
Genoemd naar Mathilde Haan, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van 
Roermond in 1919. De onderscheiding werd eerder toegekend aan:

De onderscheiding is een zilveren speld, ontworpen door edelsmid Riny Ronckers en 
verbeeldt de stuwende kracht die vrouwen kunnen inzetten voor de maatschappij. 

1998 Tine Druncks-Weyling †
1999 Jeanne van Meeuwen-Vergeer †
2000 Madeleine Finken
2001 Trees Thissen-Janssen †
2002 Maria van der Heyden-Latour †
2003 Cisca Dresselhuys
2004 Teuny Bogaard
2005 Els Nieskens
2006 Toos Massy
2007 Riny Selder
2008 Monique Wolters

2009 Rita Claessen-Schrijnemaekers †
2010 Lenie Derks-Geurts
2011 Matu Huijbregts
2012 Tülay Arslan
2013 Marcelle Geerdink-Beeks
2014 Riet Seuntjens-Panken †
2015 Ellinor ten Oever-Paes
2016 Jolanda van de Rotten
2017 Marianne Smitsmans-Burhenne
2018 Marjo Aarts-Oldenhof
2019 Tania Heilkens

Math ilde Haan onderscheidingMath ilde Haan onderscheiding

Pareltje van RoermondPareltje van Roermond
Het ‘Pareltje van Roermond’, ontworpen door juweeldesigner Rob Verstappen, 
wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan een jonge Roermondse vrouw 

die door dat wat zij doet de aandacht verdient. 
In 2018 was dat Desiree Vranken en in 2019 ontving Naomi Dahmen het Pareltje.

Met dank aanMet dank aan

En natuurlijk alle vrijwilligers die aan deze dag hebben meegewerkt!

Internationale VrouwendagInternationale Vrouwendag

8 maart 8 maart 
20202020

uitnodiginguitnodiging
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Pareltje van Roermond: Kiki ReijnersPareltje van Roermond: Kiki Reijners

Het thema van 2020 is ‘Vrijheid en solidariteit’.

De Roermondse Vrouwenraad, Maximina en 
ZijActief Leeuwen nodigen u uit voor de viering van 
Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart.

Bezoek ook eens onze website: www.roermondsevrouwenraad.nl

Locatie De Donderie, Donderbergweg 47- 49, 6043 JA Roermond

13:30 uur Inloop en ontvangst.

14.00 uur  Welkomstwoord door de voorzitters van de Roermondse 
Vrouwenraad, Maximina en ZijActief Leeuwen.

14:15 uur  Aanvang diverse workshops waaronder collages maken, dans, 
muziek, collegetour o.l.v. Karin Gjaltema, kinderknutselhoek 
en een kennismarkt.

15:30 uur  Uitreiking Mathilde Haan onderscheiding en het Pareltje van 
Roermond door locoburgemeester Marianne Smitsmans.

16:00 uur  Gelegenheid tot feliciteren van de dames die de versierselen 
uitgereikt hebben gekregen.

17:30 uur Afsluiting.

De Roermondse Vrouwenraad is van mening dat Steffie Mooren de 
Mathilde Haan onderscheiding verdient voor het werk dat tot nu 
toe werd gerealiseerd in het Kumi Hospital en district Kumi in 
Oeganda. 
Bij haar eerste bezoek aan het Kumi Hospital, 16 jaar geleden, werd 
ze gegrepen door de omstandigheden waarin men hier verloskundige 
zorg moest bieden, ook de medische voorzieningen en hygiëne waren 
ontoereikend. Voor haar een reden om in samenwerking met andere 

mensen uit haar omgeving de stichting Kumi op te richten. Met deze stichting heeft 
men inmiddels veel vooruitgang kunnen boeken en de moeder- en kindsterfte flink 
omlaag gebracht. Vorig jaar vierde de stichting haar 15-jarig bestaan.
Steffie Mooren is een begrip in Roermond waar ze al jaren werkzaam is als verloskundige.

Kiki Reijners woont sinds enkele jaren in Amsterdam maar heeft haar jeugd door-
gebracht op de Spik in Roermond. Ze maakte kennis met het werk van de stichting Kumi 
in Oeganda door hier, samen met Steffie Mooren, naartoe te gaan. Het vele werk dat 
hier werd verricht door de stichting, waardoor de verloskundige zorg op een hoger peil 

kwam te staan, maakte grote indruk op haar.
Ze besloot als fotografe alles wat ze zag op beeld vast te leggen en 
startte een crowdfunding.
Met het geld dat ze hiermee wist op te halen zijn inmiddels prachtige 
fotoboeken gedrukt voor de verkoop, het is een indrukwekkende 
documentaire op papier geworden. 50% van de opbrengst van het boek 
gaat naar de stichting Kumi.
Voor de Roermondse Vrouwenraad een reden om de inzet van deze 
25- jarige vrouw te belonen met het Pareltje van Roermond.
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