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Hopen op een  
nieuw normaal    

Beste Soroptimist vriendinnen,

Het Soroptimist jaar 2020-2021 zal ons nog lang heugen. Het eerste jaar van mijn 
mandaat daverde op zijn grondvesten door de COVID-pandemie!

Dankzij een vlot vaccinatiebeleid in ons land hadden we gehoopt ons normale leven 
snel te kunnen hervatten. Helaas was dit niet het geval. 

Als Soroptimisten hebben we allen veel flexibiliteit aan de dag moeten leggen om 
onze doelstellingen te kunnen nakomen. Het ondernemen van fondsenwervings-
campagnes, het ondersteunen van projecten en het behoud van onze vriendschaps-
banden vergde veel van onze creativiteit, ons aanpassings- en doorzettingsvermogen 
en onze samenhorigheid.

Het was niet eenvoudig om onze werkwijze aan te passen aan de opgelegde 
beperkingen en toch, dankzij jullie dynamiek en motivatie, zijn jullie erin geslaagd 
om nieuwe methodes uit te vinden om de continuïteit van deze acties te verzekeren.

De omzendbrieven van de clubs waren mijn enige informatiebron want daarin las ik 
hoe jullie onze doelen en projecten vorm hebben gegeven. 

Zo is het idee gegroeid om een jaaroverzicht te maken: een “SOROP'retrospective  
2020-2021”, waarin op een aantrekkelijke en visuele manier de meeste acties en 
projecten, die jullie het voorbije jaar hebben gerealiseerd, gebundeld zijn. Aan de 
hand van illustraties en korte teksten laat het de inspanningen zien die de clubs zich 
hebben getroost ondanks de moeilijke omstandigheden.

Met deze publicatie wensen we jullie werk in de kijker te zetten. Dit overzicht vervangt  
de ons vertrouwde SOROP'news waarvan we de publicatie niet langer konden 
garanderen. 

Ik hoop dat jullie deze nieuwe aanpak weten te waarderen want het is een weergave 
van jullie inzet om alle acties - met het oog op een beter leven voor vrouwen en 
meisjes - door te laten gaan. 

Laten we verder samenwerken, aan uitdagingen is er zeker geen gebrek!

Met zeer genegen Soroptimist groeten.
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Soroptimist International, een wereldwijde organisatie van 
professioneel actieve vrouwen, wil een universele stem voor vrouwen 
zijn door middel van bewustwording, belangenbehartiging en actie.

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL

SOROPTIMIST INTERNATIONAL  
BELGIË (SIB) VZW

Nadat de eerste club in 1930 werd opgericht in Antwerpen, is de organisatie snel 
gegroeid en nu telt Soroptimist International België 56 clubs.

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de 
volgende principes:

• Bevordering van de status van vrouwen.

• Hoge ethische normen.

• Mensenrechten voor allen.

• Gelijkheid, ontwikkeling en vrede door de 
bevordering van internationaal begrip en 
goede wil.

S.I. is een wereldwijd, professioneel, apolitiek 
en niet-confessioneel vrouwennetwerk, conform 
de normen van een NGO en geaccrediteerd bij 
internationale instanties zoals de Economische 
en Sociale Raad van de Verenigde Naties 
(ECOSOC), de Raad van Europa, de Europese 
Vrouwenlobby en de OSCE.  
S.I. kan haar invloed aanwenden door 
verklaringen te delen en deel te nemen aan 
debatten, vergaderingen en rondetafel- 
gesprekken rond vrouwenrechten.

Om hun doelen te bereiken, richten de leden 
hun acties op de volgende gebieden:

• Onderwijs.

• Zelfredzaamheid van vrouwen.

• Geweld tegen vrouwen.

• Gezondheid en voedselveiligheid.

• Duurzame ontwikkeling.

DOELSTELLINGEN

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL  
HEEFT EEN STEM

Soroptimist 
International
72 000 leden 
121 landen

Soroptimist 
International 
Europa
32 535 leden 
1222 clubs
58 landen

Soroptimist 
International 
België
1650 leden 
56 clubs

DOELEN

VOORZITTER

VICE 
VOORZITTER 

NL

PENNING- 
MEESTER

VICE 
VOORZITTER 

FR

SECRETARIS 
ADJUNCT

SECRETARIS

DELIBERATIEVE STEM

SIB Bestuursorgaan 

RAADGEVENDE STEM

PAST  VOORZITTER
(het jaar volgend op het mandaat)

VERKOZEN VOORZITTER
(het jaar voorafgaand aan het mandaat )

GOUVERNEUR 
NL

ADJUNCT
GOUVERNEUR NL

GOUVERNEUR 
FR

ADJUNCT 
GOUVERNEUR FR

UITGEBREID ADMINISTRATIEF BEHEER 

Coördinator 
Advocacy

Webmasters

Arbitrage

Leden SIB met een 
SIE / SI functie

Commissie 
Uitbreiding

Commissie 
Statuten

Commissie 
Communicatie

Mentor 
Programma

Programma 
Directeur

Adjunct 
Programma 
Directeur NL

Adjunct 
Programma 
Directeur FR

Fonds Soroptimist 
Koning Boudewijn 

Stichting

Vertegenwoordiging 
Conseil Femmes 
Francophones de 
Belgique (CFFB)

Vertegenwoordiging 
Nederlandstalige 

Vrouwenraad (NVR)
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WAAR ZIJN WE?

PROVINCIE HENEGOUWEN:
35 Binche
36 Charleroi
37 Charleroi-Soleilmont
38 Mons-Borinage
39 Soignies
40 Thiérache
41 Thudinie
42 Tournai

REGIO BRUSSEL-HOOFDSTAD:
30 Brussel-Iris
31 Bruxelles Doyen
32 Bruxelles-Sablon

PROVINCIE WAALS-BRABANT:
33 Tubize Haute Senne
34 Val Brabant-Waterloo

PROVINCIE LIMBURG:
23 Bellefleurs West-Limburg
24 Genk
25 Hamont-Achel Noord-Limburg
26 Hasselt
27 Maaseik
28 Sint-Truiden
29 Tongeren Epinona

PROVINCIE LUIK:
44 Eupen
45 Fagnes
46 Hesbaye
47 Huy
48 Liège
49 Liège-en-Isle
50 Spa
51 Verviers
52 Visé

PROVINCIE NAMEN:
43 Deux Sources (Gembloux-Éghezée)

PROVINCIE LUXEMBURG:
53 Arlon
54 Bastogne-Cœur Ardenne
55 Marche-en-Famenne
56 Vierre-Lesse

ONZE PROJECTEN
De acties van de Belgische SI clubs  

leggen hun focus op deze 5 domeinen: 

 Onderwijs

 Financiële zelfredzaamheid

 Uitroeiïng van geweld

 Gezondheid en voedselveiligheid

 Duurzame ontwikkeling

 Diversen

PROVINCIE ANTWERPEN:
15 Antwerpen 
16  Antwerpen Anthos
17 Antwerpen De Zes Rozen
18 Kempen
19 Lier – de Zilveren Knoop
20 Mechelen

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
8 Aalst
9 Eeklo-Meetjesland
10 Gent
11 Gent-Scaldilys
12 Land van Waas
13 Oudenaarde – Vlaamse Ardennen
14 Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN:
1 Brugge
2 Ieper
3 Knokke-Oostkust
4 Kortrijk
5 Oostende
6 Roeselare-Roslar
7 Veurne-Westhoek

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT:
21 Beersel-Zennevallei
22 Leuven
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PERIODE OKTOBER 2020 - SEPTEMBER 2021
Gebaseerd op PFR's (Project Focus Reports)

129
AANTAL PROJECTEN

€ 155 683
TOTAAL 
BEDRAG

13%

13%

32%

12%

25%

5%
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Aan de hand van de PFR's en de online enquête over onze activiteiten in 
het afgelopen jaar kan een beeld worden geschetst, "uitgedrukt in %", 
van de betrokkenheid en het werk dat door elke club is verricht. Het 
dynamisme en de inzet van de leden is onmiskenbaar!

De keuze van clubs voor ondersteuning 
per actiegebied                  

 Onderwijs
 Financiële zelfredzaamheid

 Uitroeiïng van geweld
 Gezondheid en voedselveiligheid

 Duurzame ontwikkeling
 Diversen

 Onderwijs
 Financiële zelfredzaamheid

 Uitroeiïng van geweld
 Gezondheid en voedselveiligheid

 Duurzame ontwikkeling
 Diversen

55%

8%

13%

10%

1%

13%

SI AALST

46%54% SI BEERSEL  
ZENNEVALLEI

5%

23%

7%

4%

61% SI ANTWERPEN 
ANTHOS

31%

31%

38% SI BELLEFLEURS 
WEST-LIMBURG

29%

7%

29%

35% SI ANTWERPEN  
DE ZES ROZEN

35%

38%

27%

SI BINCHE

3%

29%
20%

16%

31%

1%

SI BRUSSEL  
IRIS

42%

34%

SI ARLON

24%

71%

29%

SI BRUXELLES 
DOYEN

11%

33%

7%

49% SI DEUX SOURCES

38% 31%

31%

SI BRUXELLES 
SABLON

15%

85%

SI EEKLO 
MEETJESLAND 60%

11%

11%

14%

2%
2%

SI EUPEN

3%

15%

34%

48% SI CHARLEROI 
SOLEILMONT

10%

69%

21%
SI GENT

14%

6%
20%

SI CHARLEROI

60%

11%8%

12%

12%57%

SI GENT 
SCALDILYS

5%

27%

3%

33%

32%

SI  
HAMOND ACHEL  

NOORD-LIMBURG

20%

20%

20%20%

20%

SI HASSELT

1%
1%

35%

63%

SI LEUVEN

16%

4%

32%

22%

26%

SI MECHELEN

38%

34%

3%

9%

16%

SI LIÈGE-EN-ISLE

66%

21%

13%
SI MONS 

BORINAGE

22%

11%

42%
25% SI LIER 

DE ZILVEREN 
KNOOP

15% 16%

69%

SI MARCHE- 
EN-FAMENNE

19%

13% 14%

21%

28%

5%

SI ROESELARE
ROSLAR

2%

9%

79%

10%

SI SINT-TRUIDEN

3% 7%

6%

15%

69%

SI TONGEREN 
EPINONA

8%

12%
20%

8%

52%

SI SOIGNIES

2%

98%

SI TOURNAI

44%

56%

SI SPA

13%

12%

75%

SI TUBIZE  
HAUTE SENNE

64%

36%

SI THUDINIE

6%

8%

33%

26%

27%
SI VAL BRABANT 

WATERLOO

60%

1%

33%

6%

SI VERVIERS

17%

14%

50%
19%

SI VIERRE-LESSE

4%

20%

76%

SI VISÉ

30%

17%

48%

5%

SI ZOTTEGEM 
ZUID-OOST 

VLAANDEREN

SI OUDENAARDE 
VLAAMSE 

ARDENNEN

100%

SI HESBAYE

100%

14%

45%

41%

SI IEPER

10%

17%

73%

SI KNOKKE
OOSTKUST SI KORTRIJK

22%

28%

44%

6%

SI LAND  
VAN WAAS

100%

20% 15%

35%

10%

20%

SI ANTWERPEN
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SELECTION
MATCHING

KICK-OFF
WEEKEND

MENTOR-
MENTEE

MENTOR-
MENTEEMID-TERM

REFLECTION  
WORKSHOP

CLOSING
CONFERENCE

Objectives
Career

Planning

Communication & 
Conflict Management

Self Promotion
Work-Life Balance

Career Plan
Reflection

Celebrating

BEST PROJECT PRIJS
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Franstalige of Nederlandstalige Soroptimist club.

 “Leadership & Mentoring” is een uniek opleidingsprogramma met individueel mentorschap, een resultaat 
van de samenwerking tussen de Soroptimist Unies van de BENELUX (België, Nederland, Luxemburg). Het is 

gericht op jonge vrouwen die carrière willen maken, functies met 
leidinggevende verantwoordelijkheid willen bekleden en sociaal 

engagement tonen.  Zij hebben 3 tot 5 jaar beroepservaring en 
willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze 

zoeken naar een gezond evenwicht tussen privéleven en 
carrière. Het programma wordt in het Engels gegeven 

en staat open voor vrouwen van alle achtergronden.

Belgische 
verwezenlijkingen  
en resultaten
• Tussen 2010 en 2021, organisatie 

van 4 sessies. Wegens de covid 
pandemie werd de sessie 2020-
2021 geannuleerd.

• Verkrijgen van projectfinanciering 
van de Unie en de Belgische 
clubs voor onze kandidaten.

• Het ontwikkelen van een 5-jarig 
strategisch plan.

• Een team van professionele 
trainers en een netwerk van 
ongeveer 25 mentoren, allen 
leden van Soroptimist België, 
staat ter beschikking om het 
programma uit te voeren.

• Deelname van 20 jonge 
Belgische vrouwen, waarvan 
1 Soroptimist en 19 niet-
Soroptimist.

• 2 deelnemers werden lid van 
Soroptimist.

Tevredenheidsenquête
TEVREDENHEID VAN DE MENTEES
• 75% van de 20 deelnemers bleven 

vriendschappelijk contact met het 
BeNeLux-team of hun mentor behouden.

• Effect van het programma op het leven: 
80% zeer goed, 20% goed, prachtig 
initiatief.

• Toegevoegde waarde: de mentor/mentee 
match: 70% zeer goed, 30% uitstekend.

De toekomst
De volgende sessie van dit programma begint eind september 2022 en 
eindigt in juni 2023.

ORGANISATIE EN DEELNAME:
• 3 professionele trainers die lid zijn van Soroptimist Benelux.
• Beschikbaarheid van het netwerk van mentoren.
• 3 Soroptimist-coördinatoren (1 per Benelux Unie).
• 15 mentees tussen 25 en 35 jaar (5 per Unie).
• 15 Soroptimist-mentoren (5 per Unie).

LEADERSHIP & MENTORING PROGRAMME  
by Soroptimist

GETUIGENISSEN VAN SOROPTIMIST MENTOREN 
• “Vereerd om aan dit programma te hebben deelgenomen”.
• “Blij dat ik deze meisjes heb kunnen helpen hun weg te vinden/

traceren in de professionele en persoonlijke wereld”.

Wilt u meer informatie? 
Bezoek onze website:  
www.soroptimist.be
Stuur ons een e-mail:  
mentor.sib@soroptimist.be

CLUB ZOTTEGEM  
ZUID-OOST-VLAANDEREN

Prijs: € 1500
Het financieel ondersteunen van een 
Albanese studente in het kader van haar 
studies.

Door het maandelijks toekennen van een financiële 
steun van 250 euro kon dit veelbelovend en intelligent  
jong meisje zich volledig aan haar studies wijden.

De club vraagt   haar   totale inzet en een maandelijks 
rapport over haar activiteiten en schoolresultaten. 
SI Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen hoopt haar met 
dit project de kans te bieden om in de toekomst haar 
dromen te verwezenlijken.

1

CLUB BRUXELLES-SABLON

Prijs: € 1500 
Schenken van studiemateriaal aan de 
onderwijsdienst van het open centrum 
FEDASIL in Florennes.

Het Fedasil Centrum in Florennes is een open 
centrum met een capaciteit van meer dan 600 
personen (volwassenen en kinderen). Bij aankomst 
in het centrum worden kinderen opgevangen en 
specifiek begeleid bij het inschrijven op school. Het 
centrum werkt samen met partners om de behoeften 
en projecten voor de kinderen te kunnen realiseren.
De club zorgde voor schoolmateriaal (boeken, 
schriften, potloden, enz.) voor de 111 kinderen die 
in het centrum wonen. Het schoolmateriaal en 
de vestimentaire voorzieningen moeten constant 
vernieuwd worden.

2

Het voorgestelde project dient te beantwoorden 
aan de volgende voorwaarden:
∙ Beantwoorden aan één van de vijf doelstellingen 

van Soroptimist International.
∙ Een lange termijn visie hebben zodat het ook 

zonder steun van SIB kan verder groeien.
∙ Concrete hulp bieden op het terrein.
∙ Het “Program Focus Report” (PFR) is noodzakelijk.
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ADVOCACY
ADVOCACY is het onder aandacht brengen en 

bepleiten van de doelstellingen van Soroptimist 
International met als doel de verwezenlijking 

hiervan, om haar stem te laten horen en de rechten  
van vrouwen en meisjes te bevorderen.

De clubs zijn bijzonder actief tijdens de 
wereldwijde actiedagen die gewijd zijn aan de 

aandachtsgebieden van Soroptimist International. 
Onze vertegenwoordigers bij internationale 

instanties oefenen hun invloedrijke rol uit bij het 
verdedigen van de standpunten van  

Soroptimist International.

ACTIEDAGEN

Tijdens de campagne van 2020 mobiliseerden 
52 clubs zich en namen actief deel aan deze  
bewustmakingsactie. Met enorm grote 
creativiteit en bijzondere originaliteit 
organiseerden ze initiatieven om de aandacht 
te vestigen op gendergerelateerd geweld. Al 
deze acties hebben gezorgd voor een grote 
zichtbaarheid van onze organisatie en de 
doelstellingen die zij verdedigt.

Campagne  
"Bewust maken van geweld tegen vrouwen" 

SIB heeft onze beleidsmakers geschreven en een 
persbericht uitgegeven waarin vermeld staat:
• Een jaarlijkse telling van alle vormen van geweld tegen 

vrouwen te organiseren om  betrouwbare statistieken te 
ontwerpen en een doeltreffend overheidsbeleid te bereiken.

• Een wijziging van de bestaande wetgeving zodat geweld 
en misdrijven tegen vrouwen worden opgenomen in het 
strafrechterlijk wetboek en als gendergerelateerd worden 
erkend.

 Deze campagne loopt van 
25 november (dag tegen 

geweld op vrouwen)  
tot 10 december 

 (internationale dag van  
de mensenrechten).

VISIBILITEIT
Clubniveau

FACEBOOK
INSTAGRAM

70%

85%
VERLICHTING 
GEBOUWEN

2%
FLASHMOB

ORANGE THE WORLD

30%
LOKALE 

TV

67%
LOKALE PERS

11%
LOKALE RADIO
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 Campagne  
 "Internationale dag van de rechten van de vrouw"

Valentijnsdag is hét moment om de liefde 
te vieren. 
Maar hoe zit het met geweld tegen 
vrouwen?  

In navolging van de Oranje-campagne 
hebben we onze politieke besluitvormers, 
zowel federaal als regionaal, schriftelijk 
uitgedaagd met betrekking tot de  
evolutie van de politieke beloften die op  
25 november zijn gedaan. 

Velen van hen hebben positief gereageerd 
op onze mail. Onder de ontvangen reacties:  
de minister-president, de ministers van  
justitie, van gelijke kansen en de minister- 
presidenten van de regio's en gemeen-
schappen.

1. Onder leiding van de minister voor gelijke 
kansen keurde de regering in november 2021 
een nationaal actieplan goed dat voorziet in:
• het vergroten van de beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid van genderstatistieken, 
met bijzondere aandacht voor cijfers over 
slachtoffers van geweld;

• de centralisatie van statistische gegevens 
voor een betere zichtbaarheid van alle 
gegevens;

• het officieel registreren van het aantal 
vrouwenmoorden.

2. Vanuit wetgevend oogpunt wordt momenteel 
de mogelijkheid en de toegevoegde waarde 
onderzocht om België te voorzien van een 
"kaderwet" die alle vormen van geweld 
omvat, met inbegrip van vrouwenmoord.

WAT ZIJN DE VORDERINGEN  
TOT NU TOE?
Dankzij de acties van vele verenigingen, 
waaronder Soroptimist, zijn er enkele 
belangrijke vorderingen aan het 
gebeuren:

SINT-VALENTIJN

Campagne  
"Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede"

Armoede neemt toe in de wereld. Vrouwen zijn de 
eerste slachtoffers. Als onderdeel van het thema 
van het biennium “Vrouwen en Armoede” 2020-2022 
vond op 16 oktober een bijeenkomst en debat plaats 
over dit thema.

VANDAAG EEN HAND 
UITREIKEN OM MORGEN 

EEN EINDE TE MAKEN AAN 
DE ARMOEDE!

• Het belang van “Advocacy” van Soroptimist International 
bij de Verenigde Naties. In een uitvoerige presentatie lichtten 
onze sprekers de werking van de verschillende VN-organen 
en de consultatieve status toe die Soroptimist geniet. Dankzij 
dit statuut kunnen onze vertegenwoordigers hun invloed en 
pleitbezorgersrol ten volle uitoefenen. Door de vele projecten die 
zij uitvoeren en vastleggen in hun PFR's (Project Focus Reports) 
dragen de Soroptimist clubs bij tot het behoud van deze status 
en stellen zij onze vertegenwoordigers in staat dit belangrijke 
werk voort te zetten. Deze informatieve sessie, waarbij veel 
vragen van leden werden beantwoord, werd door de deelnemers 
zeer op prijs gesteld.

• Vrouwen in leiderschap:  
“voor een gelijke toekomst 
in een Covid-19 wereld”.  
De “UN Women” koos dit 
thema om de viering van 
de internationale dag van 
vrouwenrechten op 8 maart 
onder de aandacht te 
brengen.

Twee sessies werden 
georganiseerd met als 
thema's: 

De Internationale Dag  
voor de Uitroeiing van 

Armoede wordt jaarlijks  
in de spotlight gezet  

op 17 oktober

Het online "Sorop Aperitief"  initiatief werd 
georganiseerd voor onze leden omdat de pandemie geen 

persoonlijke ontmoetingen toeliet. Deze kans om te 
debatteren en van gedachten te wisselen over verschillende 

onderwerpen was een groot succes bij het publiek.
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BEURZEN EN SUBSIDIES
Toegekend door SIB-clubs 2020-2021

Soroptimist International België ondersteunt jonge meisjes bij hun studie en vrouwen die reeds  
professioneel actief zijn en een verdere studie of opleiding wensen te volgen of van beroep willen veranderen.

Vorig  jaar werd  € 10 310 toegekend en als volgt verdeeld:

Beurzen toegekend door SIE
Elk jaar besteedt Soroptimist International Europa meer dan 100 000 euro aan beurzen om vrouwen  

te helpen hun doelen te bereiken.

Een deel van deze fondsen is bedoeld om vrouwen die hun vaardigheden willen verbeteren of een  
nieuwe wending willen geven aan hun loopbaan, te helpen en ook om vrouwen in ontwikkelingslanden 

toegang te geven tot een beroepsopleiding.

Zowel Soroptimist- als niet-Soroptimistkandidaten kunnen van dit fonds genieten.

Begunstigde 2020-2021
AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE CLUB BRUXELLES-SABLON: 

Een beurs van € 1500 werd toegekend aan een jonge universiteits- 
studente fysiotherapie om een graduaat in de osteopathie te behalen.

Dankzij deze beurs kan ze part-time werken als fysiotherapeute en  
voldoende tijd aan haar studie besteden.

Het gezamenlijk project 
voorgesteld door de clubs  
SI Oudenaarde - Vlaamse 
Ardennen en Gent-Scaldilys  
– € 3000
Financiële steun aan het verenigingsproject 
“De Kazematten” dat jonge meisjes (17 tot  
25 jaar) de kans geeft om het zelfvertrouwen 
en de motivatie te verwerven die nodig zijn  
om in de professionele wereld te functioneren.

Om hierover tot een debat te komen met de 
leden werd de kortfilm “everything will be fine” 
geprojecteerd in aanwezigheid van producer 
(Pieter De Saeger), regisseur (Joachim Dejonghe) 
en hoofdrolspeelster (Joke Devynck).

Deze film, waaraan SIB heeft bijgedragen, ging 
over het thema onzekerheid:  
Een alleenstaande moeder die de eindjes aan elkaar  
probeert te knopen, wordt geconfronteerd met een 
dilemma door een zeer specifieke bezuinigings-
methodiek op haar werk. 

Deze moeilijke situatie, die vandaag door veel 
mensen dagelijks wordt ervaren, bracht een zeer 
interactieve discussie op gang.

Daarna werden de begunstigden van de SIB beurs 
“Opleiding/Ondernemerschap” bekendgemaakt.
Deze beurs dient om meisjes en vrouwen, die 
in precaire omstandigheden leven, te helpen in 
hun professionele integratie/re-integratie. De 
begunstigden van deze beurs van in totaal € 6000 
werden door de SIB-clubs gekozen via een online 
stemming.

everything 
will be fine

Twee projecten kwamen 
uit de bus:  

Het project voorgesteld door  
SI club Charleroi – € 3000
Financiële steun voor een jonge, 
gehandicapte en precaire studente, 
voor de aankoop van essentiële stage 
apparatuur in het kader van haar studie 
communicatiewetenschappen.

Universitair 
onderwijs

18%
Hoger onderwijs

Beroeps- 
opleiding

18%
Secundair  
onderwijs

37%

27%

Totaal bedrag

€ 10 310
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SOROPTIMIST FONDS BINNEN  
DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING 

Het Soroptimist Fonds, opgericht in 2018 binnen de Koning Boudewijnstichting, is bedoeld om 
initiatieven te ondersteunen die leiden tot sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie die in het 

bijzonder gericht zijn op de verbetering van het statuut van vrouwen en kinderen in België  
en over de hele wereld.

Dit fonds, voornamelijk geschonken door Soroptimist International België (SIB), staat ook open voor 
het ontvangen van financiële bijdragen van derden die willen deelnemen aan de financiering van 

een specifiek project.

Soroptimist Fonds / KBS
gedistribueerd in 2021

24%

76%

3 projecten  
ondersteund op nationaal 
en internationaal niveau

Totaal toegekend bedrag:  
€ 10 500

INTERNATIONAAL
€ 8000

NATIONAAL
€ 2500

SOROPTIMIST FONDS  
“SLACHTOFFERHULP” 

Na de overstromingen van juli 2021 is er binnen ons Soroptimist fonds een speciaal fonds opgericht met 
als doel de getroffen scholen te ondersteunen. Dit fonds verenigt de donaties van de clubs,  

de sponsors en de bijdrage van de Unie.

Alle Soroptimist clubs in België hebben een enorme solidariteit getoond, vele hebben voedsel, kleding, 
meubels en huishoudelijke apparaten ingezameld voor de slachtoffers en sommige leden zijn naar de 

site gegaan om te helpen opruimen of voedsel te verstrekken.

Ondersteunde scholen  
(per 31.12.2021)

PROJECTEN ONDERSTEUND IN DE PERIODE OKTOBER 2020 - SEPTEMBER 2021

CLUB SCHOOL PROJECT TOEGEWEZEN 
BEDRAG

Marche-en-Famenne La Roche-en-Ardenne
(Vrij onderwijs)

Herstellen van de 
speelplaats met eigen 

middelen

€ 3000

Barvaux 
(Gemeenteschool)

Vervanging van  
“Montessori” lesmateriaal

€ 2500 

Jemelle / Rochefort
(Gemeenteschool)

Herstellen van de 
speelplaats met eigen 

middelen

€ 3000 

Rochefort 
(Gemeenteschool)

Vervanging van manipulatief 
lesmateriaal voor de 

jongeren

€ 2500 

Liège-en-Isle Fraipont / Trooz  
(Vrij onderwijs)

Herinrichting van het 
wetenschapslokaal 

(bibliotheek, apparatuur en 
meubilair)

€ 7500 

Charleroi School St-Thérèse
Bouffioulx

Hulp bij het herstellen van 
de speelplaats voor kleuters 

en lagereschoolkinderen

€ 1950 

TOTAAL  € 20 450

€ 10 500 TOTAAL

€ 2500
Tournai

Een fiets, een rit, een verbintenis –   
Jongeren bewust maken van de strijd 

tegen geweld op vrouwen

€ 4000
Oostende

Zelfredzaamheid van 
plattelandsvrouwen in  

Sierra Leone

€ 4000
Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen

Marie Stinzie Academy – 
Onderwijscentrum voor arme en 
gehandicapte kinderen in Haïti

N.B.: de steundossiers voor 6 scholen in de regio Verviers zijn goedgekeurd en worden afgerond.
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EEUWFEEST VAN SOROPTIMIST INTERNATIONAL
2   21

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig 
bestaan van Soroptimist International heeft de 
Europese Federatie een E-boek uitgegeven: 
"#100for100" waarin 100 uitmuntende Soroptimisten 
worden voorgesteld die lid zijn of geweest zijn van 
onze Federatie. Zij hebben zich onderscheiden door 
hun sociaal engagement, zowel professioneel als 
humanitair. 

 → Doctor in de geneeskunde, kinderarts, “Diensthoofd Pediatrie & 
Neonatologie”.

 → Stichtend voorzitter van  SIB Club Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen 
(1988).

 → Voorzitter Belgische Unie 2002-2004, zij start het Nationaal Project:  
Sensibilisatie van Orgaandonatie.

 → Voorzitter SIE 2009-2011, zij kiest voor het biennium-thema:  
“Soroptimists go for water – safe water = safe life”.

 → Op een intelligente en enthousiaste manier bevestigde ze het 
beeld van Soroptimist leden als moderne, onafhankelijke 
vrouwen die zich bewust zijn van hun mogelijkheden, maar zich 
ook bekommeren om de problemen van anderen.

 → Met als doel kinderen wereldwijd toegang te verschaffen tot 
drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs breidt ze haar 
werkterrein uit naar Afrikaanse clubs. 

 → Ze was mede-oprichtster van het Roswitha Ott Fund, een fonds 
dat zich richt op kinderen met speciale behoeften. Als lid van de 
Raad van Bestuur was ze verantwoordelijk voor de selectie van de 
projecten in Kenia, Ethiopië, Rwanda, Mali, Togo, Benin en elders. 
Ze werkte hard voor het ontwerp, de oprichting en de exploitatie 
van een nieuwe kraamafdeling in Adounko, Benin. Ze volgde de 
projecten op en bezocht ze meermaals.

 → 19 januari 2013 overleed Eliane Lagasse, amper 63 jaar oud, na  
een projectbezoek aan Parakou.

 → Haar plotse dood leidde tot de oprichting van het Eliane Lagasse 
Fund, een fonds dat projecten in Benin voltooide. Ze gaf haar 
kennis en liefde voor Benin en Afrika door. 

 → Studeerde Politieke en Sociale 
Wetenschappen aan de KUL.

 → In 1995 werd zij benoemd tot provincie-
gouverneur (eerste vrouwelijke gouverneur)  
en bleef dit tot 2005, toen ze de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikte.

 → Soroptimist lid worden (2012) was 
alleen mogelijk op latere leeftijd na haar 
professionele carrière. Dit weerhield 
haar echter niet om actief aan de acties 
deel te nemen. Ze is een actieve vrouw: 
ongecompliceerd, beminnelijk en zeer 
intelligent en ze blijft vitaliteit uitstralen.  

 → Als gouverneur was ze politiek 
onafhankelijk. Limburg is diep in haar 
hart geworteld en gedurende haar hele 
carrière is sociaal engagement prioritair 
geweest, vooral voor vrouwen en 
kinderen.

 → Tijdens haar ambtstermijn is ze zwaar 
getroffen  door de sluiting van de 
kolenmijnen in het Kempense Bekken, 
de sluiting van de Philips-vestiging 
met een drastische herstructurering als 
gevolg en de daaropvolgende sluiting van 
Ford Genk.  Ze stelde een actieplan voor 
economische groei op voor Limburg.

Eliane Lagasse † 1949-2013 
CLUB ZOTTEGEM  
ZUID-OOST-VLAANDEREN  

Hilde Bertrand 
CLUB SI GENK

 → Eerste Doctor Gynaecologe-Verloskundige  
in de regio Borinage (1965).

 → Stichtend lid van de Club SIB Mons- 
Borinage (1982).

 → Suzanne is een voorbeeld als leiding-
gevende in haar beroep en als 
Soroptimist. Zij engageert zich twee 
keer als voorzitter van de club en is de 
initiatiefnemer van de actie Télévie.

 → In 1965 stond het ziekenhuis van 
Warquignies te koop omdat het ernstig in 
verval was geraakt. Onder de mogelijke 
kopers, een groep van zes jonge dokters 
waaronder één vrouw: Suzanne. Deze 
groep heeft de aankoop kunnen afronden. 

 → Als Hoofd van de Materniteit richt ze  
samen met een collega de Gynaecologische  
afdeling op. Zij heeft het toezicht op de 
renovatiewerken, de selectie van het 
verplegend personeel en het dagelijks 
bestuur. Dankzij haar inspanningen en 
opofferingen kreeg het team erkenning 
en werden nieuwe medische diensten 
gecreëerd. 

 → Na haar pensionering verliet zij het 
ziekenhuis in 1993 en bleef tot 1996 
werken als consulente voor ONE 
(Kind&Gezin) in de dorpen.

 → Ze werd verkozen als secretaris in de 
Raad van Geneesheren van de provincie 
Henegouwen en doceerde verloskunde 
aan de Universiteit van Luik. 

 → Nog altijd heel actief engageert ze zich in  
2 VZW’s: de ene helpt dokters in moeilijk-
heden bij de orde der geneesheren in 
Henegouwen; de andere biedt psycho-
sociale hulp aan gevangenen in de 
gevangenis van Bergen.

Suzanne Remouchamps 
CLUB SI MONS-BORINAGE

 → 1971: advocaat aan de Balie te Brussel, 
gespecialiseerd in personen-, familie- en 
vermogensrecht. 

 → 1975: stichtend lid van de vzw Centre de 
Consultations Familiales et Sexologiques, 
Planning Familial de Woluwe-Saint-Lambert  
en sindsdien juriste van het pluridisci-
plinaire team.

 → Ze verdiept zich in het collaboratief 
familierecht en familiale bemiddeling en 
rapporteert en onderricht hierover via 
congressen sinds de jaren 1970 tot nu.

 → 1979: Stichtend Voorzitter  SIB Bruxelles-
Sablon. Zij werd stichtend lid van de 
vzw "Au Logis - Wavre", het huidige 
"Maison'Elle", het eerste tehuis voor 
mishandelde vrouwen in België, dat nog 
steeds door de club wordt gesteund.

 → 2001: tijdens een reis naar Rwanda en 
Congo maakt ze kennis met de Soroptimist 
clubs Goma en Gisenyi. Deze laatste ging 
een partnerschap met haar club aan. Deze 
reis was vol emoties, want Claude-Thérèse 
is geboren in Kindu (voormalig Belgisch 
Congo). Ze ging naar de lagere school in 
Goma.

 → Verontwaardiging over mistoestanden, 
solidariteit en rechtvaardigheid voor 
vrouwen zijn de drijfveren die haar werk 
kenmerken.

 → Actief in verenigingen en stichter van  
andere verenigingen blijft haar objectief  
het welzijn van vrouwen. Zij vertegen-
woordigde Soroptimist bij de Conseil des 
Femmes Francophones de Belgique (CFFB).

 → Van de vele verenigingen waarbij zij 
betrokken is, vermelden wij de ASBL 
"Jyambere Mamba", die zich inzet voor 
de bouw van een middelbare school in 
Gakoma – Rwanda.

Claude-T hérèse Pirson  
 CLUB SI BRUXELLES-SABLON 

Door hun buitengewone bijdrage aan hun gemeenschap belichamen zij 
onze waarden en hebben zij geholpen om het leven van vrouwen en meisjes 
te veranderen en te verbeteren.

Het succes van deze actie blijkt uit de 235 door Europese clubs ingediende 
kandidaturen. Wij stellen u de 4 Belgische leden van Soroptimist voor:
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ONDERWIJS

BRUGGE 

Verborgen armoede in scholen

“De Ganzeveer” is een school voor buitengewoon 
onderwijs. Ondanks het feit dat meerdere kinderen 
steun krijgen van het OCMW van Brugge en 
sommigen zelfs van Pelicano, kunnen veel ouders 
hun rekening niet betalen. Omdat kinderarmoede 
een onrecht is, was ons belangrijkste project in het 
jaar 2020-2021 het verlenen van een financiële 
bijdrage om soep en brood voor hen te voorzien 
gedurende het ganse schooljaar.

Hierdoor leden de leerlingen geen honger tijdens  
de lessen en voelden ze zich ook niet geviseerd.

CHARLEROI SOLEILMONT 
Aankoop van pedagogisch 
materiaal voor kinderen

In maart 2021 kwamen we in contact met 
Carmela Morici, oprichtster van de vzw 
Alternative 21 (in Charleroi). Carmela ijvert 
voor “een samenleving voor iedereen” waarin 
verscheidenheid wordt beschouwd als een 
rijkdom. Ze stelt alles in het werk om kinderen 
met een verstandelijke beperking een plaatsje 
te geven in de maatschappij.

Op 12 maart 2021 hebben we samen met  
vzw Alternative 21 via streaming een bioscoop-
voorstelling georganiseerd (The Singing club). 
Met de opbrengst hiervan hebben we nieuw 
pedagogisch lesmateriaal aangekocht. Dit 
materiaal moet regelmatig aangepast worden, 
zowel aan de leeftijd als aan de behoeften van 
de kinderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de prestaties van de clubs tijdens dit 1e jaar 
van het biennium 2020-2022, een jaar met veel "Covid-beperkingen".

Uit deze moeilijke periode zullen we ons de vasthoudendheid en het 
doorzettingsvermogen herinneren van alle leden, clubvoorzitters en commissies, 
evenals het SIB bestuur, om ons engagement als Soroptimisten na te leven 
ondanks de vele obstakels en beperkingen.

We feliciteren in het bijzonder al diegenen die solidariteit hebben getoond en 
hebben geïnvesteerd in het helpen van de meest kansarmen.

ONZE CLUBS in ACTIE

Al deze uitgevoerde projecten en acties getuigen 
van onze flexibiliteit en ons vermogen om ons aan 
de omstandigheden aan te passen. Ze bewijzen hoe 
SOROPTIMIST-waarden nog steeds springlevend 
zijn in ieder van ons.

Ondersteuning per actiegebied

Carmela heeft onze leefruimte vergroot 
en muren neergehaald. “Als muren vallen, 
kunnen bruggen gebouwd worden”. 
(Carmela Morici).
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GENT
Digitale steun in scholen

In de eerste golf van Covid en de 
lockdown schonken we nieuwe, 
performante laptops:  
• Aan de lagere stadsschool 

Bollekensschool
• Aan de technische school Het 

Spectrum
• Aan de Welzijnsschakel Borluut, 

Krasdienst in Sint-Denijs Gent

HASSELT 
YAR Wonen et YAR Coaching 

YAR Vlaanderen richt zich tot jongeren 
met complexe problemen in meerdere 
levensdomeinen.

Om hen te begeleiden staan twee programma’s  
centraal: YAR Wonen en YAR Coaching. 

Ze kiezen ervoor om zelf hun verantwoorde-
lijkheid op te nemen en leren daar hun 
levenswijze of woonsituatie zelf terug op de 
sporen te krijgen. Een uitgebreid netwerk van 
vrijwilligers en professionele medewerkers 
zorgt voor een efficiënt radarwerk binnen de 
organisatie. 

Het concert dat we samen met zangeres Lisa 
del Bo en de Stad Bilzen organiseerden, was 
een succesvolle fondsenwerving. Hierdoor 
konden we een aanzienlijke financiële 
schenking doen aan YAR Vlaanderen en steun 
bieden aan St-Vincentius, Bilzen.

In een aansluitend interview werd duidelijk  
hoe deugddoend vrijwilligerswerk is.

MARCHE-EN-FAMENNE   
Steun aan meerdere scholen 
in de door de overstroming 
getroffen gemeenten (juli 2021) 

De club heeft ervoor gekozen om vier 
scholen uit het rampgebied gelijkwaardig te 
ondersteunen en schonk daarom aan elke 
school éénzelfde bedrag. De club kon dit 
bedrag nog verhogen dankzij een bijdrage 
uit het SIB Koning Boudewijnfonds. Het fonds 
kwam tot stand dankzij de oproep van SIB 
aan alle clubs om een bijdrage te storten voor 
het getroffen gebied.

Realisaties:
• De herinrichting van de speelplaats (Vrije school van La Roche en Ardenne).
• De vernieuwing van didactisch materiaal “Montessori” voor de kleuterafdeling (Gemeentelijke school van 

Barvaux - gemeente Durbuy). 
• De creatie van een gezellige ruimte met verschillende "zithoeken" om het geweld op de speelplaats te 

verminderen (Gemeenteschool van Jemelle - gemeente Rochefort).
• Educatief knutselmateriaal voor de allerkleinsten (Gemeentelijke school van Rochefort).

EUPEN   
Integratie van vrouwelijke vluchtelingen 
vereenvoudigen in afwachting van een 
regularisatie

In samenwerking met “Forem” en het vluchtelingencentrum 
Bellevue hebben we de opleiding tot verzorgster of 
huishoudster gefaciliteerd.

De club nam de kosten voor het vervoer en de kinder-
opvang op zich en in bepaalde situaties werd zelfs  
de opleiding zélf ook ten laste genomen.

De vrouwen ontvangen een kwalificatie attest dat hen 
verder moet helpen bij het vinden van werk. 

De 3 doelstellingen zijn:
• Training en integratie op de arbeidsmarkt.
• Een rolmodel worden voor andere vrouwen.
• Economisch zelfredzaam worden om zelfstandig te 

kunnen functioneren.

Het perspectief dat aan deze vrouwen wordt aangereikt 
draagt bij tot hun integratie. Ook beantwoordt het aan de 
doelstellingen van Soroptimist.

Een succesverhaal: Rosine, een jonge moeder, heeft voor 
het eerst een arbeidscontract mogen ondertekenen bij het 
ziekenhuis in Eupen. Ze wacht al 4 jaar op de regularisatie 
van haar dossier.
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MAASEIK 
Hulp aan jonge mensen in moeilijke opvoedings- en 
leefsituaties

Met onze financiële bijdrage hebben wij steun geboden aan het Jeugdzorgcentrum 
Kinrooi-Maaseik-Bree, een organisatie die hulpverlening biedt aan jongeren die zich 
in een complexe leefsituatie bevinden.

ROESELARE–ROSLAR
De digitale kloof in de 
scholen verkleinen

Een mooi project tijdens de voorbije 
Covid periode was onze schenking van 
laptops aan de scholengemeenschap 
Roeselare. Oude laptops werden inge-
zameld en zorgvuldig geformatteerd, 
getest en opnieuw geïnstalleerd met 
Windows 10 en een Office pakket.

Met een eigen financiële bijdrage 
hebben we nog 15 tweedehands laptops 
aangekocht. Hiermee hebben we nog 
heel wat kinderen zeer blij kunnen maken.

Tijdens de zomervakantie van 2021  
beleefden 33 jongeren een onvergetelijke 
driedaagse uitstap. Alle activiteiten 
tijdens de uitstap hadden te maken met 
“het paard”. 

Om alles coronaveilig te laten verlopen, 
werden de vier activiteiten roterend 
aangeboden: versiering van een 
cowboyhoed, een paardenmodeshow, 
een huifkartocht en een buitenrit te 
paard.

De financiering van het project kwam 
tot stand met de opbrengst van onze 
wijn- en speculaasacties.

ZELFREDZAAMHEID BIJ VROUWEN 

KORTRIJK   
Opleiding en herintegratie 
van kansarme vrouwen

Open Deur vzw is een multiculturele 
vereniging die veel belang hecht aan het 
individu en haar/zijn individuele situatie of 
noden.

In 2021 zijn ze met een nieuw, creatief 
project gestart dat specifiek gericht is op 
vrouwen en meisjes. Dit project biedt hun 
de mogelijkheid om zich te bekwamen in 
talen. Door met z’n allen gezamenlijk een 
welkom-quilt samen te stellen, wordt hun 
de gelegenheid geboden om een sociaal 
netwerk op te bouwen.

Maatschappelijke meerwaarde: 
multiculturele inbreng en integratie 
bevorderen, zelfvertrouwen opbouwen, 
eenzaamheid doorbreken, ontspanning 
bieden, luisteren naar het verhaal van 
anderen, gelijkwaardigheid van de vrouw 
bewerkstelligen en een taal aanleren op 
informele wijze.

De clubleden nemen actief deel aan het 
project om de vrouwen meer kansen te 
geven bij hun integratietraject. 

LAND VAN WAAS 
Economische zelfredzaamheid voor 
vrouwen uit Senghor Kunda (Senegal)

Sinds 2016 ondersteunt onze club dit project van twee 
Belgische vrouwen. Zij hebben een eenvoudig project 
opgestart waarmee ze vrouwen in Senegal leren 
zelfredzaam te worden, hun eigen inkomsten te genereren 
en een gezamenlijke spaarkas aan te leggen met het oog op 
nieuwe initiatieven in de toekomst. Er zijn drie verschillende 
groepen actief. Het eigenaarschap wordt zo veel mogelijk bij 
de vrouwen ter plekke gelaten. Daarom werd een “bureau 
des femmes” opgericht. 

Nieuw in 2020-2021: 
• Opstart van het “restaurant project” van en door de jonge 

vrouwen.
• Aanvraag waterput voor het bewerken van het land.
• Zonnepanelen voor elektriciteit en koken op zonne-energie.

Ondertussen werken de vrouwen verder - onder begeleiding 
van deze 2 jonge Belgische vrouwen - aan hun vorige 
projecten: ovens bouwen – zeep maken – kippen kweken.
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AALST

GEWELD TEGEN VROUWEN
STOP

Sinds 2015 zet onze club zich tijdens deze 
campagne in om het bewustzijn aan te wakkeren 
van de penibele situatie waarin slachtoffers van 
geweld zich bevinden. Dit jaar lag de focus op 
intra-familiaal geweld. 

De boodschap wordt uitgedragen d.m.v. affiches, 
banners en voorstellingen. Ook doen we een 
oproep aan de gemeentebesturen, de pers en 
de bevolking uit de regio Aalst want we willen elk 
jaar onze sensibiliseringscampagne uitbreiden.

HESBAYE 
GAMS PROJECT – Afschaffen van 
vrouwelijke genitale verminking 

De vereniging strijdt tegen alle vormen van gender gerelateerd 
geweld en vóór zelfredzaamheid. Gedwongen huwelijken 
tegengaan, gezondheidszorg verbeteren, sociale en wettelijke 
rechten behartigen en seksuele en reproductieve gezondheid 
faciliteren behoren tot hun doelstellingen voor voornamelijk 
door een migratieachtergrond getroffen vrouwen en kinderen 
uit de betrokken gemeenschappen.

Onze succesrijke verkoop van voorjaarsbloembollen maakte het 
mogelijk om GAMS Luik te steunen bij hun acties.

"ORANGE THE WORLD"-CAMPAGNE

• Officiële gebouwen in Aalst oranje kleuren, 
theatervoorstelling rond intrafamiliaal geweld geven.

• De gemeenten in de regio geven gehoor aan onze 
oproep.

• Bekendmaking van het noodnumer 1712 door 
een reusachtige banner aan de Tereos-Toren te 
bevestigen. 

Het noodnummer is inmiddels heel het jaar door 
zichtbaar op een bus van De Lijn in de regio.

LES FAGNES

Voor het 2de opeenvolgende jaar heeft SI Les Fagnes tal  
van concrete acties op touw gezet tijdens de periode van  
25 november tot 10 december. Dit jaar werd de actie uitgebreid 
naar de naburige gemeentes van Malmedy, die deel uitmaken 
van de perimeter van de club:
• Verlichting van “Villa Lang” in Malmedy. 
• Een oranje rokje aantrekken bij het standbeeld "Beauté 

révélée" (in het park vóór het stadhuis van Malmedy).
• De rotonde in Waimes versieren met oranje bloemenslingers, 

net vóór het Stadhuis en plaatsing van borden die de betekenis 
van deze actie tegen geweld op vrouwen toelichten. 

• Deelname van bloemisten uit de regio Malmedy aan “Actie 
Gerbera”.

• Verspreiding van affiches in openbare gebouwen van Stavelot.

GENT SCALDILYS

In 2019 ontstond het idee bij de 7 
Oost-Vlaamse Soroptimist Clubs 
(Aalst, Eeklo-Meetjesland, Gent, 
Gent-Scaldilys, Land van Waas, 
Oudenaarde-Vlaamse Ardennen en 
Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen)  
om een gemeenschappelijk project 
op te starten dat “Zorgcentra na 
Seksueel Geweld” meer bekendheid 
zou geven.

Helaas is dit een belangrijke 
problematiek waar vooral vrouwen 
het slachtoffer van zijn. Daarom 
kwam in 2020 een informatief filmpje 
tot stand dat bedoeld is om de 
slachtoffers van seksueel geweld de 
weg naar hulp te tonen. De film, die in 
beide landstalen werd gerealiseerd, 
werd gemaakt in samenwerking 
met het Federale Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 
dat de voogdij heeft over de ZSG’s. 
Uiteraard wordt de clip verspreid 
door het instituut, maar als sponsor 
doen wij een warme oproep naar alle 
Soroptimist Clubs in België om deze 
info mee te helpen verspreiden. 

Link naar het filmpje  
https://youtu.be/7YfmoDjDDAI.
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VERVIERS

Op 25 november nam een delegatie van onze club deel aan de Oranjeverlichting 
van het Perron van het Stadhuis in Verviers. Op 26 en 27 november presenteerde 
onze Club, i.s.m. de Club van Spa, een publieke show "INANAS".  Thema van 
de voorstelling was “geweld tegen vrouwen”. De dansvoorstelling, in een 
choreografie van Fabienne Henrot (lid van onze club) werd uitgevoerd door haar 
dansgezelschap.

In overleg met SI Spa werd de opbrengst van de voorstelling gedoneerd aan een 
vereniging die het opneemt tegen geweld op vrouwen.

De eerste Gerbera actie in de regio Verviers, het initiatief van een bloemiste en 
lid van onze club, zorgde ervoor dat we nu, i.s.m. bloemisten in de regio, gratis 
gerbera’s konden uitdelen.

De opbrengst van de verkoop van ezelinnenmelkzeepjes (in de vorm van een 
oranje bloem) werd geschonken aan een vereniging die vrouwelijke slachtoffers 
van geweld opvangt.

  

GEZONDHEID EN VOEDSELZEKERHEID

ARLON
Hulp voor kinderen met hersenverlamming 
- PaZhapa

Vzw PaZhapa, voor wie we september ll. een verhalen-
wandeling hadden georganiseerd, heeft zeer recent 
de “Godefroid Social” prijs van de provincie Luxemburg 
gekregen.

Een verhalenverteller, een dichter, spelletjes en quizzen 
vrolijkten de aangename gezinswandeling langs het 
Sentier des Songes in Rabais op. Na aankomst kregen alle 
gehandicapte jongeren een "snip".

Waarom steunen we deze vzw al een paar jaar?
PaZhapa, opgericht in Rossignol nabij Aarlen, helpt kinderen 
die door een hersenverlamming zijn getroffen en biedt hen 
financiële steun voor ingrepen en fysiobehandelingen “CME 
MEDEK". De vereniging financiert ook een gespecialiseerde 
opleiding voor sommige fysiotherapeuten.

Met de opbrengst konden we een riante schenking doen 
aan PaZhapa.

BASTOGNE  
COEUR D’ARDENNES
"Bons'jours mes règles "

Menig zaterdag gingen we op stap 
om maandverband in te zamelen bij 
lokale supermarkten. Zo sprokkelden 
we honderden pakketten bij elkaar en 
die worden weldra verdeeld onder 
verschillende verenigingen zoals het 
Rode Kruis, Fedasil, Média.Jeunes, het 
OCMW ...

Ze zijn bestemd voor meisjes en 
vrouwen uit onze regio die in precaire 
omstandigheden leven.

STOP
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DEUX SOURCES (GEMBLOUX-ÉGHEZÉE) 
Casa for Life vzw: apparatuur voor de  
nieuwe kraamafdeling in de arme wijk  
van Kandé, Ziguinchor (Senegal)

Na het bijwonen van een presentatie door de stichter en 
voorzitter van de vereniging “Casa for Life”, was de club 
genegen om een bijdrage te leveren voor de apparatuur en 
het medisch materiaal in hun krakkemikkige gezondheidspost 
om alzo de kraamafdeling te kunnen uitbreiden. Hierdoor 
verbeterde de pre- en postnatale zorgkwaliteit, werden de 
bevallingen begeleid en daalde het perinatale sterftecijfer.

Het hoge bedrag dat nodig is voor de realisatie van dit project 
heeft ons echter doen besluiten om voorlopig "babykoffers" 
met uitzet voor baby’s van 0 tot 3 maanden, alsook dekens 
te maken en in te zamelen. We hebben voor dit project een 
dossier ingediend bij het Soroptimist Fonds van de Koning 
Boudewijnstichting.

BRUXELLES DOYEN
Kerstpakketjes voor vrouwen in precaire 
situaties “DoucheFLUX” 

Sinds 10 april 2020 heeft DoucheFLUX, een vereniging die 
de uitsluiting van mensen in extreme armoede -al dan niet 
dakloos- tegengaat, haar actieterrein uitgebreid naar het 
verschaffen van tijdelijke huisvesting voor dakloze vrouwen. Zij 
wil deze vrouwen steunen bij het vinden van een vaste woning. 
Het is een ongekend project dat nieuwe perspectieven opent.

Een 15-tal vrouwen logeren tijdelijk in een "niet-conforme" 
accommodatie (hostel, hotel …). Ze krijgen sociale begeleiding 
en kunnen er deelnemen aan diverse activiteiten.

Onze club heeft al meerdere keren basisbenodigdheden 
gedoneerd.

In de eindejaarsperiode hebben we een vijftigtal Soroptimist 
rugzakken, gevuld met allerlei goodies (sjaal, mondkapje, 
thermosbeker, chocolade, kerstbrioche, e.d.) geschonken aan 
deze dames. Onze afgevaardigden kregen bij overhandiging 
een warm en blij onthaal.

GENK
Handtassen actie

Door de coronacrisis zijn er steeds meer en meer mensen in 
financiële problemen geraakt. Naar voorbeeld van enkele 
Waalse clubs verzamelden wij handtassen die we niet meer 
gebruikten (50) en vulden deze met verzorgingsartikelen 
voor moeders in armoede. De vereniging “Vincentius-Genk / 
Vrijwilligers in dienst van mensen in nood” maakte ons erop 
attent dat de groep meisjes tussen 12 en 18 jaar vaak over het 
hoofd gezien wordt bij dergelijke acties. Daarom besloten we 
om - in samenwerking met Vincentius - een 100-tal tassen, 
voorzien van het Sorop-logo, te vullen met toiletartikelen voor 
deze leeftijdsgroep.

EEKLO–MEETJESLAND

Huyse Nestelt vzw wil een brug slaan 
tussen de professionele zorg en het 
dagelijkse leven. Met dit initiatief wenst 
de vzw ondersteuning te bieden en een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats te 
zijn waar mensen mét of na kanker, hun 
naasten of nabestaanden elkaar kunnen 
ontmoeten.

AanZet Maldegem wil jongeren 
een kans geven via een financieel 
adoptiesysteem. Met een bijdrage van 
€ 300 per kind, per jaar, kunnen studies 
en bijkomende kosten van kinderen 
en jongvolwassenen betaald worden. 
Naar schatting leven 300 kinderen in 
armoede in Maldegem.

Gedichtenbundel “Luisteren als het 
licht tussen bomen verschijnt”.
Met een selectie uit de met passie 
geschreven gedichtenverzameling van 
Veerle Beirnaert, lid van onze club, werd 
een gedichtenbundel samengesteld, 
geïllustreerd met kunstfoto’s van twee 
jonge vrouwelijke fotografes, Isabelle 
Bekaert en Elke Moerenhout. De 
verkoop van het boek zorgde voor een 
succesvolle fondswerving.
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KNOKKE OOSTKUST
“SOS Watersnood”

LEUVEN
De armoede voorbij: project  
“DE RUIMTEVAART” in Leuven 
werkt aan zelfredzaamheid

“Ruimte aan de Vaart” is een locatie in Leuven 
waar mensen samenwerken aan een wereld 
zonder armoede of uitsluiting. Hier kun je jezelf 
zijn, op ontdekking gaan of meebouwen aan 
deze plek. “Buurt & Participatie” wil iedereen 
erbij betrekken en alle mensen een stem geven 
tijdens ontmoetingen en dialoogvoering over 
diverse onderwerpen zoals het functioneren van 
een gezin, duurzame huisvesting, het aanleggen 
van een buurtmoestuin, het verwerven van 
taalkennis, werken in het naaiatelier en het 
sociaal restaurant.

Fondsenwerving gebeurde via de verkoop van 
de door ons samengestelde geschenkpakketten.

IEPER
Strijd tegen armoede in de regio, hulpbehoevenden!

Onder het goedkeurend oog van de pers hebben wij een feestelijke maaltijd aangeboden 
aan een 200-tal hulpbehoevenden. Een team van vrijwilligers bereidde de maaltijden die, 
naar covid normen, individueel verpakt werden. Onze aandacht gaat in deze moeilijke 
tijden vooral uit naar mensen die in armoede leven. Dit project hebben wij kunnen realiseren 
dankzij de jarenlange goede relatie met het ziekenhuis in onze regio.

wagen naar Vaux-sous-Chèvremont, Trooz, Theux, 
Nessonvaux en Pepinster. De club heeft ook een 
belangrijk budget vrijgemaakt voor onderhouds- 
en verzorgingsproducten en heeft deze verdeeld 
naar behoefte van de slachtoffers. De dankbaar-
heid was groot. Nadien hebben we nog twee 
leveringen bezorgd, één met voedselpakketten  
en één met warme kledij.

Toen we de beelden van de Watersnood in Wallonië 
zagen, organiseerde de club een spontane solidariteits- 
actie voor de slachtoffers.
Allerlei goed onderhouden linnengoed werd ingeza-
meld: lakens, dekens, badhanddoeken, badmatjes, 
ondergoed, plaids, sjaals, donsdekens, badjassen. In 
totaal werden 46 volle bananendozen met goederen 
gevuld door onze leden, vrienden en kennissen. Half 
september vertrokken wij met een volgeladen bestel-

LIÈGE 
Nieuwe kleding of een  
"make-over" voor precaire 
vrouwen

In samenwerking met een vzw bieden we jonge 
meisjes en vrouwen in precaire omstandig- 
heden de mogelijkheid om zich beter en met 
minder geld te kleden. Op die manier leerden 
wij ook om anders om te gaan met onze kleding.

De club organiseerde een verkoop van kleding  
accessoires die de leden en hun vrienden 
hadden bijeengebracht. De opbrengst van 
de verkoop wordt geïnvesteerd in "slowies 
suspendus" (cf. concept cafés suspendus) waar 
kleding of zelfs 'make-overs' worden aange-
boden aan vrouwen in precaire situaties.

De samenwerking met deze vereniging wordt 
verdergezet om dit project nog meer te kunnen 
ontwikkelen. Het is overduidelijk dat uiterlijk een 
essentiële rol speelt bij het vinden van een huis, 
een baan of simpelweg, om weer lekker in je 
vel te zitten.
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MONS-BORINAGE
Armoedebestrijding: steun voor de meest 
kansarmen

In een tijd waarin onzekerheid de scepter zwaait, wilde 
onze club een lichtpuntje brengen in het kerstgebeuren bij 
de armsten onder ons, vooral vrouwen en kinderen. Ten 
voordele van de “l’Épicerie du Coeur de Mons” werd het 
concept 'schoenendoos' gecreëerd. Het principe: maak 
gebruik van je netwerk en vraag hen om een schoenendoos 
te vullen met voedings- of hygiëneproducten en verpak ze in 
mooi cadeaupapier. De Soroptimisten hebben een centraal 
verzamelpunt geregeld waar de dozen bijeen gebracht 
werden. Daarna brachten zij de dozen naar hun bestemming.

Dit initiatief was een groot succes: 217 mooi verpakte dozen 
maakten evenveel ontvangers heel erg blij. Een mooi 
kerstverhaal over ware Kerst solidariteit.

SOIGNIES
Distributie van 
hygiënepakketten aan vrouwen 
in armoede

De pakketjes zijn bestemd voor vrouwen 
en meisjes uit Soignies die recht hebben 
op voedselhulp en voor vrouwen in 
opvangcentra voor mishandelde vrouwen 
van de vzw Solidarité Femmes in La 
Louvière. Ze bevatten 9 hygiëneproducten 
(shampoo, douchegel, lichaamslotion, 
hygiënische beschermingen ...) én 
chocolade. Toen we de vrouwen deze 
pakketjes overhandigden, kregen we 
niet alleen mooie maar vaak ook zeer 
emotionele reacties.

Met deze actie bereikten we diverse 
doelstellingen:
• Internationale Vrouwendag vieren op  

8 maart.
• Inspelen op een basisbehoefte (hygiëne) 

waarop alle vrouwen recht hebben.
• Vrouwen bezoeken die minder geluk 

hebben dan wij.
• Samenwerken met de voedselhulp 

vrijwilligers en beter inzage krijgen in 
het monitoren van de actie die door de 
sociale dienst van de stad Soignies wordt 
uitgevoerd.

TOURNAI
Financiering van een "schoonheids-  
en welzijnssalon" voor jonge meisjes 
met acute problemen.

"Nijoli" is een opvangcentrum voor jongeren uit de 
streek van Doornik. Het centrum staat bekend om 
zijn diversiteit aan officiële hulpprogramma’s. De 
medewerkers bieden een luisterend oor aan families 
(kinderen, ouders, tieners) die geconfronteerd werden 
met bijzondere problemen.

De nieuwe ruimte is speciaal ingericht voor jongeren 
die een traumatische ervaring hebben beleefd of 
slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dank zij 
deze aangename ruimte kunnen ze hun ervaringen 
delen of tot rust komen in een aangename en 
vriendelijke omgeving. Hier ebben hun spanningen, 
bezorgdheden of angsten stilaan weg.

SPA
Hulp aan kansarmen - 
Sociaal kapsalon 

Het avontuur van dit sociale kapsalon 
Solid’hair begon in 2014 toen de club  
een genereuze schenking deed aan  
het OCMW waardoor deze een 
kapsalon op lange termijn kon 
openen.

Sinds 2014 verwelkomen kappers-
studenten van het IPES in Verviers 
elke maand klanten voor een verwen- 
moment. Deze dienst is toegankelijk 
voor iedereen met een BIM- en 
OMNIO-statuut.
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ZOTTEGEM ZUID-OOST-VLAADEREN
Menstruatiearmoede: de som van twee taboes met een 
dubbele impact op vrouwen

Als leden van een NGO die zich inzet voor vrouwenrechten, hebben wij beslist om in 
de eerstvolgende jaren prioriteit te geven aan dit probleem. Het probleem bestaat al 
lang maar bleef even lang onder de radar, net omwille van het delicate onderwerp. 
Sinds enkele jaren pas is er een sensibilisering op gang gekomen, ook in de reguliere 
media. Organisaties als Bruzelle nemen hierbij het voortouw. Als Soroptimisten gaan 
we hier mede onze schouders onder zetten. 

Na menig overleg en veel overtuigingskracht worden voortaan maandverbanden 
toegevoegd aan de voedselpakketten die bij de gezinnen worden afgeleverd. Wij 
organiseren dit al meerdere jaren in samenwerking met “Lichtpunt”.

VAL BRABANT-WATERLOO
Maandelijkse aankoop van voedsel- 
en hygiëneproducten voor de 
solidariteitskoelkast in Braine-l'Alleud 

Eind 2020 hebben we besloten om de strijd tegen armoede 
aan te gaan omdat de pandemie de armoede nog 
schrijnender had gemaakt.

De Solidariteitskoelkast in Eigenbrakel voorziet meerdere 
keren per week voedselpakketten voor gezinnen in 
moeilijkheden.

Sinds december 2020 en tot op heden besteden we 
maandelijks een bedrag voor de aankoop van voeding 
(de eerste helft van de maand) en hygiëneproducten (de 
tweede helft van de maand) en zorgen we ervoor dat de 
producten op de juiste plaats terechtkomen.

Omdat we gemerkt hebben dat de noden steeds groter 
worden, heeft de club besloten om de actie verder te zetten 
en de financiële bijdrage te verhogen.

VISÉ
Inzameling van handtassen 
ten voordele van dakloze 
vrouwen in de regio Luik 

Zich inzetten voor en steun bieden 
aan dakloze vrouwen om eindelijk wat 
pretlichtjes in hun ogen te zien, dit is wat 
we nastreven! Dat willen we wereldkundig 
maken aan iedereen om ons heen want de 
huidige situatie is schrijnend.

Club SI Visé deed een beroep op donaties 
en kon daarmee ruim 300 tassen vullen 
met hygiëneproducten, handschoenen, 
mutsen, sjaals, kleine juwelen, 
versnaperingen, e.a.; een begeleidend 
warm woordje maakte de inhoud 
compleet.

De tassen werden verdeeld door de 
straatverpleegsters en het Belgische Rode 
Kruis. Iedereen heeft immers recht op 
een beetje menselijke warmte tijdens de 
eindejaarsfeesten!
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GEZONHEID DIVERSE ACTIES

In de Covid-periode is hulp essentieel. 
Om voldoende fondsen te genereren om 
onze sociale werken te kunnen blijven 
ondersteunen, was het nodig om onze 
kas te spijzen. Wij hebben ervoor gekozen 
om “home made” maaltijden te bereiden 
en te verkopen.

THUDINIE
Een zondag in Thudinie – 
sponsoring ten voordele van 
onze sociale werken

 

We hebben een wandelrally georgani-
seerd. De route en de vragenlijst 
werd met veel brio en enthousiasme 
samengesteld door een lid van onze 
club en haar echtgenoot. Elke deelnemer 
kreeg een vragenlijst en moest heel wat 
raadsels oplossen voor hij/zij aan de 
volgende fase mocht beginnen.

Achteraf konden de genodigden zich te 
goed doen aan een heerlijke "Couscous" 
schotel.

Zowel de rally als het diner waren een 
enorm succes. De opbrengst van de dag 
gaat naar de sociale werken van de club.

LIER - DE ZILVEREN KNOOP 
Paasactie ten voordele van 
armoede in Lier 

 

In de coronatijd waarin meer en meer mensen 
het moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar 
te knopen, verkochten wij paaseieren ten 
voordele van onze goede doelen waaronder 
de armoedebestrijding in Lier.

We hebben dit initiatief meermaals 
herhaald ter vervanging van een 
statutaire bijeenkomst of van ons jaarlijks 
diner, de samenwerking met club 
Charleroi Soleilmont, Moederdag... en 
telkens was het een groot succes. Nu 
kunnen we de steun aan onze sociale 
doelen verderzetten. 

CHARLEROI
 

"Take Away" ten voordele van 
de sociale clubwerking
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DUURZAME ONTWIKKELING
BRUXELLES-SABLON
Fruitbomen planten bij 
Maison'Elle

 

Neuzen in dezelfde richting en samen-
werken is de SUCCESVOLLE boodschap 
van de 6 Antwerpse clubs.

Honderd jaar geleden realiseerden de 
Soroptimisten hun eerste Advocacy-actie 
rond de natuur: de campagne ‘SAVE THE 
REDWOODS’ in Oakland, California. 

Nu, honderd jaar later, bieden de 
zes Soroptimist clubs uit de provincie 
Antwerpen financiële en fysieke onder-
steuning aan Natuurpunt voor een ruime 

VEURNE-WESTHOEK 
 

Een Moeraseik in het Vaubanpark 
in Veurne planten als herdenking 
aan de eerste Advocacy-actie van 
Soroptimisten 100 jaar geleden. Als je 
een boom plant, ben je optimist omdat 
je gelooft en hoopt op een betere 
toekomst. De Moeraseik is een metafoor. 
Vrouwen en kinderen kunnen door intra-
familiale problemen figuurlijk in een 
moeras belanden. Laat dan de plaats 
waar onze Moeraseik staat de plaats 
zijn waar zij om hulp kunnen vragen en 

krijgen. De nodige uitleg en gegevens 
voor hulpverlening worden op een bord 
aangebracht.

Het volgende eeuwfeest maken wij niet  
meer mee maar we hopen dat onze  
kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen dit gedachtengoed blijven 
ondersteunen zodat partnergeweld en 
kindermishandeling voorgoed de wereld 
uit zijn. En dat de Moeraseik nog lang het 
symbool hiervan mag zijn!

Deze actie sluit nauw aan bij het eeuwfeest thema van 
Soroptimist International. In overleg met de directie van 
Maison'Elle heeft de club gezorgd voor de aanplanting van 
fruitbomen in hun naaste omgeving en voor de aankoop 
van tuingereedschap. De boomgaard werd met de hulp 
van de bewoners gerealiseerd.

Sinds 2014 ondersteunt de club deze vereniging waar 
vrouwen, met of zonder kinderen, in moeilijkheden worden 
verwelkomd en tijdelijk huisvesting krijgen om weer tot 
zichzelf te komen. Bovendien krijgen ze educatieve en 
sociale ondersteuning. Ze krijgen toegang tot tal van 
activiteiten waardoor ze hun eigen vaardigheden kunnen 
ontdekken en ontwikkelen.

We blijven het project opvolgen en Maison'Elle ondersteunen. 
Elke oogst waarbij de vruchten worden afgeworpen, staat als 
het ware symbool voor onze samenwerking.

boomaanplanting in het Meerbos. Het 
Sorop’bord werd ingehuldigd door de 
burgemeester van Schilde. 

Wij hebben deze kans om onze orga-
nisatie bij de buitenwereld bekend te 
maken niet voorbij laten gaan. 100 jaar 
vieren, met een fantastisch verleden 
en een briljante toekomst in gedachte, 
was voor ons een geweldige manier om 
zowel de deelnemers als de uitgeno-
digde media te verbazen.

ANTWERPEN, ANTWERPEN ANTHOS, ANTWERPEN DE ZES ROZEN, 
KEMPEN, LIER, MECHELEN 
“Bright Past Brilliant Future” 100 Jaar Soroptimist  
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