FOTOVERSLAG
Het is nog steeds spannend...

BIJSTANDSVROUW
DATE TOPMAN

8 topmannen en 8 bijstandsvrouwen hebben een
blind date op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2016.
Wij hebben lef en zij hebben het netwerk!

Topmannen en bijstandsvrouwen

We hebben veel gehad aan deze verbindende dag.

DE HOOGTEPUNTEN OP EEN RIJ
Daten met de burgemeester?
Ja, bij Brood en Rozen kan dat. Kijk zelf maar.
Het Begin...
Op een van de mooiste locaties in Breda, in het
eeuwenoude Liesbosch bij restaurant Boswachter,
vond de blinddate plaats.
Het wordt spannend, de topmannen en onze bijstandsvrouwen
druppelen binnen. Zo..., iedereen in beeld.

Dagvoorzitter Saskia Noorman
Den – Uyl heeft op wetgeving niveau veel
voor bijstandsvrouwen gedaan. Speciaal voor
onze bijstandsvrouwen geeft zij één van haar
laatste publieke optredens. Zij opent de dag
en heet iedereen van harte welkom.

Zie ze speechen!
Shurly Somaroe
en Nicolette Kroet
spreken de andere
Zij vertellen geïnspireerd
over het doorlopen

bijstandsvrouwen
en topmannen toe.

bewustzijnsprogramma.
En de topmannen luisteren
zeer gefocust.

Op Goed Geluk! Zal het de topman lukken
zijn date te herkennen? We zullen maar
eerlijk zijn...het was een moeilijke klus...

Paul Depla, de burgemeester was ook benieuwd naar zijn
date. Lachend trad hij Anja de Jongh tegemoet. Burgemeester
Depla nodigde Anja uit om op Brazil Network Day, 29 maart
2016 een internationale bijeenkomst bij te wonen om andere
mensen te leren kennen en te netwerken. Anja heeft een

SUCCES

internationale blik en is een aantal talen machtig.

City of Imagineers

Nico Zevenbergen en Irene Cosijn kwamen tijd te kort. Het gesprek ging vlot en
vrolijk en er werd meteen zaken gedaan. Irene is inmiddels voorgesteld aan City
Of (netwerk voor ondernemers), daar heeft Irene tijdens een netwerkmeeting voor
ondernemers, een dag meegelopen. Nico en Irene houden elkaar op de hoogte van
netwerkkansen.

Jeroen van Glabbeek genoot van
zijn date met Nicolette Kroet en
omgekeerd. Prima koppeling! Klik
was er meteen. Zij hebben meer
met elkaar gemeen dan je op het
eerste gezicht zou vermoeden.
Op 18-04-2016 heeft Nicolette
een gesprek met CM Groep
om de verschillende kansen te
bespreken.

Niet alleen hadden zij een te gekke date...
Joris Toonders en Gabriëlle Willems bedachten
ook nog eens een te gek idee. Met een filmpje
stelt Gabriëlle via Youtube zich voor aan
duizenden bedrijven. Het filmpje is waanzinnig
sprankelend geworden.
https://business.facebook.com/Sollicitant-vande-Maand-1579432155702423

FELICITATIE VAN ANNEKE VAN VEEN,
VN – VROUWENVERTEGENWOORDIGER
Het doorlopen van een 6 weken durende Bewustzijnsprogramma leverde onze bijstandsvrouwen een Getuigschrift op.
Anneke overhandigde de Getuigschriften en sprak de vrouwen zeer lovend toe.

EN DIT ZIJN ZE
De datende koppels. In de natuur.
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Jeroen van Glabbeek

Paul Rüpp

Nico Zevenbergen

Jac van Dorst

Paul Depla

Roger Speck

Jan Bonjer

Joris Toonders

FANTASTISCHE OOGST
Het was niet alleen gezellig en effectief. Het verbinden van kansrijke mannen met sterke vrouwen leverde naast
een serieus netwerk ook geanimeerde gesprekken op. Na het daten kon er ook genetwerkt worden.

Edine Wijnands, journalist BNdeStem, gesprek over
emancipatie en vooruitgang met Nora Kasrioui.
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Onmisbaar!
Atika Badaï en Faiza
Gaoui, klantmanagers bij
de ATEA-Groep van de
gemeente Breda. Hun inzet
en samenwerking vanuit de

Leo Hartveld, topbestuurder bij de FNV.

Sociale Dienst is voor ons van
grote waarde.

NEE, NEE...
Bijstandsvrouw date Topman is nog niet klaar.
Het succes van 8 maart wordt verlengd. De Directievoorzitter van de Rabobank Breda,
Nico Zevenbergen, nodigde op 8 maart 2016 stichting Brood en Rozen uit om op de RelatieDag
van de Rabobank zich in de plenaire zaal van het Chassé Theater te presenteren aan de aanwezige
gasten. Onze bijstandsvrouwen gaan zich op een eigentijdse manier presenteren, zo hopen we dat we,
op weg naar een baan, nog meer reële netwerkkansen kunnen creëren.

UIT WAARDERING
Als goede doelen organisatie hebben we niet altijd de financiële middelen tot onze
beschikking om trainers in te huren. Het doorlopen van een Bewustzijnsprogramma is geen
grap. Het is intens, het gaat ergens over en vraagt niet alleen om deskundige mensen,
maar het vraag ook om ervaren mensen. Professionals die weten wat ze doen!
Gelukkig hebben we altijd onze geformuleerde doelen kunnen behalen,
dankzij trainers die het niet voor het geld deden maar voor het Hoger Doel als Ideaal.
Via deze weg gaat onze dank uit naar al onze trainers en coaches.
Zonder Hanneke, Jorien, Ton, Andrea, Marianne, Marga,
Ans, Marja, Leo, Betty, Selma, Claudia, en Miriam
was ‘Bijstandsvrouw date Topman’ moeilijk te realiseren geweest.
Marja Heerkens
Shurly Somaroe

Nicolette Kroet

Anja de Jongh

Gabriëlle Willems
Irene Cosijn

www.broodenrozen.nl

MET DANK AAN DE SPONSORS:

Nora Kasrioui

