
Vanuit Stichting De KIM (Katholieke instelling voor 
maatschappelijke activering in Flevoland, Gelderland en 
Utrecht) is Mirjam Schuilenga als consulent betrokken bij 
een interreligieus en intercultureel vrouwenproject in 
Arnhem. Ze vertelt graag over de activiteiten die ze daar 
met de Arnhemse Wereldvrouwen twee keer per jaar 
organiseert.

Synergie en daadkracht
Mirjam: ‘We hebben zoveel plezier in onze veelkleurige 
kerngroep, ook al is die eigenlijk iets te klein. Er is zoveel 
hartelijkheid en synergie, dat geeft daadkracht. Iedereen pakt 
op waar zij het beste in is. Samen zetten we de schouders 
eronder en door onze diverse kwaliteiten voeden we elkaar.  
De een geeft een creatieve workshop, de ander formuleert 
stellingen waarmee we in de dialoog echt de diepte in kunnen.
Arnhem is een gepolariseerde stad. Maar wij willen de politiek 
zoveel mogelijk buiten onze activiteiten laten. We willen ons 
sterk maken voor het bonum comune, het goede voor allen. 
Om dat te bereiken kiezen we voor een luchtige aanpak, al mag 
het af en toe ook best ongemakkelijk zijn.’

Vrouwendag
‘Dit jaar hebben we op internationale vrouwendag aangesloten 
bij 100 jaar vrouwenkiesrecht. Een moslima die actief is in de 
Arnhemse politiek heeft daar een lezing over gegeven.  
Er waren ongeveer 130 vrouwen, onder wie 20 vrouwen uit  
het AZC. Op een andere bijeenkomst gingen we in gesprek 
over vragen als ‘Als je ouders een ander geloof zouden hebben 
gehad…?’ of ‘Wat doe je als iemand het niet eens is met jouw 
geloof?’ In 2018 spraken we over geworteld zijn en verbinding 
leggen: ‘Wat doe jij met je afkomst? En wat doe je om 
verbinding te leggen?’ 

Najaarswandeling
‘In het najaar organiseren we een wijkwandeling, steeds in  
een andere wijk van de stad. We begonnen in 2017 in Klarendal, 
een echte volkswijk. De tweede keer waren we in Malburgen. 
We starten de wijkwandeling altijd bij een geloofs- of een 
buurthuis. Zo waren we al te gast bij een diaconaal inloophuis, 
in de Ayasofya-moskee, in een kerk waar nu appartementen in 
zijn gemaakt en in de Lale-(tulp-!)moskee. We doen iets crea- 
tiefs, bijvoorbeeld gedichten schrijven, of een ritme-workshop 
– waarbij een paar vrouwen ook gingen dansen! En we doen 
iets inhoudelijks, bijvoorbeeld een spreekbeurt van een mos- 
lima over de zuilen in haar geloof. We krijgen veel leuke reacties 
als we met een groep van zo’n 40 vrouwen in optocht door de 
wijk gaan. Ja, dat valt natuurlijk op! De vrouwen die meedoen 
vinden het zelf ook heel leuk om elkaar hun wijk te laten zien.’

Rieky van Elk is al vanaf de oprichting vrijwilligster bij  
de Arnhemse Wereldvrouwen. Zij vindt het vooral mooi 
om vrouwen samen te brengen die niet overal heen 
mogen, en dan onderling verhalen uit te wisselen. 
Rieky: ‘Toen we begonnen hebben we rondgevraagd 
wat vrouwen zelf graag zouden willen. Daar kwam uit: 
samen eten, inspiratie opdoen, wandelen en elkaars 
wijken leren kennen. De najaarswandeling beginnen we 
altijd met een lunch. We zorgen dan voor gerechten die 
iedereen mag eten. Op 25 oktober waren we in de wijk 
Elden. We startten bij AZC de Elderhoeve. We hadden  
daar eerder al flyers uitgedeeld, met informatie en 
pictogrammen, zodat iedereen ze kon begrijpen.  
Het was voor het eerst meer een natuurwandeling, 
want in Elden ligt het Westerpark.

In optocht door de wijk
Arnhemse Wereldvrouwen
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Mirjam Schuilenga: ‘De groep Arnhemse 
Wereldvrouwen is ontstaan uit de behoefte om zelf 
aan de slag te gaan tegen de polarisatie in de stad. 
We wilden elkaar beter leren kennen, als vrouwen uit 
verschillende Abrahamitische geloofstradities. 
Aanvankelijk noemden we ons Dochters van Maria. 
Toen ook humanistische vrouwen zich bij ons 
aansloten hebben we de naam veranderd. Ons logo 
verbeeldt die naam: je ziet een wereldbol en een 
typisch Arnhemse brug – omdat we afstanden in de 
stad willen overbruggen.’

 

organiseren 
op vrijdag  

25 oktober 2019 
een 

interculturele 
ontmoeting 

voor  
vrouwen 
 met lunch  

en wandeling  
in Elden 

 

 

programma: 
 
12.00 uur  
             lunch      
              AZC Elderhoeve 
              Elderhofseweg 51 
13.00 uur       
         wandeling     
            inspirerend  
            & interactief 
15.00 uur 
         afsluiting 
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