
Dank je hartelijk!
Brood en Rozen, voor en door bijstandsvrouwen.

 

Graag schrijven wij je over de geslaagde 8 maart bekroning. 

Breda, 22-03-2015

Onderwerp: Dankbrief en Fotoverslag

Gewaardeerde gast,

Via deze weg schrijven wij jou graag persoonlijk een brief met een impressie van de dag.

Een overweldigend aantal gasten zei op zondag 8 maart 2015 op Internationale Vrouwendag:

‘Ja, ik wil aanwezig zijn bij de bekroning van bijstandsvrouwen!’ 

Wij willen al onze gasten en alle mensen met wie wij hebben samengewerkt zeer hartelijk danken voor hun inzet!

Met de bekroning van bijstandsvrouwen op Internationale Vrouwendag is een lang gekoesterde wens uitgekomen. Wij vinden 

het belangrijk dat ook bijstandsvrouwen kunnen netwerken en het ook verdienen om op zo’n bijzondere dag bekroond te worden 

voor het harde werken. Deze inspirerende vrouwen staan symbool voor andere vrouwen wier leven niet altijd over rozen gaat en 

toch weten door te zetten. De poëtisch verwoorde eis “Brood en Rozen”  van de Amerikaanse vrouwelijke textielarbeiders 1908 is 

ook van toepassing op hardwerkende bijstandsvrouwen.

We kijken terug op een mooie inspirerende dag. Zo’n 110 mensen waren in de trouwzaal van het Bredase stadhuis op  

zondag 8 maart 2015 getuige van deze feestelijke ‘Ja, ik wil de bekroning’.   

Enkele high lights willen we er in deze brief graag nog even uitlichten. Op www.broodenrozen.nl is een compleet fotoverslag te 

zien, inclusief een reportage van BredaNu.

Hartelijke groet,

De bijstandsvrouwen van Brood en Rozen

Team van Brood en Rozen

Met dank aan onze partners en sponsors: 

Contact kan via: www.broodenrozen.nl en Email: info@broodenrozen.nl

12:30 - 13:00  Inloop en Workshopindeling

13:00 - 13:10  Opening dagvoorzitter Annemiek Onstenk hoofdredacteur Qracht 500

13:10 - 13:15  Welkomstwoord door bijstandsvrouw Monique Dirven
13:15 - 13:20  Muzikale Ice Breaker

13:20 - 13:30  Schitterende privé verhalen van 3 bijstandsvrouwen uit de vorige groepen.

  Annemiek introduceert haar boek, “Spiegelbeeld vertel eens even” en

  Nana en Xiolena vertellen over hun succesplan. 

13:30 - 14:30  Mijn Maya Missie en Bekroning door locoburgemeester Bob Bergkamp
14:30 - 14:45  Dansoptreden door buikdanseres Badra Falak
14:45 - 16:00  Plenaire workshop: Badra Falak leert je al dansend te netwerken

14:45 - 16:00  Workshop keuze, ronde 1 en 2: 

   Workshop: Ja, ik wil leren netwerken en kneepjes van het vak kennen 

   Workshop: Ja, ik wil een hennatatoeage van jou 

   Workshop: Ja, ik ruil mijn edelsteen met jou

   Workshop: Ja, ik wil leren voor mezelf op te komen
   Workshop: Ja, ik wil je leren kennen in een meditatie
   Workshop: Ja, ik ruil mijn zelfgemaakte sleutelhanger met jou

   Workshop: Ja, ik laat me verrassen

16:00 - 16:10 Voor iedereen een cadeautje in de trouwzaal

16:10 - 16:40  Certi� caat uitreiking door Leida Rasing, 

  Dagelijks Bestuurder Divosa (vereniging van managers en directeuren van sociale diensten)

16:40 - 16:45  Afsluiting inhoudelijk dagprogramma 

16:45 - 18:00  Opening creatief netwerkbu� et: Lekker vers eten, warm en koud bu� et 

Meld je vóór maandag 2 maart 2015 aan via: herma.haan@broodenrozen.nl
Vanwege beperkt aantal plaatsen is aanmelden Verplicht. Let op: Inschrijving workshop bij binnenkomst.
Na aanmelding ontvang je in de eerste week van maart een ontvangstbevestiging. Adres locatie: Trouwzaal. Grote Markt 38, Breda.

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke 
religieuzen in Nederland via KNR, PIN.

www.broodenrozen.nl
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Met bijzonder dank aan de 
partners en sponsors:

Afgelopen maanden hebben wij, bijstandsvrouwen 

van stichting Brood en Rozen, met succes de zeer 

intensieve Brood en Rozen Leergang gevolgd. 

Vanuit Zingeving en Spiritualiteit staan wij nu 

sterker in onze schoenen en kijken uit naar onze 

kansen in het Leven en op de Arbeidsmarkt. Nu 

we de � nish hebben gehaald worden we op 

zondag 8 maart 2015 bekroond. Met een nieuw 

netwerk, waarbij we ook genetwerkt hebben met 

hogeropgeleiden, en stoer cv opzak ontvangen wij 

onze felbegeerde certi� caten. Kom jij ook met ons 

netwerken en interessante workshops volgen? Wil je 

deze feestelijke kans niet missen? Dan zie ik je graag 

in de trouwzaal van het oude stadhuis in Breda!

Ja, ik wil op 8 maart. Wil jij ook? 
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Het dagprogramma begon zo...

Nadat dagvoorzitter Annemiek Onstenk de dag opende heeft Monique Dirven alle gasten 

hartelijk welkom geheten: ‘Dank u wel dat u belangstelling heeft voor onze mooie dag. Het is vandaag 

ook een bijzondere dag omdat het Internationale Vrouwendag is!’

Dagblad BNdeStem kopte op 9-03-2015 : 

“Bijstandsvrouwen zeggen ‘Ja, ik wil’. Op zondag 

8 maart 2015 behaalden zij de finish en werden 

ze, door loco-burgemeester Bob Bergkamp in de 

Bredase touwzaal, onder luid applaus met een tiara 

bekroond. Bob nam tijd om de vrouwen persoonlijk 

te woord te staan en verder zei Bob Bergkamp ook, 

‘Wat ik mooi vind is dat alle dames op zoek zijn gegaan 

naar hun talenten’.  

Lees het Krantenartikel van 09-03-2015 en 

opinie artikel van 07-03-2014 hier. 

bijstandsvrouwen zeggen “ja, ik wil”

Monique vertelde ook over haar ervaringen binnen de Leergangen: 

‘Wat Brood en Rozen mij gebracht heeft is niet alleen uitbreiding van mijn netwerk maar ook veel meer 

inzicht in wie ik ben. Mijn gedrag is positief veranderd. Ook heb ik geleerd om voor een grote groep mensen 

een presentatie te geven’.

Klantmanager Ayfer Bas-Arican zegt na afloop van deze netwerkdag: ‘Een vrouwelijke kandidaat 

met uitkering heeft goed genetwerkt op 8 maart. Er zijn positieve resultaten geboekt. Ze krijgt een 

professionele leer-werkplek binnen het Arbeidsbemiddelingsbedrijf’.

High 
lights
FOTOVERSLAG  
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de presentaties

http://www.stichtingbroodenrozen.nl/wp-content/uploads/2015/08/Krantenartikel-Bijstandsvrouwen-zeggen-ja-ik-wil.jpg
http://www.joop.nl/opinies/netwerken-met-bijstandsvrouwen


Badra Falak, kampioen buikdansen

Benelux, zorgde voor een duizelingwekkende 

plenaire presentatie en worskshop!     

‘Ja, ik heb de finish behaald. Het is me gelukt!’, 

bijstandsvrouw Simona.  

Ook culturele dwarsverbindingen werden er gelegd:

De Bredase Breakdancers Stefan en Robert–Jan Dirven van de Floorillaz 

bewogen de zaal met hun act. De toon werd, samen met Badra Falak, 

gelijk gezet.

CertifiCaat
Leida Rasing, dagelijks bestuurder Divosa (vereniging van managers en directeuren van Sociale Diensten) overhandigde 

de bijstandsvrouwen hun felbegeerde certificaat. Leida nam voor iedere vrouw goed de tijd en feliciteerde de vrouwen met 

warme woorden: ‘Voor sommige vrouwen was afmaken en de finish behalen een doel op zich’. Leida Rasing feliciteerde de vrouwen.
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Bij BredaNu, Nana: ‘Voordat ik bij Brood en Rozen kwam was het bijna 

over en uit voor mij’. Xiolena: ‘Het heeft veel voor mij betekend’. En 

Suzanne: ‘Ik heb onder andere geleerd om voor mezelf op te komen’. 

Laat je ook door deze geweldige krachtige vrouwen inspireren, 

bekijk de reportage.

https://www.youtube.com/embed/8gHuUt7cc2k?rel=0


ja, ik wil een Hennatatoeage/
sCHilderij van jou!
Salma en Amal inspireerden als workshopleiders de enthousiaste

gasten, ‘Er worden mooie kunstwerkjes gemaakt en uitgedeeld. Super!’.

eddy karrenbelt, directeur van 

een vooraanstaande Sociale Dienst, schonk 

onze gasten zijn gedichtenbundel ‘Dat wat is’. 

Eddy, dank je wel. Met je diepe woorden heb je 

vele harten geïnspireerd.  

ja, ik ruil mijn
edelsteen met jou!

‘Die edelstenen zijn fascinerend en krachtig 

tegelijk!’, aldus Betty.

En wat we niet mogen vergeten is dat Annemiek Verpalen met succes

ook nog eens haar boek ‘Spiegelbeeld vertel eens even’ introduceerde!

ja, ik wil je leren kennen in een meditatie!
In alle rust en vanuit ‘Liefde’ maakten de aanwezigen contact met zichzelf en de 

ander. Anneke begeleidde dit proces met succes.  

ja, ik wil leren netwerken en kneepjes 
van Het vak kennen!
Monique Dirven en Roger Speck verzorgden samen de bruisende 

workshop. Roger Speck, ‘Ik vond het heel nuttig om mensen met elkaar in 

contact te brengen. Er gebeurde ook echt wat’.

Workshops Gasten konden 

zich inschrijven voor allerlei nuttige en vrolijke workshops, 

allen gericht op het leggen van verbindingen:
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ja, ik wil leren voor mezelf 
op te komen!
Hoe neem je ruimte in? 

Erik leerde de gasten op een fysieke manier 

ruimte in te nemen en met succes.

ja, ik laat me verrassen!
Uit je hoofd komen en contact maken met 

elkaar doe je door te trommelen. In de kleine 

trouwzaal was het een vrolijke boel. Onder 

leiding van Jeffrey konden we gezellig losgaan.

‘Creatief hoor, al dansend 

netwerken in de trouwzaal’

‘Ik heb de dag van mijn leven!’

‘Na de hennaworkshop ben ik 

ook nog gaan buikdansen’. 

‘We hebben een locoburgemeester 

waar je trots op mag zijn!’

‘Wat een mooie dag, de energie 

is voelbaar’ 

Snoepgoedfabrikant Perfetti van Melle had voor al onze gasten een zeer mooi presentje. 

In stijl hadden onze bijstandsvrouwen ze ingepakt. Onze gasten hebben er werkelijk van genoten. Wij danken hen voor dit mooie gebaar!  
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GEHOORD

Quotes van enkele 

gasten



GEWAARDEERDE GAST...
DE bEkROninG iS VOLbRAcHT

met bewondering 

Onze Frieda  Roosjen deelde per email nog een hartenkreet met ons. 

‘Lieve Allemaal, Graag wil ik nog even mijn diep respect en grote bewondering voor jullie uitspreken, het is toch wel zo grandioos, dat er 

weer zoveel vrouwen een toekomst perspectief gegeven is, ook de manier waarop jullie het zondag weer gestalte gaven, waar halen jullie 

toch steeds weer die creativiteit vandaan, zo bijzonder. Alle mogelijke goeds gewenst en warme groet met liefs, Frieda Roosjen’.
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deCo Catering Halima
Deco Catering Halima zorgde voor een heerlijk netwerkbuffet. Geheel in stijl met ‘Ja, ik wil!’. Halima, klasse!

bijSTAnDSVROuWEn 
mET EEn miSSiE!
Bijstandsvrouwen hadden onder leiding van de 

trainer en oprichter van Brood en Rozen, Nora 

Kasrioui afgelopen weken intensief gewerkt 

aan hun Maya Missie en zij presenteerden hun 

plan aan de gasten.

Enkele bijstandsvrouwen en hun Missie:

Ramute, ‘Ik ben analytisch en sociaal sterk. Na Brood en Rozen zou ik graag een 

eigen bedrijf willen beginnen. Geven van lichaamsmassages’. 

Anita, ‘Op basis van mijn technische opleiding heb ik laten zien dat ik analytisch 

ingesteld ben en realistische inschattingen kan maken’.

Sharine, ‘Als gediplomeerd administratief medewerker heb ik goeie referenties 

en wil ik graag doorgroeien naar een betaalde functie’.


