
Voorwoord 
Beste lezer 
 
Het bestuur van het vrouwennetwerk heeft een drukke periode achter de rug. 
Op 6 maart konden we eindelijk weer bij elkaar komen voor de viering van de 
internationale vrouwendag. Tot het moment dat duidelijk werd, dat het mocht 
was er nog maar een korte periode voor de praktische voorbereiding van dit 
evenement. 
 
We ontvangen van de gemeente Leiden een bijdrage met de opdracht om 
samen met vrouwen uit verschillende culturen en lagen van de samenleving 
een bijeenkomst te organiseren. Dat is gelukt. Er waren 170 vrouwen met 15 
verschillende culturele achtergronden, van ongeschoolde vrijwilligers tot 
vrouwen van de universiteit. De vrijwilligersgroep was een afspiegeling van 
alle deelnemers, 
 
Het  programma is traditioneel ingedeeld in de volgende onderdelen: 1. 
sprekers, 2 workshops waarin in een groot aantal aandacht is voor 
bewustwording en emanicpatiethema's, 3. eten, drinken en muziek. 
 
Natuurlijk zijn we niet vergeten aandacht te besteden aan de oorlog in de 
Oekraïne en de positie van vrouwen daar en die op de vlucht. De situatie is 
daar nog steeds verschrikkelijk en mensonterend. De sprekers hebben toen 
ook uitgebreid aandacht besteed aan de situatie in Oekraïne. 
 
Ook op de vrouwendag hebben we aandacht besteed aan Orange the World, 
de wereldwijde actie van de UNwomen om geweld tegen vrouwen te stoppen. 
We hebben als vrouwennetwerk een belangrijke rol in de activiteiten die in 
Leiden in dit kader vanaf 25 november tot 10 december, de dag van de 
rechten van de mens, plaatsvinden. Dit doen we samen met de Zonta's, de 
Soroptimisten, Amnesty International, Feminenza en Rosa Manus. We 
werken daarin samen met de organisatie van European City of Arts en 
Science, met name met de rechtenfaculteiten van de Hogeschool Leiden en 
de Leidse Universiteit.  
 
We blijven als vrouwennetwerk actief met het bevorderen van een betere 
positie van vrouwen. We doen dit onder meer door het organiseren van de 
zogeheten sleutelvrouwenbijeenkomsten rond een thema, door actief de 
viering van 25 november te promoten, het uitbrengen van een nieuwsbrief, en 
organisaties met elkaar te verbinden. De vrouwendag is slechts één van onze 
activiteiten om de positie van vrouwen te verbeteren. 
De volgende sleutelvrouwenbijeenkomst is gepland op 26 september 
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Jacintha Groen 
 
Mijn naam is Jacintha Groen. Ik ben bestuurslid van het vrouwennetwerk en 
voorzitster van de stichting Songs of Freedom en van het comité 30juni/1 juli 
Leiden. De stichting en het comité hebben alles te maken met het 
slavernijverleden van Nederland. Geboren en getogen in Suriname ben ik 
natuurlijk daarmee opgegroeid. Ik wil daarom iets vertellen over de jaarlijkse 
viering en herdenking, die nu voor de deur staan. De stichting Songs of 
Freedom zal op zaterdagmiddag 2 juli a.s. (13:30 tot 18:00) op het terrein van 
Museum Volkenkunde een muziekfestival organiseren. Daar zijn tal van 
optredens van muziek- en dansgroepen van Afrikaanse en Afro-Amerikaanse 
origine en ook twee projectkoren: een kinderkoor (Daltonschool, Oegstgeest) 
met Surinaamse kinderliedjes en een groot projectkoor met negrospirituals en 
black gospelliederen. Zie voor het programma de website 
www.songsoffreedom.nl of de facebook pagina 
https://www.facebook.com/Songsoffreedomleiden/. Wat meer ingetogen is de 
herdenking van het slavernijverleden op 30 juni (16:00 tot 17:00 u), ook op 
het terrein van Museum Volkenkunde. Er zal een kranslegging plaatsvinden; 
enkele voordrachten worden gehouden en er zal een plengoffer worden 
gebracht.  
 
Verder heb ik een bedrijf, Alakondre Cultuureducatie. Vanuit dit bedrijf heb ik 
een lespakket ontwikkeld voor basisschoolleerlingen, met name voor het 
jongste kind. Het doel is om de kinderen te leren omgaan met verschillen 
tussen mensen: verschillen in land van herkomst, uiterlijk, gewoontes, 
geaardheid, geloof et cetera; kortom kinderen te leren dat iedereen meetelt in 
een multiculturele samenleving. Ik ben dan ook parttime lerares op een 
basisschool. Ook organiseer ik activiteiten in mijn wijk, het Morskwartier 
(inloopmiddag voor vrouwen, inzamelingsacties); ik ben kerkenraadslid en 
actief in de politiek (PvdA) en het culturele leven van Leiden. Verder doe ik 
mee met de organisatie van de Wereldgebedsdag in Leiden. Tenslotte 
verzorg ik vaak de catering voor feestjes van vrienden en bekenden 
(Surinaamse, Aziatische en Mediterrane keuken).  
Ik hou gelukkig ook nog tijd over voor mijn man en drie kinderen.  
 
Dit jaar ben ik verkozen tot een van de Leidse top 50 vrouwen. Daar ben ik 
heel trots op. Dat stimuleert mij om verder te gaan. Mijn missie is mensen, die 
zich eenzaam, gediscrimineerd of onbegrepen voelen “erbij” te halen, 
zelfvertrouwen geven. Dat kunnen kinderen zijn die buiten de boot vallen, 
oude mensen, vluchtelingen of vrouwen met een migratieachtergrond. Dat 
klinkt misschien wat zwaar, maar ik doe alles met veel plezier en vrolijkheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto: Eelkje Colmjon 
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Sleutelvrouwenbijeenkomst 26 september 2022 
 
Het thema van de viering van Internationale Vrouwendag in Leiden wordt 
‘DURF TE LEREN!’. Daarmee kunnen we heel veel kanten op. Tijdens de 
bijeenkomst op 26 september lichten we dit thema toe en vragen we jullie 
mee te denken en je ideeën te spuien. Marianne Reijnhoudt en Vera de Wit 
bereiden de bijeenkomst voor. 
 
We leren van de wieg tot het graf, in je dagelijks leven en ook op je werk 
wordt je steeds bijgeschoold. Van elke ervaring leren we, dat is vaak passief, 
maar we kunnen ook actief iets bijleren, op school, door een cursus te volgen, 
door te trainen, we leren elke dag bij. Wat zou jij willen leren? Over welke 
manier van leren zou je meer willen weten? 
Wij hebben als bestuur zomaar wat op een rijtje gezet, maar er is oneindig 
meer 

===================================================== 

Vrouwendag Leiden 2022, een heerlijke middag! 
 
Wat een verademing, eindelijk weer een echt feest! Alles ging goed, er 
heerste een heel fijne sfeer en iedereen vermaakte zich geweldig. Met meer 
dan 160 bezoekers was de opkomst ook boven verwachting. Er zijn toch nog 
veel mensen die voorzichtig zijn vanwege hun gezondheid of die van hun 
naasten. 
 
Hanneke de Winter: Strijdbaar en solidair 
Hanneke, voorzitter van Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. benadrukte in 
haar welkomstwoord dat het Netwerk vooral ten doel heeft organisaties voor 
vrouwen te verbinden en initiatieven te ondersteunen. Voorbeelden waar het 
Netwerk actief mee bezig is zijn, naast de jaarlijkse organisatie van 
Internationale Vrouwendag in Leiden, Orange the World (Stop geweld tegen 
vrouwen), interculturele maaltijden, de selectie van de Leidse Top 50 
vrouwen, thema-avonden etc. Informatie over deze en andere activiteiten 
staat op de website.  
 
Fleur Spijker: kunst in de openbare ruimte belangrijk voor vrouwen  
Veel vrouwen doen iets met kunst. Op de vraag van wethouder Fleur Spijker 
aan de zaal, wie er iets met kunst deed, schilderen, tekenen, schrijven, 
zingen of iets anders bleek dat veel vrouwen actief met kunst bezig zijn. 
Kunst is alom tegenwoordig en dat is heel positief. Goed inrichten van de 
openbare ruimte is een kunst en is ook belangrijk voor vrouwen, het kan de 

 Leren van je ouders 
 Leren van je kinderen 
 Leren van je lijf  
 Leren van verlies 
 Leren leren 
 Leren van het leven 
 Leren jezelf te verdedigen 
 Leren in beweging te komen 
 Leren te doen 
 Leer te proeven 
 Is leren genderspecifiek? 

 
 
 
Tijdens de bijeenkomst op 26 
september lichten we dit 
thema toe en vragen we jullie 
mee te denken en je ideeën 
te spuien. 
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veiligheid vergroten. Zij riep vrouwen dan ook op om zich meer met de 
inrichting van de openbare ruimte bezig te houden. Ook daar kan je veel 
creativiteit kwijt. 
 
Meta Knol: De tijd is rijp voor vrouwelijke waarden in de kunst. So be it! 
De volgende spreekster was Lakenhaldirecteur Meta Knol. Toen ze in 1987 
startte met haar studie Kunstgeschiedenis, leerde ze dat kunst door mannen 
gemaakt werd. Vrouwen deden voor de aardigheid een beetje mee in de 
marge. Haar opa vond studeren voor meisjes weggegooid geld. Ook over de 
oorsprong van beeldende kunst waren de geleerden het destijds zeer eens, 
dat vond plaats in Europa en door mannen. Het blijkt nu dat in andere 
werelddelen kunstuitingen zijn die veel ouder zijn. En dat het door alleen 
mannen gemaakt werd? Dat is echt nergens op gebaseerd. Nou ja, op 
Eurocentrisme en mannelijk egocentrisme…. Er worden steeds meer 
vrouwelijke kunstenaars uit het verleden ontdekt en vrouwelijke kunstenaars 
van nu worden serieus genomen. 
 
Rehab Chaker, Een taal slaat bruggen 
Spreekster, Arabiste, tolk-en vertaler, adviseur Rehab deelde haar bijzondere 
inzicht in het belang van meer talen spreken. Je kunt je erdoor verbonden 
voelen met anderen. Taal geeft identiteit, maar je kunt meerdere talen 
spreken. En dus verbindingen leggen met anderen en je identificeren met de 
ander. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld religie. Je kunt niet tegelijkertijd 
christen en moslim zijn. Een nieuwe taal leren, biedt de kans te verbinden, 
een andere religie aannemen, sluit je af van de oude. Taal is zowel 
indentiteitsfactor als communicatiemiddel. Rehab: Praat met elkaar, leer 
elkaars taal en cultuur en lees erover, desnoods in vertaling.  
 
Workshops 
De 12 workshops, heel divers, werden goed bezocht. Als elk jaar kon je een 
Henna tattoo laten zetten op hand of voet. Er waren doe-workshops, zoals de 
keramische taal van Angolese vrouwen, waar je met zelfhardende klei potten 
kon maken. Verdiepende workshops, zoals De kunst van het anders kijken. 
En kennisworkshops, zoals die van Olga van Marion over vrouwen en 
dichtkunst. Wist u dat in vroegere eeuwen vrouwen gewoon onder hun eigen 
naam publiceerden? En dat in de 19e eeuw deze namen veranderd werden in 
hun mans’ naam met hun voornaam in de 
verkleinvorm om vrouwen in de kunst wat te 
kleineren. Leerden wij op school over Betje 
Wolf en Aagje Deken? Ze publiceerden 
destijds als Elizabeth Bekker en Agatha 
Deken. Dat klinkt toch wel iets serieuzer! Op 
de website vind je meer informatie over alle 
workshops. Als het mogelijk is, zullen we in de komende tijd sommige op de 
thema-avonden herhalen. Veel vrouwen vonden het te moeilijk om te kiezen! 
 
High tea met veel home-made lekkers 
Heel Leiden bakt, dat was wel van toepassing op al het lekkers dat 
gepresenteerd werd tijdens de high tea. Een groot aantal thuisbakkers was in 
de weer geweest om van alles te maken. Traditiegetrouw bood het VKC weer 
grote schalen met zelfgebakken koekjes aan, zelfs home-made baklava.  
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Afghaanse Dans 
Tijdens het eten trad de Afghaanse dansgroep van Stichting Keihan  op.  Na 
actuele  achtergrond informatie over de vrouwen in Afghanistan, kwamen we 
ogen tekort:  Een en al werveling van kleurige rokken.  
 
Er welt een traan, met Hilde Jansen 
Altijd een succes: met z’n allen smartlappen meezingen. Begeleidt door 
accordeon en gitaar zongen de dames van de groep van Hilde Jansen 
smartlappen. De tekstborden vulden de hiaten in de kennis van de liedjes op. 
Het was erg leuk! 
 

Stem op een vrouw 
Tot slot werd er door Tiny Klever nog een oproep gedaan om op 
een vrouw te gaan stemmen.  
 
Moe, maar voldaan 
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde middag. Het was 
heel veel werk, maar het resultaat mocht er wezen, vonden de 
bestuursleden. De maandag hebben ze gebruikt om bij te komen. 
Volgend jaar weer! 
 

=================================================== 
 

Regionale opvang Asielzoekers 
Door Kiki Holle, programmabegeleider 

Sinds 1 november 2021 bevindt zich achter het gemeentehuis van 
Oegstgeest een Regionale Opvang Locatie (ROL) van het COA, de ROL 
Oegstgeest. Veel mensen zullen bekend zijn met Asielzoekerscentra (AZC), 
het verschil tussen een ROL en AZC is dat op de ROL enkel statushouders 
wonen die gekoppeld zijn aan gemeenten in de buurt. Dit betekent dat al 
onze bewoners binnen een aantal maanden zullen verhuizen naar een eigen 
woning in één van de toegewezen gemeenten zoals Oegstgeest en Leiden. 
De ROL Oegstgeest is een relatief kleine locatie, we hebben plek voor 175 
statushouders. Op korte termijn zullen wij ook Oekraïense vluchtelingen 
verwelkomen. 
 
Voor-inburgeren 
Het voordeel van een locatie als deze is dat mensen al kunnen beginnen met 
voor-inburgeren en een netwerk opbouwen in de gemeente waar ze later ook 
een woning zullen krijgen. Iedere gemeente is op loop- of fiets afstand. Ook 
op de locatie zelf zijn we bezig met integratie en participatie. De bewoners 
krijgen taalles en kunnen een taalmaatje krijgen. De training KNM (Kennis 
Nederlandse Maatschappij) bereidt hen voor op de toekomstige inburgering. 
Deze training geeft hen handvatten om zich te redden in de Nederlandse 
maatschappij. Dit gaat van budgettering, zorgstelsel, onderwijsstelsel tot 
Artikel 1 van de Grondwet. Ook wordt er veel aandacht besteed aan werk en 
hoe werk te zoeken. Om het mogelijk te maken dat ouders aan deze 
activiteiten te kunnen deelnemen gaan de kleinere kinderen naar de 
kinderopvang op de ROL Oegstgeest. De oudere kinderen vallen onder 
leerplichtwet. Zij gaan naar de basisschool in hun toekomstige woonplaats of 
naar de ISK ( Internationale Schakelklas) in Leiden. 
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Vrijwilligers gezocht voor activiteiten voor de bewoners 
Voor zowel mannen als vrouwen, maar ook gezamenlijk vinden er workshops 
plaats. Natuurlijk vinden er ook leuke kinderactiviteiten plaats. Veel van de 
activiteiten worden gerund door vrijwilligers uit de buurt. Wij zijn altijd op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die iets willen beteken voor de bewoners, dus 
bij interesse, neem contact met ons op. 
 
Deelname aan de maatschappij buiten het centrum 
Ook buiten het centrum nemen de bewoners deel aan de maatschappij. Zo 
beginnen we in mei met zwemles. Meerdere bewoners gaan naar de 
Fitnessclub. De uitnodiging voor deelname van de Stichting Vrouwennetwerk 
Leiden aan de Vrouwendag is hiervan ook een perfect voorbeeld. Onze 
vrouwen vonden het een prachtige dag. Wij hopen daarom in de toekomst 
meer samenwerkingen aan te gaan met organisaties in de buurt.  
 
Wij zijn actief op Instagram, dus wil je op de hoogte blijven volg ons dan 
op Instagram via @coa_oegstgeest.  
 
======================================================= 
 

Leidse vrouwen Top50 2022 
 
Tijdens een bijeenkomst over vrouwen en politiek in 2019 deden de vier 
vrouwelijke wethouders van Leiden een oproep aan de aanwezigen om nu 
eens te komen met een top50 vrouwen. Een top50 van vrouwen die Boys 
Network’: een Old Womens Network. 
Twee vrouwen, Jenny de Bruyn en Liang de Beer, gingen de uitdaging aan, 
Zij hebben daarbij de hulp van het Vrouwennetwerk Leiden ingeroepen. 
 
De Top50 procedure  
Na een oproep zijn meer dan 160 vrouwen aangemeld. Een tienkoppige jury, 
waaronder een vertegenwoordiger van het Vrouwennetwerk hebben de 
eerste lichting van 50 vrouwen uitgekozen in de volgende categorieën: 

 Maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zorg en welzijn 
 Politiek, overheid en bestuur 
 Onderwijs en wetenschap 
 Ondernemers en bedrijfsleven 
 Kunst, cultuur en media 

 

 
De eerste Top50 
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De eerste Top50 is op de Internationale Vrouwendag 2020 gepresenteerd en 
Kirsten Zitman werd benoemd als ambassadeur. Deze groep is helaas 
slechts enkele keren bij elkaar geweest, corona belemmerde de 
voorgenomen netwerkbijeenkomsten. Toch hebben zij veel bereikt. Veel van 
de eerste Top50-vrouwen hebben elkaar leren kennen, elkaar geholpen bij de 
eigen activiteiten en ook anderen ondersteund. Er is een mooie website 
ontwikkeld, www.leidsetop50.nl.   
 
De tweede Top50 
In 2021 is er een nieuwe verkiezingsronde ronde gestart. Weer werden er 
ongeveer 200 vrouwen aangemeld. De jury, waarin weer een 
vertegenwoordiger van het vrouwennetwerk, heeft ook deze keer 50 
geweldige vrouwen geselecteerd in 5 categorieën: 
Debbie Helaha, van het COC en Reanne van Kleef, journalist, zijn van deze 
groep de ambassadeurs. 
 
We zijn als vrouwennetwerk erg trots dat twee van onze bestuursleden deze 
keer ook uitverkozen zijn om deel uit te maken van deze top50: Tamara 
Breton en Jacintha Groen. 
 
Wordt vervolgd 
Omdat er nu 50 vrouwen aan de top van Leiden zijn toegevoegd, bestaat 
deze nu uit 100 vrouwen., wellicht over twee jaar zijn er 150 topvrouwen in 
Leiden.  
Het betekent in ieder geval dat er nIet meer geklaagd hoeft te worden dat er 
voor sommige functie geen vrouwen te vinden zijn! 
================================================== 
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