
     
 

 

De International Alliance of Women Board meeting  
van 8 tot 16 november 2016 in Victoria Falls Zimbabwe 

 
Deelnemers in Victoria Falls kwamen uit Nederland, Nigeria, Zimbabwe, Duitsland, 

Denemarken, Zweden, Zwitserland, Griekenland. In totaal 20 deelnemers met sprekers 

uit Zimbabwe, Canada en Zuid-Afrika. 

 

 

 
De IAW groep voor de vergaderruimte van het Victoria Falls Safari Lodge hotel 

 

Vergaderen en het ontmoeten van alle nationaliteiten schept een band. 

Deze Board Meeting was georganiseerd door de NGO Women Comfort Corner uit 

Zimbabwe door Rita Marque Mbatha en Glen Middlemost uit Harare in de Victoria Falls 

Safari Lodge te Victoria Falls, een plaats dichtbij de Falls. 

Op de website van de IAW komt het verslag van de board meeting. Hierbij een impressie 

van de meeting en het bezoek aan een NGO project 60 km vanaf Victoria Falls. 

 

De Meeting 

Reports waren verzameld in een boek, verzorgd door de chair van de Communications 

Lene Pind uit Denemarken. De voorzitter van IAW is Joanne Manganara uit Griekenland,  



 

 

zij startte met haar indrukwekkende “report”. Wat doet de IAW en welke contacten er 

zijn met agentschappen van de UN, met de UN-CSW, andere NGO’s, European Women 

Lobby, een nieuw Action Plan, de database, de registratie van IAW in het kanton Genève, 

verschillende statements die geschreven zijn en ondertekend zijn in samenwerking met 

andere organisaties. 

 

Zo hebben andere commissies, Affiliates en Associates ook hun rapporten in het 

handboek vermeld. 

De agenda die door de aanwezigen werd goedgekeurd werd afgehandeld. Daarbij was een 

agenda punt: wie wil Secretary-General (SG) en Treasurer tot en met het Congress in 

2017 in Cyprus worden. Ik werd gevraagd om SG te zijn. Ik heb deze functie aanvaard tot 

en met het eerstvolgende congres. Anje Wiersinga is in de commissie Financiën 

gekomen. 

Een nieuw logo voor IAW is goedgekeurd, daarvan krijgt iedereen bericht. 

 

In 2018 zal er een Board Meeting in Berlijn Duitsland georganiseerd worden door de 

Deutscher Frauenring. 

In 2019 is er nog geen uitnodiging voor een Internationale Meeting. Mijn voorstel is: kan 

het in Nederland? Vrouwenbelangen bestaat dan 125 jaar en er is 100 jaar 

Vrouwenkiesrecht in Nederland. Het zou een prachtig verjaardagfeest kunnen zijn met de 

aanwezigen van de IAW International Meeting.  

 

Bijdrage NGO’s 

Eén dag hebben wij sprekers gehoord van NGO’s en van het Parlementslid van 

Zimbabwe Ms Jessie F Majome, advocate en Parlementslid van een oppositie partij van 

Zimbabwe. 

Regeringen hebben mooie verhalen, maar de werkelijkheid is anders. 

De onderwerpen gingen over geweld tegen vrouwen, Gender Based Violence en over het 

project 60 km buiten Victoria Falls waar wij op de zaterdag op bezoek geweest zijn bij de 

Mukani Selfhelp Group. 

 

             
De presentatie en verhalen van vrouwen uit de Selfhelp groep Mukani 60 km van Vic Falls 

 

Deze vrouwen hebben een Seflhelp groep gevormd. Ze betalen 50 USD cent per week en 

daarvan steunen ze elkaar voor onderwijs, gezondheidszorg en handel. Het is een vorm 

van microkrediet als een vrouw een handel wil opzetten. Een boekhouding wordt 

bijgehouden.  

 



 

Ze hebben een school gebouwd met sanitaire voorzieningen die gescheiden zijn voor 

jongens en meisjes. Het onderwijs is voor de basis school. De kleinste kinderen hoeven 

niet ver te lopen naar school. Als ze ouder worden gaan ze naar de plaats Victoria  

Falls naar de middelbare school en later universiteit maar die is niet in Vic Falls. 

De groep woont bij elkaar, ze hebben een dorp gesticht waar gezinnen met kinderen 

wonen, maar ook alleenstaande vrouwen. Mannen worden ingeschakeld om te helpen. 

 

Gezelligheid en plezier  
Gezelligheid en plezier zijn heel belangrijk voor de afwisseling en het goede humeur. Een 

muzikale avond met eten, dans en muziek was georganiseerd door Women Comfort 

Corner en op een avond hebben wij de zon onder zien gaan op de Zambesi rivier en 

enkele dieren gespot. 

 

Op 8 november waren er verkiezingen in de USA. Trump is gekozen als nieuwe 

president. Hoe wordt de toekomst voor vrouwen? Zijn uitspraken in zijn campagne waren 

spraakmakend en IAW heeft een brief gestuurd met een reactie daarop. Zie de IAW 

website. 

 

Het was mijn eerste vergadering met de IAW. Ik heb het zeer positief ervaren en ik heb er 

leuke en waardevolle contacten aan over gehouden. Ik zal in de komende tijd mijn taak 

als Secretaris-Generaal zeer serieus nemen en ik hoop op een prettige samenwerking, 

daar heb ik alle vertrouwen in. 

 

Regina Smit 

Vrouwenbelangen 

Secretaris-Generaal International Alliance of Women. 

 

 

 

 

 

 
De beroemde watervallen in Victoria Falls Zimbabwe 


