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Sophia 
 

 

De wijsheid van vrouwen 

 
Datum:    zaterdag 23 juni 2012 

Tijd:  13:30 – 18:00 uur 

Plaats:     Forum Images Hereplein 73 

      9711 GD Groningen 
 



Uitnodiging 

 

Op 23 juni a.s. organiseert de nieuwe vrouwenbeweging Sophia in samenwerking met de Gemeente Groningen en ‘Stadjers voor Compassie’ een 

bijeenkomst voor en door vrouwen. Het thema van deze middag is: wat betekent het op te groeien tussen twee culturen? Het programma staat in 

het teken van het delen van verhalen en het zoeken naar antwoorden. Hoe beleven wij vrouwen in Nederland de beweging tussen twee culturen? 

Wat zijn positieve ervaringen, wat is lastig? Welke oplossingen hebben vrouwen gevonden om twee culturen in zichzelf te verenigen en toch een te 

blijven? Wat is er nodig om de beweging tussen twee culturen te bevorderen?  

 

Sophia is een beweging, die zich vanuit de wijsheid van vrouwen,  in wil zetten voor positieve relaties tussen religieuze en culturele groepen in ons 

land. In samenwerking met de Gemeente Groningen en ‘Stadjers voor Compassie’ hopen we een inspirerende start in te luiden voor Sophia. 

 

We nodigen u uit om samen met andere inspirerende vrouwen hardop mee te denken en mee te doen. Een aantal bekend sprekers zoals Naema 

Tahir en Lilian Goncalves-Ho Kang You, zullen een bijdrage leveren aan het programma. 

 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Hartelijke groet namens Sophia, 

 

Karen van Oudenhoven-van der Zee 

http://de-wijsheid-van-vrouwen.nl 

 

 

Aanmelden  

Vanwege de catering willen we graag weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.  

Wilt u zich daarom voor 21 juni a.s. aanmelden bij: dewijsheidvanvrouwen@gmail.com 



Programma  

 

13.30   Ontvangst met koffie en thee  

 

14.00    Openingswoord door Karen van Oudenhoven-van der Zee, dagvoorzitter 

Decaan van de faculteit Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Twente, Hoogleraar Organisatiepsychologie, Culturele  

Diversiteit en Integratie, medeoprichter van Sophia. 

 

14.05   Welkomstwoord door Ing. Jannie Visscher 

Wethouder gemeente Groningen 

 

14.15   Naema Tahir leest voor uit ‘Bruid van de dood’ (2011) 

Schrijfster en medeoprichter van Sophia 

 

14.35   ‘’Tussen twee culturen”, column door Masooma Yousufzai 

Student geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis en medeoprichter van Sophia 

 
14.45   Pauze 

 

15.00  Delen van verhalen in subgroepen 

 

16.20  Plenaire terugkoppeling vanuit de subgroepen  

 

16.35    Reflectie door Lilian Goncalves, Jannie Visscher, Nora Asrami en Yaneth Palacio Menger 

 

17.00  Conclusies en acties  

 

17.15  Drankje en hapje  

 

18.00  Sluiting 



 

 

Wat is Sophia? 

Sophia is een nieuwe beweging, die zich vanuit de wijsheid van vrouwen in wil zetten voor positieve relaties tussen religieuze en culturele groepen in 

ons land. Een beweging tegen een gepolariseerde samenleving waarin mensen elkaar de rug toe keren. Met de wijsheid van vrouwen willen we de 

polarisatie in de samenleving doorbreken, juist door de verbinding en de dialoog te zoeken. We willen de wijsheid van vrouwen inzetten om de 

compassie in de samenleving te bevorderen. Ons uitgangspunt is dat diversiteit een kracht is en geen zwakte. Ons uitgangspunt is ook dat kennis 

delen en van elkaar leren de beste manier is om die kracht te benutten en een grotere compassie te bereiken. 

 

Welke vrouwen zijn aangesloten bij Sophia? 

De vrouwen die zijn aangesloten bij Sophia vormen een voorhoede. Zij onderscheiden zich door hun veelkleurigheid en denkkracht. Ze voelen zich 

betrokken op de maatschappij en zijn door hun zichtbare posities in de samenleving in staat om beweging tot stand te brengen. Ze 

vertegenwoordigen de politiek, de media, de zorg, het bedrijfsleven, de overheid, NGO’s, de kunst en de literatuur, en de wetenschap. Solidariteit, 

wederzijds respect, compassie èn individuele verantwoordelijkheid zijn voor hen kernwaarden in het leven. 

 

Op welke manier gaat Sophia haar doel bereiken?  

We willen kennis ontwikkelen via themagroepen die bij elkaar komen rond verschillende thema’s. Daarnaast willen we reageren op de actualiteit via 

de media en adviezen geven over actuele maatschappelijke vraagstukken. Tenslotte willen we bijvoorbeeld via leeskringen of 

literatuurbijeenkomsten beweging tot stand brengen in de samenleving. 

 

Wat kunt u doen? 

We zijn benieuwd naar uw visie over de toekomst van onze samenleving en de verschillende verbindingen in Nederland. Tijdens de bijeenkomst op 

23 juni verwelkomen we dan ook nieuwe initiatieven en inspirerende ideeën. Maar ook daarna kijken we uit naar een grote betrokkenheid en 

deelname, online en natuurlijk bij onze volgende activiteiten.  

 
 
  


