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Sinds jaar en dag schrijf ik je rond de winterzonnewende. Vandaag begint de winterzonnewende. Deze 
dag heeft in de oude culturen een symbolische betekenis. De verbinding met het licht werd gevierd. 
Meer licht betekende ook meer zon en warmte. Een nieuwe groeiperiode voor de gewassen brak aan.

Groeiperiode 
10 jaar geleden rond deze periode werd het Brood en Rozen zaadje geplant. Daarna kon het haar weg 
naar het licht vinden, onder meer in dagblad Trouw op 4 maart 2011. Daar schreven wij over het belang 
van solidariteit tussen de mensen die het goed hebben en de mensen die het minder goed hebben. 
Op 8 maart 2011 zaten wij bij Schepper & Co aan tafel om toe te lichten hoe je direct en concreet kunt 
helpen met de vooruitgang van vrouwen, in plaats van er alleen maar over te vergaderen.

Om een stichting op te richten heb je natuurlijk een notaris nodig. Gelukkig zijn er van die prachtige 
landelijke vrouwenorganisaties zoals de Haëlla Stichting en de World Young Women’s Christian 
Association, in de prille beginjaren konden wij bij hen terecht. Gestaag kwam mijn wens om samen 
met kansrijke & goed opgeleide mensen bij te dragen aan de emancipatie van vrouwen tot bloei. Visie, 
wilskracht, doelgerichtheid, optimisme en een lange adem hebben mij tot hier gebracht. Mensen 
met een hart, zielsverwanten noem ik ze, hebben ertoe bijgedragen om van betekenis te zijn in het 
leven van veel vrouwen. Het van betekenis zijn zorgde ervoor dat in de zomer van 2018, de stichting 
en haar samenwerkende partners bekroond zijn met de landelijke Ab Harrewijn Prijs. Het gaf ons de 
stuwkracht die nodig is om een stap vooruit te zetten.
 
Geven 
Dat van betekenis zijn doen we als goededoelenorganisatie vooral door te geven. Wat de trainers 
(lees: topvrouwen en topmannen) binnen het bewustzijnsprogramma geven is hun kennis, netwerk 
en ervaring. Maar dat niet alleen, ze geven ook hun aandacht, tijd en creëren perspectief. Ofwel met 
een netwerk, ofwel met een baan. In de beginjaren ging het binnen de verschillende projecten niet 
altijd om financiële onafhankelijkheid, dat is een ontwikkeling van de laatste tijd. Het begint met 
zelfvertrouwen. Met het zelfvertrouwen wordt ook het gevoel van eigenwaarde hersteld. Wie dat 
bereikt heeft, voelt zich waardig genoeg om een baan te willen of uit een toxische relatie te stappen en 
daarmee dus ook de regie over het eigen leven terug te nemen. De trainers zijn het ultieme voorbeeld 
van hoe het leven eruit kan zien als je in control bent over je eigen leven. 

Macht, Controle, Afhankelijkheid 
Hoewel we ons momenteel op afstand tot elkaar moeten verhouden betekent dit niet dat we ons 
hart op afstand houden. Zo op eind van het jaar, al kijkend over een wijds winterlandschap, kan ik de 
verleiding niet weerstaan om te mijmeren over de vrouwenverhalen waar ik mee verweven ben. Het 
valt mij op dat een belangrijk onderdeel van de vertelling vaak gaat over hoe het is om de eigen regie, 
controle en macht terug te krijgen en uit de afhankelijkheid te stappen. Wanneer ik hier doorheen kijk 
dan valt het op dat het in essentie gaat over Eigenwaarde. Na al die jaren gaat het hier nog steeds over. 
Het is belangrijk dat we, zeker nu, solidair blijven met deze vrouwen.

Hartelijke groet,
Nora Kasrioui
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