
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Programma uitreiking 2018 
 

Zondag 13 mei 2018, 15.00 uur 
Pauluskerk, Rotterdam 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

De prijs 

 
 

De Ab Harrewijn Prijs is in januari 2003 ingesteld vanuit de Linker Wang, platform 
voor geloof en politiek, ter nagedachtenis van Ab Harrewijn, dominee en politicus. 
De prijs wordt sinds 2003 jaarlijks op de sterfdag van Ab Harrewijn uitgereikt aan 
een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet 
voor de onderkant van de samenleving. Jaarlijks maakt de jury vijf initiatieven 
bekend, die voor de prijs in aanmerking komen. 
 
Alle genomineerden ontvangen een bedrag van 1.500 euro en een certificaat. De 
prijs bestaat uit een kunstwerk, een certificaat en een bedrag van 5.000 euro, in 
te zetten voor het bekroonde initiatief. 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 
 
14.30  Binnenkomst met koffie of thee 
15.00  Welkom 
15.05  Inleiding Monique en Stephan van Baaren, winnaars 2017 
15.15  Interviews met de genomineerden 2018 
15.40  Lezing door Linda Voortman 
16.00  Muzikaal intermezzo door koor Davanti 
16.20  Bekendmaking winnaar Ab Harrewijn Prijs 2018 
16.30  Afsluiting en borrel 
 

  



 

 

 

 

Vijf nominaties 

 

 

De vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2018 zijn, in willekeurige 
volgorde: 
 
 Piet Neeft van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle 
 Plonia ten Voorde van Als je haar maar goed zit te Apeldoorn 
 Rahma Hulsman van Interculturele Stichting Salaam te Rotterdam 
 Nora Kasrioui namens de bijstandsvrouwen van stichting Brood en Rozen uit 

Breda 
 Jacco van Mersbergen namens de vrijwilligers van Stichting Move te Utrecht

http://wwl-zwolle.nl/
http://www.dakloosapeldoorn.nl/
http://www.issalaam.nl/
http://www.broodenrozen.nl/
http://www.stichtingmove.com/


Nominatie: Prettige vakantie!? 

 
 
De werkgroep ‘Prettige vakantie!?’ organiseert jaarlijks op Ameland vakanties 
voor mensen die door onvoldoende financiële middelen zelf geen vakantie 
kunnen betalen. De vakantie wordt gehouden op camping Kiekduun in Buren, 
Ameland. De caravan wordt beschikbaar gesteld door de Diaconie van de kerk op 
Ameland. De diaconie zorgt voor het onderhoud en het beheer van de caravan. 
Dergelijke vakanties worden sinds 1985 georganiseerd. 
 
De rol van de werkgroep in Zwolle is om inwoners van Zwolle te vinden die recht 
hebben op een dergelijke vakantie en hiervan gebruik kunnen maken. Verder 
draagt de werkgroep er zorg voor dat de benodigde financiële middelen aanwezig 
zijn. De geldschieters voor het werk zijn drie diaconieën van Zwolse kerken 
aangevuld met incidentele bijdragen. Het geld is bedoeld voor de deelnemers als 
vergoeding voor reiskosten en is het een bijdrage voor een ijsje, patatje of een 
middagje zwembad. 
 
Wat is de kracht van het project?: 
1. Velen gaan sinds jaren weer op vakantie. De deelnemers voelen zich thuis op 

Ameland. Je bent anoniem, hebt geen etiket als uitkeringsgerechtigde en dát 

is belangrijk.  

2. Kinderen kunnen na de vakantie op school vertellen dat ze op vakantie zijn 

geweest en wel helemaal naar Ameland. 

3. Ervaringsdeskundigen zijn lid van de werkgroep waardoor een bijdrage aan de 

vakantie niet wordt ervaren als ‘bedeling’; wel wordt gelijkwaardigheid 

gesmaakt. 

4. Het project ‘Prettige Vakantie!?’ heeft een stedelijke uitstraling wat mensen 

met een volle portemonnee bewust maakt dat er ook mensen zijn met een 

minder volle portemonnee en daardoor niet op vakantie kunnen. Het creëert 

bewustwording en begrip. Een stukje kloof wordt overbrugd. 

5. Ameland kent geen uitkeringsgerechtigden. Ook zij worden zich ervan bewust 

dat er mensen op het vaste land zijn die het beduidend minder hebben.  

6. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers waardoor overheadkosten vrijwel nihil 

zijn. Alles komt zo ten goede aan de mensen die op vakantie gaan. 

  
 



Nominatie: Als je haar maar goed zit 

 
 

“Mijn naam is Plonia ten Voorde, initiatiefnemer van de Apeldoornse kapsalon 

voor dak-en thuislozen “Als je haar maar goed zit”. Na het afronden van een 
cursus kniptechnieken heb ik begin 2012 het voorstel gelanceerd om samen met 
mijn medecursisten een keer dak- en thuislozen te knippen, om iets terug te doen 
voor de samenleving. We hebben ons aangemeld via Stichting Present en kregen 
een ruimte toegewezen bij de inloop voor dak- en thuislozen van Menorah, een 
evangelische kerk in Apeldoorn. Het werd een prachtige avond. En na afloop was 
er geen twijfel mogelijk: dit willen wij vaker doen. Wat begon als een eenmalige 
actie is gegroeid tot een echte kapsalon dat elke maand de deuren opent voor 
kwetsbare mensen, en dat al vijf jaar lang! 
 
Bij het tienjarig bestaan van de inloop bij Menorah mocht ik een presentatie 
geven aan de aanwezige gasten. De toenmalige wethouder Paul Blokhuis, nu 
staatssecretaris, maakte een eenmalige donatie van de gemeente Apeldoorn 
mogelijk. Daarmee konden we professionele stoelen aanschaffen, scharen, 
spiegels en zelfs een warmwater punt inrichten in het gebouw om zo ook de haren 
te kunnen verzorgen met  een heerlijke wasbeurt. 
 
Inmiddels is ons team uitgebreid met professionele kappers, twee pedicures die 
de voeten van onze gasten verzorgen, en schuift ook een barbier regelmatig aan. 
Een enorme aanvulling met zijn expertise in het scheren van baarden en creëren 
van bijzondere kapsels. 
 
De meerwaarde van onze kapsalon is niet uit te drukken in cijfers en tabellen. 
Onze mensen die de salon bezoeken krijgen daarmee hun gevoel van 
eigenwaarde terug. Met een goed geknipte coupe kunnen ze de dag erna 
bijvoorbeeld een uitzendbureau binnenlopen of een sollicitatiegesprek 
voeren. Zo mooi. Deze kwetsbare mensen blij te zien worden en hun zelfwaarde 
te zien groeien, daar doen we het voor. Omdat zij net als u en ik ons goed voelen 
als ze weer goed geknipt zijn bij de kapper.  
 
Kortom: een geweldig team van professionele kapsters-kappers-barber en 
pedicures staat iedere maand klaar om met hart en handen zo’n 20-30 
Apeldoornse dak- en thuislozen van een trendy coupe à la 2018 te voorzien. 

” 

 



Nominatie: Interculturele Stichting Salaam 

 
 
Culturele Stichting Salaam zet zich in voor mensen die tussen wal en schip raken 
en er niet zelfstandig uit komen. Denk aan mensen die niet in aanmerking komen 
bij andere instanties of die niet weten waar ze terecht kunnen. Stichting Salaam 
staat deze groep bij. De organisatie heeft een Islamitische identiteit. Er zijn 
activiteiten en projecten waar de Islam centraal staat maar het betekent niet dat 
zij alleen moslims helpen. Zij staan open voor mensen van verschillende 
achtergronden, culturen, geslacht en geloven. 
 
Naast een (Islamitische) voedselbank (wekelijks krijgen 280 gezinnen een 
voedselpakket) steunt Culturele Stichting Salaam al een aantal jaar vluchtelingen 
in onder andere Nederland en Europa. Zij hebben al diverse projecten achter de 
rug in Griekenland, Italië en Frankrijk (Calais en Duinkerken).  Verder organiseren 
zij elk kwartaal een kledingbank voor de gezinnen en is er maandelijks een lezing 
voor vrouwen. 
 
De doelen voor 2018/2019 zijn: 

 De wachtlijst te verminderen en meer mensen helpen aan een voedselpakket. 

 De situatie van asielzoekers is ook in Nederland nog niet optimaal. Stichting 
Salaam streeft ernaar om de leefomstandigheden in bijv. de AZC’S te 
verbeteren, hun te voorzien in de basisbehoeftes en ze wegwijs te maken in 
de maatschappij.  

 Een eigen pand, hierdoor kunnen meer projecten uitgevoerd worden. 

 Met de maandelijkse lezingen & bijeenkomsten meer vrouwen uit hun 
isolement halen, kennis over te brengen en ze helpen zelfstandiger te worden 
zodat ze zelf keuzes kunnen maken en najagen wat ze graag willen. 

 Mensen begeleiden bij het ordenen van hun administratie om preventief 
problemen en schulden te voorkomen. 

 Door de projecten en activiteiten de multiculturele samenleving positief onder 
de aandacht brengen. 

 Een nieuwe bus 
 
 
 



Nominatie: Brood en Rozen 

 
 
Stichting Brood en Rozen is een vrouwenrechtenorganisatie. De trainers, coaches, 
topmannen en topvrouwen van de stichting zetten zich in voor bijstandsvrouwen 
die zich in sociaal en/of economisch opzicht in kwetsbare situaties bevinden, 
vrouwen die op zoek zijn naar vooruitgang en perspectief. Brood en Rozen heeft 
de afgelopen jaren verschillende trainingsprogramma’s voor bijstandsvrouwen 
ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel hen in het leven en op de arbeidsmarkt te 
versterken. Zij begeleiden vrouwen die, om welke reden dan ook, een bepaalde 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben ontwikkeld. 
 
Om bijstandsvrouwen op weg te helpen heeft Brood en Rozen speciaal voor hen 
het maatschappelijk initiatief ‘Bijstandsvrouw date Topman’ ontwikkeld. In 2018 
ging de derde editie van dit concept van start. In 2017 besteedde NRC 
Handelsblad met het artikel ‘Hoe kom je als bijstandsvrouw uit de zorgen? Date 
een topman!’, aandacht aan dit initiatief.   
 
Met ‘Bijstandsvrouw date Topman’ worden bijstandsvrouwen middels een 6 
weken durend intens transformatief bewustzijnsprogramma 3 tot 4 hele dagen 
getraind. Binnen dit ‘out of the box’ opgezette programma, wordt er onder meer 
gewerkt aan het loslaten van oude ballast. Het zelfbewustzijn wordt door de 
verschillende workshops verhoogd, waardoor er meer zelfvertrouwen en 
zelfwaardering ontstaat. Het bewustzijnsprogramma focust verder op het zoveel 
mogelijk creëren van succesvolle ervaringen. Naast de persoonlijke ontwikkeling 
is er volop aandacht voor de zakelijke vaardigheden, waaronder leren netwerken 
met succesvolle zakenmensen. In aanloop naar de netwerkdag met succesvolle 
topmannen bereiden de vrouwen hun agenda voor. Vrouwen die deelnemen zijn 
ambitieus en willen wat. Ook beseffen zij dat ze met hun deelname de weg voor 
andere vrouwen plaveien. Deelname is vrijwillig, maar dus niet vrijblijvend.      
 
De initiatiefnemer van ‘Bijstandsvrouw date Topman’, Nora Kasrioui legt uit: ‘De 
feministen van de jaren 60 en 70 emancipeerden zich onder meer door zich af te 
zetten tegen mannen. Met ‘Bijstandsvrouw date Topman’ wordt er niemand 
buitengesloten. Wij vinden dat ook mannen verantwoordelijk zijn voor de 
emancipatie van vrouwen. Naast het samenwerken met (top)mannen zetten we 
ook het bewustzijnsprogramma in als emancipatie instrument. We gaan, anders 
dan onze feministische zusters in de jaren 60 en 70, niet de barricade op om onze 
rechten te bevechten. In plaats daarvan versterken we vooral onszelf zodat we 
vanuit een verhoogd bewustzijn creatieve kansen kunnen creëren.’  



Nominatie: Stichting Move 

 

 

Kinderen kunnen meer bereiken in de maatschappij als ze hun mogelijkheden 
ontdekken. Dat is helaas niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Move werkt 
hieraan door kinderen uit minder bedeelde wijken te koppelen aan studenten. Zij 
laten deze kinderen in onze projecten ontdekken wat ze kunnen bereiken en 
welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Ze brainstormen 
over de vraag ‘Hoe kunnen wij zelf de buurt verbeteren?’ en nemen daarmee 
samen de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een 
maatschappelijk project. De ideeën en talenten van de kinderen staan hierbij 
voorop en samen met de studenten geven zij de buurt een boost. Tijdens het 
project nemen de studenten een kijkje in het leven van de kinderen en andersom. 
Twee groepen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten, leren elkaar zo 
kennen.  
 
De kinderen ontdekken hoe ze hun talenten kunnen inzetten om het idee te 
realiseren, een proces waarin actief burgerschap wordt gestimuleerd. Ze knappen 
bijvoorbeeld het speelterrein op, organiseren iets leuks voor bejaarden of houden 
een sportdag voor de hele buurt. Het project wordt afgesloten met een feestelijke 
onthulling van het resultaat met de school, de ouders en de buurt. Tijdens het 
project organiseren de studenten ook een actief uitje waarin ze de kinderen 
meenemen naar het studentenleven. Zo verkennen zij nieuwe sporten, studies, 
talenten en mogelijkheden en gaat er een wereld voor hen open. 
 
Move is in 2009 opgericht door studenten van roeivereniging Orca in Utrecht. De 
aanleiding was een succesvol project in de wijk Hoograven, waarbij studenten van 
deze vereniging contact zochten met de naastgelegen basisschool en de kinderen 
vroegen na te denken over hun eigen buurt. De projecten van Move bleken niet 
alleen succesvol in Utrecht te zijn. Ook in andere grote studentensteden bleek er 
behoefte te zijn aan onze projecten en werden er impactvolle Move-projecten 
met kinderen uit minder bedeelde wijken en studenten opgezet. Inmiddels zijn 
we actief in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Groningen, Nijmegen, Delft, Rotterdam, 
Tilburg, Eindhoven en Enschede. In de steden waar we actief zijn hebben we al 
bijna 350 Move-projecten opgezet. Dit betekent dat tot nu toe meer dan 8.500 
kinderen uit minder bedeelde wijken hebben ervaren hoe ze hun eigen wereld 
kunnen veranderen doordat zij samen met ruim 2.000 studenten een positieve 
bijdrage hebben geleverd aan hun buurt. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 
 

Podium Christian Jongeneel is secretaris van de Ab Harrewijn Prijs. ● Stephan en 
Monique van Baaren zijn initiatiefnemers van De Eethoek in Almelo, winnaar van 
de Ab Harrewijn Prijs 2017 ● Linda Voortman is lid van de Tweede Kamer en 
binnenkort wethouder te Utrecht voor GroenLinks ● Davanti is een vrouwen-
ensemble uit Aalsmeer ● Juryvoorzitter Ineke van Gent is voormalig Tweede-
Kamerlid voor GroenLinks ● Jurylid Siska Barelds is de partner van Ab Harrewijn. 
 
Jury De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds, Hub Crijns, Ineke 
van Gent, Pieter Hartevelt, Eddy Reefhuis en Els Veenis. 
 

Secretariaat Het secretariaat van de Ab Harrewijn Prijs ligt bij Christian Jongeneel, 
Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, 010-4049898, secretariaat@ 
abharrewijnprijs.nl. De website van de stichting is www.abharrewijnprijs.nl. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dank 

 
 

De Ab Harrewijn Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
Stichting Steunfonds DISK 
Kerk in Actie 
Emmaus Haarzuilens 
Emmaus Parkwijk 
GroenLinks 
De Linker Wang 
en vele particuliere giften 
 
 


