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Ab Harrewijn Prijs naar Vrouwen voor Elkaar
Het Deventer initiatief Vrouwen voor Elkaar
zet zich al 25 jaar in om de zelfredzaamheid
en persoonlijke ontwikkeling van vrouwen
verbeteren. Wekelijks wisselen vrouwen ervaringen uit en leren ze van elkaar. Dit jaar
won Vrouwen voor Elkaar de Ab Harrewijn
Prijs. Vrijwilligers Nuran Florissen-Kapikiran
en Fenny Hoekstra zien vrouwen opbloeien
tijdens de bijeenkomsten.

weken praten we bijvoorbeeld over
de gewoontes die we hebben rond
geboorte, huwelijk en dood. Over hoe
het vroeger ging en over hoe het nu
gaat.’ Fenny: ‘In het begin durft een
nieuwe deelneemster soms nauwelijks haar naam te noemen. Een paar
weken later zijn ze opgebloeid en
doen geanimeerd mee aan de ge-

Zelfredzaamheid verbeteren als doel

De prijs die Vrouwen voor Elkaar nu
heeft gewonnen, komt heel goed van
pas. Fenny: ‘Met het geld kwamen
we altijd precies uit. Voor projecten
vragen we subsidie aan en we hebben een netwerk van mensen die
ons belangeloos met bepaalde zaken
helpen. Binnen onze groep zetten de
vrouwen ook hun talenten in, zodat

Aan het einde van het gesprek
concludeer ik dat de beide dames als
vrijwilligers het werk van een opbouwwerker doen en dat het werk
precies bij hen past. Ze zijn nog
steeds enthousiast en hun ogen
glimmen als ze het hebben over hun
groep en de vele ideeën die ze nog
een keer willen uitvoeren. Zo vindt

‘Vrouwen voor elkaar is een reden om vroeg uit bed te komen’

Ina Scholma-Huisman
De uitreiking van de Ab Harrewijn
Prijs vond dit jaar door het coronavirus later plaats dan gebruikelijk.
De prijs wordt normaal gesproken
elk jaar uitgereikt op 13 mei, de
sterfdag van ds. Ab Harrewijn, nu
was de uitreiking begin september
GroenLinks verloor in 2002 in Ab
Harrewijn een gedreven volksvertegenwoordiger. Zijn hart ging uit naar
mensen aan de onderkant van de samenleving. Geen wonder dat de prijs
die naar hem vernoemd is, bestemd
is voor bijzondere initiatieven die
de onderkant van onze samenleving
Taart om de Ab
voor het voetlicht brengen. Dit jaar
Harrewijn Prijs
was het Nuran Florissen-Kapikiran
te vieren.
van het Deventer initiatief Vrouwen
Foto: Ina Scholma- voor Elkaar die de geldprijs van 5000
Huisman
euro won.
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Nuran Florissen-Kapikiran (foto: Ab Harrewijn Prijs)

Als ik over de galerij naar de flat van
Nuran loop, vallen mij ballonnen op.
Ze zijn inderdaad bedoeld om de
aandacht op haar voordeur te vestigen: ‘De buurvrouw heeft ontzettend
meegeleefd. Zij heeft mijn stukje
galerij versierd.’ Lachend voegt
Nuran eraan toe: ‘Laatst schrok ik
wakker van een ‘pang’. Een ballon
was geknapt.’

De jury van de Ab Harrewijn Prijs
prees Nuran om de initiatieven die
ze de afgelopen jaren ontplooide en
de vasthoudendheid die ze daarbij
toonde. Om haar heen staat een
hechte en veelkleurige groep vrijwilligers. ‘Het is een voorbeeld van het
opbouwen van een gemeenschap die
zich voor en met elkaar ontwikkelt’,
staat in het juryrapport.

Binnen is het feest met een hele
mooie taart. Die is ‘s ochtends
aangesneden op de bijeenkomst van
Vrouwen voor Elkaar. De versiering
rondom de taart weerspiegelt de
samenstelling van de multiculturele
groep. Op de kast in de woonkamer
staat het kunstwerk, de wisseltrofee
die bij de Ab Harrewijn Prijs hoort.
We concluderen dat het kunstwerk een paar uur in Rotterdam is
geweest, maar niet ver hoefde te
reizen. Het afgelopen jaar stond de
prijs bij Ilona Ordelman, coördinator
van ‘Bij de Halte’, ook een Deventer
initiatief. Nuran: ‘Vorig jaar las ik
in de krant dat zij de prijs gewonnen had. Dat heeft ons op het idee
gebracht.’

Behalve Nuran is Fenny Hoekstra
ook al jaren betrokken bij Vrouwen
voor Elkaar. Vorig jaar vierde de
groep het 25-jarig jubileum. Op mijn
vraag hoe nieuwe vrouwen zich ooit
thuis gaan voelen in zo’n hechte
groep, zegt Fenny: ‘Zij zijn juist van
harte welkom en dat laten we ze
merken. Nuran stapt altijd op ze af
en weet verbindingen te leggen. Zo
was er laatst een vrouw die vertelde:
‘Vrouwen voor Elkaar is voor mij de
reden om dinsdags vroeg uit bed te
komen.’

Diverse groep
In het programma van de groep is er
ruimte voor elke vrouw en voor elke
cultuur. Nuran: ‘Eén keer in de zes

sprekken.’ De groep bestaat uit zo’n
dertig vrouwen, afkomstig uit wel 27
verschillende landen. Nuran uit Turkije, Fenny uit Nederland en verder
vrouwen uit Hong Kong, PapoeaNieuw-Guinea, Cambodja, Bosnië,
Somalië, Ethiopië, de Molukken en
Indonesië, om er maar een paar te
noemen. Tijdens het eerste kwartier
van de inloop met koffie mogen de
vrouwen in hun eigen taal met anderen praten. Daarna is Nederlands
de voertaal.’ Fenny merkt op: ‘Nuran
hoeft maar één keer ‘goedemorgen
dames’ te zeggen en dan zijn ze stil.’

we de kosten laag houden. Maar door
corona komen er nu minder vrouwen,
zodat de bodem van de kas in zicht is
gekomen.’ Ze zijn dus zeker niet van
plan het gewonnen geld zomaar uit te
geven. ‘Een beetje vlees op de botten
kunnen we wel gebruiken.’ Nuran: ‘We
zijn zo blij dat we hebben gewonnen.
We hadden het nooit verwacht. De
andere genomineerden voeren ook
zulke prachtige initiatieven uit.’

het geld van de Ab Harrewijn Prijs
een geweldige bestemming bij
Vrouwen voor Elkaar. Een internationale groep vrouwen die onder de
bezielende leiding van Nuran en
Fenny allerlei activiteiten organiseren
en zich zo ontwikkelen om meer deel
te kunnen nemen aan de maatschappij.

Nuran FlorissenKapikiran bij de
uitreiking van
de prijs (foto: Ab
Harrewijn Prijs)

Onderwerpen
Moeilijke onderwerpen worden ook
besproken op de vrouwenochtenden.
Zo ging het een keer over de gemeenteraad en over de provinciale staten.
Een bezoek aan Den Haag en de
Tweede Kamer staat op het programma. Nuran: ‘We hebben de vrouwen
ook voorlichting gegeven over corona
en de maatregelen die getroffen
zijn. Dat gebeurt niet alleen op de
vrouwenochtenden, we gebruiken
ook e-mail en Facebook om belangrijke informatie over te brengen.’
Fenny: ‘Uit de groep kwam de vraag
hoe je kon weten of je zoon of je man
drugs gebruikt. Daarom hebben we
een ochtend georganiseerd met een
preventiemedewerker van Tactus,
een organisatie voor verslavingszorg.
Daar kon iedereen veel van leren.’
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