CERTIFICAATUITREIKING DE NIEUWE TOEKOMST - HAARLEM
“Ik sta hier trots, blij en hoopvol.” Dat zei Jennifer Meyer bij de start van de feestelijke
bijeenkomst op 5 maart 2015 rond de certificaatuitreiking aan de eerste groep van 11
deelneemsters aan de training in het project De Nieuwe Toekomst. “Trots op de vrouwen
die de stap gezet hebben om aan dit project, deze training mee te doen. Blij dat ze de
training met goed gevolg hebben doorstaan. Hoopvol voor hun toekomst.”
“We hebben het project in Haarlem goed neergezet”, constateerde Jennifer die vanuit
FNV Vrouw de projectcoördinator van het project in Noord Holland is. Zij sprak daarbij
haar dank uit aan Joyce Schoonderwoerd van de Blijfgroep Noord Holland die zich heeft
ingezet voor de werving van de deelneemsters, en aan Sheila Kroes die de training heeft
gegeven.
Ook Dieny Scheffer, die als voorzitter van de Stuurgroep van het project het
welkomstwoord sprak, prees de deelneemsters aan de training omdat ze over de drempel
hebben durven stappen, zich aangemeld hebben, volgehouden hebben en de training
hebben afgemaakt. Voor het vervolg van het project gaf zij hen de raad mee: “Creëer nu
je toekomst voordat een ander dat doet.”
Regiomanager van de Blijfgroep Jolanda Vader greep even terug naar het begin van het
project De Nieuwe Toekomst. “We waren gelijk enthousiast toen de Nederlandse
Vrouwen Raad ons benaderde om mee te doen aan het project. De training van De
Nieuwe Toekomst sluit goed aan op de training Krachtwerk die vrouwen in de opvang
krijgen. In plaats van op problemen richt je je in deze training op waar je van droomt, op
kracht.” Zij benadrukte dat dit project een beroep doet op: ‘ik kan, ik wil, ik ben’.
Toekomstperspectief met economische zelfstandigheid vergroot je zelfvertrouwen en
daarmee je herstel van een slechte periode. Huiselijk geweld heeft heel grote gevolgen
individueel, fysiek, mentaal en in overdracht.
Vervolgens vormden trainster Sheila Kroes en wethouder Joyce Langenacker ‘een setje’
en reikte aan ieder van de deelneemsters hun certificaat (9) of bewijs van deelname (2).
De vrouwen hielden ieder eerst hun pitch waarin ze zich voorstelden, vertelden wat ze
geleerd hadden over hun kerncompetenties, hun passie en wat nu hun plannen voor de
toekomst zijn. “Ik wil graag chefkok worden.” “ Ik wil van kleins af aan al kapster
worden.” “Ik wil grafisch ontwerpen worden.” “Ik ben ordelijk, verzorgend, snel en
efficiënt; ik ben goed in de thuishulp.” De meeste vrouwen hebben hun toekomstbeeld
helder voor ogen en gaan in de komende maanden met hun persoonlijke coach die ze
vanuit het project toegewezen gekregen hebben, eraan werken om dit beeld te
verwezenlijken.
Daarna was het feest met bubbels, want succes moet je vieren. Wethouder Langenacker
vierde dat graag mee: “Ik vind het ontzettend mooi om hier bij te zijn. Wat ik hier zo
sterk vind is dat er zoveel vrouwen in en achter dit project staan en dat dat met elkaar
kracht geeft om de toekomst tegemoet te gaan.” Zij onderstreepte het belang van het
project: “Het is zo belangrijk dat deze vrouwen weer een toekomstperspectief krijgen,
dat zij de regie over hun eigen leven weer terug krijgen en actief deel kunnen nemen in
de maatschappij. Als dat leidt tot economische zelfstandigheid van deze vrouwen is dat
fantastisch.”
Voor de deelneemsters aan de training waren er bij het afscheid bloemen en een goody
bag gevuld (en gesponsord) door Rituals.

