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overigens ook ‘lucht’ 

betekent. 

 

Zonder lucht, kunnen 

we niet ademen 

lieverd, maar op lucht 

alleen kunnen we 

helaas geen huizen 

bouwen.” 
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1. Voorwoord 
 

Op het moment van schrijven bestaat het netwerk van The Girl Movement 4,5 jaar. We kijken in dit 

jaarverslag terug op het jaar 2021. Dit jaar staat niet op zichzelf, daarom nemen we u ook mee in de 

afgelopen 4,5 jaar.  

 

Daar stonden we dan, de eerste zondag nadat tientallen jonge meiden en vrouwen aangekomen 

waren bij de opvanglocatie in Harskamp. Ze hadden nog geen idee wat er ging gebeuren. Wij ook 

niet, maar we improviseerden binnen een paar dagen in onze avonduren een programma voor zo’n 

70 meiden in elkaar. We namen knutselspullen, taalspelletjes, eten en drinken mee en sloten af door 

met elkaar te dansen. Daarna hebben we dit nog acht zondagen gedaan, tot de opvanglocatie 

gesloten werd.  

 

Eind 2021 kwamen er Afghaanse evacués naar Nederland en werd de Legerplaats in Harskamp een 

tijdelijke noodopvang. Vanuit The Girl Movement zijn we activiteiten gaan organiseren voor meiden 

tussen de 12 en 20 jaar, de leeftijd waar onze expertise ligt. Binnen een korte tijd hadden we een 

nieuw team van vrijwilligers gerealiseerd. Het bijzondere aan dit team was dat er ook meiden uit ons 

netwerk bij zaten. Syrische meiden van begin twintig die ongeveer vier jaren in Ede woonachtig zijn 

en de afgelopen jaren een enorme groei hebben doorgemaakt. Een groei in het machtig worden van 

de Nederlandse taal, het volgen van een studie, het vinden van een bijbaan en ga zo door. Judy: ‘Ik 

weet hoe deze mensen zich voelen, ik heb mij ook zo gevoeld’.  

 

Het hoopgevende hieraan is dat ieder mens datgene wat ze ontvangen hebben ook weer kunnen 

doorgeven aan andere mensen en de wereld een betere plek kunnen maken. Zo dragen we allemaal 

ons steentje bij. In een paar jaar tijd kun je aan andere kant van de tafel zitten en nieuwe meiden 

een warm welkom bieden en in jouw 

(nieuwe) thuisland een rolmodel zijn.  

 

Het vuurt ons aan wanneer we zien dat we 

met onze rol, het bieden van een 

‘sisterhood’, van betekenis mogen zijn voor 

meiden met een vluchtachtergrond in Ede. 

Hoe we hen weerbaar mogen maken, hen 

mogen aanmoedigen met hun schoolwerk, 

hen mogen laten kennismaken met 

Nederland en de Nederlandse cultuur, hoe 

we hen mogen laten groeien als persoon, 

hoe we samen met hen van betekenis 

mogen zijn voor Ede en hoe we elkaar 

kunnen leren dat we allemaal iets toe te 

voegen hebben aan de wereld!  

 

Graag nemen we u mee in afgelopen jaar, 

in het jaar 2021, in ons verhaal.     Judy en Fatima werden vrijwilligers in Harskamp 

       en heetten de meiden welkom bij een activiteit 
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2. The Girl Movement 
 

Aanleiding 
Vandaag de dag wonen er veel meiden in Ede die een vluchtachtergrond hebben. Deze meiden 

hebben een verblijfsstatus ontvangen en staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk in hun leven: 

leven als een vluchteling in de Nederlandse samenleving. Veel van deze meiden zitten in de 

pubertijd. De puberteit op zichzelf is een intense periode waarin meiden veelal gebaat zijn bij 

begeleiding. Vragen rondom identiteit, zelfvertrouwen, richting en eigenwaarde spelen een 

prominente rol. Daarbovenop hebben deze meiden nog de taak om te integreren. Het bereiken van 

deze meiden is moeilijker dan het bereiken van een gemiddeld Nederlands meisje. Nederlandse 

meisjes zijn veelal vrij aanwezig in de samenleving, nemen deel aan activiteiten en breiden zo hun 

netwerk uit. Meiden met een vluchtachtergrond zijn minder aanwezig in de samenleving omdat er 

van hen, cultuur getrouw, wordt verwacht thuis te zorgen voor het gezin. Wanneer zij buiten komen, 

zijn zij veelal samen met meisjes uit de eigen cultuur. Hierdoor verdwijnen thema's als integratie, 

cultuuruitwisseling, begeleiding en maatschappelijke participatie veelal van de baan. Dit is een 

kwalijk gegeven, omdat dit zich vaak uit in eenzaamheid, isolement en verwaarlozing van potentie 

en talenten. 

 

Deze groep meiden zorgt over het algemeen niet direct voor overlast, wat maakt dat er vaak geen of 

weinig hulp geboden wordt, dit is namelijk niet acuut noodzakelijk. Tegelijkertijd is er wel een groot 

risico op isolatie, passiviteit, eenzaamheid en geen actieve deelname aan de maatschappij op de 

langere termijn. Deze meiden vinden vaak geen aansluiting bij reguliere activiteiten.  

 

The Girl Movement wil in dit gat springen en 

vanuit het contact wat wij aangaan met de 

meiden hen uit hun isolement halen en uitdagen 

om actief deel te nemen aan de maatschappij. 

Dit aanbod geldt voor meiden in Ede tussen de 

11 en 25 jaar met een vluchtachtergrond (op dit 

moment voornamelijk Syrië, Eritrea, Jemen, 

Sudan en Somalië). Door middel van onze 

activiteiten en relationele insteek creëren wij de 

kans om naast ze te staan, ze te begeleiden, 

vertrouwelijke gesprekken met ze te voeren en 

zo rolmodellen en bruggenbouwers voor hen te 

zijn. Vanuit deze vertrouwelijke rol en veilige 

plek stimuleren wij meiden tot succesvolle 

deelname aan de maatschappij en breiden wij 

het Nederlandse netwerk rondom hen uit. 

Hiermee voorkomen wij isolement en 

verwaarlozing van potentie en talenten. 
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Doelstelling 
Doel  
De doelgroep participeert succesvol in de Edese samenleving. 
  
Doelgroep  
De doelgroep bestaat uit meisjes en jonge 
vrouwen tussen de 11 en 25 jaar oud met 
een verblijfsvergunning die op basis van het 
asielrecht wonen in Ede (en omliggende 
dorpen die officieel bij gemeente Ede 
behoren).  
  
Toelichting    

➢ Wanneer de doelgroep ‘succesvol 
participeert’, houdt dit in dat een 
meisje of vrouw naar haar vermogen 
meedoet in de samenleving van Ede.  

➢ Wanneer iemand  ‘meedoet of participeert’, houdt dit in dat de persoon in kwestie een 
(bij)baan, stageplek of vrijwilligerswerk heeft en beroepsonderwijs volgt. ‘Meedoen’ slaat 
ook op het weten van de weg in Ede, letterlijk en figuurlijk: routes naar hulpverlening, maar 
ook de route naar de winkel. Een belangrijk onderdeel van het succesvol participeren is dat 
de doelgroep niet alles zelf hoeft te doen, maar een beroep op haar netwerk kan doen. 
Hiervoor is het belangrijk dat de doelgroep een netwerk heeft dat succesvol participeert in 
de samenleving van Ede en de doelgroep bij de hand kan nemen wanneer het niet in het 
vermogen van de doelgroep zelf ligt om zelfstandig succesvol te participeren.  

 
 

Uniciteit van het project 
Wat maakt het meidenwerk van The Girl Movement onderscheidend van andere initiatieven? 
 
Wij bereiken de doelgroep 
In Ede zijn er verschillende jongerenorganisaties maar geen van die organisaties richt zich specifiek 
op onze doelgroep; meisjes en jonge vrouwen van 11 t/m 25 jaar met een vluchtachtergrond in Ede. 
Juist doordat we intercultureel werken, vinden we een succesvolle aansluiting bij deze groep. Wij 
proberen zo dicht mogelijk bij de cultuur van de meiden te komen, dit doen wij door zelf ook voor 
een deel te integreren in hun cultuur. Zo dansen we Arabisch, eten we Eritrese injera en drinken we 
Somalische thee. De afgelopen 4,5 jaren hebben we door deze aanpak in totaal zo’n 120 meisjes 
betrokken bij onze activiteiten die de aansluiting bij andere initiatieven nog niet hadden gevonden.  
Ieder jaar groeit het aantal meiden die deelnemen aan onze sisterhood activiteiten.  
 
Door in te voegen in hun cultuur voelen onze vrijwilligers als een van hen, aldus de meiden. Er 
ontstaat vertrouwen en veiligheid en vanuit deze basis gaan de meiden verbinding aan met de 
vrijwilligers. Onze aanpak vergroot het vertrouwen van ouders waardoor zij hun dochters in 
vertrouwen naar onze activiteiten sturen en de rolfiguren van de vrijwilligers accepteren in het leven 
van hun dochters.   
 
Wij laten aan de meiden in de praktijk zien dat het mogelijk is om een brug te slaan van de ene 
cultuur naar de anders. Zo nodigen wij ze ook uit om een verbinding aan te gaan met de 
Nederlandse cultuur en deze ontstaat ook daadwerkelijk. Als vrijwilligers kunnen wij aan 
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verschillende kanten (de meiden en de Nederlandse maatjes) uitleg geven over cultuur, waardoor er 
verbinding kan ontstaan. 
 
Wij zijn het netwerk 
Wij zien onszelf als meer dan vrijwilligers of professionals, wij zijn onderdeel van het leven van de 
meiden en zij zijn onderdeel van ons leven. Onze vrijwilligers hebben contact met de meiden naast 
de reguliere woensdagmiddag activiteiten. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid vinden we 
belangrijk in de relaties met de meiden en daarom komen we niet alleen bij de meiden over de 
vloer, maar komen ze ook bij ons thuis. Wij nodigen de meiden uit om mee te eten, onze verjaardag 
te vieren, voor een gezellig avondje of om even van zich af te kunnen praten. Wij zijn het netwerk 
van de meiden en via ons netwerk bouwen zij verder aan een eigen netwerk.  
 
Verbinding van verschillende etniciteiten 
Onze activiteiten dragen bij aan meer onderling begrip wat de leefbaarheid vergroot. Het principe 
‘onbekend maakt onbemind’ is zeker van toepassing. Door verschillende doelgroepen met elkaar te 
verbinden en ervoor te zorgen dat zij elkaar ontmoeten tijdens de activiteiten leren zij elkaar beter 
kennen en begrijpen. Voor vluchtelingmeiden betekent dit een betere integratie, een beter netwerk 
in Ede en een betere toekomst in Ede. Hiervoor hebben zij hun Nederlandse netwerk nodig. Juist de 
verbinding en samenwerking brengt beide groepen dichter tot elkaar. 
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3. Ontwikkeling 
 
Geschiedenis 
In 2017 zijn we begonnen met de eerste activiteiten voor onze doelgroep. Adaja Kraal gaf 
huiswerkondersteuning en dansles aan een groep Somalische meiden. Daarnaast startte Marije van 
den Berg, samen met Wilma Mussche en Swanita van Gent, een wereldmeidenclub voor 
voornamelijk Syrische en Eritrese meiden. Bij de eerste wereldmeidenclub activiteit hadden we 
gerekend op een klein aantal meiden, maar uiteindelijk zat de woonkamer vol met 25 meiden. Direct 
was duidelijk; hier zit een heel actuele hulpvraag. Vanaf dat moment is er een constante groei 
geweest.  
 
Eind 2018 kregen onze activiteiten steeds meer vorm en hebben Adaja Kraal en Marije van den Berg 

besloten om de twee losse initiatieven, de Somalische meidengroep en de wereldmeidenclub, 

samen te voegen en een stichting te starten, genaamd The Girl Movement. We merkten dat er 

onder onze doelgroep een grote behoefte is aan contact met Nederlanders, onderlinge verbinding 

en netwerk om zo te komen tot een succesvolle participatie in de Edese samenleving. We hebben 

onze initiatieven samengevoegd met als doel te verbinden, verduurzamen, vernieuwen en 

uitbouwen. Tot dan toe was ons bereik gegroeid naar circa 50 meisjes van allerlei verschillende 

etniciteiten in Ede. De groei van ons bereik en daarmee de vraag naar ons aanbod was zodanig groot 

dat dit niet meer paste binnen een burgerinitiatief.  

 

Het jaar 2021 

Nu we dit schrijven hebben we het vierde jaar waarin we met onze missie bezig zijn vanuit The Girl 

Movement er al weer op zitten en blikken we terug op 2021. Het jaar 2021 was net als het jaar 2020 

anders dan voorheen. Het bleef regelmatig schakelen en herontdekken hoe we de relaties met onze 

doelgroep kunnen onderhouden en tegemoet kunnen komen aan hun hulpvragen ondanks de 

beperkingen door de corona maatregelen. Het jaar 2021 startte midden in de lockdown en we 

hadden geen andere keuze dan onze activiteiten helemaal stil te leggen. Een aantal keer hebben we 

online meidenclub georganiseerd, onder andere een online bingo of online dansworkshop. Het was 

vooral fijn elkaar weer te zien maar we merkten ook dat veel meiden ‘online moe’ zijn. We hebben 

net als in 2020 een aantal gelegenheden aangegrepen om met een klein geschenk langs de deuren 

te gaan en zo in contact te blijven. Onder andere met Pasen en het Suikerfeest. Daarnaast hielden 

we contact met de meiden via social media (chatten, videobellen) en één op één contact.  

 

Voorlichting omtrent de corona maatregelen 

Ten tijde van corona hebben wij de volgende stappen ondernomen om zorg te dragen dat de 

meiden de situatie rondom het corona virus zo goed mogelijk konden begrijpen en de maatregelen 

konden opvolgen: 

- Delen van informatie (ook omtrent de vaccinatie) van Pharos in eigen taal (Facebook 
pagina’s ‘Syriërs gezond’ of ‘Eritreeërs gezond’). 

- De nieuwe maatregelen naar aanleiding van de persconferenties in de whatsapp groepen 
samenvatten en uitleggen op eigen taalniveau. 

- Vragen beantwoorden van meiden en hun ouders via beeldbellen en dergelijke. 
 
Activiteiten in de buitenlucht 
Toen er eind maart 2021 ruimte ontstond om al sportend in groepsverband samen te komen zijn we 
direct een samenwerking met Allround Training aangaan en in groepsverband buiten gaan sporten. 
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We gingen onder andere wandelen, beachvolleyballen, we volgden een les over zelfverdediging en 
deden het parcours bij de Van Der Knaap sporthal. Dit waren geslaagde activiteiten en het was 
heerlijk om elkaar eindelijk weer echt en in groepsverband te kunnen zien. Tijdens het sporten 
hebben we gesproken over pesten, buitensluiten en het bewaken van je grenzen. Allround Training 
was flexibel in hun aanbod en wist dit goed aan te passen op onze doelgroep. Zo was er bijvoorbeeld 
na afloop van de beachvolleybal ruimte om in het zand Eritrese zandhuisjes te bouwen, een activiteit 
wat de Eritrese meiden vanuit hun thuisland kennen.  
 
Geleidelijk werden de mogelijkheden ruimer en zijn we weer zelfstandig activiteiten gaan 
organiseren. Veel activiteiten hebben buiten plaatsgevonden. We zijn de hei op gegaan en gaan 
zwemmen. Landgoed Kernhem werd een belangrijke uitvalsbasis voor ons. We konden eindelijk ook 
weer een Multiculti Party organiseren met CVVE en Youth for Christ, ook al werd dit wel een 
multicultureel sportfeest in plaats van een feest met dans en eten zoals we dat voorheen gewend 
waren. Elke ruimte die er binnen de corona maatregelen was om elkaar te ontmoeten hebben we 
aangegrepen, de behoefte was groot. 
 

 
 
Voor het eerst weer een activiteit binnen 
Toen we begin september voor het eerst (na bijna 1,5 jaar) weer in onze vertrouwde ruimte in de 
Elskamp flat terecht konden hebben we hier intens van genoten. Het mooie van deze plek is dat het 
centraal ligt voor de meiden en meiden spontaan aan haakten toen ze ons daar zagen. Het is veel 
makkelijker en laagdrempeliger om aan te haken voor nieuwe meiden als we op deze vaste 
toegankelijke plek aanwezig zijn. Ook konden we weer creatief aan de slag omdat we weer met 
elkaar aan tafel konden zitten. Het was goed om met een groep binnenshuis samen te kunnen zijn 
en een meer intieme setting te hebben.  
 
Zomervakantie 2021 
Afgelopen zomer zijn we met de meiden uit logeren 

geweest. We mogen al enkele jaren gratis gebruik 

maken van een groepsaccommodatie in Woudenberg. 

Omdat de meiden afgelopen jaren zo enthousiast 

waren hebben we in plaats van één nacht nu twee 

nachtjes gepland. Tot onze schrik ontdekten we dat 

we dit tegelijkertijd met het Islamitische offerfeest 

gepland hadden waardoor de opkomst minder hoog 

was. We hebben het programma aangepast naar één 

nacht en hebben alsnog een heel goede tijd gehad 

met de meiden. Direct kregen we de vraag wanneer 

we weer uit logeren gaan. Het uit logeren gaan zorgt 
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iedere jaar opnieuw voor een sterkere binding en het biedt ons de kans om activiteiten aan te 

bieden met meer verdieping, denk aan gesprekken over het zelfbeeld. Het viel ons ook dit jaar weer 

op hoe erg de meiden snakken naar deze verdieping en hoeveel ouders hun dochters in vertrouwen 

aan ons meegeven.  

 

Tijdens de zomervakantie gebeurde er iets nieuws; de opkomst bij de activiteiten was laag en 

eenmaal was er zelfs niemand gekomen. Dat was nog niet eerder voorgekomen in de afgelopen 4 

jaar. Een groot deel van de Eritrese meiden zijn nu ruim 3 jaar in Nederland en veel van de meiden 

werken in de zomervakantie. Ze hebben baantjes waarmee ze geld verdienen voor hun 

toekomstplannen, zoals het halen van het rijbewijs maar ook om geld naar de familie buiten 

Nederland te sturen. Nadat de zomerperiode voorbij was en veel seizoensbaantjes afgelopen waren 

zagen we de meiden weer naar de activiteiten komen. Het is bemoedigend om te zien hoe meiden 

die drie jaar geleden nog nauwelijks Nederlands spraken, die vorig jaar nog wat strubbelingen 

hadden met het vinden van een baan en het behouden van hun baan, nu soms meerdere bijbanen 

weten te bemachtigen en tegelijkertijd weten te behouden. Enkele meiden staan vol trots in de 

bediening in het centrum van Ede. We bleven met de meiden in contact door bijvoorbeeld langs te 

gaan bij de restaurants en bedrijven waar ze werken of nodigden ze in kleine groepjes uit voor een 

ijsje in de avond.  

 

Noodopvang Harskamp 

Als The Girl Movement hebben we echt hart voor 

onze doelgroep. Toen we de vraag vanuit CVVE 

kregen of we ook activiteiten wilde opzetten voor 

de Afghaanse tienermeiden in de noodopvang in 

Harskamp zeiden we volmondig ja. We waren ons 

ervan bewust dat dit een tijdelijk project is. 

Onverwacht bleek het van zeer korte duur, 

namelijk maar anderhalve week, omdat de 

opvang ging sluiten. Voor het realiseren van deze 

activiteiten hebben we nieuwe vrijwilligers 

geworven, binnen een korte tijd hadden we een 

team van 30 (waaronder voornamelijk nieuwe) vrijwilligers gerealiseerd. In dit team van vrijwilligers 

zaten ook meiden uit ons netwerk die enkele jaren geleden als nieuwkomer in Ede zijn gekomen en 

wat zij hebben mogen ontvangen door willen geven. Kort daarna bleek de noodopvang toch open te 

gaan. In totaal hebben we negen zondagen een activiteit georganiseerd voor jonge meiden en 

vrouwen (12-20 jaar). Hier kwamen gemiddeld 70 meiden per keer op af. Het was een fantastische 

uitdaging voor ons, maar ook een zware uitdaging aangezien dit bovenop onze reguliere activiteiten 

kwam en we alles volledig draaien met vrijwilligers.   

 

17+ activiteiten met Syrische meiden 

De oudere meiden (voornamelijk Syrische meiden) die minder structureel naar de activiteiten komen 

zoeken ons nog steeds één op één op wanneer ze vragen hebben. Verder komen ze over het 

algemeen wat meer af op serieuzere en inhoudelijke activiteiten. We spreken regelmatig af in 

kleinere groepjes. Er ontstaan gesprekken over vrouw zijn en wat dit betekent, gesprekken over 

carrière maken en na een filmavond over de Tweede Wereldoorlog deelden we met elkaar waar wij 

onze hoop voor ons leven uit putten. 
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We zijn de afgelopen tijd verrast met een groep 

nieuwe Syrische meiden. Dit zijn meiden die al 

zo’n 4 jaar in Ede wonen en op verschillende 

scholen zitten. Ooit hebben ze samen op 

basisschool de Schakel gezeten toen ze de 

Nederlandse taal aan het leren waren. Deze 

meiden gaan onderling nog veel met elkaar om en 

vinden in onze activiteiten een mooie manier om 

met elkaar verbonden te blijven en leren 

Nederlanders kennen die hun strubbelingen 

begrijpen. 

 

Er is geen andere initiatief buiten TGM waar ze zich bij hebben aangesloten en wat hun integratie 

stimuleert. Het valt ons op dat we uniek zijn in ons aanbod. Ondanks dat we hen minder zien en 

spreken worden we uitgenodigd voor hun verlovingsfeesten en andere life events.  

 

Gestrande Syrische huwelijken 

We merken dat een heel aantal Syrische meiden van 18 jaar en ouder zoekende zijn naar hoe ze hun 

leven willen invullen. In Nederland zijn er veel meer kansen voor vrouwen en zijn er ook meer 

vrouwenrechten. We zien meiden strijden met hun culturele achtergrond en hun wens om te 

ontwikkelen en onafhankelijk te zijn. We maken het al vanaf de start van The Girl Movement mee 

dat meiden vanaf hun 17de jaar trouwen, vaak niet voor de Nederlandse wet maar enkel voor de 

religieuze wet. Tegelijkertijd kennen we meiden die binnen een jaar huwelijk een scheiding hebben 

aangevraagd. Inmiddels is meer dan de helft binnen twee jaar weer gescheiden. Meiden en jonge 

vrouwen zijn veelal teleurgesteld omdat ze hoopten in hun huwelijk meer rechten te krijgen dan in 

hun gezinssituatie. Ze gaan niet meer akkoord met bepaalde aspecten in het huwelijk wat 

gebruikelijk was in hun thuisland en wat de mannen veelal willen vasthouden of zeggen het 

simpelweg niet meer te kunnen omdat er in Nederland andere dingen van hen wordt verwacht. Een 

andere verklaring wat de meiden geven is dat de mannen hun vrouwen minder snel vertrouwen 

omdat ze bang zijn dat ze meegaan in de het westerse moraal. Ze gaan over op meer controle en 

dwang. Volgens de meiden missen hun echtgenoten een gezond corrigerend netwerk, hier was wel 

sprake van in hun thuisland. We zien de meiden en jonge vrouwen een zoektocht in hun identiteit en 

mogelijkheden doormaken wanneer ze gescheiden zijn. Een aantal van deze meiden zijn weer 

gestart met een opleiding en vragen ons hulp bij het zoeken van stageplekken en het maken van 

opdrachten. Ook komen ze met vragen rondom werk en zelfstandig wonen. Ze zijn zoekende in het 

vormen van hun toekomst als gescheiden vrouw, hun vertrouwen in mannen is laag.  

 

Rolmodellen 

Een mooie ontwikkeling om te zien is dat de oudere meiden zich ook steeds meer als rolmodellen 

binnen de eigen groep gaan gedragen. Ze kiezen steeds vaker voor openheid over hun eigen 

struggles om hierin een voorbeeld te zijn voor de anderen. Zo koos een ouder meisje er bewust voor 

om aanwezig te zijn bij de seksuele voorlichtingsavonden om bij de jongere meiden aan te kunnen 

geven dat de informatie die wij verstrekken kloppend is. Ook de activiteiten in Harskamp werden 

door een aantal oudere meiden enthousiast ontvangen en zij wilden graag betrokken zijn als 
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vrijwilliger en rolmodel. Een van de oudere Eritrese meiden uit Ede stelt jongere Eritrese meiden aan 

ons voor en neemt hen heel bewust mee naar de activiteiten.  

 

Seksuele voorlichting 

Al vanaf 2019 hebben we plannen om seksuele voorlichting te geven aan de moeders van de Eritrese 

meiden. Helaas hebben we dit nog niet kunnen starten in verband met de beperkingen vanuit de 

corona maatregelen. Inmiddels hebben we wel concrete plannen om in april 2022 te starten. 

 

We hebben afgelopen jaar ook een herhalings-

avond gehouden rondom seksualiteit voor onze 

meiden. Ook hier waren weer een aantal 

enthousiaste en nieuwsgierige meiden. Hieruit 

kwam voort dat een heel aantal meiden ook over 

andere thema’s zoals drugs, alcohol, fraude en 

internetveiligheid meer informatie zou willen 

hebben. Het is onze planning om ook over deze 

thema’s avonden te organiseren en hen 

voorlichting te geven. 

 

We laten de meiden met regelmaat weten dat we 

open staan voor gesprek over seksualiteit en 

relaties door hier zelf het gesprek over te 

beginnen. We worden ook uit eigen initiatief vanuit 

de meiden benaderd en zo hebben we een aantal meiden kunnen adviseren in hun seksuele omgang 

met hun vriendjes/verloofde/man. Ook hebben wij  hen een uitgebreide voorlichting gegeven wat 

betreft voorbehoedsmiddelen en hen een duidelijke keuze aangeboden, door ook te spreken over 

de consequenties. Het hebben van kennis over voorbehoedsmiddelen is een begin, maar het maken 

van de stap naar de huisarts is voor velen een grote drempel. We hebben ook dit jaar weer enkele 

meiden hierbij ondersteund. Zo is er een meisje die grote schaamte heeft over haar ontmaagding 

het gesprek hierover met ons aangegaan. Ze voelde zich door deze ontmaagding gedwongen te 

trouwen met de man in kwestie. We hebben met haar mee kunnen denken en haar geholpen met 

het overwegen van haar opties. We hebben haar ook verwezen naar GGD of Pharos voor advies.  

 

Toeleiding naar professionele hulp 

We krijgen met enige regelmaat vragen vanuit de meiden waaruit blijkt dat er spanning is in hun 

gezinssituatie en hun ontwikkeling in gevaar dreigt te komen. Afhankelijk van de hulpvraag hebben 

we hen doorverwezen naar de maatschappelijk werkster op school of met behulp van Veilig Thuis 

ouders geadviseerd professionele gezinsondersteuning te zoeken. Ook hebben we onderdak 

geboden aan enkele meiden die even afstand wilden van hun thuissituatie. Dit allemaal in overleg 

met hun ouders.  

 

Projectmatig aanbod 

In 2021 hebben we op creatieve manier ingezet op een aantal leuke projecten.  

- We hebben samen met CVVE en Youth for Christ halverwege 2021 een corona proof 
Multiculti party georganiseerd. Alles was buiten en gerelateerd aan sport. Het was heerlijk 
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voor de meiden om elkaar weer te zien en deze wat grotere activiteiten hebben ons weer 
nieuwe meiden in ons netwerk opgeleverd. Eind 2021 hebben we weer een Multiculty Party 
georganiseerd waarbij weer gedanst en samen gegeten kon worden. Dit keer bij Astrand, 
uiteraard met corona toegangsbewijzen.  

- Een aantal keer per jaar organiseren we een zwemactiviteit tijdens de Ladies Night in De 
Peppel of gaan we buiten zwemmen, bijvoorbeeld bij Zeumeren. De activiteiten geven altijd 
een hoge opkomst aan meiden en veel enthousiasme. Meiden voelen zich steeds meer op 
hun gemak in het water. 

- We zijn in de herfstvakantie met bijna 80 meiden 
samen een dagje uit geweest naar Slagharen. Voor 
de meiden is dit altijd een hele laagdrempelige 
manier om met ons kennis te maken. Meiden nemen 
vaak hun vriendinnen mee en zo breidt ons netwerk 
uit. 

- Samen met een aantal Eritrese meiden hebben we 
een Eritrese koffieceremonie georganiseerd bij de 
Ode aan de vluchteling in Cultura. 

- We zijn gestart met een project waarin meiden een 
paar weken getraind worden als voetbalteam om 
daarna mee te doen aan een voetbaltoernooi met 
stichting Sabiel, Kraijeck en Malkander. Helaas moest het voetbaltoernooi dit jaar uitgesteld 
worden aangezien we eind 2021 opnieuw in een lockdown belanden. 

 
Relaties bouwen 
In het kader van relaties bouwen, netwerk zijn en het leven delen zijn we afgelopen jaar ook 
regelmatig bij meiden thuis geweest. Zo leren de ouders ons ook kennen en is er een mogelijkheid 
om een vertrouwensband te laten groeien. Juist bij nieuwe meiden vinden we het ook belangrijk dat 
ouders weten aan wie ze hun dochter wekelijks meegeven. We laten ons gezicht dan ook graag zien.  
 
Daarnaast hebben we als vrijwilligers ook elk 
jaar wel een aantal feestjes, soms religieuze 
feestjes voor een heilige binnen de orthodox 
religie of een Iftar maaltijd in de ramadan, maar 
ook trouwfeestjes en verjaardagsfeestjes. Het 
zijn momenten die voor onze vrijwilligers altijd 
weer een hele ervaring zijn; als één van de 
weinige Nederlanders bij een Eritrese, 
Somalische of Syrische bruiloft en helemaal 
ondergedompeld worden in een andere cultuur. 
Het is voor ons als vrijwilligers en projectleiders 
heel erg goed om hierbij aanwezig te zijn, hier 
leren wij ook ontzettend veel van. We leren hoe het is om gast te zijn in een vreemde cultuur, om 
nieuwe culturele gewoonten en gebruiken te waarderen en bovenal: we leren hoe het is om in de 
schoenen van de meiden te staan. We zijn op dat moment de gasten en de ontvangende partij, wat 
onze relaties met de meiden gelijkwaardig en evenwichtig maakt. In deze gelijkwaardigheid zit onze 
kracht. Een ander voordeel van deze feesten zijn dat we een steeds bekender gezicht vormen binnen 
de verschillende generaties van de gemeenschappen en dat, inherent hieraan, de drempel voor de 
meiden en ouders naar ons steeds lager wordt. 
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4. Resultaten 
 
De beoogde maatschappelijke effecten van dit project en het doel van The Girl Movement zijn de 
volgende: 

⮚ Doordat meiden worden aangemoedigd en ondersteund om te gaan studeren en werken 
zullen er minder bijstandsgerechtigden in deze doelgroep zijn. 

⮚ De doelgroep is beter bekend met de Nederlandse cultuur en weet beter de weg in de 
samenleving van Ede. Hierdoor zullen zij betere opvoeders worden voor de volgende 
generatie.  

⮚ Er is meer waardering tussen Nederlanders en asielmigranten. De kloof tussen deze twee 
groepen wordt verkleind. 

⮚ Er is meer zichtbaarheid voor diversiteit en cultuur.  

⮚ Er is meer cohesie tussen specifieke gemeenschappen zoals de Somalische en Eritrese 
gemeenschap en de samenleving van Ede. 

⮚ Er is aanwas van nieuwe rolmodellen of sleutelfiguren uit de gemeenschap voor 
asielmigranten.  

⮚ Er is sprake van tweezijdige integratie: de Nederlandse meiden integreren in de 
verschillende culturele groepen.  

⮚ Er is sprake van een plek waar aanbod is voor (potentiële) vrijwilligers. 

⮚ Er is sprake van verbreking van sociaal isolement.  
 

Aan de hand van de vier resultaatgebieden die zijn beschreven in het projectplan voor de aanvraag 
van de subsidie willen wij ook inzicht geven in onze resultaten van afgelopen jaar. In de bijlage zijn 
de indicatoren bij resultaatgebied terug te vinden. 
 

Relatie bouwen  
De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van The Girl Movement en heeft 
vertrouwen in de vrijwilliger.  
 
De wereldmeidenclub is er op gericht om onderlinge relatie tussen meiden tot stand te brengen en 
te versterken. De afgelopen jaren hebben we op woensdagmiddag en ook regelmatig op extra 
momenten een activiteit georganiseerd; de wereldmeidenclub 11+ (in de volksmond; de 
meidenclub) en de wereldmeidenclub 17+ (in de volksmond; de 17+ Girls). De ene week zien we de 
11+ groep, de andere week de 17+ groep. Ook tijdens de schoolvakanties draait ons programma 
door. Aan de wereldmeidenclub doen een mix van 
voornamelijk Eritrese, Syrische en Jemenitische meiden mee. 
Het is een heel laagdrempelige manier om in contact te 
komen. Meestal komen er 15-25 meiden naar de 11+ 
activiteiten en 4-12 meiden naar de 17+ activiteiten. Er zijn 
gemiddeld zeven Nederlandse vrijwilligers betrokken bij de 
activiteiten en dit vergroot het Nederlandse netwerk van de 
meiden.  
 
We hebben contact met zo’n 120 meisjes in de leeftijd van 
11-25 jaar. Ook in 2021 hebben we gemerkt dat er nog 
steeds nieuwe meiden bij komen bij onze groep, al ging dit 
wel iets moeizamer omdat er minder fysieke en 
laagdrempelige activiteiten waren.  
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De meiden die bij de 17+ wereldmeidenclub horen, zien we meer en meer zelf hun eigen leven 
vormgeven. Soms hebben meiden een stabiel genoeg netwerk gecreëerd en hebben ze geen 
behoefte meer aan activiteiten die bedoeld zijn om hun netwerk uit te breiden en te verstevigen. De 
oudere meiden (voornamelijk Syrische meiden) die minder structureel naar de activiteiten komen 
zoeken ons nog steeds één op één op wanneer ze vragen hebben. Er is geen andere initiatief buiten 
TGM waar ze zich bij hebben aangesloten en wat hun integratie stimuleert. Het valt ons op dat we 
uniek zijn in ons aanbod. Zo krijgen we vragen van meiden over hun relaties. Zoals eerder genoemd 
is er een grote groep Syrische meiden die jong trouwt en binnen twee jaar in scheiding ligt. Vaak 
moeten deze meiden hun hele toekomst plannen bijstellen en trekken ze weer bij ons aan de bel 
voor contact en hulp. 
 
Door de corona maatregelen hebben we alternatieve manieren gezocht om toch met elkaar in 
contact te blijven. Dat was af en toe zoeken en het was niet optimaal, maar door te blijven kijken 
naar wat nog wel mogelijk is hebben we de relaties kunnen onderhouden.  
 
Het jaar 2021 begonnen we met een lockdown en hebben we ingezet op online meidenclub. Dat 
vroeg een creativiteit en hoewel de meiden vaak uit nieuwsgierigheid toch even kwamen kijken of 
kwamen kletsen was het geen groot succes. Zodra de mogelijkheid ontstond om via sportactiviteiten 
elkaar weer te zien zijn we dat gaan doen (vanaf maart 2021). We hebben veel activiteiten in de 
buitenlucht georganiseerd om elkaar te zien, zoals de hei op gaan of samen tandemfietsen. We 
maakten voordat de corona maatregelen ingevoerd werden vaak gebruik van de ruimte onderin de 
Elskampflat, maar aangezien De Stek 
groter was zijn we hier naartoe verhuisd 
aan einde van het jaar 2021. Bij de 
laatste lockdown aan het einde van 
2021 zijn we activiteiten blijven 
organiseren voor deze meiden in het 
kader van de uitzondering op het 
sociaal werk voor kwetsbare 
doelgroepen. We hebben gestreefd 
tijdens de activiteiten afstand te 
behouden. 
 
Enkele feestdagen, zoals Sinterklaas, 
Kerst en het Suikerfeest, hebben we 
aangegrepen om presentjes langs te brengen en op die manier hebben we de meiden ook in 2021 
meerdere keren bij hen thuis, bij de voordeur, kunnen ontmoeten. We vinden het belangrijk om 
onze gezichten bij hen thuis te laten zien, zodat ouders ook weten met wie hun dochter(s) 
optrekken. In de zomerperiode hadden we ook weer een aantal bruiloften die we samen mochten 
vieren. We hebben vele verjaardagen gevierd, zo delen we samen ons leven. 
 
In de zomervakantie van 2021 zijn we één nachtje uit logeren geweest met zo’n 20 meiden. Dit was 
met een minder groot aantal dan voorgaande jaren vanwege het Islamitische offerfeest wat 
gelijktijdig viel. Omdat we met een klein groepje waren hebben we de meiden veel individuele 
aandacht kunnen geven en hebben we verdiepende gesprekken gevoerd over thema’s als het 
zelfbeeld en seksualiteit. Onderlinge relaties werden verdiept. We zijn naar de kermis geweest en 
een dagje naar het strand in Scheveningen. Een groot succes. Veel meiden gaan niet op vakantie en 
zijn hierdoor toch kort op vakantie geweest. Ze kunnen hierover op school na de zomervakantie. 
Daarnaast is dit ook een mooie ervaring om meiden bekend te maken met schoolkampen.  
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Ontmoeten 
De doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en leeftijdsgenoten afkomstig uit een 
andere etnische groep. 
 
De wereldmeidenclub wordt gedraaid door 7 vrijwilligers die de meiden goed kennen. Er nemen een 
aantal Nederlandse meisjes deel aan de meidenclub. We zoeken naar activiteiten waarin meiden 
elkaar kunnen leren kennen maar ook de Nederlandse cultuur. Zo zijn er Eritrese meisjes die geen 
idee hebben wat bowlen is. Juist omdat dit bekende activiteiten zijn en de Eritrese meiden naar het 
voortgezet onderwijs gaan, is het belangrijk kennis te maken met activiteiten die Nederlandse 
jongeren ondernemen. De wereldmeidenclub vond voorheen plaats in de ruimte onderin de 
Elskampflat die beheerd wordt door Thuis in Zuid, bij de vrijwilligers thuis en het afgelopen jaar veel 
in de buitenlucht en in sportzalen of buurthuis De Stek. 
 
Veel meiden zijn via CVVE gekoppeld aan een Nederlands maatje. Samen met CVVE, Connect Us en 
Youth for Christ organiseerden we twee keer per jaar de Multiculti Party al waren het dit jaar 
aangepaste versies in verband met de corona maatregelen. Het eerste event was een soort sportieve 
Multiculti Party, maar aan het einde van het jaar (oktober 2021) konden we weer een echte 
Multiculti Party organiseren (met corona toegangsbewijs) met dans en gezamenlijk eten. We 
organiseren het aan het begin van het schooljaar als kick off van de maatjes trajecten en als 
bekendmaking van de activiteiten waar de maatjes ook welkom zijn. Het gebeurt regelmatig dat 
maatjes samen naar onze activiteiten van de The Girl Movement komen. Aan het einde van het 
schooljaar organiseerden we dit als afsluiting van de maatjes-trajecten.  
 

 
 
Zwemmen is altijd een hot item bij de meiden. Als we een meidenclub organiseren waarbij we gaan 
zwemmen met de Ladies Night Ede (via een Ede Doet initiatief) dan geeft dit altijd een hoge 
opkomst. Soms wel 40 meiden die mee gaan. Het is voor hen een heerlijke vrije ervaring vol van 
plezier en ze leren er vertrouwd te raken met het water. Zwemmen bij Ladies Night is ook een 
laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en het gebeurt ook regelmatig in kleinere groepjes 
en op eigen kosten van de meiden (Ede Doet Mee). 
 
Meidenvoetbal is dit jaar eindelijk echt van start gegaan. Onze vrijwilligers Swanita en Yvonne zijn 
een groepje meiden gaan trainen voor voetbal om mee te gaan doen aan een toernooi. Er trainen 
zo’n 15-20 meiden mee. Helaas moest dit eind 2021 toch stopgezet worden in verband met de 
lockdown maar begin 2022 zal dit alsnog doorgang hebben.  
 
Dansles en boksles (in samenwerking met Allround Training) hebben we een aantal keren kunnen 
organiseren rond de zomerperiode. We hebben de meiden die onderdeel zijn van ons netwerk 
gevraagd een les te organiseren. Een aantal meiden hebben zo hun talent in kunnen zetten en een 
mooie ervaring opgedaan met het leiden van een groep. We hebben o.a. leren buikdansen en we 
hebben een kickboksles gevolgd. Het mooie was dat tijdens deze activiteiten ook diepere thema’s 
aan bod kwamen, onder andere wat het betekent om vrouw te zijn. Ook kwam het thema 
zelfverdediging aan bod bij kickboksen. We hebben meerdere gesprekken gehad rondom het 
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sensuele aspect van vrouwelijkheid (danslessen). Hoe er over vrouwen wordt gesproken in bepaalde 
muziek (Engelstalige liedjes vertaalt naar Nederlands en hier gezamenlijk over gesproken). Dit zijn 
allemaal aspecten van het meisje zijn of vrouw zijn. Het was mooi om samen na te denken hoe je 
daar je eigen identiteit in vormt. Het thema grensoverschrijdend gedrag is ook besproken naar 
aanleiding van de situatie bij The Voice of Holland.  
 
Er is veel vraag naar huiswerkondersteuning. Onze twee stagiaires hebben meiden regelmatig om 
individueel niveau kunnen ondersteunen bij hun huiswerkvragen. Vaak gebeurt dit via beeldbellen of 
wordt er thuis of bij de bibliotheek afgesproken.  
 

Activeren / emanciperen 
De doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in 
reguliere activiteiten. 
 
Het afgelopen jaar stond niet zoals voorgaande 
jaren volgepland met leuke activiteiten, lokale 
events, snuffelstages en samenwerkingen met 
andere partijen.  
 
In ons halfjaarverslag van 2021 schreven we over 
de voetbaltoernooien die we hebben 
georganiseerd samen met andere Edese meiden 
en organisaties. Denk aan: Stichting Sabiel, The 
Kraijeck Foundation en Stichting Malkander. Dit 
was een groot succes; de meiden zijn enthousiast 
en er zijn drie teams vanuit The Girl Movement 
ontstaan. We hebben outfits met ons logo kunnen 
aanschaffen en hoopten het trainen en het spelen van toernooien weer op te pakken in de laatste 
maanden van 2021. Dit is helaas niet doorgegaan, we hopen dat het snel weer mogelijk is.  
 
Tijdens de eerste lockdown besloten we direct bij te dragen aan het zo goed mogelijk informeren 

van onze meiden zodat de meiden de situatie rondom corona zo goed mogelijk konden begrijpen en 

de maatregelen konden opvolgen: 

- Delen van informatie van Pharos in eigen taal (Facebook pagina’s ‘Syriërs gezond’ of 
‘Eritreeërs gezond’). 

- Delen van de Instagram updates van gemeente Ede rondom de maatregelen in een visueel 
overzicht. 

- De nieuwe maatregelen naar aanleiding van de persconferenties in de whatsapp groepen 
samenvatten en uitleggen op eigen taalniveau. 

- Vragen beantwoorden van meiden en hun ouders via beeldbellen en dergelijke. 
 
De zomerperiode was het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Vanaf 1 juli 2021 zijn we weer 
begonnen met het aanbieden van fysieke activiteiten. Op de locatie bij de Elskamp flat konden we 
maximaal 15 meiden ontvangen. Omdat wij als Girl Movement zo laagdrempelig willen zijn, dit 
houdt in dat we geen begrenzing willen stellen aan het aantal meiden dat welkom is, zijn we al onze 
activiteiten buitenshuis gaan organiseren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meiden Ede en omgeving 
beter zijn gaan leren kennen. We hebben regelmatig activiteiten georganiseerd op Landgoed 
Kernhem en in het Proosdijpark. Verder hebben we de Ginkelse Hei verkend, zijn we gaan zwemmen 
bij de Nederrijn bij Wageningen en zijn we naar de kermis geweest. We hebben de meiden 
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uitgedaagd om ook zelfstandig of met familie naar de plekken te gaan die ze via onze activiteiten 
hebben leren kennen.  
 

 
 
We hebben de afgelopen tijd minimaal kunnen inzetten op trajecten rondom vrijwilligerswerk, dit 
omdat er veel stil kwam te liggen door de corona maatregelingen. Een aantal meiden geeft op school 
aan stage te willen lopen op plekken waar zij eerder met ons vrijwilligerswerk hebben gedaan. Zo 
hebben ze een beeld gekregen van de arbeidsmarkt. We zien dat meiden met meer zelfvertrouwen 
aan deze opleiding en stages beginnen omdat ze al enige kennis van het werkveld hebben door de 
projecten die we hier hebben uitgevoerd. Dit moedigt ons aan om soortgelijke activiteiten in de 
toekomst, zodra dit mogelijk is, weer op te pakken. Wel hebben in 2020 lijntjes kunnen leggen met 
Malkander en Vilente om meiden te koppelen aan stageplekken in de zorg. 
 
We zijn in 2019 gestart met het geven van seksuele voorlichting, allereerst zelfstandig en later ook in 
samenwerking met de GGD en een tolk. We hebben gesproken over meisjesbesnijdenis (van 
toepassing op veel Somalische en Eritrese meiden), anticonceptie, zelfzorg bij menstruatie en de 
rechten van vrouwen. We kwamen er toen achter dat de basiskennis van het vrouwelijke lichaam bij 
veel Somalische en Eritrese meiden ontbreekt en hier hebben we ook op ingespeeld. Vanuit 
sommigen van hen kwam de vraag of we hun moeders ook willen voorlichten. Hiervoor hebben we 
plannen gemaakt in samenwerking met de GGD en Thuis in Zuid. Helaas dit stil komen te liggen door 
de corona maatregelen. We hopen dit in 2022 alsnog op te kunnen pakken.  
 
We laten de meiden met regelmaat weten dat we open staan voor gesprek over seksualiteit en 
relaties door hier zelf het gesprek over te beginnen. We worden ook uit eigen initiatief vanuit de 
meiden benaderd en zo hebben we een aantal meiden kunnen adviseren in hun seksuele omgang 
met hun vriendjes/verloofde/man en hen een uitgebreide voorlichting gegeven wat betreft 
voorbehoedsmiddelen en hen een duidelijke keuze aangeboden, door ook te spreken over de 
consequenties. Zo is er een meisje geweest die vroeg of ze eerst haar vriendje aan ons mocht 
voorstellen voordat ze dit aan haar ouders zou gaan doen; ‘Omdat jullie mijn zus zijn’. Dat het als 
uniek wordt ervaren door de meiden dat we openlijk het gesprek met hen aangaan over 
voorbehoedsmiddelen en eerlijk advies geven blijkt wel uit de uitspraak: ‘Dankjewel dat je geen 
enkele vraag vies vindt en dat ik alles tegen jou kan zeggen, ik weet echt niet hoe ik anders moest 
voorkomen nu al een baby te krijgen’. Het hebben van kennis over voorbehoedsmiddelen is een 
begin, maar het maken van de stap naar de huisarts is voor velen een grote drempel. We hebben 
enkele meiden hierbij ondersteund.  
 

Individuele begeleiding 
De doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot persoonlijke ontwikkeling. 
 
We bezoeken meiden regelmatig als vrijwilligers. Dit zijn gezellige bezoekjes, het vieren van de 
eerder genoemde feesten of we gaan langs voor praktische zaken zoals het doen van 
belastingaangifte en het lezen van brieven. Soms investeren we even extra in meiden die het lastig 
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hebben. Verrassend genoeg zijn dat soms ook de meiden met wie het heel goed gaat, die het ver 
schoppen qua onderwijs, maar zich hierdoor anders voelen dan de rest. Om hen te stimuleren 
verder te gaan willen we hen een hart onder de riem steken en bemoedigen en zoeken we juist met 
hen meer contact. 
 
We hebben net als voorgaande jaren praktische begeleiding geboden bij het solliciteren. In de 
zomervakantie hebben meerdere meiden gewerkt bij Iddink, in de schoonmaak en restaurants in het 
centrum. We zijn met een aantal meiden mee geweest naar de groepssollicitatie en praktische 
ondersteuning geboden; hoe spreek je je leidinggevende aan, waar kun je je werkrooster vinden en 
hoe meld je je op een goede manier ziek.  
 
Er zijn een aantal meiden waar we extra zorgen over 
hebben. We krijgen met enige regelmaat vragen vanuit de 
meiden waaruit blijkt dat er spanning is in hun 
gezinssituatie en hun ontwikkeling in gevaar dreigt te 
komen. Afhankelijk van de hulpvraag hebben we hen 
doorverwezen naar de maatschappelijk werkster op school 
of met behulp van Veilig Thuis ouders geadviseerd 
professionele gezinsondersteuning te zoeken. Ook hebben 
we onderdak geboden aan enkele meiden die even afstand 
wilden van hun thuissituatie. Dit allemaal in overleg met 
hun ouders.  
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5. Leerervaringen en ontwikkelingen 
 
The Girl Movement is een jonge organisatie en gestart op basis van een behoefte en nood die wij 
onder de doelgroep zagen groeien. Voor 2021 hebben we plannen gemaakt zodat we dit op een 
haalbare manier konden uitvoeren. Hieronder volgt een opsomming van een aantal opvallende 
zaken uit 2021 en lessen uit voorgaande jaren die nog steeds relevant zijn: 
 

- De grootste uitdaging van 2021 was het vormgeven van onze activiteiten en relaties met de 
beperkingen tot contact in verband met de corona maatregelen. Dit vraagt veel van onze 
creativiteit en geduld.  Voor 2022 hopen we echt dat er meer mogelijkheden gaan komen. 
Als het de beperkingen lang aanhouden is het een grote uitdaging om het contact met de 
meiden te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan. 
 

- In ieder jaarverslag komt terug hoe flexibel we moeten zijn wat betreft het inspelen op de 
behoeften van de meiden. Dit blijft een actueel punt wat we elk jaar terug zien komen. De 
meiden ontwikkelen en groeien en wij ontwikkelen en groeien met hen mee. Het afgelopen 
jaar werd een zekere flexibiliteit van ons gevraagd die nieuw was voor ons. De vraag of we 
activiteiten wilde aanbieden voor Afghaanse meiden in Harskamp was onverwacht en een 
nieuwe uitdaging voor ons. Vanzelfsprekend wilden wij ons open hart en expertise voor deze 
doelgroep met liefde inzetten, maar dit kwam bovenop onze reguliere activiteiten en vroeg 
een grote flexibiliteit in onze privé omstandigheden. We kwamen in contact met veel 
nieuwe geïnteresseerde vrijwilligers die van betekenis wilden zijn voor de Afghaanse 
evacuees. We hebben deze vrijwilligers met de Afghaanse meiden in verbinding gebracht 
door de activiteiten die we in Harskamp gingen aanbieden. Toen dit eind 2021 voorbij was, 
doordat de noodopvang werd gesloten, haalde we opgelucht adem want een drukke intense 
tijd was het zeker. Soms zat het op of zelf over het randje van onze flexibiliteit. Op het 
moment van schrijven, maart 2022, is de noodopvang in Harskamp weer open maar dan 
voor Oekraïense vluchtelingen. Het heeft ons hart om deze meiden met liefde te ontvangen 
en we springen in op de situatie die in Ede actueel is. Al vraagt het maatwerk hoe we dit 
aanvliegen, maar we hebben weer kunnen leren van onze ervaringen in 2021 in Harskamp. 
Een actuele vraag voor ons is hoe lang we ons aanbod nog volledig op vrijwillige inzet 
kunnen blijven dragen.  

 
- We hebben gemerkt dat we een grote inzet van onze vrijwilligers vragen, we delen echt ons 

leven, en dit past niet bij elke vrijwilliger. Daarnaast kost het tijd om wat op te bouwen met 
de meiden. We rekenen hier zo’n 6 maanden voor, maar zeker met de beperkte mate van 
activiteiten in verband met de corona maatregelen maakt dat dit nog langer duurt. 
Betrokken vrijwilligers voor de lange termijn aan The Girl Movement binden is een uitdaging.  

 
- We krijgen met enige regelmaat vragen vanuit de meiden waaruit blijkt dat er spanning is in 

hun gezinssituatie en hun ontwikkeling in gevaar dreigt te komen. Afhankelijk van de 
hulpvraag hebben we hen doorverwezen naar de maatschappelijk werkster op school of met 
behulp van Veilig Thuis ouders geadviseerd professionele gezinsondersteuning te zoeken. 
Ook hebben we onderdak geboden aan enkele meiden die even afstand wilden van hun 
thuissituatie. Dit allemaal in overleg met hun ouders. We merken dat we als 
welzijnsorganisatie hierin een andere rol hebben en we zoeken naar een juist manier om tot 
ondersteuning van eventuele hulpverlening te zijn. We willen ook in 2022 een goede relatie 
onderhouden met hulpverleners en beleid ontwikkelen rondom verwijzen naar 
hulpverlening (denk aan de meldcode in de hulpverlening).  
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6. Samenwerkingspartners 
 
The Girl Movement heeft in 2021 samengewerkt met relevante ketenpartners. Onder andere; 

- Malkander 
- Youth for Christ 
- CVVE 
- Sportservice - Kraijeck 
- Pro Persona (cultuurrijke zorg) 
- Stichting Sabiel 
- Netwerk Dien Je Stad – YourCube 
- Stichting Present 
- Astrant 
- GGD 
- Gemeente Ede 
- ISK Ede 
- Schakelklas 
- Thuis In Zuid (Elskampflat) 
- De Stek 
- Allround Training Ede 
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7. Vooruitblik 2022 
 
Het jaar 2022 is voor ons vooral het jaar dat er veel weer kan. Het project ‘Vrouw & Gezondheid’ 
voor Eritrese meiden en vrouwen, wat al twee jaar op de planning staat en telkens uitgesteld moest 
worden vanwege de corona maatregelen, gaat eindelijk uitgevoerd worden. Daarnaast zal de eerste 
maanden van 2022 ook het lang vooruit geschoven voetbaltoernooi met ketenpartners plaats 
vinden. We hebben mooie ideeën om meiden training te gaan bieden over cultuurverschil vanuit 
Intercultural Impact. Als team hebben we hier afgelopen jaar een training van ontvangen en zouden 
we dit graag doorgeven aan de meiden. Juist omdat alles in 2022 weer kan betekent dit voor ons 
nieuwe aanwas van meiden, nieuwe relaties en volop aan de slag gaan met nieuwe projecten en 
activiteiten. Wij hebben er zin in. 
 
We hebben voor 2022 nogmaals subsidie toegekend gekregen van de gemeente Ede. Het is onze 
wens om na de groei van afgelopen 4 jaar voor 0,4 fte uitbetaald te krijgen. Dit is noodzakelijk om 
alle lopende contacten en activiteiten te kunnen blijven coördineren en een gezonde organisatie te 
blijven. We merken dat ons aanbod dusdanig groot is en dusdanig veel vraagt van de vrijwilligers dat 
bepaalde taken door betaalde projectleiders opgepakt moeten gaan worden. In december 2021 
hebben we een aanvullende aanvraag (brandbrief) ingediend die helaas niet toegekend kon worden. 
Deze vraag zal komende jaar verder besproken worden met de gemeente Ede en deze vraag ligt voor 
2023 zeker op tafel. Afgelopen jaren hebben wij de keuze gemaakt om ons werk op basis van 
vrijwillige inzet op te pakken, maar hebben we altijd gecommuniceerd dat wij verwachten dat hier in 
de toekomst verandering in komt. Dat verandermoment is aangebroken. Financiën om twee 
medewerkers in totaal 0,4fte uit te kunnen betalen is een van de belangrijke speerpunten voor The 
Girl Movement voor het komende jaar. 
 
Afgelopen jaar zijn we ook bezig geweest met het verduurzamen van The Girl Movement. We 
hebben een coaching sessie gehad met Eline Hoogenboom en een stappenplan gemaakt wat 
hiervoor belangrijke zaken zijn. Dat betekent dat het zoeken en werven van een nieuwe bestuur 
hoog op onze agenda staat. De bestuursvacature is de deur uit en begin 2022 lopen er gesprekken 
met twee potentiële nieuwe bestuursleden. Daarnaast blijven wij werven voor nieuwe vrijwilligers 
die hun leven willen delen met onze prachtige meidenbeweging. Het komende jaar zal gebruikt 
worden voor verduurzaming, inwerken van het nieuwe bestuur en groeien in professionaliteit. 
 
Daarnaast is op het moment van schrijven van dit jaarverslag al bekend dat er oorlog in Oekraïne is 
uitgebroken en vele Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen. Vanaf maart 2022 zijn we 
opnieuw aan de slag gegaan bij de noodopvang in Harskamp. Hiervoor hebben we een nieuw team 
van 40 vrouwelijke vrijwilligers gerealiseerd. We doen dit vele werk met liefde. We coördineren de 
activiteiten, leggen het lijntje met CVVE en COA en werven en coachen nieuwe vrijwilligers. We zijn 
geraakt door de hoeveelheid vrijwilligers die zich hebben aangemeld en van betekenis willen zijn. 
Het is onduidelijk hoe lang we hier meidenactiviteiten zullen organiseren, maar samen met onze 
meiden zijn wij een meidenbeweging, een sisterhood, die er is voor meiden met een 
vluchtachtergrond van over de hele wereld.   
 
Wij zien uit naar 2022!  
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8. Financieel resultaat 
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9. Contactgegevens 
 
Marije van den Berg, initiatiefnemer / projectleider / notulist 
Wilma Mussche, initiatiefnemer / projectleider / voorzitter 
Judith Golstein, penningmeester 
 
Adres: Doornlaan 142, 6717 BT Ede 
Telefoonnummer: 06 48367344 
Emailadres: info@thegirlmovement.nl  
Website: www.thegirlmovement.nl 
 

  

mailto:info@thegirlmovement.nl
http://www.thegirlmovement.nl/
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Bijlage 1 – Resultaatgebieden en indicatoren 
 
Om het doel van The Girl Movement te behalen, zijn de volgende resultaten nodig: 

1. Relatie bouwen: De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van The 
Girl Movement en heeft vertrouwen in de vrijwilliger. 

2. Ontmoeten: de doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en leeftijdsgenoten 
afkomstig uit een andere etnische groep.  

3. Activeren/ emanciperen: de doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in reguliere 
activiteiten. 

4. Individuele begeleiding: De doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot 
persoonlijke ontwikkeling.  

  
De resultaatgebieden zijn meetbaar aan de hand van de volgende indicatoren:  

1. Relatie bouwen: De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van 
        The Girl Movement en heeft vertrouwen in de vrijwilliger.  

● Vrijwilligers hebben contact met nieuwe meiden door bij hen op bezoek te gaan.  
● Vrijwilligers kennen ouders/familie van het meisje. Dit is nodig om te bouwen aan 

het vertrouwen van het systeem (context) van het meisje.  
● Meisjes komen naar de activiteiten van The Girl Movement. 
  

2. Ontmoeten: De doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en                   
        leeftijdsgenoten afkomstig uit een andere etnische groep.  

● Er zijn wekelijks activiteiten waar meisjes met verschillende etniciteiten aanwezig 
zijn.  

● Er zijn Nederlandse meiden aanwezig bij de clubs, zij vormen een deel van het 
Nederlandse netwerk van de doelgroep.  

● De doelgroep is gekoppeld aan Nederlandse maatjes.  
● De meisjes hebben een Nederlands netwerk bij wie ze terecht kunnen voor hun 

hulpvraag.  
  

3. Activeren/ Emanciperen: De doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in reguliere         
activiteiten.  

● De doelgroep doet mee aan activiteit zoals met meidenclub een vrijwilligersactie 
organiseren.  

● De doelgroep heeft een bijbaan, stageplek of vrijwilligerswerk, en wordt hierin 
ondersteund door The Girl Movement. 

● De doelgroep draait mee in de organisatie van activiteiten.  
● Door het Nederlandse netwerk wat het meisje om zich heen heeft, ontwikkelt het 

meisje een betere beheersing van de Nederlandse taal.  
 

4. Individuele begeleiding: De doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot         
persoonlijke ontwikkeling.  

● De doelgroep weet hoe zij kunnen solliciteren.  
● De doelgroep heeft kennis rondom seksualiteit.  
● De doelgroep heeft een (bij)baantje.  
● De doelgroep wordt gestimuleerd in een psychische ontwikkeling 

 
 


