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Missie / Visie  

Stichting Brood en Rozen 
 

 

Vrouwen met een Missie 

Feministische bewustwording en de drang naar continue verandering, ontstijgen van 

achterstand, hunkerend naar vooruitgang, sociale gelijkheid en het verkleinen van 

maatschappelijke verschillen, dát hebben de vooruitziende feministische zusters in 

de jaren 60 en 70 ook daadwerkelijk voor elkaar gekregen. Wij op onze beurt 

hebben, door hard te werken, iets gebouwd en daarmee onszelf en de vrouwen waar 

wij voor staan de kans gegeven om steun te verkrijgen voor het verhaal dat we te 

vertellen hebben. Wij zijn altijd vastberaden er iets moois van te maken.   

 

Wij zijn vrouwen mét een missie. Dat betekent ergens in geloven: een verhaal 

hebben en doorgaan. Dit betekent dus óók bij tegenslag doorlopen, eventuele 

tegenstanders fatsoenlijk omzeilen maar bovenal, niet opgeven. Dit hebben wij 

allemaal gedaan. Maar wij niet alleen: we merken dat vrouwen (moeders), in 

economisch en sociaal kwetsbare situaties met minder sterke netwerken eerder in 

kansarme situaties belanden en aan de zijlijn van de maatschappij komen te staan. 

Onder andere door het Bewustzijnsprogramma en Sterke en Kansrijke Netwerken 

zijn we al vele jaren dienstbaar aan hen. Het is een soort van een opdracht, zo voelt 

het. We weten dat ons initiatief veel mensen inspireert om ook zelf dienstbaar in de 

wereld te staan. Kleinschalig initiatief maar met veel effect. 

Signaal uit de samenleving en peer to peer 
Toen wij jaren geleden met ons maatschappelijk initiatief begonnen waren, was dat 
onder andere omdat wij ondervonden hebben dat vrouwen die niet beschikken over 
de juiste netwerken, kansen mis hebben gelopen. We weten dat wanneer men ook 
nog eens vanwege een crises, pas op de plaats moet maken het best lastig kan zijn 
om weer overeind te komen. Door o.a. te werken aan BewustzijnsOntwikkeling en 
het koppelen van onze vrouwen aan Topmannen / Topvrouwen dragen wij bij aan 
serieuze arbeidsmarktkansen en sociale vooruitgang. We zetten ook peer to peer in 
om o.a te werken aan versterking.  

Een gelukkige samenleving is een weerbare samenleving 
Buiten maar ook binnen de kaders bedenken we oplossingen, bevorderen wij 
rechtvaardigheid, netwerkversterking en economische onafhankelijkheid. Het 
verbinden van mensenrechten met emancipatie en financiële onafhankelijkheid, 
zodat onze vrouwen verder komen, dát is wat wij verwezenlijken. 

Insluiting als teken van kracht 
Met ons initiatief dragen we niet alleen bij aan wederzijds begrip en 
verdraagzaamheid, maar op deze wijze dragen wij ook bij aan een samenleving die 
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gericht is op Insluiting. Door de (top)mannen en (top)vrouwen die zich inzetten voor 
onze vrouwen is de netwerksamenleving ook voor hen weer binnen handbereik. Op 
deze wijze kunnen zij werken aan Sociale Gelijkheid. Stichting Brood en Rozen, 
bedient vrouwen in kwetsbare situaties (Opzij, 2011), ook door 'het denken' over 
deze vrouwen en vrouwen in afhankelijkheidsrelaties vanuit een ander perspectief te 
belichten. Dit is noodzakelijk, “Marktwerking leidt ertoe dat juist onderaan de 
arbeidsladder alleen maar meer werk voor minder geld verzet wordt”, (Dagblad 
Trouw, 05-03-2011). 

Community 
Dankzij de (top)vrouwen en (top)mannen die in ons geloofden en de Vriendschap die 
we met elkaar ontwikkelden, maar natuurlijk ook door hard te werken, kunnen wij 
succesvolle resultaten boeken in het creëren van niet vanzelfsprekende 
verbindingen. Met elkaar hebben we door de jaren heen een community van loyale 
Vrienden gecreëerd, zielsverwanten, metgezellen, waardoor/waarmee wij duurzame 
maatschappelijke verbindingen hebben kunnen leggen. Het is vanuit deze basis en 
hun hartenenergie dat we ervoor kunnen zorgen dat de vrouwen waar wij 
dienend aan zijn de wind mee hebben. Met liefde kun je veel. 

Organisatiefilosofie 
Wij baseren onze organisatiefilosofie op enkele principes. Daarnaast werken wij 
vanuit het VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. De poëtisch verwoordde eis “Brood en Rozen”, welke uitgesproken is tijdens 
de staking van de vrouwelijke textielarbeiders, op 8 maart 1908 in New York 
inspireert ons sterk en is tot op de dag van vandaag nog even actueel. Bij ons is het 
íedere dag Internationale Vrouwendag! 
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