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Vrouwen van Weesp staat als een huis
Alleen een eigen onderkomen ontbreekt nog
door Marieke van Veen
WEESP - Het gaat goed met de Vrouwen van Weesp. Met een uitgebreid
netwerk, boeiende bijeenkomsten
en uiteenlopende sociale activiteiten bereikt de organisatie iedere
maand weer nieuwe vrouwen. Het
voorjaarsprogramma 2011 werd
onlangs bij Achter ’t Vosje afgesloten met een grote picknick. “Onze
organisatie staat als een huis. Het
enige waar het nog aan ontbreekt,
is een eigen onderkomen”, lichten
Fahima Popal en Kitty Jong te midden van schalen vol Hollandse appeltaart en exotische hapjes toe.    
Terwijl de kinderen zich vermaken
in de speeltuin, stallen hun moeders – de Vrouwen van Weesp – de
veelal zelfgemaakte etenswaren uit
op de picknicktafel. De enorme variatie aan gerechten is een afspiegeling van de nationaliteiten die
binnen de stichting verenigd zijn.
Het gaat te ver om te zeggen dat de
aangesloten dames zonder Vrouwen van Weesp zouden verpieteren,
maar feit is dat zij zich dankzij de

stichting beter en sneller thuis voelen in onze stad.
Niet alleen maar hoofddoekjes
Rasechte Nederlandse Kitty Jong
woont sinds drie jaar in Weesp en
kwam vorig jaar in aanraking met
Vrouwen van Weesp. Inmiddels is
ze secretaris en verzorgt ze de pr.
Ze is al net zo bevlogen als voorzitter Fahima Popal. “Ik ontmoette

‘Dankzij de stichting
staan tientallen vrouwen
er in Weesp niet alleen
voor’

Fahima toen ik mezelf in het kader
van mijn eigen integratie had aangesloten bij het wijkoverleg NoordWest. Daar was ik niet helemaal op
mijn plaats. Maar op een dag stapte
Fahima binnen samen met Diana
Dastyar, penningmeester van Vrouwen van Weesp. Ik wist meteen ‘dit
is het!’ en sloot me bij hen aan. Dat

Ook de Meiden van Weesp krijgen een band met elkaar. Foto’s: Marieke van Veen

Picknicken doe je buiten, maar voor de overige activiteiten zou Vrouwen van Weesp graag een eigen onderkomen hebben.
heeft mijn sociale contacten en
kennissenkring enorm verrijkt.”
Jong is zelf nauw betrokken bij de
totstandkoming van de activiteiten, maar vooral dankzij de vrouwen die daarop afkomen worden
dat altijd leuke en boeiende bijeenkomsten. “Onze groep bestaat
uit tientallen leuke, slimme en
interessante vrouwen die allemaal
een eigen reden hadden om hun
thuisland te verlaten en hier een
nieuw leven op te bouwen. Dat is
nooit eenvoudig, en al helemaal
niet als je de taal nog niet machtig
bent”, verklaart Jong. De activiteiten gaan dan ook veel verder dan
gezellige theekransjes: “We proberen elk seizoen een goede mix van
laagdrempelige sociale activiteiten en uitdagende en prikkelende
bijeenkomsten op te zetten. Kijk

maar naar ons nieuwe programma,
dat in augustus van start gaat. Een
kleine greep: we gaan een stadswandeling maken, we gaan samen
hardlopen, oud-burgemeester van
Muiden Annemarie Worm - de Moel
verzorgt een lezing en er is een discussieavond over het moederschap
in Nederland in vergelijking met
het thuisland. Ondertussen lopen
de wekelijkse zwem-, computeren fitnesslessen ook gewoon door.
Kortom, het aanbod is enorm gevarieerd. De vrouwen kiezen zelf uit
wat bij hen past. De ene keer is het
heel druk, de andere keer is de opkomst wat lager.”
Eigen onderkomen
“De bijeenkomsten vinden meestal
plaats in de bibliotheek aan de
Oude Gracht”, vertelt Popal. “Daar

kunnen we zeker nog tot eind dit
jaar terecht. Dat we geen eigen onderkomen hebben, is echt een probleem. Daar zijn we al jaren mee
bezig, maar het komt maar niet van
de grond.” Ook kijkt het bestuur
reikhalzend uit naar de beschikking over de subsidie voor 2012.
Bezuinigingen
Jong: “Van alle kanten hoor je dat
het vanwege de bezuinigingen wel
eens behoorlijk tegen zou kunnen
vallen. Laten we hopen van niet.
Vrouwen van Weesp is weliswaar
geen grote, superprofessionele organisatie, maar daarom niet minder belangrijk. Door onze stichting
zijn vele tientallen vrouwen uit alle
windstreken met elkaar in contact
gekomen en staan zij er in Weesp
niet alleen voor.”

Bijna elke maand een nieuw boek over Bas en muis
door Marieke van Veen
WEESP - Het liefst zou Joep Fessl
zijn drie kinderen bij het naar bed
brengen een zelfverzonnen verhaal vertellen, maar verder dan ‘Er
was eens’ komt hij zelden. Zijn kinderen geven de voorkeur aan een
‘echt boek, mét plaatjes’. Dus kwam
de Weesper onlangs met een echt
boekje op de proppen, genaamd
‘Bas en muis, een onbewoond eiland’. Niet alleen zijn eigen kroost,
ook andere kinderen reageerden
enthousiast. Daarom komt er nu
elke zes weken een nieuw boekje
uit en heeft Fessl de smaak te pakken: “Nederland veroveren met Bas
en muis, dat is mijn doel”.

netische kwestie, denkt Fessl. “Mijn
vader vertelde vroeger de mooiste
verhalen en ik merk dat ik ze ook zo
uit mijn mouw schud. Ik werk onder
de naam FSSL Design als zelfstandig
architect en grafisch vormgever,
dus plaatjes bij een verhaal maken
is mij wel toevertrouwd. Ik bouw bij
elk verhaal een 3D-wereld, waarin
mijn kinderen op de computer kunnen rondwandelen en ik overweeg
ook om in de toekomst nog iets met
animaties te gaan doen.” Het tweede boekje is inmiddels uit, het heet
‘Bas en muis planten een zaadje’.

‘Mijn vader vertelde
vroeger de mooiste
verhalen en ik schud ze
De prentenboekjes over Bas en muis
ook zo uit mijn mouw’
zijn bedoeld voor kinderen van twee
tot zes jaar. “Eigenlijk is het meer
een tijdschriftje, dat elke zes weken
uitkomt en waar je je ook op kunt
abonneren. Van ‘Bas en muis, een
onbewoond eiland’ heb ik er 500
laten drukken. Ik krijg leuke reacties. De boekjes zijn los onder meer
te koop bij Primera de Hoek in Muiden en kinderboekhandel De Kleine
Prins in Weesp.
De gave om verhalen te verzinnen
die kinderen aanspreken is een ge-

Via de website www.basenmuis.
nl kunnen belangstellenden zich
aanmelden voor een abonnement
of de boekjes los bestellen. De boekjes kosten € 4,50 per stuk. Ook zijn
er op de site kleurplaten te vinden
en worden er nieuwtjes rond Bas
en muis vermeld. Zo valt er onder
meer te lezen dat Fessl op zaterdag
20 augustus komt voorlezen tijdens
het Spieringfestival in Muiden.

De kinderen van Joep Fessl kunnen niet genoeg krijgen van Bas en muis.
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