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 Afgelopen weekend hadden we elkaar getroffen op 5 februari op landgoed
Zonnestraal. Heerlijk om elkaar, veilig in de buitenlucht, weer te zien en samen
ons 90-jarige bestaan toch te kunnen vieren.

Een mooie start van onze maandelijkse Club Nieuwsbrief. Door de enorm leuke
reacties op onze Orange Nieuwsbrief in december '21, leek het ons passend om
hier een nieuwe traditie van te maken. Dit soort nieuwsbrieven gaan jullie elke
maand ontvangen, voorafgaand aan de Club-avonden. Hiermee ben je al op de
hoogte van onze activiteiten, en gebruiken we de tijd van samenzijn op de
avonden nog meer voor inspiratie & gezelligheid !

In deze Nieuwsbrief vind je een aantal mededelingen over ons lustrum, een
update over de twee gevluchte Afghaanse zusjes, onze projecten, over onze
Friendship link, over Lief & Leed en over Internationale Vrouwendag op 8 maart
aanstaande. Ook is er een aantal bijlagen. 

We wensen jullie veel leesplezier. En laat ons weten wat je van deze nieuwsbrief
vind, we doen dit graag samen met jullie!

                                                                         Yolande & Marian

LIEVE JARIGE SORORES, 

Door: Yolande & Marian namens het Bestuur  



Wat een mooie dag, met zon, een fris windje en
wel 21 Sorren die met elkaar vierden dat we 90
jaar bestaan. 
De Lustrum Commissie had een goed alternatief
bedacht ter vervanging van ons geplande
Weekend wat helaas door alle Corona
maatregelingen nog niet kon doorgaan. De
cupcakes waren heerlijk, de bomen koekjes van
Anita & Hanke gingen erin als koek!  
Kleine speech - over bomen, onze oorsprong en
de link naar wortels (roots) & de toekomst.
Symbolisch planten we deze keer een nepperd,
maar een echte Winterlinde herdenkingsboom
zullen we ergens dit jaar planten samen met het
Goois Natuur Reservaat. Waar & wanneer onze 90-
jarige boom komt, laten we tot weten! 

JUBILEUM 90 JAAR!  

Dank Lustrum Commissie voor jullie inzet voor
dit leuke en verantwoorde uitje. Bedank
gepensioneerde Boswachter Ben, die ons met
zijn hond Duuk begeleidde tijdens de
aansluitende wandeling en dank aan
Zonnestraal die dit faciliteerde.
Een mooie impressie van ons samenzijn,
kunnen jullie vast zien hier in deze video!

Soroptimisme in Hilversum al 90 jaar; en op
naar de volgende 10 met deze prachtige groep
geïnspireerde vrouwen. 

Hier vind je de video!

https://youtu.be/XrlpoZNNY-0
https://youtu.be/XrlpoZNNY-0


De zusjes van 23 en 19 jaar oud zijn in augustus uit
Afghanistan geëvacueerd en opgevangen in het AZC
in Zeist. Vanuit dit AZC zijn door Soroptimistclub
Utrechtse Heuvelrug al diverse vluchtelingen
geholpen en ook via hen kwam het verzoek om Saliha
en Mahlia te helpen. Kort geleden hebben ze een
woning toegewezen gekregen in Hilversum aan de
Brinkweg. Op 26 januari kwamen ze met hun kleren in
een paar vuilniszakken naar hun nieuwe huis. De
eerste noodzakelijke inrichting zoals laminaat op de
vloer en inrichting keuken en wasmachine etc. is
gedaan met hulp van hun taalcoach vanuit het AZC,
maar verder was er weinig geregeld. Kale boel dus.
Inmiddels is hun huis aardig ingericht en beginnen
allerlei zaken wat handen en voeten te krijgen. 

SALIHA & MAHLIA NOORI
Het is nog erg moeilijk voor ze om heimwee te bedwingen en zich voor te stellen hoe
het hier met hun leven nu verder moet. Nienke en Marjo zijn de voortrekkers van de
hulptroepen, een whattsappgroepje van leden draagt bij. 
Er gaan meer Afghaanse mensen uit Zeist naar Hilversum komen, 
dus spullen om een huis in te richten zullen nog wel weer welkom gaan zijn! 
Er kwam ook hulp uit onverwachte kant; een opdrachtgever van Marian uit
Birmingham (OTD - trainingsbureau) doneerde een aanzienlijk bedrag waar eerste
spulletjes mee konden worden aangeschaft. En Malikzai, de eigenaar van  de
DeltaMobile winkel op de Kerkstraat, bleek onze zusjes te kunnen helpen in hun
eigen taal. Mooi hoe we allemaal samenwerken om deze vrouwen , en straks ook
andere die gaan komen, hier in Hilversum-Nederland te laten landen. 



Internationale Vrouwendag 8 maart
aanstaande
Een voorstel om samen met clubs uit de regio:
Bussum en Gooise Meren iets te doen kwam te laat
binnen om nog iets te organiseren. Misschien
kunnen we volgend jaar wel iets samen doen.
Gekeken wordt nog of er in de regio een activiteit
plaatsvindt waar we nog bij aan kunnen haken.
ialer.  

MEDEDELINGEN  

Trees4Life 
We hadden onze jubileum viering al lichtelijk in het Bomen-thema
gevangen. Het Trees4Life project voor de vrouwen in Mali, zullen we
verder in dit jaar nog meer vorm geven. 
We starten dit op en de Programma Commissie is al druk bezig.  Er
staan wat zaken in de figuurlijke steigers, maar tijdens onze Club-
avond in maart zal de commissie ons iets meer vertellen hierover. 
Vast meer weten over Trees4Life, klik dan hier!

Friendship link met Club Bray
Wat betreft de Friendshiplinks is aan de club Bray een overzicht gestuurd van de
samenstelling van onze club. Verdere samenwerking wordt onderzocht. Club Wellington
stuurt haar nieuwsbrief van februari. (Bijlage)

Lief & Leed Commissie
De Lief & Leed commissie heeft met een aantal leden een “vinger aan de pols
contact”. In persoonlijk één op één contact wordt de band onderhouden en waar
nodig aanvullende steun gevraagd of informatie gedeeld. In de clubjes van 6 worden
de leden die we niet op de bijeenkomsten zien niet vergeten

Hanneke van Maanen - update van haar situatie 
Hanneke van Maanen is inmiddels verhuisd naar WHZ Prinsenhof in Leidschendam-
Voorburg voor revalidatie. Ze heeft inmiddels aan de arm van een verpleegster door
de gang kunnen lopen, haar rechter been werkt dus wel, haar rechter arm helaas
niet. Spraakvermogen is weer voor een groot deel terug. Annette probeert haar
telefonisch te bereiken.

Wintervergadering 12 februari aanstaande
Liesbeth & Marian gaan als afgevaardigden naar de online Wintervergadering. De
Statuten stemming is uitgestekld gezien het aantal amendementen dat is binnen
gekomen bij de Unie. Wil je hiervan o0p de hoogte blijven, check dan de Unie-site. 

https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/

