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VOORWOORD VAN HET COÖRDINATIETEAM

Ons eerste jaar zonder subsidie en zonder eigen ruimte hebben we goed opgevangen.
Het wijkcentrum d' Oude Stadt bood gastvrij haar ruimten aan.
Weliswaar is er geen eigen ruimte, p.c. en telefoonaansluiting, maar toch gaat het goed
met de aanloop en het contact via de gmail.
Een maandelijks vast punt is de koffie bij de Carrousel elke 22e van de maand ongeacht
op welke dag dat valt. De Carrousel aan het Weteringcircuit is 7 dagen per week open en
goed bereikbaar per tram.
We hielden ons actief bezig met de vernieuwing van de website onder leiding van Marjan
Nieuwenhuis. Zij houdt de website bij, zodat nu ook gemakkelijker wijzigingen kunnen
worden aangebracht. In december is een begin gemaakt met Facebook.
In dit verslag worden de activiteiten van de werkgroepen door henzelf
vermeld. De algemene onderwerpen die voor alle WOUW- vrouwen zijn bestemd, staan in het
algemene gedeelte. Vaak worden deze wel door de werkgroepen voorbereid.
Nieuwe donkere wolken zijn echter verschenen. Het wijkcentrum moet het pand verlaten
waarin ze heel veel groepen onderdak verlenen die geen subsidie meer krijgen van de gemeente.
Daarmee ziet het er naar uit dat we opnieuw onze ruimte verliezen. Met de vrijwillige medewerkers
van het wijkcentrum zullen we proberen de gemeente ervan te overtuigen dat daarmee veel

organisaties hun ontmoetingsplek kwijt raken en dat het echt noodzakelijk is om met elkaar
een nieuwe plaats in de binnenstad ter beschikking te stellen.
Ondertussen zijn verschillende WOUW- vrouwen al op zoek naar vervangende ruimte.
Een studente culturele antropologie heeft het plan opgevat haar eindscriptie te maken over oudere
vrouwen in Amsterdam. Daarvoor zal Puck Schulze een tijd meelopen met de WOUWbijeenkomsten. We zijn blij met deze aandacht voor ons en ons werk en hopen dat jongere vrouwen
geïnteresseerd zullen zijn in de ideeën van oudere feministische vrouwen.

ALGEMENE ZAKEN
Ontmoetingsruimten
Voor onze bijeenkomsten konden we gebruik maken van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.
Dat was een fijne oplossing na het verliezen van onze eigen ruimte en subsidie.
De feminismegroep maakte gebruik van de tuinkamer van Annet Haak.
Coördinatie
In de loop van het jaar stopte Eeva Kriek- Tuovinen met de coördinatiegroep wegens drukke andere
werkzaamheden. Binnen het team is een soort taakverdeling tot stand gekomen.
Madelien Krips treedt meestal op als voorzitter, Dini Eekhuis doet secretariaatswerkzaamheden,
Marianne Ketel is penningmeester, Saar Boerlage onderhoudt contacten naar buiten m.n. naar de
ouderenorganisaties.
Administratie
Het beheer van de e- mail wordt gedaan door Dini Eekhuis. Ze is daarin enige tijd bijgestaan door
Maria Verheggen, later opgevolgd door Hermien Don.
Financiën
Onder de onvolprezen leiding van Marianne Ketel en de welwillendheid van het wijkcentrum slagen
we erin het hoofd boven water te houden. Een nieuwe penningmeester is zeer wenselijk omdat
Marianne Ketel nog volop in het bedrijfsleven werkzaam is.
Website en Facebook
De website wordt bijgehouden door Marjan Nieuwenhuis. In december is een begin gemaakt met
Facebook.
Rondbrief
Naast regelmatige e-mails met informatie, wordt af en toe een rondbrief op papier gestuurd naar de
leden zonder e-mail. Zo proberen we ook hen op de hoogte te houden van wat er speelt in de
WOUW. Veel leden hebben e-mail waardoor informatie regelmatig kan worden doorgegeven.
Carrousel
Als vaste ontmoetingsmogelijkheid is er elke 22e van elke maand het kopje koffie in de
poffertjeskraam “de Carrousel” aan het Weteringcircuit. Dit groeit uit tot een gezellig samenzijn met
goede gesprekken vanaf half elf tot ongeveer twaalf uur.
Jaarvergadering
Deze werd gehouden op 9 mei 2016. Alle zakelijke beslommeringen werden daar geregeld.
Najaarsvergadering
Op 22 november 2016 werden de voornemens voor 2017 en de begroting gepresenteerd.
Ongewisse factor daarin is een onderkomen, als het wijkcentrum d' Oude Stadt gesloten wordt.

THEMABIJEENKOMSTEN

Maart: VLUCHTELINGENVROUWEN
Voorbereid door de feminismegroep m.n. door Brit de Jong en Jola Jakson, die actief zijn in
“vrouwen tegen uitzetting”. Een inspirerende bijeenkomst met aandacht voor vrouwen zonder
verblijfsvergunning. Dit gaf een nieuw élan voor de toekomst met het bewustzijn dat het nodig zal
zijn om wellicht opnieuw actief te worden in het feminiseringsproces.
Met als motto “Niemand is illegaal” vertelde Marjan Sax van “vrouwen tegen uitzetting”
indringende en soms ook heel tragische en hartverscheurende verhalen.
“Vrouwen Tegen Uitzetting” is een feministische actiegroep die zich al 20 jaar inzet voor vrouwelijke
uitgeprocedeerde asielzoekenden. Marjan Sax is ook een van de leiders van de ‘We Are Here’
vluchtelingen in Amsterdam, een groep van ruim 200 afgewezen asielzoekenden die inmiddels al
meer dan drie jaar van kraakpand naar kraakpand zwerft.
Het verslag van de themamiddag, inclusief het jaarverslag van VTU, 2015, en het uittreksel zijn op
de website te lezen.
Juni: BEELDVORMING
Hoe kijken anderen naar oudere vrouwen?
Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan willen regelen?
Dat waren enige vragen waarop we in deze bijeenkomst een antwoord probeerden te vinden.
Onderdeel was een creatief proces met plaatjes waaruit je kon kiezen en een couache kon maken.
Deze bijeenkomst werd voorbereid vanuit de groep welzijn en zorg; door Eeva Kriek- Tuovinen,
Truus Dekker en Dini Eekhuis..
Oktober: WOUW PLANNENDAG
Op 10 oktober vond een uitwisseling van plannen plaats door de themagroepen aan elkaar.
Daaraan gekoppeld werd ook de website vernieuwd. Kijk hiervoor op de website:
www.wouw-amsterdam.nl
ANDERE ACTIVITEITEN
DE DAPPERE PATIËNT cq “DE DAPPERE DOKTER”
Vier WOUW- vrouwen van welzijn en zorg hadden vooroverleg met de organisatie “1e lijn
Amsterdam” (ELA) over een te maken film over “op weg naar het levenseinde”.
Op 3/11 vonden de filmopnamen plaats .met Anneke Schmidt, Annet Haak , Dini Eekhuis en
Saar Boerlage. De film zal in het voorjaar klaar zijn voor vertoning. Dan zal het onderdeel uitmaken
van bijeenkomsten waarin ouderen en huisartsen worden opgewekt tijdig met elkaar te spreken
over wensen en bezwaren als het levenseinde in zicht komt. Deze film komt waarschijnlijk op de
website van Cliënten Belang Amsterdam en zal bij WOUW vertoond worden met een discussie.
BEZOEK AAN HELSINKI
Na het bezoek van een aantal jaren geleden o.l.v. Eeva Kriek- Tuovinen aan de feministes in
Helsinki en een tegenbezoek in Amsterdam, waren opnieuw een aantal WOUW- vrouwen op
bezoek in Villa Salin, het cursushuis van de Unioni. Zij kregen weer een hartelijk welkom en

een paar interessante dagen. De banden werden stevig aangehaald met Eeva als coördinator,
vertaalster en verbindende schakel.

ISLAM KURSUS
Deze cursus werd gegeven door Luuk Wieringa in gebouw “de Ontmoeting” in Geuzenveld.
Er waren vier bijeenkomsten in de periode van 1 november tot 13 december.
14 WOUW vrouwen namen deel.
De inhoud:
Bijeenkomst 1. oorsprong van de Islam, Geopolitieke en economische situatie
2. Koran, Politieke en religieuze situatie in de 6e eeuw.
3. Verschillende stromingen, DE islam bestaat niet. Er zijn veel varianten.
4. Ontwikkelingen in de 20e en 21e eeuw.
Het waren boeiende bijeenkomsten. Wellicht gaan we in de toekomst nog specifiek praten over
vrouwen in de Islam.

WERKGROEPEN

FEMINISMEGROEP
In het voorjaar heeft de feminismegroep zich vooral bezig gehouden met vluchtelingenvrouwen. Wat
doen al die beelden op tv met je, word je erdoor geraakt? Er leven veel angsten wanneer er wordt
gesproken over vluchtelingen en de standpunten zijn heel verschillend waar het gaat over (de
grenzen van) het toelatingsbeleid.
Een van de vragen was hoe wij als oudere feministische vrouwen kijken naar de rechten van
mensen die asiel zoeken en in het bijzonder naar de vrouwen onder hen.
We lazen een uittreksel van het boek ‘De rechten van anderen’ van Seyla Benhabib, 2000, een
Joods-Turks-Amerikaanse professor in de politieke wetenschappen en filosofie. De centrale, heel
actuele, vraag van haar betoog is: geven mensenrechten aanspraak op burgerrechten of zijn ze
alleen morele verplichtingen die zonder consequenties zijn?
Verder hebben we een themamiddag georganiseerd met als invalshoek ‘Asielbeleid en
Vluchtelingenvrouwen’. Hiervoor hebben we Marjan Sax uitgenodigd die actief is in de feministische
actiegroep ‘Vrouwen Tegen Uitzetting’ en de ‘We Are Here’ groep van ongeveer 200 afgewezen
asielzoekers. Het verslag van de themamiddag, inclusief het jaarverslag van VTU, 2015, en het
uittreksel zijn op de website te lezen.
In het najaar hebben we aandacht besteed aan het boek : ‘Vrouwelijke Filosofen’, een historisch
overzicht, onder redactie van Carolien Ceton, 2012. Deze keuze sluit aan bij de filosofische
artikelen die we hebben besproken in 2014 en 2015.
Elke bijeenkomst hebben twee vrouwen elk een filosoof uit het boek besproken die hun erg
aansprak. Aan de orde zijn gekomen: Henriet Taylor Mill, Unitarisme; Visioenen in verschillende
periodes uit het boek; Belle van Zuylen, Verlichting; Anne Louise Germaine de Staël, Salons. Zie
verslag op de website. In het voorjaar 2017 gaan we hiermee verder.
In het najaar is vanuit de feminismegroep een cursus van vier keer over de Islam georganiseerd
voor alle Wouw-leden, speciaal opgezet voor Wouw-vrouwen.
We zijn negen keer bij elkaar gekomen. We beginnen de vergaderingen meestal met ingekomen
stukken, mededingen, een rondje ‘goed en slecht’ om onze verontwaardiging over dingen te luchten
of om te delen wat we juist heel goed vonden. En we sluiten af met een gezellige borrel.
De coördinatie is in handen van Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.

STUDIEGROEP ECONOMISCH ZELFSTANDIG
De Studiegroep EZ is tweeledig. Ze houdt zich bezig met meningsvorming omtrent de economische
situatie vrouwen en alles wat daarop invloed heeft. Daarnaast richt ze zich concreet op de
wetgeving omtrent partneralimentatie met als inzet belangenbehartiging van vrouwen. Voor beide
activiteiten is een website opgezet met Facebook en Twitter die wekelijks met relevante informatie
wordt bijgewerkt op vrijdag. www.economischzelfstandig.nl De coördinatie is in handen van Marjan
Nieuwenhuis.
Wat betreft de initiatiefwet partneralimentatie kwam in september 2016 het advies van de Raad van
State en de reactie van de initiatiefnemers daarop. In de vaste Kamercommissie Veiligheid en
Justitie hebben zes partijen schriftelijke vragen gesteld. Half december zou de NOTA klaar zijn om
het wetsontwerp in de Tweede Kamer te bespreken.
Intussen zijn wij aan de slag gegaan om onze visie kenbaar te maken. Er is ingesproken op de
Algemene Leden Vergaderingen van de Nederlandse VrouwenRaad en een brief aan alle
lidorganisaties gestuurd. Vanuit de Expertgroep (de juristengroep) zijn verschillende artikelen
geschreven en een goede brief vanuit Vrouw & Recht. Vanuit de Wouw is een reactie geschreven
aan drie ministeries (V&J, OCW, EZW) en de desbetreffende vaste Kamercommissies. Naar
aanleiding van onze brief zijn we uitgenodigd voor een gesprek met een van de initiatiefnemers.
We hebben sterk de indruk dat deze gezamenlijke acties hebben geleid tot het uitstel van de
initiatiefwet partneralimentatie tot na de verkiezingen.

WERKGROEP WONEN
We waren met de groep een aantal keren onderweg. In april bezochten we de woongroep
ouderen op het W.G.terrein, waar ons lid Elisabeth Arentshorst woont. In augustus vond een
bezoek aan de Flesseman en Ali Slagt plaats.
In september maakten we gebruik van de mogelijkheid de Bijlmerbajes te bezoeken, die gereed
werd gemaakt voor de opvang van vluchtelingen;
In december gingen we op bezoek bij Vondelstede en Renée Kooperberg.
We namen ook deel aan het zomerproject van de werkgroep wonen van het Platform Ouderen
Amsterdam. Zij verzamelden informatie over de transformatie van verzorgingshuizen en
aanleunwoningen naar andersoortige huisvesting voor ouderen.
Er was contact met de gemeente over de invulling van een open stuk aan de Nieuwe
Uilenburgerstraat. WOUW diende een “zienswijze” in om een deel van de beschikbare ruimte te
bestemmen voor huisvesting van ouderen uit de binnenstad.

BIJBELGROEP
We begonnen onze bijeenkomsten met enkele spreuken uit het gelijknamige bijbelboek en lazen
daarna verder in het boek Prediker. Daardoor ontstonden er inspirerende gesprekken met
diepgang. Daarmee gaan we door! Een uitspraak van Wil Bots:
“Je moet de bijbel niet zien als een boek, maar als een bibliotheek met verschillende boeken.”

WELZIJN EN ZORG

De themagroep heeft 10 leden, waarvan gemiddeld 6 à 8 actief participeren.
Waar hielden we ons mee bezig:

Activering van de website Wouw; een nieuwe tekst werd gemaakt.
We maakten kennis met de kwartiermaakster van Wijkzorg Amsterdam Centrum.
We bezochten zieke resp. naar verzorgingshuis verhuisde leden.
Deelgenomen werd aan het Nationaal Programma Ouderenzorg- resp. VUmcbijeenkomsten over de thema’s Beter Oud Worden en De Dokter de Baas, we bezochten
een congres over Verouderen met Veerkracht ACA/VU en een symposium in het Willem
Dreeshuis (wegens sluiting).
Vertegenwoordiging en actieve betrokkenheid was er bij Age Friendly City
(Ouderenvriendelijke Stad).
We ontwikkelden ideeën over Verenigde Naties-vertegenwoordigster en hielden ons bezig
met vormgeving van welzijn en zorg in de in aanbouw zijnde Akropolis-toren op
Zeeburgereiland, alwaar een aantal leden gaat wonen.
Binnen de groep was er aandacht voor mantelzorg (mantelzorgers moeten meer betrokken worden
bij gesprekken over “hun patiënt” en professionals moeten beter naar beiden luisteren. Over dit
onderwerp bezochten we ook een bijeenkomst.
We bespraken een rapport van de huisartsen over de toekomst van hun beroep.
Zij zien drie scenario’s: 1. de opgelegde participatie- maatschappij; waarin mensen in groepen
gezondheidsafspraken maken. Daarvan maken de huisartsen deel uit.
2. De “do it yourself democracy”; iedereen doktert zelf en zoekt uit waar ze hulp zoekt.
3. Dr dollar date. Wie geld heeft, heeft toegang tot de gezondheidszorg.
Verder was er de film bij de 1e lijn Amsterdam (E.L.A.) zie ook bij Andere Activiteiten,
“de dappere patiënt” of “de dappere dokter’. Enige vrouwen van de groep namen deel aan de film.
Deze film zal in het nieuwe jaar worden vertoond met discussie.

De scheiding van Wonen en Zorg heeft onze specifieke aandacht. We delen de zorgen over
bezuinigingen in senioren-woon/zorgcomplexen.
De WMO-verordening die heeft geleid tot ongehoorde inkrimping van huishoudelijke hulp,
heeft geleid tot aandacht voor z.g. keukentafelgesprekken en zelfs tot een (voor
betrokkenen) gunstige gerechtelijke uitspraak.
We woonden een gemeentelijke WMO-bijeenkomst bij en waren betrokken bij het
aandragen van een vertegenwoordigster in de WMO-adviesraad (beleidsparticipatie) en
Cliëntenbelang.

BIJEENKOMSTEN MET EN BIJ ANDEREN
VROUWEN
Vrouwen van WOUW namen deel aan bijeenkomsten van Atria, Women Inc, en NVR.
Madelien Krips van het coördinatieteam werd geïnterviewd door OPZIJ.
OUDEREN
Bij de sluiting van het Willem Dreeshuis sprak Hedy d’Ancona over de ouderenzorg.
Het Symposium ouderenhuisvesting gemeente bracht een goede discussie met beleidssuggesties. Daarna gingen we uit eten met de groep wonen.
Gemeentelijke bijeenkomst eind augustus over WMO- beleidsparticipatie:
de gemeente wil één gesprekspartner, namelijk CBA (Cliëntenbelang);
de organisaties, mensen uit verschillende disciplines, willen maatwerk.
Grey Power: een serie lezingen over ouder worden bij de Vumc.
Binnen de WOUW was er onvrede over de technische benadering van seksualiteit.
We misten intimiteit. De hoogleraren praatten over hun ouders en daarmee over hun gevoel daarbij.
Het ging niet over ons, maar over hun beleving.
Onze ambitie is niet langer leven maar prettiger leven.
Wethouder Laurens Ivens kwam in juni praten over wonen van ouderen in de binnenstad,

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door en gehouden in het wijkcentrum d’Oude Stadt.
In de Platform Ouderen Amsterdam (POA ) werkgroep Wonen namen we deel aan de zomerklus:
bezoek aan verzorgingshuizen en aanleunwoningen: wat gebeurt er.
In juli bezochten we het Amstelhuis.
Oktober bracht ons naar Noord: naar Hildsven, zelfstandige ouderenhuisvesting en het Schouw,
“verzorgingshuis in ombouw”. We werden rondgeleid en bijgepraat door de voorzitter van de
clientenraad/ bewonerscommissie Van het Schouw, die zelf in Hildsven woont.
Ook in oktober namen we deel aan een bijeenkomst over diversiteit bij ouderen.
Een goed bezochte bijeenkomst in Zuid Oost, met veel ouderen in diverse kleuren.
De GG en GD organiseerde het in het kader van Ouderen Vriendelijke Stad.
CBA (cliëntenbelang): in maart in de jaarvergadering werd een beleidswijziging ingevoerd.
In het cluster ouderen ,waarin Dini Eekhuis participeert namens WOUW, kreeg vooral de
afstemming tussen CBA (kwetsbare mensen,ook ouderen) en participerende actieve ouderen
veel aandacht.
In het voorjaar verliet CBA de vestiging in de Plantage Middenlaan en op 24 oktober vond de
opening van de nieuwe vestiging plaats met een presentatie door Machteld Huber.
Twee leden van het coördinatieteam hadden een gesprek met CBA over de organisatie- en
beleidswijzigingen. De aanpak wordt thematischer en iedereen kan meedoen vanuit kennis,
deskundigheid en ervaringen.
Stedelijk overleg ouderenorganisaties huisvesting.
De afdeling huisvesting ouderen van de gemeente is een overleg gestart waarin organisaties die
zich met het wonen van ouderen bezig houden met de ambtenaren van gedachten wisselen
over de mogelijkheden in de stad om tot meer betaalbare woningen voor ouderen te komen.
WOUW- wonen doet aan dit overleg mee, omdat zij zich hiervoor al jaren beleidsmatig inzet.

ALGEMEEN
WOUW- vrouwen nemen deel aan o.a. stadsdorpen, vluchtelingenwerk, levenseindegroepen.
Individuele hulpverlening op vrijwillige basis.

