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 Nieuwsbrief mei 2021 

 

  

 

 

 

Beste Joost, 

  

Soms lijkt het wel of alles samenvalt. Op 18 mei hadden we een geweldige webinar over de rol 

van Inner Wheel binnen de VN. Heel duidelijk kwam daarbij naar voren, dat we als serviceclub 

naast onze handen uit de mouwen en fundraising projecten, ook een belangrijke rol kunnen 

vervullen in het onder de aandacht brengen van sociale misstanden. De dag daarna namen we 

deel aan een digitale clubbijeenkomst van IW Tilburg-Triborch, met een interessante presentatie 

van de Stichting Free a Girl. Deze van origine Nederlands organisatie bevrijdt wereldwijd meisjes 

uit de de prostitutie. Een onderwerp dat volledig aansloot bij de IW activiteiten binnen de VN. 

Ondertussen stromen de berichten binnen van alle acties, wandelingen en fietstochten die onze 

IW Clubs organiseren voor ons NSP Hart voor Vrouwen. Duidelijk zien we daarbij, dat 

voorlichting en fundraising heel goed hand in hand kunnen gaan. Dat geldt ook voor het Hart 

voor Vrouwen Webinar, dat we organiseren op 9 juni. Overtuig al je familieleden en vriendinnen 

om zich in te schrijven voor het Webinar, want het herkennen en onderkennen van hart 

problemen bij vrouwen laat nog steeds zeer te wensen over. De opbrengst van het Webinar 

komt ten goede van onderzoek naar het vrouwen hart. 

 

Veel leesplezier! 

Marian Tellegen en Tatjana Bieze 

https://mailchi.mp/innerwheel/met-veel-nieuws-over-het-webinar-iw-vn-free-a-girl-en-de-iw-vrouwenraad?e=c6a18c58eb


  

 

 

 

Save the date 

 

 

9 juni  - Webinar Hart voor Vrouwen met Prof.dr. Angela Maas  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uory5dr2RHGmAT6kmuFGBQ


 

Nieuws Landelijk Bestuur 

 

  

 

We starten een Inner Wheel Vrouwenraad, doe je mee? 

We ontvingen veel lovende reacties op het Webinar van 18 mei jl. waarin Ceja Gregor (Inner 

Wheel lid in Wenen) ons meenam in haar werk namens Inner Wheel bij de Verenigde Naties. Het 

was indrukwekkend en bijzonder om ons te realiseren hoe belangrijk het is, dat er aandacht is 

en blijft voor vrouwenbelangen 'all over the world' en dat IW hier een rol in speelt.  

Om ook in Nederland hier inhoud en aandacht aan te geven, willen wij een IW Vrouwenraad in 

het leven roepen, om zo de bewustwording van specifieke vrouwenbelangen op onze 

Nederlandse IW agenda te krijgen. Ben jij ook verrast en geïnspireerd? Krijg je hier energie 

van? Is dit een onderwerp dat jou aanspreekt? 

Wil je hiervoor inzetten, heb je interesse of wil je meer informatie?  

Meld je dan bij het Landelijk Bestuur via: iiw.nl.lbsecretaris@gmail.com 

 

mailto:iiw.nl.lbsecretaris@gmail.com


  

 

Iedereen is bezig!! 
 

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd met en voor ons NSP. De regionale 

Hartenvrouwen hebben contact gelegd met de NSP vertegenwoordigers van de clubs. Alle clubs 

hebben materiaal toegestuurd gekregen, waarmee ze aan de gang kunnen gaan om ons 

prachtige NSP uit te dragen en zo Hart voor vrouwen én Inner Wheel Nederland 

meer bekendheid te geven. Een aantal clubs hebben al activiteiten geplant staan, andere clubs 

zijn nog in voorbereiding en zullen hun plannen binnenkort met ons delen. 

  

Tweede Webinar met Prof.dr. Angela Maas 

  

Op 9 juni is er een vervolg van het eerdere webinar met Angela Maas. Dit webinar is deze keer 

voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen van buiten Inner Wheel. En dat is goed en 

belangrijk, want het erkennen en onderkennen van hartproblemen bij vrouwen laat nog steeds 

te wensen over. Promoot het webinar dan ook vooral onder al jullie vrienden, kennissen, 



 

collega's en familie. De aankondiging hebben jullie al per mail via jullie clubsecretaris 

ontvangen. Dit keer zullen naast Angela Maas ook Lonneke van Reeuwijk, voorzitter van 

Stichting Hart voor Vrouwen en Eduard Swagemakers van de Fitnessformule 'Hart for 

Her' spreken. Dit webinar zal er ook aandacht zijn voor het belang van een gezonde levensstijl 

op het hart. Voor deelname wordt dit keer € 10,- gevraagd, zodat we ook onderzoek naar het 

vrouwenhart kunnen helpen financieren. 

  

 

Schrijf je direct in voor het webinar op 9 juni via deze link 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uory5dr2RHGmAT6kmuFGBQ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uory5dr2RHGmAT6kmuFGBQ


  

 

Hoe vet is dit??? Onze eigen Tony Chocolonely!!! Bestellen kan via nspinnerwheel@gmail.com. Alle winst 

komt ten goede van ons NSP!! Dus bestellen maar. 

mailto:nspinnerwheel@gmail.com?subject=Tony%20Chocolonely


  

 

Inner Wheel Vlaardingen organiseert zaterdag 29 mei een wandeling langs de kunstroute Holy-zuid. 



  

 

Ook Inner Wheel Groningen heeft een bewustzijns-wandeling georganiseerd.  



  

Onder het motto 'Hart, Hap & Trap' organiseert Inner Wheel Goes de Bevelanden 12 juni een mooie 



 

fietstocht!  

  

 

Ook Almere 't Gooi wandelde gezellig met partners voor het goede doel en haalden een flink bedrag op. 

 

 

Met elkaar, voor anderen 

 

  



 

De Giftshop doneert voor de laatste keer aan 3 mooie doelen 

Al 35 jaar lang voorziet de giftshop ons van leuke Inner Wheel hebben-dingetjes. Laura Smit, 

Eleonora de Kort en Inge van Es zijn vertrouwde gezichten op Algemene Leden Vergaderingen 

en Vriendschapsdagen. Vanachter hun lange tafel, vol met sjaals, kerstballen, pennen, 

serviesgoed, IW-sierraden etc. hielpen ze ons een keuze te maken. Met de verkoop verdienden 

ze de afgelopen 35 jaar zo ruim € 65.000, wat aan goede doelen gedoneerd werd. Recent 

ontving ons NSP 'Hart voor Vrouwen' nog een donatie van 

€ 1.500,-. Dinsdagavond 25 mei werd, voor de laatste keer, aan 3 projecten geld gedoneerd, 

want Laura, Eleonora en Inge stoppen ermee. De 3 cheques, ieder met een waarde van € 

2.000,-. werden overhandigd aan: 

• Stichting Sheltersuit: Een Sheltersuit is een wind- en waterdicht jack met een optionele bevestiging 

voor een slaapzak . Deze worden via diverse NGO's geschonken aan daklozen, zodat ze een warme, 

droge plek hebben om te schuilen. De Sheltersuits worden gemaakt van gerecyclede stoffen en 

slaapzakken, onder andere in een Atelier in Enschede.  

• Stichting Shimaruku: een door IW Curacao opgezette stichting, die arme kinderen in de wijk Seru 

Fortuna, voorziet van een warme maaltijd per dag, gekookt door een groep moeders van de wijk en 

geserveerd in het buurtcentrum, waar ze ook terecht konden voor de naschoolse opvang. Tijdens de 

Covid-19-crisis is men overgeschakeld op het samenstellen en distribueren van voedselpakketten 

voor de ouders van deze kinderen. Ook worden er opleidingen georganiseerd voor vrouwen o.m. 

nagelstyliste, kapster, naaicursus en het halen van rijbewijs C/D en B. Het buurthuis is helemaal 

verbouwd en opengesteld voor de buurtkinderen, die anders vooral op de straat aangewezen zijn. 

• IW Paramaribo ter ondersteuning van diverse kinderhuizen. IW voorziet deze kinderhuizen wekelijks 

van echte basis benodigdheden als groenten, fruit, vlees, schoonmaakmiddelen etc. Door de enorme 

geldontwaarding, waarmee Suriname op dit moment geconfronteerd wordt, worden deze dagelijkse 

basisbehoeften onbetaalbaar duur, waardoor IW relatief steeds meer geld hiervoor nodig heeft. De 

donaties vanuit Nederland worden dan ook op een Euro-rekening gestort en wekelijks wordt 

uitsluitend het hoogstnodige hiervan opgenomen om deze boodschappen te kunnen betalen.  

Het is schrijnend te horen hoe lastig dit soort goede doelen het hebben, zeker in Curacao en 

Suriname, om aan fondsen te komen door alle Covid restricties. Daarnaast is door Covid de 

nood veel groter dan gebruikelijk en is Suriname door de erfenissen van het Bouterse Regime in 

een enorme economische crisis beland. Deze mooie donatie was dan ook bij alle drie meer dan 

welkom. 



  

 

Laura, Eleonora en Inge: ontzettend bedankt! 

 

IW Purmerend doneert € 1.600 aan “Peter Pan Vakantieclub” 

Tijdens de Zoom bijeenkomst in maart kon IW Purmerend de Stichting “Peter Pan Vakantieclub” 

blij maken met een cheque, waar zij op hun beurt weer heel veel jongeren mee blij kunnen 

maken. Stichting Peter Pan Vakantieclub organiseert sinds 1996 reizen voor jongeren met een 

chronische ziekte. Tijdens die reis hoeven ze even niet aan hun ziekte te denken en samen een 

geweldige tijd beleven. Voor sommige jongeren is het, omdat ze ziek zijn of vanwege moeilijke 

omstandigheden, niet altijd even makkelijk om op vakantie te gaan. Medewerkers van Transavia 

wilden hier iets aan doen en sloegen de handen ineen. Speciaal voor deze jongeren is de Peter 

Pan Vakantieclub opgericht. Bij de Stichting vinden ze het heel belangrijk dat de reizen kosteloos 

zijn. Omdat Peter Pan een vrijwilligersorganisatie is doen zij hun uiterste best geld op te halen 

om dit te kunnen verwezenlijken. Het is te hopen dat ze na de Corona periode weer snel de 

vakantievluchten voor de jongeren kunnen oppakken. 



  

 

IW Aalsmeer doneert € 20.910,- voor speciale speeltoestellen 

Met trots overhandigde club Aalsmeer dit voorjaar de enorme cheque van € 20.910,-- aan de 

zorginstelling Ipse de Bruggen te Nieuwveen. 

Met dit geweldige bedrag zijn hele speciale buitenspeel-toestellen aangekocht, zoals een geluid-

speeltoestel met interactieve dans-, speel en geluidsgolven. Zo kan men beter tegemoet komen 

aan de verschillende behoeften van de bewoners. 

Ipse de Bruggen was het tweejarig project van IW Aalsmeer, waarvoor alle clubleden flink hun 

mouwen hebben opgestroopt. En de kassa rinkelde, vooral tijdens de spetterende ‘Gooise 

Vrouwen bingo’. 



  

 

 

Met elkaar, voor elkaar 

 

IW Tilburg-Triborch geeft aandacht aan Stichting Free a Girl. 

Wereldwijd zitten er 2 miljoen kinderen, met name meisjes, vast in een situatie van 

seksuele uitbuiting. Ze worden opgesloten en uitgebuit in bordelen, massagesalons of 

in garageboxen. 'Free a Girl' werkt er keihard aan om deze kinderen te bevrijden en doet er 

alles aan om ervoor te zorgen dat degenen die ze uitgebuit hebben daadwerkelijk vervolgd 

worden, ook in Nederland. 

 



 

Na de bevrijding wordt de meisjes ook een veilige woonomgeving geboden, ontvangen ze 

nazorg en een opleiding. In Nepal en India heeft Free a Girl 3 'Schools for Justice' opgezet, waar 

slachtoffers van seksuele uitbuiting worden opgeleid tot advocaat, journalist, juridisch 

maatschappelijk werker of politieagent, om het systeem van binnenuit te veranderen en zo 

straffeloosheid rondom kinderprostitutie te bestrijden. 

Eén van de oprichters van 'Free a Girl', is Arjan Erkel. Arjan werd, als medewerker van Artsen 

zonder Grenzen in de zomer van 2002 ontvoerd in Dagastan en kwam pas  2 jaar later weer vrij. 

Arjan zelf presenteerde het verhaal van 'Free a Girl' via Zoom aan de leden van IW Tilburg-

Triborch. Zijn drijfveer voor de oprichting: 'Ik zelf was een volwassen man van begin 30 en werd 

seksueel niet uitgebuit. Desondanks was het een hele zware zwarte periode. Het is dan ook 

onvoorstelbaar en wat deze jonge meisjes moeten meemaken. Hier moeten we eind aanmaken.' 

Het was een hele interessante zoom-lezing, die zeker een aanrader is voor andere Clubs die in 

het onderwerp geïnteresseerd mochten zijn. 

  

 

 

Inner Wheel & Verenigde Naties 

 

  



 

Verslag Webinar over de rol van IW binnen de VN  
International IW is sinds 1973 officieel  door de Verenigde Naties (VN) erkent als NGO (non-

governmental organisation). Hierdoor hebben we een Consultatieve Status binnen de 

Economische- en Sociale Raad (ECOSOC). 

 

Onze 6 vertegenwoordigers zijn actief in de volgende Comittees binnen deze Raad: Ageing, 

Drugs and Crime, the Status of Women, Sustainable Development, Human Rights, Rights of the 

Child, en Population and Development. We hebben vertegenwoordigers bij de drie VN-centra in 

de wereld, t.w. Wenen (3) New York (2) en Genève (1). Deze afgevaardigden rapporteren aan 

de Vice President van International Inner Wheel.  

 

Om beter te kunnen begrijpen wat onze rol binnen de VN inhoudt en hoe het in zijn werk gaat, 

hebben we gevraagd aan één van deze IW vertegenwoordigers, Ceja Gregor-Hu, om ons 

hierover middels een Webinar meer uitleg te geven. Ceja is van origine Nederlandse en dat 

betekent dat het Webinar gewoon in het Nederlands te volgen was. 

 

Heb je het webinar gemist en wil je het alsnog graag zien, dan kan dat via de volgende 

link: https://youtu.be/79hN7sVALM8. 

  

De gang van zaken binnen de VN 

Als we het over de VN hebben, denken we al gauw aan de Algemene Vergadering, het 

Internationale Gerechtshof in Den Haag en de Veiligheidsraad. De ECOSOC, waarin 54 steeds 

https://youtu.be/79hN7sVALM8


 

wisselende landen zitting hebben, is minder bekend. De diverse commissies en speciale 

organisaties die hiervan deel uitmaken, houden zich bezig met de wereldwijde economische en 

sociale ontwikkelingen. Enkele beter bekende gespecialiseerde organisaties binnen de ECOSOC 

zijn o.a.: UNIDO, UNESCO, UNICEF, UNHCR en de WHO.  

 

Al bij oprichting van de VN in 1945 was men het erover eens dat globale problemen enkel en 

alleen op internationaal niveau en in nauwe samenwerking met de samenleving aangepakt 

kunnen worden. Er werd bepaald dat overleg met de zgn. 'Civil Society' daarvoor een absolute 

voorwaarde is. Via de samenwerking met NGO's wordt hier invulling aan gegeven. Sinds 1973 is 

ook IW erkent als NGO. Momenteel zijn er 5600 NGO's geaccrediteerd bij de VN.  

 

De ECOSOC speelt een belangrijke en beslissende rol op al deze diverse gebieden en ook bij de 

naleving van de VN agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. In deze agenda zijn 12 doelen 

opgesteld. Voor ons, als grote internationale vrouwen organisatie, is vooral doel 5 belangrijk. 

Hierbij gaat om gelijkstelling en zelfbeschikking van de vrouw en haar positie in de 

samenleving, de werksfeer en politiek.  

  

Onderin de organisatie spelen de Committees een rol. In deze Committees houden 

vertegenwoordigers van verschillende NGO's zich bezig met uiteenlopende actuele thema's. Het 

uitwisselen van ervaringen en het resultaat van discussies leidt tot het ontwerp van een eisen 

pakket, dat vervolgens als basis zal dienen voor het uitwerken van een Concept-Statement dat 

dan ter goedkeuring aan alle NGO's wordt gestuurd. 



 

 

Eenmaal goedgekeurd, gaat het Statement naar een echelon hoger te weten de Commissie in 

New York. Als de Commissie het Statement, wel of niet gesteund door een lidstaat, als 

een Draft-Covention aanneemt, kan het gebeuren dat het t.z.t. tot een desbetreffende 

resolutie van de Algemene vergadering komt, waarover alle lidstaten hun stem mogen 

uitbrengen. 

 

Of vervolgens de lidstaten de UN resoluties in hun nationale wetgeving opnemen is een politieke 

beslissing van het betreffende land. Dit gebeurt zeker niet altijd.  

 

De activiteiten van IW binnen de VN 

De 6 afgevaardigden van Inner Wheel binnen de VN zijn actief in de volgende 

Committees: 

• Genève: 'Rights of the Child' en 'Human Rights' 

• Wenen: 'Ageing', 'Drugs and Crime', 'Women' en 'Sustainable Development' 

• New-York: 'Women', 'Ageing', 'Population and Development' 

Committees komen 1-2 maal per maand bij elkaar, daarnaast participeren de 

vertegenwoordigers ook nog in diverse werkgroepen. Je kunt zelf bepalen bij welke 

committee je wilt aansluiten. De keuze van IW wordt in samenspraak met het 

Internationale IW bestuur gemaakt. Alle zes de afgevaardigden werken volledig 

onbezoldigd. 

Het vergt een enorme dosis geduld, doorzettingsvermogen en realisme om dit werk te 

kunnen doen. De doelstelling 'Gelijkstelling en zelfbeschikking van de vrouw en haar 

positie in de samenleving, werksfeer en politiek' is nog lang niet gerealiseerd.  

 



  

UN-Women 

In 2000 heeft de VN 'THE UN ENTITY FOR GENDER EQUALTY AND THE EMPOWERMENT OF 

WOMEN' opgericht. Afgekort naar UN-Women. Zij heeft rechtstreeks toegang tot regeringen en 

beleidsmakers en vormt een schakel tussen samenleving en overheid. Ze is er ook mee belast 

om toe te zien dat binnen de VN beslissingen over vrouwenthema's worden nageleefd.  

 

UN-Women heeft een eigen website https://www.unwomen.org/en waar je meer over hun 

activiteiten kunt lezen. Ze heeft ook een vestiging in Nederland. Un-Women organiseert de 

nodige jaarlijkse themadagen om aandacht te vragen en geven aan voor vrouwen relevante 

thema's, dagen die ook door onze VN afgevaardigden als zeer belangrijk worden ervaren. 

• 6 februari: internationale dag tegen meisjes besnijdenis 

• 8 maart: Internationale Vrouwendag 

• 1 oktober: Internationale Ouderendag 

• 25 november- 10 december: Onder de noemer ‘Orange the World’ wordt in meer dan 90 

landen wereldwijd tussen 25 november (de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen 

Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) 16 dagen lang 

actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen kent verschillende 

vormen, zoals partnergeweld en huwelijksdwang. 

Het zou mooi zijn als ook wij als IW ook in Nederland aandacht aan deze onderwerpen zouden 

geven en zo onze afgevaardigden bij de VN indirect kunnen steunen. As leden van één van de 

https://www.unwomen.org/en


 

grootste internationale vrouwenorganisatie moeten we over onze grenzen heen durven kijken en 

proberen om ons zo veel mogelijk in te zetten om fouten en tekortkomingen op te heffen en de 

oorzaken hiervan te verhelpen. Ieder lid persoonlijk kan helpen om armoede, discriminatie, 

honger en geweld zo snel mogelijk uit het wereldbeeld te laten verdwijnen: Met elkaar, voor 

elkaar én voor anderen! 

  

Dank Ceja voor je heldere uitleg en al je inzet voor de 

verbetering van de positie van vrouwen, kinderen en ouderen!! 

 

De positie van vrouwen 

Volgens het "Gender Gap Report 2020" van het World Economic Forum, staat de gender 

gelijkheid bij 69%. Gezien de ontwikkeling gedurede de laatste 10 jaar zal het nog 99 jaar 

duren om 100% te bereiken. 

• Vrouwen verrichten 66% van al het werk, maar verdienen maar 10% van de 

wereldwijde inkomens, ze bezitten 1% van het vermogen 

• Van alle mensen die van minder dan $1,90 moeten leven is 75 % vrouw 

• van alle vluchtelingen is 75% vrouw 

• 66% van alle vrouwen zijn analfabeet. 

• 200 miljoen vrouwen en meisjes hebben genitale mutilatie ondergaan 

• > 750 miljoen vrouwen zijn voor hun 18e jaar, als kind uitgehuwelijkt. 

• In 24% van de landen zijn er geen wetten tegen huishoudelijk geweld 

• Bij een derde van de landen zijn er geen wetten tegen seksueel geweld in de 

familie-sfeer.  

 

 

 

Inner Wheel in de Media 

 



  

 

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/hartenvriendjes-brengen-troost-en-veroveren-harten-in-zeeuws-

vlaanderen~a149384b/ 

 

Inner Wheel Epe bakt voor moederdag cakes voor alle moeders bij de 

voedselbank!!!  

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/hartenvriendjes-brengen-troost-en-veroveren-harten-in-zeeuws-vlaanderen~a149384b/
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/hartenvriendjes-brengen-troost-en-veroveren-harten-in-zeeuws-vlaanderen~a149384b/


  

 

https://www.nieuwsbladschaapskooi.nl/nieuws/algemeen/233721/70-cakes-voor-de-

voedselbank 
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