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Women Unlimited is het event van Stichting ArteGanza dat 

zich richt op het maken van verbindingen tussen vrouwen uit 

alle culturen en van alle leeftijden uit Amersfoort. In het kader 

van internationale vrouwendag brengt ArteGanza vrouwen in 

Amersfoort jaarlijks samen. 

Met Women Unlimited organiseert Stichting ArteGanza een laagdrempelig 
event door en voor vrouwen, waarin diversiteit en empowerment 
uitgangspunten zijn. ArteGanza draagt bij aan bewustwording, verbetering 
en versterking van de positie van vrouwen door het initiëren en uitvoeren 
van kunstprojecten. 

Kunst brengt culturen samen: dit is de grondslag van Stichting ArteGanza. 
Kunst raakt, kunst laat mensen verwonderen en zorgt ervoor dat mensen 
meer openstaan voor elkaar. Tijdens Women Unlimited kunnen vrouwen 
uit Amersfoort en omgeving elkaar ontmoeten, met elkaar uitwisselen en 
netwerken door middel van een uitgesproken kunstzinnig en cultureel 
programma met oog voor diversiteit. 

Thema: Colour Creates, Colour Changes! 

Kleur is de verwondering van het licht in alle tinten. Zoals kleuren 
verschillen, verschillen culturen. Diversiteit is als een palet van verschillende 
kleuren, waaruit een schilderij kan ontstaan. Kleur is wie je bent of  waar je 
van houdt en een bron van inspiratie. Door kleuren te combineren, kun je 
creëren, je bewust worden en jezelf  veranderen. 

Blijf  je grijs en eentonig? Of  laat je je kleur zien? Kleur is kracht. Door met 
elkaar in het klerurrijke programma te stappen, maken vrouwen zichzelf  
zichtbaar. In de creatieve en intuïtieve workshops en activiteiten van 
Women Unlimited worden vrouwen zich bewust van hun kleur en van hun 
onderlinge verbondenheid. Ontmoeting, verdieping en empowerment, daar 
draait het om bij Women Unlimited.



ONTMOETINGEN DOOR
WASTEKENINGEN
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VOORTRAJECT WOMEN UNLIMITED: 
ONTMOETINGEN DOOR WASTEKENINGEN

Het doel van het voortraject voor Women Unlimited is het betrekken 
van vrouwen iuit verschillende wijken in Amersfoort bij het event in het 
Eemhuis. Daarnaast zijn doelen: het vergroten van bewustwording, het 
bespreekbaar maken van thema’s en ervaringen en het samenbrengen van 
vrouwen uit diverse culturen en van alle leeftijden. 
Derya Özkanli, Özgül Bulut-Eser en Brick de Sain bezochten met het 
voortraject ‘Ontmoetingen door Wastekeningen’ groepen vrouwen in de 
wijkcentra van Amersfoort.

In de workshops wastekenen maakten vrouwen kennis met het schilderen 
met strijkijzer en bijenwas. Verschillende kleuren bijenwas kunnen door 
deze bijzondere kunstvorm eindeloos veranderd en toegevoegd worden. Met 
de intuïtieve mogelijkheden om zo met kleur te werken, ontstaat ruimte om 
gevoel over te brengen op papier. 
Hoe wonen, werken en leven vrouwen in Amersfoort? Wat zijn hun wensen? 
Wat leeft er onder vrouwen? Deze vragen stelden vrouwen uit Amersfoort 
zich tijdens de workshop. Door te wastekenen konden vrouwen met elkaar 
onder woorden brengen hoe zij het leven in Amersfoort ervaren, waar zij 
tegenaan lopen en wat hun wensen zijn. 
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Bertien Houwing, wethouder gemeente Amersfoort 
over de workshop ‘Ontmoetingen door Wastekeningen’: 
“We zijn allemaal Amersfoorters en als vrouw vind ik 
het belangrijk dat vrouwen elkaar leren kennen.”
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Woorden van vrouwen over de workshop 
Ontmoetingen in Wastekeningen: 
leuk, super, gezellig, intuitief, actief, prachtig, 
gezamenlijkheid, leerzaam, mooi, blij, uitwisseling, 
emotioneel, bijzonder, inspirerend, eerlijk!
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GROEN

Een veelgehoord woord waarmee vrouwen uit de wijkcentra Amersfoort 
beschrijven is: groen. Amersfoort heeft veel natuur in alle wijken. Er zijn 
bloemen, prachtige parken, bossen en veel bomen door de hele stad. Alle 
vrouwen waarderen de natuur, waarmee Amersfoort een prettige, groene 
woonsfeer ademt. 
Er is ruimte in Amersfoort, de wijken zijn ruim opgezet en overal is natuur 
terug te vinden. In veel wastekeningen komt de natuur terug in bloemen en 
heldere kleuren. 
Vrouwen noemen verschillende plekken in Amersfoort, bijvoorbeeld de 
krokussen die in het voorjaar bloeien langs de Stadsring. 
Ook het Randenbroekerbos dat in de herfst prachtig kleurt, noemen 
de vrouwen als een mooie plek om te wandelen en te ontspannen. 
Vrouwen genieten van al het groen in de stad. Daarnaast biedt natuur 
ontmoetingsplekken door de bankjes langs singels en in parken en 
natuurspeelplaatsen voor kinderen. Met de vele bomen, parken, bossen, 
bloemen en perken is Amersfoort: groen!
Vrouwen vinden het erg belangrijk dat de gemeente nieuwe natuur blijft 
aanlegggen in de stad, maar ook blijft onderhouden. In sommige wijken, 
zoals de wijk Schothorst, zien de vrouwen dat onderhoud minder terug. In 
elke wijk is en blijft groen belangrijk om prettig te wonen.

“Ik heb deze bloemen gemaakt. Het zijn bloemen voor mijn drie kinderen, 
voor mijn jongens. Ik ben blij en dit is een kado aan mijn kinderen. Ik zie 
bloemen in Amersfoort: ja, dat is hoe ik mij voel in deze stad.”
“Als ik langsfiets in de lente op de Stadsring zie ik de krokussen, de 
mooie bloemen. Ik woon nu twintig jaar in Nederland en ik hoop dat ik 
de komende twintig jaar in Amersfoort mag wonen, in fleurig en veilig 
Amersfoort!”

“Amersfoort is groen. Groen is groei. We waren de groenste stad, maar dat 

AMERSFOORT IS...
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zijn we niet meer. We zouden zuinig mogen op zijn op het groen.” 

“Ik zie in mijn wastekening bergen. Een schilderij van bergen, waar ik 
van droom, uit het land waar ik vandaan kom. Ik heb lange tijd met mijn 
moeder in Saoedi-Arabië gewoond en ik hoop dit jaar naar mijn familie 
terug te gaan. 
Je ziet op mijn tekening bergen. Je ziet bloemen en gras: ik ben blij om in 
Amersfoort te wonen. Ik voel mij hier thuis, net als in de bergen. Ik woonde 
eerst twee jaar in het asielzoekercentrum in Delfzijl en ik was blij toen ik in 
Amersfoort zag. Ik wilde graag hier wonen. Amersfoort is een mooie stad: 
niks aan veranderen!”

“Amersfoort, een prachtige, groene stad, een meanderende rivier en veel 
culturen. Een prima stad om te wonen.”

“Een bruisende stad, ik voel me hier thuis. Ik ben hier opgegroeid 
van jongvolwassene tot volwassen vrouw. Ik hoop hier oud te worden. 
Amersfoort is groen. De natuur in de stad vind ik heel belangrijk.”

RUSTIG EN VEILIG

Amersfoort wordt gezien als een rustige stad. Vrouwen voelen zich in 
Amersfoort vaak blij en tevreden en ervaren het wonen in Amersfoort als 
stabiel. 
Na de soms lange weg in de levens van vrouwen of  problemen die er 
zijn geweest, ervaren de vrouwen het wonen in Amersfoort als rustig en 
veilig en een goede plek om kinderen te laten opgroeien. Amersfoort voelt 
‘vertrouwd’ geven de vrouwen aan. De verschillende culturen kunnen 
goed met elkaar op kunnen schieten, geven de vrouwen aan. Er zijn ook 
tegengeluiden. 
Een van de vrouwen geeft aan dat zij zich niet altijd meer veilig voelt als 
zij naar de moskee fietst. En dat dit gevoel van onveiligheid te maken heeft 
met de aanslagen die er zijn geweest. Zij heeft ook een boodschap voor 
de gemeente Amersfoort. Zij vraagt de gemeente hier aandacht aan te 
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besteden, zodat mensen respect hebben voor alle religies, want: alle mensen 
zijn gelijk. 

“Ik kom uit Eritrea en ben 13 jaar in Nederland. Amersfoort is een rustige 
stad. Er is veel respect voor elkaar. In Entree kunnen vrouwen elkaar 
ontmoeten en oefenen met Nederlands spreken en schrijven. Het is goed als 
er Nederlands wordt gesproken.”

“Ik heb een Valentijnskaart gemaakt voor Amersfoort. Amersfoort is 
het hart van Nederland. De stad heeft mijn hart. We kunnen met zoveel 
culturen goed met elkaar opschieten. Wijkcentra zijn daarin belangrijk: om 
elkaar te blijven ontmoeten.”
“Ik woon al heel lang, al 17 jaar in Amersfoort. Amersfoort is een mooie, 
leuke stad. Deze kleuren in mijn tekening zijn mijn geest, mijn ziel en 
zaligheid.”

“Vrouw in Amersfoort. De stad om in op te groeien. Er is ontplooiing, 
midden in Nederland, midden in de maatschappij. Want vrouwen, in de 
samenleving: dat zijn wij.”

ONTMOETING EN ONDERWIJS

De vrouwen vinden ontmoetingsplekken erg belangrijk. Zij vertellen over 
hun ontmoetingsplek: het wijkcentrum. In wijkcentra krijgen vrouwen 
onderwijs en kunnen zij delen met elkaar. De centra draaien vaak op 
vrijwilligers. 
Er wordt intensief  gebruik van gemaakt van de ontmoetingsplekken 
gemaakt door honderden vrouwen. De wijkcentra zorgen ervoor ervoor 
dat vrouwen kansen krijgen door taallessen en andere vaardigheden die 
vrouwen. Met meer toekomstperspectief  zijn zij autonomer en staan zij in 
hun kracht. 
In Ontmoetingscentrum Entree kunnen vrouwen Nederlands leren 
als ze door ziekte, leerproblemen of  andere omstandigheden het 
inburgeringexamen niet hebben gehaald. Wijkcentra zijn laagdrempelig 
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en werken als een brug tussen doelgroep en de maatschappij. De 
vrouwen benadrukken dat de ligging van wijkcentra in de  woonwijk de 
laagdrempeligheid verhoogt. Het zorgt ervoor dat vrouwen de centra 
vinden, maar ook dat zij op loopafstand van huis hun kinderen makkelijk 
mee kunnen nemen. Vrouwen hebben het vaak financieel zwaar. Het is 
daarom belangrijk dat vrouwen kansen krijgen, want zij zijn een rolmodel 
voor hun kinderen en kleinkinderen, geven de vrouwen aan. De kansen van 
de vrouwen zijn de kansen van hun kinderen. 

“In mijn tekening zie je vrolijke kleuren. Amersfoort is een leuke stad. Er 
zouden meer centra voor vrouwen mogen zijn, zodat we gezamenlijk dingen 
kunnen doen.
Het is belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten.”

“De Drietand is gesloten, er zijn zoveel plekken dicht. Maar mensen hebben 
daar behoefte aan. Vrouwen hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten.”

“Je ziet verschillende kleuren in mijn tekening. We willen dat 
Ontmoetingscentrum Entree blijft. Ik ben nu 14 jaar in Amersfoort en ik 
kende niemand. Door het ontmoetingscentrum heb ik de taal goed leren 
spreken en andere mensen leren kennen.”

 “Ik woon twee jaar in Amersfoort en ik ben heel blij. Ik heb vrienden, ik 
ben niet eenzaam hier, ik wil graag naar school om goed te leren, zodat ik 
kan gaan werken.”

“Ik wil graag leren, ik woon een jaar in Nederland en wil heel graag de taal 
nog beter leren, want dat is belangrijk. Belangrijk om werk te vinden. Ik wil 
zo graag leren, zodat ik kan werken.”

“Er zijn strenge regels om hier op bezoek te komen. Ik mis mijn familie 
heel erg. We hebben een stabiel leven, maar we missen onze familie om 
momenten mee te delen, samen delen: dat is de liefde van familie.” 

“Het oog van Amersfoort in mijn tekening is nodig: om iedereen te zien!”
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DE WEG NAAR WERK 

Vrouwen willen graag werken, maar dat blijkt niet gemakkelijk. Veel 
vrouwen hebben lage inkomens en redden het financieel soms nauwelijks. 
Voor alleenstaande vrouwen is het vaak nog moeilijker maandelijks rond te 
komen. 
Er zouden in elke wijk centra moeten zijn om vrouwen door middel van 
onderwijs meer kansen te geven op betaald werk, vinden de vrouwen. De 
vrouwen zijn gemotiveerd en willen graag leren. Een wijkcentrum biedt 
kansen om de Nederlandse taal goed te kunnen leren en vaardigheden op 
te doen, waardoor vrouwen meer kunnen bereiken. Er wordt bijvoorbeeld 
naast andere lessen ook naailes gegeven. Ook dat is belangrijk, want het 
geeft vrouwen de mogelijkheid kleding te maken als er financieel weinig 
draagvlak is. 
In het Vrouw en Kind Centrum zijn veel vrouwen werkzaam als vrijwilliger: 
als taalcoach, receptioniste of  activiteitenbegeleider. De vrouwen willen hun 
economische positie verstevigen door betaald werk. Zij willen meer kansen 
op werk. Er is begrip nodig vanuit de gemeente voor vrouwen met kinderen 
die willen werken, vinden de vrouwen. Een van de vrouwen geeft aan: “Je 
wilt zo graag vooruit, ook voor je kinderen, maar het voelt alsof  je steeds op 
de grond wordt geduwd”.

“Ik zie mijzelf  dansen door het leven in Amersfoort. Ik ben vrij, omdat 
ik mijn leven in eigen handen heb. Ik heb hier veel bereikt en ik doe 
vrijwilligerswerk. Ik ben ook doelloos aan het dansen. Want er is weinig 
werkgelegenheid voor vluchtelingen. Wij willen werken, wij willen iets 
positiefs doen voor de gemeente. Wij hebben veel te bieden!”

“Amersfoort is een mooie, rustige stad. Ik ben alleenstaand. Alleenstaande 
vrouwen zijn actief ! Je ziet, wij doen al veel vrijwilligerswerk, maar vrouwen 
kunnen meer doen. Er zouden meer Vrouw en Kind Centra moeten zijn. 
Vrouwen willen graag werken, maar ze krijgen het niet voor elkaar. 
Wij zijn blij dat we in Amersfoort wonen. We willen dat de gemeente 
Amersfoort ons een handje helpt door werkgelegenheid te creëren. Zodat 
wij kunnen gaan werken.”
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“Ik ben tevreden met Amersfoort, ik kan zwemmen, ik kan fietsen en het is 
een groene, mooie stad. Maar ondanks dat heb ik geen werk. Ik wil dit graag 
veranderen. Je moet werk hebben als vrouw om niet afhankelijk te zijn. Wij 
werken hard om niet afhankelijk te zijn van mannen.”

“Het beleid voor nieuwe Nederlanders zijn strenge regels, waarin gezegd 
wordt: precies zo moet je de dingen doen. Vrouwen moeten uit de schaduw 
komen: wij moeten ons gezicht laten zien!”

“Ik wil mijn hand niet uitsteken naar de gemeente. Ook als moeder, tijdens 
de schooltijden, kun je gaan werken. Je kunt daar ook vrijwilligerswerk voor 
doen, maar je wilt als vrouw je eigen geld verdienen. Het is voor ons als 
vluchtelingen extra moeilijk: als je solliciteert, is dat voor ons echt moeilijk 
en vaak heb je gewoon pech. Er zouden meer kansen op werk moeten zijn.”

“Amersfoort is een rijke stad met een rijke geschiedenis. Er is al veel geleefd. 
Er is in deze stad een verborgen rijkdom van nieuwe krachten en talenten. 
Nieuwe Nederlanders hebben veel talenten. Zij zijn de nieuwe rijkdom. 
Ik wil de gemeente Amersfoort zeggen: kijk naar de nieuwe rijkdom van  
aldeze talenten van nieuwe Nederlanders. Die talenten zijn nu vaak nog 
verborgen, het is belangrijk dat zij naar voren komen, zichzelf  voor het 
voetlicht brengen.”
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Derya over Amersfoort: Amersfoort is een 
historische stad die ondanks haar centrale ligging 
in het land een rust uitstraalt die bijna landelijk 
aanvoelt. Een gezellig centrum waar je urenlang 
kunt vertoeven zonder dat je je verveelt. Een stad 
die een groene kant kent en die je tegelijkertijd in 
haar verschillende winkelcentra de geneugten laat 
zien van het stadsleven.

Özgül over Amersfoort: Amersfoort is mijn stad. 
De stad met de mooie binnenstad, de stad met 
Vathorst: volgens critici een vreselijke vinexwijk, 
maar waar ik met heel veel plezier woon. 
Amersfoort is ook de stad met de vele culturen 
en kleuren die mooi schitteren naast elkaar. 
Amersfoort is voor mij ‘thuis’: thuis waar ik kan 
zijn wie ik ben. 

Brick over Amersfoort: Amersfoort is voor mij 
een veelzijdige, levendige en culturele stad 
met bossen, waar ik woon. Overal in de stad 
Amersfoort vind je groen en staan prachtige 
bomen. Bijvoorbeeld de boom pal naast de Kei. 
In de winter kun je de takken goed zien en valt 
op hoe mooi de vorm van deze boom is. Bomen 
horen bij Amersfoort en geven de stad karakter.
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ONTMOETINGEN IN WASTEKENINGEN

Amersfoort

Zij woont in de stad

van bloemen en bomen

Waar zij haar weg vindt

 en vrijheid haar hart

Zij danst en zij zingt

haar doel is haar streven

Zij fluistert en luistert

haar eigen lied klinkt

In Amersfoorts licht

zien en bewegen

Zij ademt ontmoeting

een kleurrijk gezicht

Haar weg naar werk geeft

Amersfoort toekomst

En verborgen talent is

de kracht die zij heeft

Brick de Sain
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COLOFON
Met dank aan: 

Vrouwen van het Ontmoetingscentrum Entree en Het Vrouw en Kind Centrum, 
onder anderen: Adile, Azarin, Deniz, Derya, Dini, Farhiyo, Farida, Fatima, Fitaw, 
Fleur, Forough, Hafida, Heleen, Hlalia, Hüriyet, Hüsniye, Inaam, Joselien, Kudret, 
Laila, Malika, Manon, Marjanne, Mihriban, Myriam, Nadia, Najat, Nasjrat, 
Neriman, Ramia, Roda, Saïda, Selma, Sima, Sureyya, Tineke, Turi, Yildirim, 
Zübeyde en alle vrouwen die meededen met de workshop op 15 maart 2015 in het 
Eemhuis. 

En met dank aan:

Toos de Ree, Ontmoetingscentrum Entree. Tineke Gierveld, Vrouw en Kind 
Centrum. Marjanne van Loon, Gemeente Amersfoort.

Entree is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor vrouwen en kinderen 
en heeft ten doel om bij hen kennis van de Nederlandse taal en samenleving te 
bevorderen, zodat zij zich beter kunnen handhaven, participeren en emanciperen in 
de Nederlandse samenleving.

Het Vrouw en Kind Centrum (VKC) een vertrouwde, laagdrempelige en veilige plek 
waar vrouwen hun eigen kracht leren kennen en vergroten. Het VKC draagt bij 
aan ontmoeting en activering van vrouwen in een sociaal en economisch kwetsbare 
positie. Doelstelling van het centrum is de maatschappelijke participatie van de 
vrouwen stimuleren via empowerment en emancipatie. 

Ontmoetingen door Wastekeningen

Projectleiding, tekst en communicatie: Brick de Sain (Brick de Sain Tekst) 
Projectleiding en begeleiding workshops: Özgül Bulut-Eser (Live to life Coaching, 
www.livetolife.nl) Begeleiding wastekenen: Derya Özkanli (Wastekeningenoceaan, 
www.wastekeningenoceaan.nl. (Foto’s Women Unlimited Eemhuis: VoorBeeldig 
Fotografie)

Stichting ArteGanza

Kunstvormen als muziek, dans, kunst en theater zijn in alle culturen terug te vinden 
en geven culturen kleur. ArteGanza wil diverse bevolkingsgroepen bereiken en bij 
elkaar brengen door kunstvormen uit verschillende culturen uit te wisselen.
ArteGanza ontwikkelt en organiseert culturele programma’s en brengt kleur in het 
culturele landschap van Amersfoort en wijde omgeving. 
Meer informatie: www.arteganza.nl




