januari 2021

Beste <<Voornaam>>,
De eerste nieuwsbrief in dit nieuwe jaar 2021. Het jaar waarin we echt van start gaan met het
eerste Nationale Service Project (NSP) te weten: Hart voor Vrouwen. Een project waar ons hart
sneller van gaat kloppen en waarvoor we beslist met elkaar met hart en ziel aan de gang gaan.
In deze nieuwsbrief meer hierover. Maar het is niet het enige mooie doel waar we ons voor
inzetten. Gelukkig zijn we als Inner Wheel zowel lokaal, als nationaal en internationaal zeer
betrokken. Het is hartverwarmend om te lezen wat we ondanks de Corona beperkingen toch
allemaal met elkaar, voor elkaar én voor anderen weten te initiëren en realiseren. Ik wens jullie
veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Marlies Arnoldus Luiten
president Inner Wheel Nederland

Met elkaar, voor elkaar
IW Goes de Bevelanden zoomt met de Kletskous
Meerdere Clubs gebruiken vragen uit de 'Kletskous' om met elkaar in gesprek te gaan.
Zo ook IW Goes de Bevelanden. Alle 16 deelnemende leden kregen vooraf 2 verschillende
vragen toegestuurd, zodat ze zich konden voorbereiden. De vragen kwamen uit 4 verschillende
rubrieken. Per rubriek kregen de 4 leden met een vraag uit de betreffende rubriek het
woord. Sommige waren uitgebreid aan het woord, andere kort en bondig. Er was volop ruimte
voor interactie en er werd veel spontaan gereageerd en gelachen. Zo leer je elkaar beter kennen
en heb je gegarandeerd een hele gezellige avond.

IW Arnhem Geldria wandelt een Coronaproof rondje
Elkaar Coronaproof zien en spreken, hoe leuk is dat! IW Geldria organiseerde een
nieuwjaarswandeling, een rondje van 5 km. De deelnemers werden ingedeeld in tweetallen en
een tijdsplanning werd gemaakt. Elke 5 minuten startten er tweetallen, maar steeds
in tegengestelde richting. Hierdoor kwamen ze elkaar uiteindelijke allemaal in groepjes van twee
tegen. Even bijkletsen, veilig op afstand in de buitenlucht. Tijdens de wandeling werden op twee
plaatsen versnaperingen aangeboden. Een origineel en gezellig begin van het nieuwe jaar!

IW Purmerend deelt tulpen uit
Alle leden van Inner Wheel Purmerend kregen 20 januari tulpen en een hartenpin. Tijdens de
Zoom bijeenkomst, waar 38 leden aan mee deden, was Angela Maas, Professor Hoogleraar
cardioloog Radboud UMC, te gast om over het vrouwenhart te vertellen.

Voor anderen

District 58 schenkt € 5.000 aan Stichting Shimaruku Curaçao.
Ilmy van der Ster (IW Haarlem) overhandigt virtueel een Cheque van € 5.000, die blij in
ontvangst werd genomen door Marta Wansink (president IW Club Curacao). D58 vond dat het
tijd werd een gedeelte van de gelden in de reserve te besteden aan service, een belangrijke
doelstelling van Inner Wheel. Alle Clubs konden een voorstel indienen en Stichting Shimaruku,
ingediend door Ilmy werd gekozen. Stichting Shimaruku werd ook voorgesteld als NSP. Hoe
mooi is het dat dit mooie project op deze manier toch nog wat extra steun ontvangt. Shimaruku
kan een kind een week lang van een warme maaltijd voorzien voor een bedrag van € 5,00 kan
je nagaan wat ze met € 5.000 kunnen bereiken.

IW Curaçao schenkt goodie bags en T-shirts aan crèches
Jaarlijks organiseert IW Curaçao de Kids Movie. Ze brengen dan schoolkinderen met bussen
naar een bioscoop waar ze een leuke film kunnen zien, vooraf popcorn en cola krijgen en
achteraf een hamburger en een goodie bag. Omdat deze activiteit vanwege Covid-19 niet kon
doorgaan waren deze goodie bags over. Dat gold ook voor de T-shirts t.b.v. de KWF actie Ride
for the Roses. De Goodie bags and T-shirts zijn nu in het kader van de Nationale Dag van de
Voorschoolse Edukatie, uitgedeeld aan 9 crèches, met in totaal ongeveer 800 kinderen. Zo komt
het allemaal toch nog goed terecht!

Vrouwen zijn complexe wezens … vinden mannen. Maar dat zijn we natuurlijk niet (nou vooruit,
misschien een beetje), hooguit ánders. Niet alleen in uiterlijk maar óók in de manier waarop ons
lijf reageert. En vooral het hart van de vrouw zorgt nog voor mysteries en blijkt onvoorspelbaar:
het moet gered worden!
Stichting ´Hart voor Vrouwen´ van cardioloog Angela Maas vindt dat ook en zet zich hiervoor in.
Jullie hebben hierover uitgebreid kunnen lezen in het NSP-voorstel dat IW Purmerend heeft
ingediend. En hoera! Inner Wheel Nederland heeft dit voorstel 'van harte' omarmd en met grote
meerderheid aangenomen.

Dus Inner Wheel Nederland: we gaan van start met dit prachtige project !
De Nationale Service Commissie heeft vergaderd, gebrainstormd, plannen gemaakt en ideeën
ontwikkeld. Het enthousiasme is groot, niet alleen in die NSC maar ook daaromheen. Spontaan
hebben leden uit het land zich gemeld om mee te werken. Wie zin heeft, meld je alsjeblieft
aan bij de NSC: er is genoeg te doen !
De NSC wil het project zo snel en zo breed mogelijk 'uitrollen' door Nederland. We zoeken dan
ook ´Hartenvrouwen´ (´Hartenmannen´ zijn natuurlijk ook welkom), die binnen een kleinere
regio intermediair willen zijn. Zij/hij heeft nauw contact met de NSC, is goed op de hoogte van
alles wat speelt, kan snel en actief handelen, is doorgeefluik, duwer/trekker; kortom, alles wat
de onderlinge verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid t.o.v. het NSP zal verstevigen
en ongetwijfeld enorm veel plezier en voldoening zal opleveren.
De eerste acties staan op stapel en we moeten voortvarend te werk gaan om in dit -door Corona
beperkte- clubjaar nog wat resultaten te kunnen boeken:

•

We hopen dat jullie binnen de eigen club in ieder geval één keer per jaar een activiteit
organiseren die geld oplevert voor het NSP; als je wilt, kunnen wij hiervoor de ideeën
aanleveren, met draaiboek en al.

•

Merchandise mag natuurlijk niet ontbreken; via de Website van IW NL (zie: webshop of
via Come & Buy) worden leuke artikelen aangeboden; ga eens neuzen en kijk of er iets
bij is: om zelf te hebben, maar ook om weg te geven of te promoten. Vandaag besteld,
overmorgen in huis!

•

Rondom Valentijnsdag zullen wij veel publiciteit geven aan het NSP. Houd de social
media in de gaten!

Inner Wheel Internationaal
Johanna Hamburger schenkt € 1.500 aan Kroatië
In december werd Kroatië zwaar getroffen door een aardbeving. Kroatië heeft een aantal actieve
IW Clubs, die verenigd zijn in District 191. Als District zijn ze druk bezig met het regelen van
tijdelijke woonruimte voor de getroffenen en ze hebben binnen Inner Wheel gevraagd om steun
hierbij. (zie https://www.innerwheel.nl/hulp-gevraagd-voor-aardbeving-kroatie)

Het verzoek werd via het Landelijk bestuur bij de Johanna Hamburger Stichting neergelegd, die
binnen een dag positief op dit verzoek reageerde. Fijn dat we een Stichting als de Johanna
Hamburger Stichting hebben, waardoor we in tijden van een ramp, snel en slagvaardig onze
zusterorganisaties in het buitenland kunnen ondersteunen. Zo dragen we als IW Nederland ook
internationaal ons steentje bij.
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