemitisme onder. Racisme
is het uitschelden en vernederen,
negeren, benadelen en het

voordeliger status claimen. Het
zich op grond van eigen uiterlijk
beter voelen en daar naar
handelen is van alle tijden en
komt wereldwijd voor. 

Xenofobie - de angst voor, de afkeer
en verzet tegen de vreemde - komt
wereldwijd voor, ook in het dierenrijk.
Neem bijvoorbeeld de giraffen die
met hun zwiepende lange nek een
binnendringer proberen weg te jagen
of apen die luid schreeuwen
wanneer een onbekende
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rechten ontnemen van mensen op
grond van uiterlijkheden, dan wel
op grond hiervan zelf een

soortgenoot te dicht bij komt. En ook
de mens is een sociaal groepsdier.
In dit artikel meer hierover.

Een betere toekomst
voor Alma en Siti 

Door Saskia Voortman 
VVAO, Afdeling Utrecht en 
Voorzitter St. MATellegen

Alma en Siti, geboren in 2000, zijn
afkomstig uit Pangandaran, West-
Java (Indonesië). Beide dames
ontvangen voor hun studie
gezondheidswetenschappen/ 
verloskunde en pedagogische
wetenschappen/lerarenoplei- 
ding een financiële bijdrage van 
de Stichting MATellegen (MAT). 

De subsidie van MATellegen
voor Alma en Siti wordt verleend
door tussenkomst van de Stichting
Meraih Bintang die educatie als
speerpunt heeft, ter plekke actief is
en projecten uitvoert op voordracht

van en in nauwe samenwerking met
de lokale bevolking. Alma en Siti
wonen in een kwetsbaar gebied dat
in 2006 werd getroffen door een alles
verwoestende tsunami, waarbij veel
doden te betreuren waren en veel
schade werd aangericht.
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Erbij horen met een
huidafwijking 

Door Anne Clarice Fledderus 
VVAO, Afdeling Amsterdam

Na het behalen van mijn
artsexamen ben ik begonnen met
een promotietraject,
gecombineerd met een baan als
arts-docent aan de Universiteit
van Amsterdam. Mijn onderzoek
naar aangeboren moedervlekken
voer ik uit bij de afdeling
Dermatologie en Plastische
chirurgie. Met hulp van het Jo
Kolk-studiefonds zal dit
onderzoek deels in Madrid worden
uitgevoerd. 

Fledderus heeft tevens aan de wieg
gestaan van het keuzevak ‘Evolutie
en Geneeskunde/One Health’ dat dit
jaar voor de 4e keer aan 
tweedejaars geneeskunde studenten

van de Universiteit van Amsterdam
wordt gegeven. In het eerste deel
vertellen gastsprekers over hun
expertise met betrekking tot de
evolutie en geneeskunde en het
tweede deel bestaat uit
diergeneeskunde en ziektes die
mensen van dieren kunnen krijgen
zoals COVID-19.
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Crowdfunding-actie voor documentaire 'Notes from Brussels' 
www.cinecrowd.com/notes-from-brussels 

 

Safe Spaces Foundation is gestopt 

COVID-uitdagingen: strijd en succes
Door Liz Early 
VVAO, Afdeling Amsterdam en 
Voorzitter Safe Spaces Foundation 

Op 31 december j.l. is de ANBI-
stiching Safe Spaces Foundation
(SSF) officieel gestopt en hiermee
komt tevens een einde aan de
prettige samenwerking met de 

VVAO van de afgelopen 4 jaar. De
Peninah-organisatie in Nairobi is
hierdoor nu sterk genoeg om het
onderwijs voor meisjes in
Mathare, gezondheidstraining en
basketbal op lokaal niveau te
ondersteunen. 

De Safe Spaces Foundation (SSF) in
Nederland heeft een moeilijk jaar
achter de rug. Door de perikelen met
betrekking tot Covid-19 was het
lastig om traditionele ‘friend raisers’
bijeen te brengen om geld in te
zamelen. Zo was er in 2020 helaas
geen ‘Bake sales’, wijnproeverij en
‘Dine2Educate’. Met de
Dam2Dam@home, een virtueel
hardloopevenement, kon in
september 2020 nog wel een bedrag
van € 4200,- worden opgehaald.
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Levenskeuzes van
vrouwen in
Brusselse bubbel 

Door Annet van Loon 
VVAO, Afdeling Haarlem

Na een voorspoedige start van
haar carrière in Brussel en daarna
bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, belandde mijn dochter
Nadine van Loon 10 jaar geleden
in een burn-out. Ze besloot de
Brusselse werkomgeving te
verlaten en werd filmmaker. ‘Notes
from Brussels’ is haar
documentaire debuut. 

Zes jaar later gaat ze terug naar
Brussel en onderzoekt ze in haar
documentaire debuut ‘Notes from
Brussels’ hoe vrouwen zich staande

houden in de ‘Europese bubbel’ en
wat de prijs is die ze betalen voor
hun ‘succes’. Om haar documentaire
te kunnen afmaken is Nadine van
Loon een crowdfunding campagne
gestart via CineCrowd. In dit artikel
meer hierover.

Vacatures 
 

* Oproep voor één JAC-lid 
* Vacature werkgroepleden (jongeren) 
* Oproep portefeuillehouder Ouderen voor Hoofdbestuur
* Oproep voor nieuwe leden FAC

Aanmelden: secretaris@vvao.nl
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Online evenement landelijk 
 

2021 (datum volgt binnenkort (online)

Matthäus Passion door Le Petit Bande (in kleine bezetting) in de Thomas
Kirche in Leipzig. Dit was indertijd de kerk van J.S. Bach. 
Een directe nazaat, de heer Govert Jan Bach, is bereid de inleiding,
voorafgaand aan dit online evenement, te verzorgen.  
Deelnamekosten: geen 
Aanmelden: nadere informatie volgt binnenkort 

7-3-2021 (online) 
International Women's Day 
 

Regionale activiteiten 
 

8-2-2021 
Internationale avond
Sprekers: Annelies Pierrot en Angela Rooijmans 
Door afdeling Amsterdam 
Aanmelden: amsterdam@vvao.nl  

17-2-2021 
Zussenborrel 
Door afdeling Utrecht 
Aanmelden: utrecht@vvao.nl   
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