Heldinnen op podium van Vrouwendag
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De hoofdrol op de viering van 8 maart Internationale Vrouwendag was voor de 8
Heldinnen van Zoetermeer. Zij werden op het podium onder luid applaus in het
zonnetje gezet door wethouder Ingeborg ter Laak. Stuk voor stuk zijn zij krachtige
en bijzondere vrouwen, die vaak een rolmodel zijn voor vele anderen.

De heldinnen zijn aangemeld door vele Zoetermeerse vrouwen, die vonden dat zij die
zich altijd voor anderen inzetten, ook zelf wel eens een schouderklopje mochten krijgen.
Wethouder ter Laak benadrukte in haar openingsspeech ook dat vrouwen het voor
elkaar moeten opnemen en elkaar moeten blijven steunen. Zij vertelde over haar

persoonlijke ervaringen toen zij nog werkte bij defensie, van oudsher een
mannenbolwerk. “Mannen onder elkaar maken andere grapjes, doen soms stoer. Ik
merkte dat het hielp om me aan te sluiten bij het vrouwennetwerk van Defensie, dan sta
je niet meer alleen”. Zij riep de vrouwen dan ook vooral op om elkaar te steunen,
bijvoorbeeld op een avond als 8 maart. “Het is belangrijk om als vrouwen onder elkaar
verhalen uit te wisselen en het ook gewoon gezellig te hebben. Rolmodellen van
vrouwen zijn belangrijk, zeker rolmodellen in je eigen buurt.”

De 8 heldinnen kregen elk een boek aangeboden: ‘1001 vrouwen in de 20e eeuw’, een
bloemetje en natuurlijk een hartelijk applaus van alle aanwezigen. Achtereenvolgens
werden op het podium geroepen: Kathleen Person, die zich door haar visuele beperking
niet laat tegenhouden om vrouwen en ook de jeugd die bij haar aanklopt te helpen.
Jannie van Maldegem, zij doet veel vrijwilligerswerk bij Stichting Zoete Aarde, Marja
Frericks, al sinds jaar en dag actief in de PKN-kerk. Mirjam van Bijnen, de oprichtster
van Piëzo en altijd begaan met mensen die het niet zo goed hebben in onze samenleving.
Elly Ketting, die altijd een luisterend oor heeft voor jongelui met problemen, Maria Jager,
vrijwilligster bij Piëzo. Linda Seele, die zich met Linita inzet voor verstandelijk
gehandicapten, Marijke Wijgerinck, vanwege haar grote en zeer zorgvuldige werk in het
stadsmuseum en Rachel Ridderhuys, die helemaal haar plek gevonden heeft in de
buurttuin en in het Proeflab in de Dorpsstraat.

