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Mobiliteit Wonen

Lezing over 
historie kermis
NIEUW-VOSSEMEER - Journa-
list/schrijver Paul Spapens geeft 
donderdag 6 september op uit-
nodiging van heemkundekring 
Ambachtsheerlijkheid in Nieuw-
Vossemeer een lezing over de ge-
schiedenis van de kermis. Spapens 
is gespecialiseerd in het immateri-
eel erfgoed van Noord-Brabant en 
publiceerde hierover al meer dan 
veertig boeken. De lezing wordt 
gehouden in gemeenschapshuis 
de Vossenburcht aan het Plein 1 
februari 1953 en begint om 19.30 
uur. Leden kunnen gratis komen 
luisteren, niet-leden betalen drie 
euro entree.

Rikken en jokeren
KBO Welberg
WELBERG - KBO Welberg houdt 
dinsdag 4 september een rik- en 
jokermiddag in zaal de Wellse 
Vaert (Kapelaan Kockstraat 55). 
Kaartliefhebbers zijn daar vanaf 
13.00 uur welkom, vanaf 13.30 uur 
wordt er gespeeld. Iedereen heeft 
prijs en er worden ook boodschap-
pen verloot. De deelnamekosten 
zijn 2 euro per persoon.

DINTELOORD - Eén miljoen 
banen creëren in tien jaar tijd 
voor vrouwen op het platte-
land in India. Dat was vijf jaar 
geleden bij de oprichting de 
doelstelling van Women on 
Wings. Mede-initiatiefneem-
ster van de organisatie is Ma-
ria van der Heijden uit Din-
teloord. Ze is zeer verheugd 
met de aanwezigheid van 
prinses Máxima bij de viering 
van het eerste lustrum van 
Women on Wings op 17 sep-
tember in Austerlitz.

Thuis, op de Zuidzeedijk in Din-
teloord, vertelt Maria van der 
Heijden haar verhaal. Enthou-
siast, serieus, maar ook vrolijk. 
Een gedreven mens met compas-
sie en idealen. ,,Ik ben een boe-
rendochter, mijn ouders gingen 
werken toen ze veertien jaar oud 
waren. Zelf heb ik kunnen stude-
ren en begon met werken op mijn 
vierentwintigste. Mijn ervaring is 
dat je door onderwijs jezelf kunt 
ontwikkelen. Ik heb veel gereisd, 
in Zuid-Amerika, Afrika, Azië en 
sinds 2000 regelmatig in India. 
Een bijzonder land, India is écht 

anders. Dat land kent zulke grote 
verschillen. Een aantal rijke Indi-
ers tegenover heel veel arme men-
sen. Tweederde van de bevolking 
leeft onder de 2 dollargrens, het 
minimum. Die ongelijkheid raakt 
mij diep.’’
,,In 2006 nam ik samen met Ellen 
Tacoma (uit Leersum, red.) deel 
aan een uitwisselingsprogramma. 
Ook zij was al vaker in India ge-
weest en erg onder de indruk van 
dat land. Wij zagen het immense 
contrast tussen ons leven hier en 
dat van de vrouwen daar. Wij vat-
ten het plan op om te proberen 
zelf iets te doen aan de bestrijding 
van de armoede. De vrouwen in 
India maken prachtige dingen, 
maar de markt daarvoor is er niet 
altijd of is niet vanzelfsprekend. 
Door onze kennis op het gebied 
van marketing en communicatie 
en onze jarenlange werkervaring 
te delen willen we helpen daar 
duurzame banen te creëren voor 
vrouwen. Uiteraard met respect 
voor de culturele verschillen. Na 
gesprekken met diverse mensen 
zijn we in september 2007 begon-
nen.’’
Women on Wings begon bij de 
coöperatie Sadhna, een organi-
satie die vrouwen op het platte-

land rond Udaipur helpt om een 
eigen inkomen te verwerven en 
hun positie te verbeteren. Sadhna 
verkoopt handgemaakte produc-
ten van milieuvriendelijke katoen 
en zijde, zoals shawls, jurken en 
spreien, die behandeld zijn met 
natuurlijke verfstoffen. De vrou-
wen die voor de coöperatie bor-
duurwerk doen, werken thuis, wat 
het combineren met de dagelijkse 
zorg voor het gezin vergemakke-
lijkt. 
Women on Wings werkte met 
Sadhna aan nieuwe distributieka-
nalen en ontwikkelde het merk-
verhaal van de producten. Inmid-
dels werkt Women on Wings met 
vijftien verschillende Indiase be-
drijven.
Maria: ,,In totaal hebben we nu 
met die bedrijven 40.000 banen 
gecreëerd. Naast een klein Ne-
derlands team dat een vergoeding 
krijgt, hebben we vijftig Neder-
landse experts die zich belange-
loos inzetten voor onze organi-
satie, zoals productiemanagers, 
distributiespecialisten, financiële 
deskundigen en retail-specialis-
ten. Zij verbinden zich tijdelijk 
aan een Indiaas bedrijf en assis-
teren ter plekke of op afstand bij 
het opzetten of verbeteren van de 

bedrijfsinfrastructuur. Ook het 
bijsturen en opleiden van men-
sen krijgt hun aandacht. Regel-
matig bezoeken zij het bedrijf en 
daarnaast is er contact via de te-
lefoon, per mail of via Skype. In-
middels zijn we ook gaan samen-
werken met grote internationale 
bedrijven als Akzo Nobel, DHL, 
Ikea, Hyva. Zij financieren onze 
programma’s, hebben daar zelf 
ook belang bij, willen meer leren 
van zo’n land. Bovendien nemen 

steeds meer bedrijven hun ver-
antwoordelijkheid om een rol te 
spelen in de samenleving.’’
De resultaten van Women on 
Wings zijn zeer bevredigend. Met 
een, te verwachten, jaarlijkse ver-
dubbeling van het aantal banen 
zullen in 2018 een miljoen vrou-
wen werk hebben.

• Foto: Maria van der Heijden. 
Foto Martijn van Offeren/Visumar Fotoburo

Prinses Máxima bij eerste lustrum Women on Wings
Dinteloordse Maria van der Heijden helpt 
miljoen Indiase vrouwen aan werk

• WELBERG - Geen grote limou-
sine of open sportwagen voor 
Michael Huijgens en Annemiek 
Velthuizen. Nee hoor, het jonge stel 
koos op hun trouwdag voor een 
bakfiets als vervoermiddel naar 
de huwelijksvoltrekking. Toege-

geven, de 28-jarige bruidegom uit 
Welberg had zijn 26-jarige bruid 
’s morgens wel bij haar ouderlijk 
huis in Dinteloord opgehaald 
met een oldtimer. Maar ’s mid-
dag werd de weg naar landgoed 
Arcadia, waar de twee elkaar het 

ja-woord gaven, dus op de bak-
fiets afgelegd. In het gezelschap 
van familieleden en vrienden, 
van wie het merendeel zodoende 
ook moest trappen om op het fee-
stadres te komen. Een speciale 
reden voor het originele vervoer-

middel was er niet. Gewoon leuk 
en weer eens iets anders, vonden 
Michael en Annemiek. Hij werkt 
bij het Steenbergse installatiebe-
drijf Madri, zij was zweminstruc-
trice in de Knotwilg maar staat nu 
in Bergen op Zoom voor de klas op 
een basisschool. 
Foto John Nijssen©Steenbergse Courant

Op de bakfiets naar je bruiloft

Jubileumconcert 
Persi Swing 
Collection
STEENBERGEN - Dat het gaat swin-
gen zaterdagavond 22 september in 
de theaterzaal van ’t Cromwiel staat 
als een paal boven water. De Persi 
Swing Collection, de bigband van 
muziekvereniging Volharding, viert 
dan namelijk zijn tienjarig bestaan. 
Ter gelegenheid van dit jubileum 
treedt behalve de Persi Swing Col-
lection ook de enige echte Neder-
landse Michael Bublé Tribute Band 
op. Alle bekende hits van Michael 
Bublé, zoals Feeling Good, Home, 
Everything en Just haven’t met you 
yet, worden op indrukwekkende 
wijze vertolkt door het toporkest 
met in de hoofdrol zanger Robin 
van Beek. Het concert begint om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten à 10 euro zijn te 
koop bij Albert Heijn Achterberg, 
Primera De Gilles en Boekhandel 
Vermeulen, of via www.cromwiel.
nl.




