
BIJSTANDSMOEDERS EN MACHTIGE VROUWEN

‘Bijstandsmoeders en machtige vrouwen’, een vriendschapsproject 
geïnitieerd door stichting Brood en Rozen. De twee vriendinnen, 

Rebecca Borgwit en  Tiny Kardinaal, vertellen over hoe ze hun 
vriendschap vormgeven.

Wat betekent Tiny voor jou?  
‘Best wel veel. Toen ik door een lastige 
fase in mijn leven ging heeft Tiny mij 
ontzettend goed geholpen om er 
de moed in te houden. Door wat ik 
meegemaakt heb was ik zo uit het 
veld geslagen. Zij staat mij niet 
alleen bij met adviezen, maar ook 
met daadkracht. Het licht ging 
weer schijnen.’ 

Kun je iets specifieker zijn over de ‘lastige fase’ in je leven? 
‘Ik was al 3 jaar bezig met het waarmaken van mijn droom. Mijn droom is als 
professionele betaalde kracht aan de slag te gaan. Destijds had ik net een 
fantastisch scholingsprogramma van Brood en Rozen achter de rug. Ik voelde dat ik 
na al die jaren van tegenslag eindelijk heel goed bezig was. Ik voelde me krachtig 
en vol zelfvertrouwen had ik gesolliciteerd op een functie. Ik voldeed prima en 
kreeg de baan. Zielsgelukkig was ik met de baan. Doordat het op de werkvloer 
finaal mis ging stond ik tijdens mijn proeftijd van de ene op de andere dag op 
straat.’ 

O jee
‘Mijn droom viel uit elkaar. Ik lag van teleurstelling op de grond. En op dat moment 
kwam Tiny mijn kant op lopen.‘

‘Door wat ik meegemaakt heb was ik zo uit het veld geslagen’.



En toen? 
‘Je kunt merken dat Tiny een zeer ervaren zakenvrouw is.  
Zij heeft vele jaren een succesvol bedrijf geleid, daarbij 
heeft ze ook internationale werkervaring. Vanuit haar 
werkgeversrol kent zij zowel de rol van de werkgever,  
als die van de werknemer. Dankzij Tiny kon ik ook 
vanuit het perspectief van de baas naar de 
situatie kijken.’ 

‘We hebben gezorgd voor inzichten’. 

Klinkt als winst
‘Door wat ik had meegemaakt kwam ik in een negatieve  
spiraal terecht. Tiny heeft mij geholpen om te reflecteren op  
de situatie en er lessen uit te trekken. Doordat zij mij de spiegel  
voorhield prikkelde ze mijn daadkracht. Ze rafelde wat gebeurd was uiteen.  
Ze gaf mij feedback op sterke en minder sterke kanten van het optreden. Ik kwam 
weer bij en we gingen samen naar de directeur toe, de ex-werkgever. We hebben 
met de toenmalige werkgever de situatie goed besproken. Ik heb gezegd wat ik 
op mijn hart had. Hij heeft er echt van geleerd. Het mooie is dat de ex-werkgever 
ontzettend empathisch reageerde en meeleefde. Hij zat met tranen in zijn ogen en 
bood zijn excuses aan dat het zo gelopen is. We hebben gezorgd voor inzichten.‘

Wauw!
‘Zo hervond ik mijn innerlijke kracht om op te staan en door te gaan met een 
volgende stap op de arbeidsmarkt.’ 

‘Dankzij Tiny kon ik vanuit het perspectief van de baas  
ook naar de situatie kijken’.
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‘Rebecca is een sterke vrouw en 
leert snel.’ 

Nou Tiny, je optreden heeft behoorlijk positieve impact 
‘Uiteindelijk wel. Maar dat ging niet zo eenvoudig hoor. Ik schrok toen ik Rebecca 
ontmoette. Ik dacht, “help!”. Hoe krijg ik dit op een hoger level? Ik ga de 
voormalige werkgever hier op aanspreken en de waarheid boven tafel krijgen, dat 
was mijn voornemen.’

Dat is je zeker gelukt
‘Ik voelde de pijn van Rebecca en om die reden ging ik voor haar staan. Rebecca is 
een sterke vrouw en leert snel.’

Jullie klinken als strijdbare feministen, heb je iets met het thema feminisme 
Tiny?
‘Ik heb er heel veel mee. Ik ben een feminist. Ongelijkheid van vrouwen in de 
wereld en onrechtvaardigheid tegen vrouwen raakt mij heel erg. Mannen denken 
dat ze macht kunnen hebben over vrouwen.’

‘Ik ben een feminst’.
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Benieuwd naar meer echte verhalen opgetekend vanuit het
perspectief van de vrouwen in het veld? Houd onze website
in de gaten. Wil je iets anders doneren dan je persoonlijke 
hulp of netwerk? Dat kan, kijk dan eens even hier.

‘Wij vrouwen zijn gelijkwaardig 
aan mannen’. 

Hoe zie jij dat Rebecca?
‘Zo zie ik dat ook. Misschien is het wel in de opvoeding begonnen. Mannen worden 
gepamperd.’

Is dat zo Tiny?
‘Wij vrouwen worden lief gevonden als we mannen in de watten leggen. Maar er 
mag geen verschil zijn tussen mannen en vrouwen, wij vrouwen zijn gelijkwaardig 
aan mannen.’ 

Volgens mij hebben jullie elkaar wel gevonden
‘Tiny en ik zijn niet alleen feministen en delen dezelfde opvattingen, we  
hebben ook nog eens een goede band met elkaar. Het klikte direct.  
Tiny is een leermeester voor mij en dat blijft ze.’

‘Tiny is een leermeester voor mij en dat blijft ze’.

www.broodenrozen.nl/donatie/

