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Ook de lokale politiek zoekt vrouw
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ren de politica’s Maud Hermans, 
provinciaal Statenlid, en Fanida 
Kadra, raadslid en oud-deelnemer 
aan de kweekvijver.

Plaats en tijd: Gemeentehuis Weert, 
28 september van 16.30 tot 18.00 uur.
Houd de website van FAM! in de gaten 
voor het volledige programma. 
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Onderzocht werden gendergelijk-
heid en mogelijke discriminatie 
van vrouwen en minderheden. 
De verkiezingen voor de Tweede 
Kamer werden beoordeeld als 
hoog kwalitatief. Er werd een effi-
ciënt en competent democratisch 
systeem zichtbaar. 
Aanbevelingen om gendergelijk-
heid te bereiken werden gedaan 
aan de Kiesraad (bijv. participatie 
van vrouwen op alle niveaus van 
het verkiezingsproces; informatie 
over de verkiezingen en met name 
volmachten in de taal van minder-
heden; discussie met politieke par-
tijen over hoe ze vrouwen op kies-

lijsten plaatsen met aandacht voor 
het ritssysteem), aan Politieke Par-
tijen (bijv. garantie van hogere en 
effectievere posities van vrouwen 

binnen de partij, meer steun voor 
vrouwen uit migrantengemeen-
schappen), Overheid (bijv. meer 
bekwame vrouwen op burgemees-
tersposten) en Media (bijv. ronde-
tafelbijeenkomsten en workshops 
om portrettering van vrouwelijke 
kandidaten te verbeteren).

FAM! en Gender Concerns Inter-
national
FAM! heeft op woensdag 15 maart 
de internationale delegatie in Lim-
burg ondersteund en de observers 
gefaciliteerd. Samen met hen heeft 
FAM! de twee kiesregio’s Roer-
mond en Maastricht bezocht met 
telkens vier tot vijf stembureaus.

De Nederlandse samenvatting van 
de Eindrapportage vindt u hier. 
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Laaggeletterd heid en armoede
Stichting de Pijler organiseert 
samen met stichting Lezen en 
Schrijven en FAM! een congres 
over laaggeletterdheid en de 
effecten op armoede.

De stichting Gender Concerns International heeft haar eerste Europese 
Gender Election Observation Mission (missie ter observatie van de rol 
van gender bij de verkiezingen; GEOM) gelanceerd. Naar aanleiding 
van honderd jaar vrouwenkiesrecht in Nederland heeft de stichting de 
Nederlandse verkiezingen geëvalueerd vanuit een genderperspectief.

Plaats en tijd: Congrescentrum Het 
Forum in Roermond, 27 oktober 
2017
Informatie: www.famnetwerk.nl 
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Internationale delegatie op bezoek bij kiesdistrict Roermond (verzorgingscentrum RCG)

Op donderdag 28 september zal 
Jos Heijmans, burgemeester van 
Weert, tijdens de meeting ‘Ook de 
lokale politiek zoekt vrouw’ het 
certificaat uitreiken aan de deel-
nemers aan de kweekvijver Meer 
Vrouwen in de Politiek #MVIP.

Met medewerking van onder ande-

Internationale evaluatie



2

September | 2017
Bruggen slaan tussen 
gescheiden werelden

De conferentie ‘Bruggen slaan tus-
sen gescheiden werelden’ is geor-
ganiseerd door COS Limburg, FAM!, 
GIPS Limburg, Jeugdwerk Limburg, 
Jong Nederland en KBO Limburg. 

Drie stappen
Guity Mohebbi, politicologe, pro-
fessional op het gebied van inter-
nationalisering en inclusief lei-
derschap en auteur van het boek 
Allochtonia - Autochtonia / twee 
werelden apart, verkent vervol-
gens de uitdagingen voor de 21ste 
eeuw. Ze stelt lastige vragen over 

maatschappelijke referentiekaders, 
Nederlandse identiteit en kwaliteit. 
Om de kloof te overbruggen tus-
sen de verschillende bevolkings-
groepen en elkaar werkelijk te ont-
moeten zijn er drie stappen nodig: 
je eigen overtuiging tijdelijk tus-
sen haakjes zetten, luisteren naar 
het verhaal van de ander en jezelf 
toestaan om een beetje te ontwor-
telen. 

‘We willen doelen bereiken en con-
crete initiatieven zien. Vandaag 
gaat het om commitment, afspra-
ken en samenwerking.’ Met die 
ambitie opent Carla Brugman, Sta-
tenlid en dagvoorzitter, de werk-
conferentie van 6 juli 2017 in Het 
Forum te Roermond. 

Carla Brugman en Marleen van Rijnsbergen (Gedeputeerde Zorg en Welzijn) over de rol van de provincie

Workshop met Hans Diederen 

Na informatie over de rol van de 
provincie, de Sociale Agenda en 
de aanbevelingen uit het maga-
zine Limburg waar het bloeit, waar 
het kraakt gaan de aanwezigen uit-
een voor drie workshops: ‘Radica-
lisering en polarisering’ (gespreks-
leiders Hans Diederen en Paul 
Jacobs, i.s.m. Bouchaib Saadane en 
Marjo Daniels), ‘Kansenongelijk-
heid met de focus op NEET-jonge-

ren’ (gespreksleider Bart Pastoor) 
en ‘Solidariteit tussen generaties’ 
(gespreksleider Frank Joosten). 

Aan het slot worden actiepunten 
en vervolgstappen genoemd. De 
verschillende organisaties die aan-
wezig waren, gaan aan de slag!

Het E-magazine van de conferentie 
met het verslag en aanbevelingen 
staat op de website van FAM! 
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Volgens Europees onderzoek uit 
2014 heeft een op de zes (17 %) 
Nederlandse vrouwen wel eens 
ongepaste seksuele toenaderingen 
meegemaakt en / of ongewenste 
seksueel getinte berichten ontvan-
gen via sociale media, tegenover 
11 % gemiddeld in de EU. 

Dat het een groeiend probleem is, 
lijkt af te leiden uit de hogere rap-
portering door jongere vrouwen. 
Onder de 27 jaar meldde een derde 
van de vrouwen in Nederland dit te 

Atria factsheet online seksuele 
intimidatie

hebben ervaren.

Aard en omvang
De Factsheet van Atria geeft een 
indicatie van de omvang van de 
verschillende vormen van online 
seksuele intimidatie. Daarnaast 
komen de gevolgen voor slacht-
offers en enkele veelbelovende 
interventies in Nederland aan bod. 
Tot slot volgen aanbevelingen 
voor professionals bij de politie, in 
de zorg en het onderwijs en voor 
beleidsmakers.  
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RNW Media lanceerde in India de 
eerste 360-Virtual Reality video 
over geweld in relaties.

RNW Media brengt jongeren in 
fragiele staten of waar vrijheid 
beperkt is, samen op digitale plat-
forms. Hier kunnen zij veilig discus-
siëren over gevoelige onderwer-
pen en de juiste informatie krijgen. 
De video is onderdeel van het pro-

Video over geweld in relaties
ject ‘Love Matters’, een online plat-
form over seksualiteit. Van 21 tot 30 
juni is de 360-VR video vertoond in 
restaurants en tien metrostations 
in Delhi. RNW Media werkte hierbij 
samen met Delhi Metro Rail Corpo-
ration.

De video ‘Kya Yahi Pyar Hai’ (Is it love 
or is it control?) besteedt aandacht 
aan dominant gedrag binnen rela-
ties dat veel jongeren als zorgzaam 
ervaren. Sociale normen in India 
worden gezien als belangrijkste 
drijfveer voor geweld binnen rela-
ties. Juist daarom is het voor Love 
Matters India een speerpunt om 
geweld binnen relaties bespreek-
baar te maken. 
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Beeld uit de video
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Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Opvang van vrouwen en meisjes

Hoe veilig zijn vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen 
voor vluchtelingen? Die vraag staat centraal op een symposium dat geor-
ganiseerd wordt door vijf Nederlandse vrouwenorganisaties.

In de loop van 2015 en 2016 zijn ver-
ontrustende berichten verschenen 
over uitbuiting, seksueel geweld 
en gebrek aan veiligheid van vluch-
telingen in de grenslanden van de 
Europese Unie. De UNHCR con-
cludeert in een onderzoek dat de 
reactie van overheden, instituties 
en maatschappelijke organisaties 
in gebreke blijft wat betreft de vei-
ligheid van vluchtende vrouwen en 
meisjes in Europa (UNHCR-UNFPA-
WRC|20-1-2016). Informatie over 
de situatie in Nederlandse opvang-
instellingen vertoont lacunes. Dit 
gegeven vormt de directe aanlei-
ding voor het symposium.

Manifest
Lezingen vanuit Amnesty Inter-
national, Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers en Nidos (jeugdbe-
scherming voor vluchtelingen) 
zorgen voor uitwisseling van ken-
nis en ervaring. Domenica Ghidei 
van het College voor de Rechten 
van de Mens zal op de lezingen 
reageren vanuit een onafhanke-
lijke positie. Aansluitend worden 
in vier deelsessies de thema’s 

traumaverwerking, juridische (on)
mogelijkheden, veiligheid & pri-
vacy en gemeentelijke aanpak 
verder uitgediept. De uitkomsten 
vormen de basis van het op te stel-
len manifest.

Plaats en tijd: Zaalverhuur 7, Booth-
straat 7 in Utrecht, 2 oktober 2017, 
13:00 (inlooplunch vanaf 12:30)-
17:00 uur
Organisatie: Koninklijk NVVH-

VROUW EN NETWERK – Passage, 
christelijke vrouwenbeweging – 
Vrouwen van Nu – Nederlandse 
Vrouwenraad – Zonta Nederland
Prijs: € 22, voor opgave klik hier 
Informatie: acwwsymposium@
vrouwen vannu.nl; (06) 5198 2065 
(Dieny Scheffer, Koninklijk NVVH-
VROUWENNETWERK) of (06) 2036 
9928 (Ira Stam, Passage christelijk-
maatschappelijke vrouwenbewe-
ging) 
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Een brug om je dromen te bereiken
Interview met Mardoeka Christensen

‘Droommoeders wil een veilige ruimte creëren voor jonge alleenstaande 
vrouwen en hun kinderen,’ zegt Mardoeka Christensen, projectleider 
Droommoeders bij Trajekt in Maastricht, over dit project, ontwikkeld op 
initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds. 

Trajekt is onder andere gehuisvest 
in het Trefcentrum Maastricht. Van-
uit het trappenhuis kun je zien hoe 
de kinderen uit de buurt meedoen 
aan een vakantie-activiteit. Twee 
jongeren leiden buiten op het 
gras een danssessie. De kinderen 
betalen een klein bedrag, vertelt 
Mardoeka, de rest is subsidie van 
gemeente en bedrijven. 

Carrièreswitch
Mardoeka Christensen is geen typi-
sche welzijnswerker: ‘Ik kom uit de 
zachte sector van het bedrijfsle-
ven: Human Resources Manage-
ment, en heb gewerkt voor Nokia 
in Nederland en België. Op een 
gegeven moment was het tijd voor 
iets nieuws. Ik ging rechten stude-
ren om echtscheidingsmediator 
te worden.’ Tijdens die studie was 
ze vrijwilliger bij buurtbemidde-
ling, een ander project van Trajekt, 
en werd gevraagd als projectlei-
der. Ook voor Droommoeders is 
ze gevraagd omdat ze met andere 
ogen kijkt naar het werk. 

‘Ik wil dit heel graag doen! Op 
deze doelgroep van jonge moe-
ders wordt het minste beleid 
gemaakt, terwijl ze vaak de meeste 

strubbelingen ervaren,’ zegt Mar-
doeka. ‘Daarom heeft het Elisabeth 
Strouven Fonds hun behoeftes 
onderzocht en een projectplan 
uitgewerkt. Het resultaat is een 
samenwerkingsverband van Tra-
jekt, Bureau Jeugdzorg, MIK (kin-
deropvang) en de Kredietbank. De 
hoop is dat meer organisaties zich 
aansluiten en misschien ook werk-
gevers. Dat geeft “doorzettings-
macht”.
Jonge moeders hebben vaak wei-

Mardoeka Christensen: ‘Het project Droommoe-
ders is gericht op stressreductie’



September | 2017

4

colofon
Fameus! is een uitgave van FAM!, exper-
tisecentrum voor  vrouwen vraagstukken

Redactie
Heleen van  Binsbergen, Charlotte van 
Dijk, Carla de Groot, Joanne Seldenrath. 
ISSN no 1571-6953

Redactieadres
FAM!, Minderbroederssingel 44,  
6041 KK Roermond  
tel. (0475) 332 491 

email: info@famnetwerk.nl,   
website: www.famnetwerk.nl

Inzenddata kopij
Insturen: 1 oktober 
Verschijnt: week 42
Kopij mailen naar info@famnetwerk.nl.  
De redactie behoudt zich het recht voor 
van inkorting van ingezonden kopij.

Gemaakt met subsidie van

Vervolg van pag. 3

nig ruimte om hun toekomst op te 
bouwen, door een niet voltooide 
opleiding, door sociale problema-
tiek. Als je lange tijd in de overle-
vingsstand staat, bijvoorbeeld van-
wege armoede, heeft dat invloed 
op de uitvoerende functies van 
je brein. Wetenschappelijk is aan-
getoond dat er daadwerkelijk iets 
in je brein verandert. Je blokkeert 
bij besluiten over een juiste keuze. 
Mensen zijn bezig met de korte 
termijn: eten, onderdak, de eer-
ste behoeftes op de piramide van 
Maslow.’ 

Zelfredzaamheid
Droommoeders is gericht op 
stressreductie. In de veilige ruimte 
durven vrouwen weer te dromen 
en keuzes te maken. Het project 
steekt in op vijf verschillende pij-
lers: gezinsstabiliteit (onderdak, 
kinderen, netwerk), welzijn, oplei-
ding, financiën en loopbaan. Doel is 
zelfredzaamheid op alle gebieden. 
De naam voor deze wetenschap-
pelijke aanpak is Mobility Mento-
ring. Mardoeka laat een schema 
in de vorm van een brug zien: ‘De 
brug geeft structuur. Het laat zien 
waar iemand staat op de brug en 
het werkt als aansturing voor de 
coaches.’
De intake begint met de droom. 

Mardoeka: ‘Dat mag heel wijd. Aan 
de hand van haar dromen maakt 
de moeder een plan. Vervolgens 
is er de startbijeenkomst waar-
voor het hele netwerk uitgenodigd 
wordt: zeker de kinderen en als hij 
in beeld is ook de vader. Daarna is 
er iedere week een individuele coa-
chingsbijeenkomst met moeder en 
kind. Eens per twee weken zijn er 
groepsbijeenkomsten, gericht op 
talenten en vaardigheden.’

Er kan heel veel
‘Bij elke stap voorwaarts is er een 
beloning: iets waar ze helemaal 
warm van worden, zoals zangles-
sen. Bij een veilige omgeving hoort 
ook een regeling voor de financiën. 
De Kredietbank koopt namelijk een 
eventuele schuld af. Er komt een 
betalingsregeling. Zolang de moe-
der meedoet, wordt bovendien 
elke maand een deel van de schuld 
kwijtgescholden. Na de twee jaar 
van het traject is ze schuldenvrij. 
Op dezelfde manier kan MIK zor-
gen voor kinderopvang. MIK bege-
leidt ook bij het invullen van de for-
mulieren: hoe werkt de aanvraag 
voor kinderopvang? 
Er kan heel veel. We zijn bereid 
om indien nodig voor onderdak te 

zorgen. Er is de mogelijkheid voor 
gezamenlijke dagjes uit of kleine 
vakanties. De bedoeling is dat de 
vrouwen zelf dingen gaan organi-
seren. Na twee jaar hebben ze zicht 
op een betere toekomst, voor hen-
zelf en voor hun kinderen, met de 
tools om die te bereiken. 
Deelneemsters, jonger dan 25 
jaar, werven we op dit moment 
via de verschillende partners en 
gemeentelijke instanties. De eer-
ste groepsbijeenkomst met tien 
moeders is in oktober, volgend 
jaar oktober begint de tweede 
groep. De eerste moeders zullen 
hun ervaringen ook inzetten voor 
de tweede groep van tien. De coa-
ches, afkomstig van Bureau Jeugd-
zorg en Trajekt, hebben samen 
één fulltime baan. Voor de nieuwe 
groep komt er een coach bij. Zelf 
heb ik de opdracht om alles te bor-
gen in een document zodat het 
overdraagbaar is.’

Mensen en organisaties samen-
brengen 

‘Het zijn niet de geijkte sociale wel-
zijnsmanieren, zeiden ze toen ze 
mij benaderden. Volgens een col-
lega is de traditionele welzijnswer-
ker een uitstervend ras. Het werk 
is moeilijk meetbaar. Je merkt pas 
hoe belangrijk het is als het weg is. 
Maar juist binnen Trajekt moet je 
de klassieke kern van het welzijns-
werk wel handhaven,’ vindt Mar-
doeka. Ze wijst op de kinderen die 
dansen in de zon: ‘Welzijnswerkers 
weten hoe ze mensen bij elkaar 
moeten brengen.’  

Limburg

Organisatie

Vrouwen

Oproep 
Vrouwenvertegenwoordiger 2018
Gezocht: Vrouwenvertegenwoordiger 2018. Ben jij degene die in 2018 
de stem van de Nederlandse vrouw laat horen in New York en de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt?

Elk jaar mag een Nederlandse 
vrouw de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties toespre-
ken. Zij gaat mee met de rege-
ringsdelegatie en spreekt in New 
York de regeringsleiders van de VN-
lidstaten toe over noodzakelijke 
verbeteringen in de positie van 
vrouwen wereldwijd. De Vrouwen-
vertegenwoordiger wordt gewor-
ven, geselecteerd en in de uitvoe-
ring begeleid door de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR). De benoe-
ming geschiedt door de Minister 
van Buitenlandse Zaken.

In oktober spreekt de Vrouwen-
vertegenwoordiger van 2017, 
Jamila Aanzi, namens de Neder-
landse vrouwen de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties 
toe.

Stem van de Nederlandse vrouw 
in New York
Informatie over de eisen voor deze 
(onbezoldigde) functie staat op de 
site van de NVR. De functie vraagt 
ongeveer 8 uur per week. Voor 
het verblijf in New York wordt een 
reis- en verblijfkostenvergoeding 
verstrekt. Sollicitaties uiterlijk 17 
september 2017 naar: Nederlandse 
Vrouwen Raad, Benoemingsad-
viescommissie AVVN 2018, Laan 
van Meerdervoort 70, 2517 AN Den 
Haag; email: info@de-nvr.nl. Voor 
meer informatie: secretariaat NVR, 
tel. (070) 346 9304. 
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Brug met pijlers
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