
Soroptimist 
International geeft 
vrouwen een stem

Soroptimist International neemt 
het op voor vrouwen in 

de hele wereld. Wij 
helpen hen uit te 

groeien tot sterke, 
onafhankelijke en 
leidinggevende 
persoonlijkheden.  
Wij ijveren 
wereldwijd 

voor meer en 
beter onderwijs, 

een betere 
gezondheidszorg, een 

einde aan elke vorm van geweld, het 
aanreiken van nieuwe kansen … Dat 
alles doen wij in de eerste plaats via 
onze steun aan internationale, nationale 
en lokale projecten. 

Een niet-
gouvernementele 
organisatie

Soroptimist International is 
een niet-gouvernementele 
organisatie en telt wereldwijd 
vier federaties (Americas, 
Europe, Great Britain & Ireland, 
South West Pacific). Elke federatie 
bepaalt haar eigen prioriteiten en 
strategieën, en steunt op de vrijwillige 
inzet en gedrevenheid van haar leden. 
Soroptimist International telt niet 
minder dan 80.000 leden, verdeeld  
 over 3000 clubs 

in 132 
landen.

Advies 
aan internationale 
instellingen

Onze kennis en ervaring worden 
zeer gewaardeerd door tal van 
internationale instellingen. Soroptimist 
International speelt een adviserende 
rol voor diverse organen binnen de 
Verenigde Naties, waaronder UNICEF 
(United Nations International Children 
Emergency Fund), UNESCO (United 
Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization), ECOSOC 
(Economic and Social Council), UNIDO 

(Industrial Development 
Organization), UNEP 

(Environment for 
Development), 

UNODC 
(Drugs & 
Crime).

Soroptimist 
International  
Europa

De Europese federatie van 
Soroptimist International heeft een 
vertegenwoordiging bij volgende 
instellingen: de Raad van Europa, EWL 
(European Women’s Lobby) en OSCE 
(Organization for Security and Co-
operation in Europe).

Soroptimist 
International  
België

De Belgische Unie van Soroptimist 
International telt vandaag 55 clubs, 
goed voor 1660 leden. De clubs zijn 
verspreid over het hele land. Tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten wordt er 
vergaderd over projecten en fondsen- 
werving of worden er bijvoorbeeld 
lezingen gehouden. Soroptimist 
België speelt een belang-
rijke adviserende rol 
in onder meer de 
Nederlandstalige 
Vrouwenraad 
en de Conseil 
des Femmes 
francophones  
de Belgique.

Lid worden

Wilt u als vrouw graag lid worden van 
deze internationale organisatie, die u 
een kader biedt om uw betrokkenheid 
te tonen, mensen te helpen en 
het leven van andere vrouwen te 
verbeteren? Wilt u uw eigen wereld 
verruimen, nieuwe contacten leggen 
en nieuwe vaardigheden verwerven? 
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact 
op met info@soroptimist.be.

Sponsoren

Kunt u geen lid worden, maar wilt 
u wel uw naam verbinden aan een 
positieve organisatie als Soroptimist 
International, dan verwelkomen 
wij u graag als sponsor. Om de 
mogelijkheden te bespreken kunt 
u vrijblijvend contact opnemen met 

info@soroptimist.be.
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