
Vrouwenforum
In gesprek met Josephine  “Noise and no voice”.

Het idee voor een Vrouwenforum kwam vanuit verschillende hoeken, uit 
diverse vrouwengroepen. Er zijn veel vrouwengroepen en er gebeurt van 
alles. Alleen vouwen weten dat niet van elkaar. Ze kennen elkaar niet. Bij 
toevallige ontmoetingen blijkt dan dat veel vrouwengroepen met dezelfde 
thema’s bezig zijn. De vraag uit vrouwengroepen kwam om elkaar beter te 
leren kennen. Te weten wat andere groepen doen en mogelijk van elkaar 
te kunnen leren. Maar hoe geef je zoiets vorm? Wat is de beste strategie?

Josephine kwam op een bijeenkomst van Rannet, een groot overkoepelend 
netwerk waar veel organisaties uit de Rwenzori bij aan gesloten zijn, denk 
aan RAC, Satnet, KRC etc.
Rannet zag wel een gat in hun activiteiten. Vrouwen zijn te weinig 
zichtbaar, maar zij wisten ook niet hoe dat aan te pakken. Zij spoorden 
mensen uit locale vrouwengroepen aan om te doen wat ze wilden doen. 
Zo zijn plaatselijke vrouwengroepen zich gaan organiseren en is het 
Vrouwenforum opgericht. Het Vrouwenforum is een eigen, onafhankelijke 
organisatie maar wel aangesloten bij het netwerk van Rannet. Daarmee is 
het Vrouwenforum gelijk een erkende organisatie die kan meeprofiteren 
van de mogelijkheden van Rannet. Vrouwenforum kreeg een 
kantoorruimte bij Rannet en een beetje geld om te starten.
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Het Vrouwenforum wil de kracht van alle vrouwengroepen bundelen maar 
wil ook dat vrouwenbelangen bij alle aangesloten organisaties van Rannet 
op de agenda komt. Vrouwenbelangen moet ene verantwoordelijkheid van 
alle organisaties worden.
Vrouwenforum vertaalt vrouwen empowerment als een manier om je stem 
te laten horen. Er zijn veel “stille”activiteiten. Dit moet meer naar buiten 
komen. Iedereen moet weten wat de vrouwen doen. Laten horen wat de 
vrouwen denken, doen en voelen. Laten zien waar de kracht van vrouwen 
zit. Empowerment betekent ook kunnen kiezen en besluiten wat je gaat 
doen. Weten wat je mogelijkheden zijn zodat je de beste kan kiezen en 
eigen beslissingen kunnen nemen. Ook weten dat je beschermd wordt 
door de mensen om je heen. Dat brengt uiteindelijk het geld binnen en 
geeft plezier.
Vrouwenforum werkt met een ontwikkelstrategie: gender action learning 
system. Een methode die van onderop start en waar het hele gezin bij 
betrokken wordt ook man en kinderen. Mannen hebben vaak ook geen 
stem. Ze roepen soms wel hard maar ook zij worden niet gehoord. De 
methode is gericht op samenwerking in de gezinnen.
Vrouwen leren eerst om hun situatie en positie te analyseren en hierop te 
reflecteren. Zo krijgen ze inzicht in hun situatie en mogelijkheden. Dan 
kunnen ze met hun man bespreken wat het beste voor het gezin is. De 
wensen liggen vaak ver uiteen. De man wil vaak veel drank of een auto 
kopen. De vrouw wil eerder een koe aanschaffen. Er is onvoldoende geld 
om alle wensen te vervullen. Dus samen praten en beslissen wat het beste 
voor het hele gezin is. Samen groeien en samen verantwoordelijk zijn voor 
het inkomen.

  

Het vrouwenforum start met het trainen van 4 vrouwen. Iedere vrouw 
traint weer 4 vrouwen enz.. De eerste vrouwen monitoren en coachen de 
andere vrouwen. Wanneer vrouwen dit in hun buurt kunnen doen werkt 
het fantastisch. Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen en ontdekken waar 
hun kracht zit.
Verslag: Tiny Koppens december 2008.
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