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VOORWOORD VOOR HET JAARVERSLAG 2012 VAN DE WOUW
Het jaar 2012 was weer een actief en dynamisch verenigingsjaar van de WOUW.
Oude activiteiten werden voortgezet. Twee nieuwe activiteiten werden opgezet en
verder ontwikkeld.
Ten eerste de LesboCode, die werd gekozen voor een subsidie van SPE speerpunt
Positie van oudere lesbische vrouwen. De WOUW is vanzelfsprekend trots en blij om
deze belangrijke activiteit onder haar vlag te hebben.
Een tweede nieuwe activiteit is de WOUW-salon in Akantes. Deze salon wordt een
ontmoetingsplek voor alle WOUW-vrouwen en introducees om in een informele sfeer
van gedachten te wisselen of om actviteitein te ontplooien of om gastsprekers uit te
nodigen.
Zoals de verslagen van project- en werkgroepen in dit jaarverslag laten zien, wordt er
veel werk verricht in de WOUW.
Vele leden gebruiken hun talenten en deskundigheden. De kwaliteit van de
activiteien is hoog, er is veel waardering voor al het werk zowel binnnen als buiten de
WOUW.
De emancipatorische, feministische en maatschappijkritische activiteiten zijn gericht
op het verbeteren van de positie van (oudere) vrouwen in onze samenleving. De
activiteten vergen veel van WOUW tijd en-energie. Daarom is het belangrijk om af en
toe te kijken en te zoeken naar bronnen voor inspiratie en zingeving, om zich te
kunnnen bezinnnen over goed ouder worden, of samen te praten over elkaars
drijfveren. Daardoor zouden de onderlinge contacten versterkt kunnen worden. De
WOUW is een gechikte plaats voor dit soort gesprekken en diskussies.
Mede namens het WOUW-bestuur bedank ik alle leden, die in 2012 veel werk
hebben verricht en daardoor ook het bestuur hebben ondersteund en gestimuleerd.
Onze dank ook aan Dini Eekhuis en Cor van Parreren, die afscheid hebben
genomen van het bestuur, maar actieve Wijze Oude Wijven blijven.
Ik hoop dat dit jaarverslag iedereen zal inspireren om actief in deWOUW te blijven.
Ook zal het hopelijk belangstellenden nieuwsgierig maken naar WOUW-activiteiten.
Elke 55+ vrouw is van harte welkom in de WOUW.
Eeva Kriek-Tuovinen
Voorzitter.
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BESTUURS SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING
In de eerste maanden van 2012 bestond het bestuur uit Eeva Kriek-Tuovinen, Dini
Eekhuis, Truus Dekker, Cor van Parreren en Wil Merkies. Truus Baaij werd in de
voorjaarsvergadering als nieuw bestuurslid gekozen. Dini Eekhuis had haar
bestuursperiode van zes jaar volbracht en trad in mei 2012 reglementair af. Met hart
en ziel heeft zij haar bestuursfuncties vervuld. Gelukkig mogen we nog een beroep
doen, als dat nodig is, op haar kennis van zaken! Zij werd eind mei als secretaris
door Ita Muller opgevolgd. Helaas zag Cor van Parreren zich om
gezondsheidsredenen gedwongen om in september uit het bestuur te treden. Cor
heeft vaak op krachtige en principiële wijze een bestuursfunctie vervuld. Heel erg
jammer dat zij er nu mee moet ophouden!
Ten tijde van de ALV van november 2012 zag het WOUW-bestuur er als volgt uit:
Eeva Kriek-Tuovinen
voorzitter
Ita Muller
secretaris
Truus Dekker
penningmeester
Truus Baaij
2e secretaris
Wil Merkies
voorlichting en PR
Het bestuur vergaderde eens per maand, soms vaker als de situatie er om vroeg.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Voorjaarsvergadering (25 april 2012)
In deze vergadering nam Dini Eekhuis afscheid als bestuurslid. Op 23 mei was er
een hartelijk feest voor haar.
Hoe moeilijk is het om WOUW-leden te vinden die zich willen inzetten voor de
vereniging als geheel! De vergadering besprak het. Na deze vergadering is Ita
Muller als secretaris toegetreden tot het bestuur. Maar een tweede penningmeester?
Assistentie bij de digitale administratie? Herhaaldelijk heeft het bestuur WOUWleden gevraagd voor specifieke taken, maar iedereen heeft het te druk met andere
zaken. Het is onvermijdelijk dat de uitvoering van bestuurstaken door gebrek aan
vrouwkracht niet optimaal is.
In de groepen speelt zich het echte WOUW-leven af. De (project)groepen doen hun
verslag op latere pagina’s. Vermeldenswaard is dat vanuit de projectgroep
Feminisme een nieuw project is gestart, de Lesbo-Code, waarvoor subsidie van de
Gemeente is gekregen via het Servicepunt Emancipatie (SPE).
Beleidsmiddag (31 mei 2012
Besproken onderwerpen waren o.a.: incasseren van contributie blijft moeilijk; wat te
doen met leden die geen contributie betalen; contact houden met zeer oude WOUWleden; de positie van het bestuur ten opzichte van de ledenvergadering; financiële
bijdrage van WOUW aan activiteiten van andere organisaties; individuele deelname
aan activiteiten van anderen namens WOUW, hoe kan dat worden teruggekoppeld
aan WOUW-leden?
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Extra-Algemene Ledenvergadering 13 november 2012
Met instemming van het bestuur en met inachtneming van de statutaire regels die
hiervoor bestaan, werd een extra-ALV belegd door een aantal leden rondom het
Lesbo-Codeproject. Het ging om de goedkeuring van de vormgeving van een
gezamenlijke website van WOUW en het Lesbo-Codeproject. De door Marjan
Nieuwenhuis voorgestelde vormgeving werd door de ALV aangenomen met een
meerderheid van één stem.
Najaarsvergadering 21 november (2012)
Cor van Parreren nam in deze vergadering officieel afscheid van het bestuur.
Het voorstel wordt gedaan om de leden die twee jaar geen contributie betalen te
royeren. De toegenomen huisvestingskosten, de vermindering van inkomsten en
voorstellen voor verdere reductie van uitgaven worden besproken. De begroting
voor 2013 wordt aangenomen zonder wijzigingen.
De (project)groepen bespraken hun aandachtspunten en plannen voor het volgend
jaar. De groep ‘Eigenwijs met Leegstand’ heeft zich losgemaakt van de projectgroep
Wonen en zal als stichting buiten WOUW verder gaan. ’Eigenwijs met Leegstand’
onderzoekt hoe leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot woningen voor
ouderen en anderen. De Website commissie is ingesteld. Saar Boerlage is uit het
cluster Ouderen van Clientenbelang gestapt en wordt opgevolgd door Truus Baaij
als vertegenwoordiger van WOUW. Tanja Hol werd de tweede WOUWvertegenwoordiger in OOA (Ouderen Overleg Amsterdam) naast Saar Boerlage.
DE WOUW-WEBSITE
Het bestuur had besloten tot een WOUW-website. Het Lesbo-Code project kreeg
€4000,- subsidie en bood aan een website te maken voor WOUW en het LesboCode project gezamenlijk. Het bestuur heeft dat aanbod aanvaard. Door de
afwezigheid van goede afspraken en door onvoldoende communicatie tijdens het
ontwerpproces, ging in augustus 2012 een website on-line zonder toestemming van
het bestuur. Het bestuur ging niet akkoord met de vormgeving van die gezamenlijke
website. Daarop hebben enkele WOUW-leden een extra-ALV bijeengeroepen (zie
hierboven).
Het bestuur van WOUW heeft daarna een commissie ingesteld om het besluit van de
extra-ALV van 13 november 2012 t.a.v. een WOUW-website uit te voeren, rekening
houdend met de opmerkingen en suggesties die in de ALV’s van 13 november en 21
november 2012 gemaakt zijn. De (project)groepen en het bestuur van WOUW kozen
elk een vertegenwoordiger uit hun midden om zitting te nemen in de
Websitecommissie. De commissie hield haar eerste vergadering op 19 december
2012 en haar laatste op 13 februari 2013, waarna het Advies over de website aan het
bestuur werd aangeboden.
DE RONDBRIEF
Twee bestuursleden hebben maandelijks een zgn. Rondbrief verzorgd met een
overzicht van de geplande bijeenkomsten voor die maand. De rondbrief wordt per email verstuurd, maar leden zonder e-mailadres ontvangen het per post.
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LEDEN EN FINANCIEN
Het innen van de contributie was ook dit jaar een moeizame klus. Uiteindelijk hebben
we de leden, die na aanmaning, de contributie over 2010 tot en met 2012 niet
betaalden, geroyeerd.
Enige leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, maar er hebben zich ook weer
nieuwe leden aangemeld. WOUW telde op 30 april 132 leden.
De begroting voor 2012 is overschreden. Deze overschrijding is geheel veroorzaakt
door een onverwachte verhoging van de huisvestingskosten. Wij zijn daarover in
gesprek met het CBA. Wij menen dat het tijd wordt te overwegen hoe WOUW meer
inkomsten kan krijgen en de uitgaven kan verminderen. Door de hoge
huisvestingskosten is de financiële situatie van de WOUW zorgelijk.
DE WOUW-SALON
Er bleek weer behoefte aan een gelegenheid tot informele ontmoeting. WOUW en
het Akantes-bestuur konden een regeling treffen voor de huur van een zaal in
Akantes, het vroegere Vrouwenhuis. De eerste WOUW-salon is daar in november
gehouden en vindt daar nu eens in de zes weken plaats. Er komen vele
enthousiaste WOUW-leden.
PR EN EXTERNE CONTACTEN
De folder die in 2010 is gemaakt, wordt nog gebruikt maar is onderhand aan
vernieuwing toe. Opnieuw zijn we weer naar buiten getreden waardoor onze
naamsbekendheid is gegroeid. Zie hiervoor ook onze contacten.
INZET VAN VRIJWILLIGERS
Ruud Regenboog was in 2012 nog steeds onze zeer gewaardeerde vrijwilliger die
voor de boekhouding zorgde. Nog twee vrijwilligsters, Anka Tunnissen en Carla
Huisman, ook via de Vrijwilligerscentrale, hebben enkele maanden zeer nuttig werk
gedaan op het secretariaat, maar zij stopten beiden in juli 2012. Wij hebben via de
Vrijwilligerscentrale, het SPE en binnen WOUW naar secretariële assistentie
gezocht, maar niemand wil het praktische werk op de administratie doen.
VERANTWOORDING UIT DE PROJECTGROEPEN
Projectgroep Feminisme
De feminismegroep heeft het afgelopen voorjaar meegedaan met vier
subsidierondes bij het SPE (ServicePunt Emancipatie), namelijk met de
speerpunten ‘zelfbewust opgroeien’, ‘zelfbeschikking’, ‘economische
zelfstandigheid’ en ‘zichtbaarheid van lesbische vrouwen’. Alleen
‘zichtbaarheid van lesbische vrouwen’ viel in de prijzen.
De vrouwen van de feminismegroep werden zo geïnspireerd door de diverse
thema’s bij het SPE dat Zelfbeschikking het werkthema van de projectgroep
Zorg & Welzijn is geworden en ‘Economische Zelfstandigheid van Vrouwen’ in
een kleine studiegroep binnen de projectgroep Feminisme ter hand is
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genomen. Deze studiegroep heeft op 23 mei een themamiddag hierover
georganiseerd en begin september een reactie gestuurd op de initiatiefnota
Partneralimentatie, die 14 juni bij de Tweede Kamer was ingediend.
Het thema ‘Zichtbaarheid van lesbische Vrouwen’ is met de toegekende
subsidie geconcretiseerd in wekelijkse koffieochtenden voor 40+ lesbische
vrouwen en maandelijkse filmmiddagen. Het blijkt een succesvolle opzet te
zijn. Vanuit verschillende stadsdelen komt de vraag voor dezelfde opzet.
Het mag duidelijk zijn dat deze inspanningen de WOUW in de buitenwacht
positief zichtbaar heeft gemaakt, maar tegelijkertijd veel tijd en energie
heeft gekost bij diverse werkgroepleden van de feminismegroep.
Verder zijn er negen bijeenkomsten geweest met de volledige werkgroep en
hebben we ons gebogen over een werkplan voor de groep als geheel.
We kwamen terug op eerder geformuleerde uitgangspunten en het dilemma van
de feminismegroep, n.l. actiegericht of nemen wij ons eigen levensverhaal
als uitgangspunt.
Uiteindelijk is besloten om beide wensen te honoreren (‘het persoonlijke is
politiek’).Als inspiratiebron diende het motto van de workshop van september 2011
vanBrit en Linda met als titel: ‘VERANDEREN VAN SPOOR’. Ieder van ons wordt
het komende jaar hierover bevraagd en ‘in kaart gebracht’. Dit alles met de
bedoeling dat er een gezamenlijke actie uit deze persoonlijke gegevens
voortvloeit.
Madelien Krips
Projectgroep Vluchtelingenvrouwen 50+
De doelstellingen van deze relatief kleine projectgroep zijn vastgelegd in het
Werkplan 2011 – 2012 van de WOUW. Nog steeds is deze groep één van de vier
speerpunten van WOUW.
In het verstreken jaar 2012 heeft deze groep minder activiteiten kunnen ontplooien:
de contacten met de Vluchtelingenvrouwenraad, VVR, zijn in 2012 moeizaam
verlopen, mede doordat deze organisatie geen subsidie van de overheid meer
ontvangt. Incidentele contacten die de Projectgroep met andere organisaties van
vluchtelingenvrouwen en migrantenvrouwen en met het Speerpunt Emancipatie,
SPE, hebben weinig concreets opgeleverd.
De geplande themamiddag “Getekend Leven” waaraan de VVR en organisaties voor
migrantenvrouwen zouden deelnemen is twee keer uitgesteld. Mogelijk kan die in de
toekomst alsnog plaatsvinden.
Redenen voor de stagnerende ontwikkeling in contacten met bovengenoemde
organisaties zijn o.a.: het stopzetten van de subsidie door de overheid, aanzienlijke
verschillen in cultureel opzicht en ernstige taalproblemen.
De Projectgroep heeft verschillende pogingen gedaan om via gesprekken met
bestuursleden van de VVR te komen tot werkbare afspraken wat samenwerking
betreft. Ze hebben weinig opgeleverd, gezien de precaire financiële situatie van deze
vrouwenorganisatie. De VVR- bestuursleden worden door veel
vluchtelingen/migrantenvrouwen benaderd vanwege acute levensproblemen, terwijl
er voor deze hulp slechts twee middagen per week beschikbaar zijn.
De Projectgroep is echter wel een themamiddag aan het voorbereiden over
Integratie en ouder worden in Amsterdam. Deze zal waarschijnlijk in 2013
6

plaatsvinden. Daartoe worden er contacten gelegd met docenten van de Stichting
Interculturele Participatie en Integratie, SIPI. Hier worden inburgeringcursussen
resp. lessen Nederlands gegeven. .
De Projectgroep heeft zich te eenzijdig gericht op de VVR.
Gezien de huidige situatie waarin de Projectgroep verkeert, denken de leden ervan
na over benadering van andere vluchtelingen-en migrantenorganisaties voor 50+
vrouwen om tot samenwerking te komen
Het is de Projectgroep er alles aan gelegen, dat deze ook in 2013 kan doorgaan met
werken aan contacten met 50+migranten- en vluchtelingenvrouwen die in Nederland
zijn komen wonen.
Dineke Klijnsmit
Projectgroep Wonen
Januari: Subsidieaanvraag haalbaarheidsonderzoek geschikt maken leegstaande
scholen voor ouderenhuisvesting. Dit zowel technisch als financieel. Contact
opnemen met behandelend ambtenaar. Doel gesprek met wethouder en
trekkersgroep (best. Wonen). Praten met Judith Codrington (kantorenloods) Brief
sturen betreffende vrijkomend vastgoed. Voornemen: persconferentie beleggen
i.s.m. de O.O.A. Onderwerp: zorgelijke ontwikkelingen in wonen voor ouderen.
Februari: Saar Boerlage schrijft een pleitnota. Doel:onderbouwing van haar
stellingname t.a.v. afwijzing subsidieaanvraag haalbaarheidsonderzoek. (hoorz. 13
mrt. ’12). Streven naar (nog meer) samenwerking met o.m. Krasse Knarren,
Oosterkerk, Noorderzon, en Pensioenfondsen. Maart: Inspreken op hoorzitting (13
mrt ’12) i.v.m. afwijzen Saar’s pleitnota door gemeente. Subsidie niet bedoeld voor
inhuren vakkrachten. Diversiteitsidee en bedrijven: trekkersgroep bekijkt mogelijke
verbinding tussen Eigenwijs met Leegstand i.o. en bedrijfsmatige huurders.
April: Blog in handen Mia Fiedeldij Dop. Domeinnaam vastleggen, voornemen
wijziging kop.
Mei: Eerste vergadering Eigenwijs met Leegstand (EWmL) op 8 mei ’12.
Juni: Scheiding projectgroep Wonen en Eigenwijs met Leegstand: allen blijven aan
beide groepen deelnemen. Domotica (elektronische ondersteuningsmiddelen). Alert
zijn of aanvragen bewoners van verzorgingshuizen inderdaad worden gehonoreerd.
Verzoek aan d.b. WOUW Truus Baaij als verbindingsvrouw te accepteren.
Juli. WOUW–bestuur akkoord.
Augustus: Dolce far niente.
September: Aandachtspunt ontkoppelen wonen en zorg binnen zorgcomplexen.
Oktober: Protest tegen mogelijk intrekken huursubsidie Pakhuis de Zwijger.
November: Overleg met ambtenaren Dienst Wonen Zorg en Samenleven.
Voorbereidingsgroepje bespreekt notitie genaamd “ Tekort aan mogelijkheden om
passende woonruimte voor (hoog)bejaarden te vinden. “ 21 nov. ´12 overleg met
wethouder Ossel en ambtenaren Dienst Wonen Zorg en Samenleven. Wonen brengt
in notitie van Saar Boerlage en brief van CSO (koepel ouderenorganisaties) aan de
Tweede Kamer d.d. 2 juli ´12. Gemeentelijk aandachtspunt scheiden van wonen en
zorg uit het regeerakkoord. WOUW speerpunt, aandacht voor buurtgebondenheid
i.v.m. eenzaamheid en ondersteuning bij verhuisbereidheid. Ook leegstaande
panden komen ter sprake.
December: 29nov. ´12 overleg met ambtenaren ouderen huisvesting–beleid.
Onderwerp. zorgzwaarte-pakketten. Wonen waarschuwt dat door scheiden wonen en
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zorg aanleunwoningen v.w.b. zorg van het verzorgingshuis worden losgekoppeld.
Gevolg geen extra veiligheid meer voor bewoners aanleunwoningen.
Toewijzingsbeleid aan senioren, met geschiktheid voor doelgroep wordt nauwelijks
rekening gehouden. Snellere beslisser krijgt voorrang, indien een oudere niet op
korte termijn beschikbaar is. Wonen pleit in voorkomende gevallen voor een
voorziening. Betreft steun aan oudere bij zowel besluitvorming als verhuizing.
Verhuizen uit voorzorg. Dit is een punt uit de WMO – nota waarvoor geen
maatregelen voorhanden is. In de nota worden oplossingen aangedragen zoals, de
verantwoordelijkheid van de ouderen zelf.
Truus Baaij
Projectgroep Welzijn en zorg
Januari: De projectgroep Wonen en Zorg werkte nauw samen met
cliëntenverenigingen zoals NOAR en Cliëntenbelang Amsterdam.
Februari: Huisartsen zouden onwillig zijn om naar specialisten door te verwijzen.
Desgevraagd door Welzijn en zorg. bericht de Amsterdamse huisartsenvereniging:
”In principe weigeren huisartsen doorverwijzing niet.” Kwestie niet toelaten eigen
huisarts van cliënt door verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. Reactie
verpleeg- en verzorgingshuizen:”Behandeling door verpleeghuisarts heeft, vanwege
de specialisatie, de voorkeur. Laat evenwel recht cliënt op eigen huisarts onverlet.”
Reactie hospice: ”De huisarts wordt ingeschakeld als het moment van sterven daar
is.”
Maart: Via NOAR contact opnemen met Achmea. Doel: gezamenlijke
themabijeenkomst over griep en blaasontsteking. Andere actie: de telefooncirkel
t.b.v. vereenzaamde (WOUW) vrouwen, mits door hen gewenst.
April: Zorgpunten (gemeentelijke) bezuinigingen en ontkoppelen van wonen en zorg
in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Mei: Aanwezig bij themabijeenkomst van cluster Ouderen (CBA) en Achmea.
Onderwerp: consument en zorgvraag.
Juni: Aanwezig bij bijeenkomst in Boekmanzaal voor (alleenstaande) ouderen.
Aanwezig bij ouderenmarkt in Zuidoost georganiseerd door ouderennetwerken VUmc
en AMC.
Juli: Promotieonderzoek Rosalie Metze naar eigen ervaringen van bewoners in
verpleeg- en verzorgingshuizen. Vergelijkingsmateriaal interview WOUW – vrouwen
door leden focusgroep. (onderdeel W.&.Z.)
Augustus: Uitrusten.
September: Als krachten afnemen. Onderzoeksproject in NPO – kader. Deelnemers:
Twee WOUW – vrouwen, Hogeschool van Amsterdam en Eigen Krachtcentrale.
Oktober: Houden Oude Wijven het heft in eigen handen. Interwiev met vijf tot zes
oude WOUW – vrouwen. Vooraf toestemming vragen en uitleg geven, gesprekken
zijn uiteraard vertrouwelijk. Financiën: voor een eenvoudig geschriftje en bijeenkomst
is mogelijk binnen de WOUW geld beschikbaar. Buiten de WOUW geld zoeken voor
grotere zaken als film en manifestaties. Afwijzing gemeente subsidieaanvraag maken
film af.
November: Aanwezigheid bij ouderenmarkt georganiseerd door ouderennetwerken
van VUmc en AMC.
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December: Wat oude WOUW – vrouwen ons leerden leggen wij vast door
schriftelijke verslagen, op band of film. Afspreken hoe we WOUW – vrouwen
informeren over wat we hebben geleerd. Bepalen of, en hoe, we met ervaringen naar
buiten treden. Boekje of film, dan wel een bijeenkomst bijvoorbeeld i.s.m. de
Hogeschool van Amsterdam.
Truus Baaij
Project Lesbo-Code
Vanuit de feminismegroep hebben enkele vrouwen het afgelopen voorjaar
meegedaan met de subsidierondes bij het SPE met speerpunt 5‘Zichtbaarheid van
Lesbische Vrouwen’. Ze hebben een startsubsidie gekregen voor het opzetten van
wekelijkse koffieochtenden
Binnen de Wouw zijn door dezelfde vrouwen twee goedbezochte themamiddagen
georganiseerd waarin aandacht werd besteed aan de plaats van lesbische vrouwen
binnen de Wouw, te weten op 22 februari en 17 oktober.
Eind april was er een locatie in Zuid gevonden, folders en affiches gemaakt, een
mailinglist opgezet, advertenties geplaatst en de koffieochtenden konden beginnen.
Na een langzame start is het een goedlopende activiteit geworden die in een grote
behoefte voldoet en nu al veel naamsbekendheid heeft.
Op verzoek van de directeur zijn we eind november in het Vrouwencentrum Vrouw &
Vaart met wekelijkse koffieochtenden in Nieuw West gestart, na eerst een interview
te hebben gegeven in de Westerpost, het buurtblad met allerlei nieuwtjes en dat veel
gelezen wordt.
Verder zijn we op verzoek van de vrouwen zelf zijn we in juni met filmmiddagen op
de zondag begonnen, met thee vooraf, en na de film een borrel met discussie en een
gezamenlijke maaltijd, waarvoor iedereen wat meeneemt.
Voor de PR was het noodzakelijk een website te maken. In overleg met het
Wouwbestuur hebben we er een combinatie van de website van de Wouw/LesboCode van gemaakt, betaald door de Lesbo-Code. In juni zijn opnames gemaakt voor
een film voor de subsidiegever, waarvan we twee korte DVD’s hebben laten maken.
Te bezichtigen op de website van de Lesbo-Code,www.lesbocode.nl
Omdat het eindresultaat van de website door het bestuur werd afgekeurd, heeft de
Lesbo-Code een Extra Algemene Leden Vergadering georganiseerd op 13
november. Na de presentatie stemde de meerderheid vóór de website zoals die door
deLesbo-Code was gemaakt.
Marjan Nieuwenhuis
OVERIGE ACTIVITEITEN
De Leesgroep.
Onze reeds lang bestaande leesgroep bestaat nu uit vijf vrouwen ; Riek van der
Poort, onze vroegere contactvrouw, moest zich om gezondheisredenen terugtrekken.
Wij komen eens in de maand op maandagmiddag bij elkaar en bespreken dan het
door ons gekozen boek. Boeken die wij in 2012 besproken hebben zijn o.a.:
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De Stiefmoeder van Renate Dorrestein. Het thema is de positie van een kinderloze
vrouw en de gezinsrelaties. Het Diner van Herman Koch. Dit handelt over de
verhouding van twee echtparen met hun opgroeiende kinderen.
De Wandelaar van Adriaan van Dis. Over een eenzame oudere man in Parijs.
Italiaanse schoenen van Henning Mandell. Oudere man keert terug naar een vrouw
die hij in de steek liet.
Bij de keuze van een boek zoeken wij wel naar een boek waarin de situatie van de
vrouw centraal staat, zoals bij De Stiefmoeder. Soms kijken wij in de eerste plaats
naar het literair gehalte waarbij ons feministisch uitgangspunt niet naar voren komt,
zoals bij De Wandelaar. De gesprekken hierover zijn boeiend.
We hebben nog ruimte voor nieuwe leden.
Informatie bij: Cor van Parreren; telefoon:020 6245931.
De leesgroep "Vrouwen in andere culturen”
Deze groep komt 5 maal per jaar bij elkaar. Ditmaal behandelden wij:
Maria Dermout
De tienduizend dingen
Marie n'Diaye
Drie sterke vrouwen.
Hanaan As-Sjaikh Beirout Blues
Abdelkader Benali Bruiloft aan zee
Hafid Bouazza
Paravion
Karin Amatmoekrim Het gym.
De twee boeken van Marokkaanse schrijvers behandelden we samen.
Telkens weer weten deze boeken, handelend over vrouwen in geheel andere
situaties dan de onze, heftige en boeiende discussies uit te lokken.
We gaan dit jaar weer met veel enthousiasme verder.
Frederiek van Hunfeld
De Bijbelclub
Aan deze groep namen dit jaar 9 vrouwen deel die geïnteresseerd zijn in het
christelijk erfgoed, zoals verwoord in de Bijbel. De eerste dinsdag van de maand
komen zij bijeen in de WOUW-ruimte o.l.v. Wil Bots. Het bekijken van de rol van
vrouwen in dit boek blijft het belangrijke uitgangspunt.
We begonnen dit jaar o.a. met de ervaringen van de zusters Maria en Martha in het
Nieuwe Testament. Het verhaal van Eva uit Genesis werd vergeleken met het
apocriefe verhaal van Lilith. Andere vrouwen kwamen ter sprake, zoals de rol
gespeeld door de dochters van Lot en die van de dochter van Jefta, die haar vader
houdt aan zijn belofte om het eerste wat uit zijn huis hem tegemoet treedt te offeren.
Dat bleek deze dochter, zijn enig kind, te zijn. Vanaf oktober lezen we het boek
Lucas, dat behoort tot de synoptische evangeliën. Je kunt het samen met Mattheus
en Marcus lezen. Wel neemt Lucas soms een andere route om Theophilus, aan wie
hij het verhaal vertelt, duidelijk te maken dat hij als niet-besneden bekeerling er toch
helemaal bij hoort.
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Ada Beens
Eetgroepen
Er zijn twee eetgroepen, waarvan de coördinatoren zijn:
Cor van Parreren: 020-6245931 en Virry de Vries Robles: 020-6428291
ALGEMENE BIJEENKOMSTEN EN ONTMOETINGEN BINNEN EN BUITEN
WOUW

In januari trok de Nieuwjaarsbijeenkomst veel WOUW-leden en genodigden.
Op 13 februari 2012 was WOUW vetegenwoordigd bij de uitreiking van de Cordaid
Stimuleringsprijzen. De uitreiking was georganiseerd ism WOMEN Inc. in Pakhuis de
Zwijger
WOUW was aanwezig bij elk huurdersoverleg dat Clientenbelang Amsterdam,
verhuurder van onze werkruimte, eens per kwartaal georganiseerd heeft.
WOUW was actief tijdens de drie bijeenkomsten die het SPE (Servicepunt
Emancipatie) in het voorjaar georganiseerd heeft.
WOUW-leden deden mee aan verschillende bijeenkomsten ter gelegenheid van de
Internationale Vrouwendag op 8 maart.
WOUW was mede-organisator van een bijeenkomst waarbij de inkomenssituatie van
‘ouderen met alleen een AOW-uitkering’ besproken werd met gemeenteraadsleden.
Op 4 juni in de Boekmanzaal.
Er was extra vertegenwoordiging van WOUW toen OOA de zgn ‘carousselplannen’
besprak. Dat zijn de plannen voor het instellen van netwerkenouderenzorg in de
stadsdelen om de onderzoeksresultaten (gefinancierd door Zonmw) per stadsdeel in
de praktijk te brengen.
Tevens was WOUW extra vertegenwoordigd op de door het OOA belegde
bijeenkomst over de aanstaande opheffing van stadsdelen in Amsterdam. Dit zal
‘uitdagingen’ met zich meebrengen voor de belangenbehartiging door burgers, o.a.
ouderen.
Vanaf september nam een aantal WOUW-leden deel aan het onderzoek naar de
leefomstandigheden in Amsterdamse verzorgings- en verpleeghuizen. Dit door het
CBA geïnitieerde onderzoek duurde enkele maanden. Van de 15 deelnemers aan dit
onderzoek waren er vijf WOUW-lid.
Op 17 oktober vond de themabijeenkomst ‘Lesbisch binnen de WOUW’ plaats.
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WOUW was met enkele leden extra vertegenwoordigd op de bijeenkomst van
Clientenbelang Amsterdam (CBA) op 29 oktober, waar o.a. de relaties tussen
lidorganisaties en CBA besproken werden.
WOUW is regelmatig tegenwoordig op bijeenkomsten georganiseerd door Women
Inc. O.a. toen verslag werd gedaan over de uitkomsten van de Amsterdamse
Gezondheidsmonitor (AGM). Uit de resultaten bleek dat de gender-ongelijkheid op
het gebied van gezondheid nog steeds schrikbarend groot is.
Er is geregeld contact tussen WOUW en de Hogeschool van Amsterdam,
Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Het betreft de zes-wekelijkse vergaderingen
van het Extern kernteam ZonMw dat het onderzoek naar de Eigen Kracht
conferenties door ouderen begeleidt; de voorbereiding van een discussie over
zelfbeschikking, met zeer oude vrouwen; en bijdragen in workshops en
lesprogramma’s.
In november vond de eerste WOUW-salon plaats, georganiseerd in samenwerking
met Akantes. Dit is een gelegenheid voor informele ontmoetingen tussen leden en
niet-leden.
EXTERNE RELATIES MET OUDERENORGANISATIES
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
Het jaar 2012 is het laatste jaar van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
dat door ZonMw gefinancierd werd. Hiermee is een eind gekomen aan de
financiering van de netwerken-ouderenzorg die bij de acht medische faculteiten in
Nederland waren ondergebracht. In Amsterdam was dat bij het AMC en het VUmc.
De formele betrokkenheid van WOUW met beide netwerken-ouderenzorg is
daarmee, na het contract van vier jaar, afgelopen. De financiering van de
onderzoeken in het kader van NPO loopt nog wel enkele jaren door, tot zij zijn
afgerond.
De volgende fase betreft de implementatie van de onderzoeksresultaten in de
praktijk, waaronder die van het AMC en het VUmc. In 2012 zijn daarvoor plannen
gemaakt. De ouderen, onder wie vele WOUW-leden, hebben hierover meegepraat
en zij hebben deelgenomen aan bijeenkomsten om te komen tot netwerkenouderenzorg in de stadsdelen. Het is de bedoeling dat ouderen hierin blijven
participeren. De organisatie van deze participatie ligt bij de Ouderen Advies Raden
(OAR-en).
Er zijn twee kennismarkten geweest in het AMC en VUmc waaraan ouderen hebben
deelgenomen.
De werkgroep Ouderenzorg en welzijn van de OOA (Overleg Ouderenorganisaties
Amsterdam) is driemaal bijeengeweest voor scholing en coördinatie. Ook hier zijn
meerdere WOUW-vrouwen actief.
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Het onderzoek naar de uitvoering van Eigen Kracht conferenties (EKc’s), dat door de
Hogeschool van Amsterdam wordt uitgevoerd, heeft een wijziging ondergaan. Ekc’s
met ouderen gaan gewoon door. Maar het onderzoek is uitgebreid naar een
vergelijking met andere methoden om sociale netwerken van ouderen te activeren.
Deze wijziging in het onderzoeksplan wordt niet meer door ZonMw gefinancierd.
Mia Fiedeldij Dop
Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA)
Wouw streeft er naar om de belangenbehartiging van oudere Amsterdamse vrouwen
samen met andere ouderenorganisaties aan te pakken. Dat lukt uitstekend in het
OOA en met veel plezier was ik in dat overleg de afgevaardigde van WOUW.
Het OOA richt zich voornamelijk op het verbeteren van het gemeentelijke beleid t.a.v.
koopkracht, wonen, vervoer, gezondheidszorg en welzijn/wmo-voorzieningen.
Het OOA heeft in 2012 de nadruk gelegd op de toenemende armoede die mede door
het beleid van de gemeente extra zwaar aankomt bij de Amsterdamse 65 plussers.
De gegevens zijn schokkend. Van de oudere alleenwonende Amsterdamse vrouwen
had in 2012 zo’n 30% een inkomen beneden de armoedegrens. (terwijl dat een jaar
eerder 27% was).
Het OOA heeft op 4 juni 2012 in de Boekmanzaal op het stadhuis de situatie van alle
65 plussers met een laag inkomen naar voren gebracht en heeft ook daarna niet stil
gezeten. Resultaten: Er is door de gemeenteraad besloten om 1,5 miljoen euro meer
te besteden aan armoedebestrijding bij de 65 plussers. Ook is er beloofd om nog dit
jaar voor deze minima het gratis openbaar vervoer in Amsterdam in te voeren. Er is
bovendien nu een betere verstandhouding met diverse wethouders en het OOA is
uitgegroeid tot een hechte organisatie van alle wat grotere ouderenorganisaties:
ANBO, PCOB,KBO,NOAR,WOUW en NOMA.
Het OOA heeft in 2012 (net als in de jaren daarvoor) zich ook ingezet voor de kansen
die het Nationaal Programma Ouderenzorg biedt. De door VU mc en AMC
georganiseerde kennisoverdracht-bijeenkomsten werden door een flink aantal
WOUW-leden bezocht. Naast ondergetekende heeft Mia Fiedeldij Dop aan het
overleg over gezondheidsverbeteringen een belangrijke bijdrage geleverd.
Saar Boerlage
De Vereniging Clientenbelang Amsterdam.
WOUW is lid van deze vereniging en heeft een zetel in het Cluster Ouderen.
De samenwerking tussen het Cluster Ouderen en de directie en het bestuur van de
vereniging is in 2012 steeds moeizamer geworden. VCA vindt zich zelf DE
belangenbehartiger van erg veel Amsterdammers waaronder ook de (kwetsbare)
Amsterdamse ouderen, terwijl de ouderenorganisaties, het VCA daartoe geen
mandaat hebben gegeven. Er is het verwijt dat VCA in 2012 net als in eerdere jaren
menige verklaring over een voor ouderen belangrijke kwestie zonder overleg met het
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Cluster Ouderen verzonden heeft. Een ander minpunt is het feit, dat VCA de
lidorganisaties geen service of ondersteuning meer geeft, terwijl die organisaties wel
gegevens en deskundigen dienen te leveren zodra VCA dat vraagt.
In 2012 heeft ondergetekende zich voor VCA niet vaak meer ingezet. Andere zaken
kregen bij mij prioriteit. Het ergert mij bovendien, dat VCA zo kritiekloos in besloten
bijeenkomsten het door de gemeente uitgestippelde beleid volgt en dat de
lidorganisaties van andere clusters zich vaak daarbij neerleggen. Het Cluster
Ouderen is gelukkig de uitzondering op de regel. Wij blijven onze eigen prioriteiten
stellen en de ouderen richten zich onafhankelijk van VCA zonder aarzeling direct tot
de betreffende instantie, hetgeen de belangenbehartiging ten goede komt, maar de
relatie met het VCA nog meer doet verslechteren.
Echter: positief ben ik voor als nog over het onderzoek dat door de ‘bestuursambitie’
via VCA verricht is in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen. Een aantal WOUWvrouwen heeft meegedaan en zij hebben zodoende de kans gekregen om diverse
instellingen te bezoeken.
Tenslotte: sinds kort bezet Truus Baaij de WOUW-zetel in het Cluster Ouderen.
Saar Boerlage
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WOUW Amsterdam
Netwerk maatschappijkritische 50+ vrouwen

Er is een land waar vrouwen willen wonen ...
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen
Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien,
’s werelds raadsvrouw zijn
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbreiden
Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn.
Joke Smit, 1974

Toegevoegd couplet door WOUW
Er is een stad waar oude vrouwen willen wonen ...
Voorzien van geld en goed,
En zorg op maat wanneer dat moet
Er is een stad waar oude vrouwen willen leven ...
Waar jong en oud saamhorigheid beleven
En waar het goed en veilig toeven is.
Er is een stad waar oude vrouwen willen dromen ...
Waar welzijn en respect gaan hand in hand
Waar iedereen haar eigen inzet geven kan:
Die stad heet Amsterdam!
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De doelstellingen van WOUW Amsterdam
De vereniging heeft ten doel:
VERBETERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN 50+ VROUWEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Verbetering van de maatschappelijke positie van 50+ vrouwen
Meer invloed en inspraak verkrijgen voor 50+ vrouwen bij beleidsinstanties
Bevorderen van positieve beeldvorming van 50+ vrouwen in de maatschappij
Zichtbaar maken van de kracht en ervaring van vrouwen
Elkaar steunen bij werk en activiteit
Samen de positieve kanten van deze levensfase ontdekken

(Uit de statuten, artikel 2)

Verantwoording van de bijdragen aan dit jaarverslag 2012
Dit jaarverslag biedt een overzicht van alle activiteiten waaraan WOUW-leden in
2012 hebben deelgenomen.
Het is bedoeld voor leden van WOUW, belangstellenden en verwante organisaties
Het jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
WOUW. De huidige bestuursleden hebben allen bijgedragen aan dit jaarverslag, te
weten: Eeva Kriek-Tuovinen, Ita Muller, Truus Dekker, Truus Baaij, Wil Merkies.
Overige bijdragen zijn geschreven door Madelien Krips, Dineke Klijnsmit, Truus
Baaij, Ada Beens, Cor van Parreren, Frederiek Hunfeld, Mia Fiedeldij Dop, Saar
Boerlage

Dit is een uitgave van WOUW Amsterdam, Plantage Middenlaan 14, 1018 DD
Amsterdam. Tel. 020 752 51 92; e-mail: wouw.amsterdam@gmail.com
Bankrekeningnummer: 445738
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