RELATIES
Breda, 21-12-2021
Het is midwinter, ik kan er eerlijk gezegd wel van genieten, ieder seizoen heeft wel zo z’n charmes en op
die flow probeer ik mee te gaan. Ook dit keer, bij deze overgang, een JaarBrief omdat er iets te delen valt.
Nieuwe aanwinst
Heel blij ben ik dat topman Charles van der Voort, voormalig hoofdofficier van justitie en advocaat, net als
Jacqueline Prins topvrouw bij de SER, lid zijn geworden van het Comité van Aanbeveling van de stichting
Brood en Rozen. Grote zielen die een handje komen helpen. Ook het bewustzijnsprogramma, dat eind
januari van start gaat, mag rekenen op extra versterking van diverse oude rotten in het vak. Of ik wil vertellen
wie dat zijn? Zeker, houd vooral deze webpagina’s in de gaten.
Betekenisvolle relaties
We hechten waarde aan onze relaties. Op basis van deze relaties kunnen we bouwen aan echte kansen
voor de bijstandsvrouwen. We kunnen ook bouwen aan het zelfvertrouwen en een sterk netwerk. Relaties
vormen voor de ene persoon een inspiratiebron en voor de ander kan het een bron van intense beroering
zijn. Hoe het ook zij, we hebben relaties niet alleen nodig om ons geliefd en geborgen te voelen. We hebben
relaties dus ook nodig om in maatschappelijk opzicht verder te komen. In dit kader moet ik denken aan
Lans Bovenberg, hoogleraar Relationele Economie, hij stelt dat de kern van de economie is samenwerking
en zegt daar het volgende over, “Ieder mens is waardevol en creatief, maar ook beperkt als zij of hij volledig op
zichzelf is aangewezen. Door met elkaar samen te werken en sterke en zwakke punten uit te ruilen, kunnen mensen
hun talenten ontplooien ten behoeve van elkaar”. Door het koppelen van solidaire handelingsbekwame leiders
met bijstandsvrouwen die nog handelingsverlegen zijn, kunnen de koppels heel wat bergen verzetten.
Hoogtepunt van de crisis
In het FotoVerslag van de afgelopen zomer kon je bezichtigen dat de topvrouwen die binnen het
bewustzijnsprogramma een rol vervullen en de CEO’s die op de arbeidsmarkt voor onze vrouwen leerzame
lessen en kansen realiseren het project succesvol hebben afgerond. We sluiten met dit project vrouwen in
die normaal gesproken, hoewel geheel onterecht, weinig echte kansen krijgen. Zowel de bijstandsvrouwen
als alle deelnemende leiders van bedrijven, kunnen in de persoonlijke ontmoeting die ze met elkaar hebben,
rekenen op een onvergetelijke beleving. Door elkaar verhalen te vertellen kan begrip ontstaan. Eventuele
tegenstellingen kunnen door echt naar elkaar te luisteren, zacht en onschadelijk worden gemaakt. Doordat
de uitwisseling een bepaalde diepgang krijgt kunnen beide elkaars perspectief zien. Noem het kwaliteit in
de onderlinge verbinding. Op basis daarvan ontstaat er zin om echt iets voor elkaar te betekenen. Iets voor
elkaar doen is ook wat alle maatschappelijk betrokken mensen doen.
Verder kijken
De 8 topmannen die op 8 maart het één en ander voor ons gaan betekenen staan bijgepraat en al klaar.
Voordat wij zover zijn doorlopen de bijstandsvrouwen eerst een transformatief bewustzijnsprogramma dat
o.a. gericht is op het omhoog halen van het zelfvertrouwen en persoonlijke bewustwording van de eigen
kwaliteiten en mogelijkheden. Met de 35 leraren die een bijdrage leveren aan dit programma, zijn we op
dit moment de opleidingssystematiek aan het doornemen. We vinden het belangrijk om datgene wat we
aanbieden te blijven evolueren. Alleen dan kunnen we de vrouwen voor wie we dit allemaal doen, effectief
blijven helpen met bewustwording en onafhankelijkheid. Om met de woorden van Bovenberg te spreken,
“Cijfers zijn belangrijk, maar het gaat er uiteindelijk om wat leerlingen (deze vrouwen, red.) leren over hun leven”.
En híer is het ons allemaal om te doen.

Nora Kasrioui
www.broodenrozen.nl

