
AAN ONZE COMMUNITY LEDEN

Breda, 21-12-2018

Beste Vriendin en Vriend, 

Dank je wel dat ik en mijn bijstandsvrouwen het afgelopen jaar op jouw loyaliteit, betrouwbaarheid en dienstbaarheid hebben 
mogen rekenen. Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik meen het wel, ik weet dat jouw inzet in alle verscheidenheid 
belangrijk is. Door jouw betrokkenheid kunnen wij ons werk voor de vrouwen in het veld blijven doen.  Nog steeds genieten wij ervan 
dat we een landelijke prijs,  de Ab Harrewijn Prijs hebben binnengehaald en dat ook nog eens op moederdag. Met elkaar hebben wij 
dit succes, op uitnodiging van onze adviseur en Topman Thomas Martin, gevierd in de showroom bij Van Tilburg-Bastianen waar hij 
leiding aan geeft.  

Verloving
Nee, niet ík ben verloofd maar wij: jij en ik en al die andere Community-leden met ons samen. Ik kijk terug op een jaar waarin de 
verloving (lees: het Commitment) van onze  Community-leden op een veel hoger plan is komen te liggen. Ik heb echte vriendschap 
gevoeld. Onze andere Topman Ton van Abeelen leerde mij hoe je een Community bouwt. We zijn ook trots dat we Brood en Rozen 3 
jaar op rij huisvesten bij NAC: Topman Justin Goetzee, dank je wel. Dit en nog veel meer, allemaal dankzij zeer betrokken mensen die 
de bijstandsvrouwen een warm hart toedragen. Noemt het zielsverwanten die samenklinken voor het hoger doel. Dat we ook het 
afgelopen jaar op 8 maart 2018 iets moois met elkaar hebben neergezet, kun je aan de hand van deze achtergrondfilm terug zien. 
Vooraanstaande CEO’s en bestuurders vertellen in de film over hun ervaring met de dates. 

Reflecties 
Op het eind van het jaar zijn we wat vaker opzoek naar inspirerende teksten voor onze reflecties voor onder de kerstboom, lekker bij 
de openhaard of bij de warme kachel; in ons huis of elders in de wereld, waar we met onze geliefden of op onszelf even bijkomen en 
opladen. Onze inspirerende burgemeester Paul Depla heeft in de achtergrondfilm niet alleen het gedachtengoed en de werkwijze 
van Brood en Rozen heel goed samengevat, zijn weergave is ook warm, verbindend en biedt perspectief. Graag breng ik deze 
weergave van wat wij samen met elkaar gerealiseerd hebben bij je onder de aandacht, zodat je nog een keer de trots door je heen 
kunt voelen, van wat jouw inzet voor mij en de vrouwen in het veld allemaal teweeg brengt. En denk erom: ook in 2019 hebben we je 
weer nodig.  

Met elkaar aan de slag
‘Brood en Rozen vind ik een mooi initiatief omdat het ervoor zorgt dat mensen die al een tijdje aan de kant staan en heel graag mee willen 
doen in de samenleving, die echt weer aan de bak willen komen, concreet worden ondersteund, worden bevraagd en worden geholpen 
door mensen voor wie werken vanzelfsprekend is. Wat ik hier zie, is dat wanneer vrouwen ondersteund worden en getraind worden, dat ze 
weer zelfvertrouwen krijgen en dat geeft mij een heel goed gevoel. Want het begint bij zelfvertrouwen en het vinden van een baan. Ook als 
het even tegen heeft gezeten in je leven en je even geen baan hebt gehad, natuurlijk voel je je dan vervelend en rot, maar dat maakt je geen 
minder mens. Zorg ervoor dat je dat zelfvertrouwen vasthoudt en dat wat er ook gebeurt, of je nou topman bent of bijstandsvrouw bent, dat 
je alle twee mensen bent die met elkaar in gesprek kunnen gaan, elkaar kunnen ondersteunen en elkaar kunnen helpen. En dat maakt dat ik 
dit initiatief wat mij betreft ook een initiatief vind waar ik een heel warm gevoel bij krijg ’, Burgemeester Paul Depla, in de achtergrondfilm 
van 8 maart 2018.

Ik wacht op je
Samen met enkele CvA-leden, maar ook met al onze adviseurs, ben ik de laatste weken bezig geweest met de 4e editie van 
Bijstandsvrouw date Topman. We hebben de processen heel goed ingericht, het concept stevig doorontwikkeld en nagedacht 
over de toekomst. Ook onze website is helemaal geactualiseerd. En de Topmannen van 2019 staan in de startblokken om onze 
bijstandsvrouwen van arbeidsmarktkansen te voorzien.

Ben je erbij? Ik wacht op je..

Met vriendelijke groet,

Nora Kasrioui

Al jaren buigt zij, maar altijd met het lot van vrouwen in het oog wereldwijd.

https://www.broodenrozen.nl/stichting/onsverhaal/
https://www.broodenrozen.nl/liefdevol/abharrewijnprijs/winnaar/
https://www.broodenrozen.nl/liefdevol/abharrewijnprijs/winnaar/viering/
https://www.broodenrozen.nl/maatschappij/community/
https://www.broodenrozen.nl/maatschappij/community/
https://www.youtube.com/embed/uOqVdu_3_yA
https://www.broodenrozen.nl/stichting/comitevanaanbeveling/
https://www.broodenrozen.nl/stichting/coordinatie/adviseurs/

