
WOMEN
MAKE
THE
CITY Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke 

Ontwikkeling & Duurzaamheid en initiatiefnemer 
van WomenMakeTheCity:

“ALS HET GAAT OVER DE ONTWIKKELING VAN 
DE STAD ZIJN HET NOG ALTIJD VOORNAMELIJK 
MANNEN DIE PRATEN. TERWIJL VROUWXN JUIST 
ONGELOOFLIJK VEEL WIJSHEID EN KENNIS 
HEBBEN OVER HUN STAD.”
 
 
Uitspraken van vrouwxn van Zuidoost tijdens 
WMTC bijeenkomsten:

“WE MOETEN NU HANDELEN, DE ONTWIKKELING 
VAN NIEUWE BUURTEN IS BEGONNEN EN 
GENTRIFICATIE EN SEGREGATIE DREIGEN.”

“WIJ WILLEN UITGROEIEN TOT STERKE EN VITALE 
STADSKERNEN EN BUURTEN, MET GELIJKE 
KANSEN VOOR IEDEREEN.”

INTRODUCTIE   
WomenMakeTheCity (WMTC) is een beweging die 
adviseert over het beleid op de sociale en fysieke leef-
omgeving van Amsterdam vanuit vrouwelijk perspec-
tief. Met onze inzet op het vrouwelijke perspectief 
sluiten wij aan op de huidige feministische golf. Het 
feminisme van nu is intersectioneel, dat wil zeggen 
dat we rekening houden met de verschillende fac-
toren die invloed hebben op kansengelijkheid, zoals 
gender, klasse, afkomst, kleur, seksuele voorkeur en 
fysieke/mentale gesteldheid. De vrouwen van WMTC 
vertegenwoordigen de bewoners die vaak niet mee-
praten over de ontwikkeling van de stad en die verge-
ten worden in de plannen voor gebiedsontwikkeling.

WMTC is ontstaan vanuit het idee van wethouder 
Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening & 
Duurzaamheid) om vrouwen een stem te geven in het 
opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. 
In dat kader is er een Vrouwenaraad opgericht die 
bestaat uit negen vrouwen van verschillende afkom-
sten, leeftijden, opleidingsniveaus en uit verschillen-
de delen van de stad. De focus ligt op de stadsdelen 
Zuidoost, Noord en Nieuw-West, omdat daar veel ge-
bouwd gaat worden. Eind 2020 is WMTC uitgegroeid 
tot een onafhankelijke beweging die in opdracht 
advies uitbrengt over en meewerkt aan beleid en 
gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Naast de WMTC 
Vrouwenraad is er nu ook een raad in Amsterdam 
Zuidoost, WomenMakeSoutheast (WMS) en een raad 
in Amsterdam Nieuw-West, WomenMakeNewWest 
(WMNW).    

MISSIE     
WMTC staat voor een stad waar niemand vergeten 
wordt en iedereen zich kan thuis kan voelen en kan 
floreren.  

VISIE     
WMTC is een onafhankelijke beweging van vrouwen* 
die zich inzet voor inclusieve gebiedsontwikkeling 
door mee te werken aan de plannen voor de stedelijke 
ontwikkeling vanuit intersectioneel feministisch per-
spectief. Met onze werkmethode, de Just City Index, 
stellen we vrouwen, en andere bewoners die buiten de 
norm vallen, in staat om eigenaarschap te nemen over 
de ontwikkeling van hun buurt, wijk of stad.
     

WIE ZIJN WIJ
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HOE WIJ WERKEN
WMTC streeft naar een inclusieve en rechtvaardi-
ge stad waar iedereen zich thuis kan voelen en kan 
floreren. Daarvoor gebruiken wij een werkmethode 
voor de rechtvaardige stad, de Just City Index (JCI). 
De JCI is een ontwerp- en planningsmethode die 
werkt vanuit universele waarden die voor de gebrui-
kers van de stad belangrijk zijn, zoals Acceptatie, 
Eerlijkheid, Welvaart en Democratie. De vrouwen 
van WMTC zijn getraind in het adviseren over beleid 
en plannen vanuit de JCI.

Momenteel werken we samen met architectenbu-
reau Studio LA (Lorien Beijaert and Arna Mačkić) 
aan een inclusieve ontwerpmethode voor de openba-
re ruimte, die voortborduurt op de JCI als adviesme-
thode. Zo kunnen we naast adviezen, ook ontwerpen 
voor een meer rechtvaardige stad. De ontwerpme-
thode is in Q4 2022 gereed.

We geven concrete adviezen voor het verbeteren van 
de plannen zodat deze voldoen aan de waarden voor 
de rechtvaardige stad. Via deze link lees je meer over 
de adviezen die we eerder hebben geschreven voor de 
Omgevingsvisie Amsterdam 2050, en verschillende 
woningbouwprojecten in Zuidoost.

WAT WIJ BIEDEN
1. Van participatie naar co-creatie
2. Een inclusief en multi-dimensioneel perspectief
3. Breed netwerk van WMTC
4. Structureel partner in gebiedsontwikkeling en 

beleidsvorming
5. Adviesrapporten van hoge kwaliteit
6. Vanaf najaar 2022: Inclusieve ontwerpmethode 

Openbare Ruimte

NXT PAGE
>>>

Illustratie uit Top10 Adviezen WMTC t.b.v. Omgevingsvisie Amsterdam2050  
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Projectleider WMTC
Mijn naam is Marthe  
Singelenberg (30, Centrum). 
Als projectleider ben ik ver-
antwoordelijk voor het beleid, 
de acquisitie en het voorzitten 
van de werksessies van WMTC. 
Ik ben sinds het begin betrok-
ken bij WMTC en een van de 
initiatiefnemers van de nieuwe 
beweging in Zuidoost, Wo-
menMakeSoutheast (WMS). 
Mijn missie als antropoloog is 
om verhalen te vertellen die 
een nieuw perspectief op de 
wereld bieden, een perspectief 
wat vaak over het hoofd gezien 
wordt. Deze verhalen zet ik om 
in woord en beeld, waarna ik 
ervoor zorg dat ze een platform 
krijgen zodat ze gehoord wor-
den en de impact krijgen die ze 
verdienen.

Projectleider WMS
Mijn naam is Ria Braaf- 
Fränkel (55, K-Buurt). Als 
bestuurskundige werk ik graag 
vanuit een integraal perspectief 
aan de inclusieve ontwikkeling 
van buurten, het creëren van 
social impact en het verster-
ken van de wijkeconomie. Ik 
ben kernteamlid van WMTC 
en lid van de Vrouwenraad. Ik 
vind het belangrijk dat er bij 
gebiedsontwikkeling wordt 
gewerkt volgens de principes 
van de rechtvaardige stad en 
samenleving. Als Just City 
Index (JCI) expert draag ik zorg 
voor het toepassen van deze 
methodiek bij onze adviestra-
jecten en voor het verbeteren 
daarvan. Betrokken vrouwen 
vanuit diverse professionele 
achtergronden gaven aan meer 
invloed op de sociale en fysie-
ke ontwikkeling van Zuidoost 
te willen. Het initiatief voor 
de nieuwe beweging, Women-
MakeSoutheast (WMS) was 
geboren en ik was erbij! 

Producent WMTC
Mijn naam is Miriam Snijder 
(53, Haarlem). Ik ben produ-
cent en projectmanager. Ik 
woonde een groot deel van mijn 
leven in o.a. de Kinkerbuurt, de 
Pijp en de Rivierenbuurt. Na de 
geboorte van mijn dochter ben 
ik verhuisd naar Haarlem. Met 
mijn ervaring als grafisch vorm-
gever van diverse magazines 
en als organisator van evene-
menten, geef ik structuur aan 
de organisatie en zorg ik voor 
een eenduidige look and feel 
van WMTC. Ik ben verantwoor-
delijk voor de organisatie van 
de werksessies, social media, 
de website, vormgeving en het 
promoten van de activiteiten 
van WMTC. 

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN KERNTEAM WMTC

KERNTEAM WMTC KERNTEAM WMTC KERNTEAM WMTC

Producent WMS
Ik ben Dija Kabba (22, Zuid-
oost), een jonge vrouw uit 
Amsterdam Zuidoost. Ik zit 
bij het kerntteam van WMS 
(WomenMakerSoutheast) als 
producent en projectmanager. 
Als freelancer maak ik radio en 
podcasts, via deze weg verzamel 
ik allerlei mooie verhalen uit 
ons stadsdeel. En ik ben mode-
rator bij diverse programma’s 
o.a. van Pakhuis de Zwijger.
Daarnaast studeer ik Cognitie-
wetenschappen en Kunstmati-
ge Intelligentie aan de Univer-
siteit van Amsterdam.

KERNTEAM WMTC

& WOMENMAKESOUTHEAST

NXT PAGE
>>>
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Mijn naam is Glainess Adely 
Copra (38, Zuidoost) echtge-
noot en moeder van een dochter 
van 7jaar. 
Vanuit Parimaribo op 10 jarige 
leeftijd, verhuisd naar Amster-
dam Zuidoost. In het dagelijkse 
leven ben ik werkzaam in de 
Jeugdzorg. Daarnaast ben ik 
een duizendpoot die zich met 
name bezig houdt met het 
vergoten van kennis en kennis 
overdracht van het Surinaams 
erfgoed aan de Nederlands/
Surinaamse jeugd. Hierdoor 
kom ik in contact met mensen 
uit verschillende lagen van de 
samenleving. 
Ik representeer deze doelgroe-
pen bij WMTC en geef feedback 
over het leven van jeugdige en 
de donkere gemeenschap in 
Amsterdam. 
Scholing, integratie, wonen, 
veiligheid van deze 
doelgroep heeft mijn 
prioriteit.

Mijn naam is Leila Badaou 
(48, Nieuw-West). Om kinde-
ren met een beperking kansen 
te bieden, zette ik stichting 
Moedernetwerk op. Ik heb 
daar moeders voor nodig. Deze 
stichting richt zich op het 
versterken van de positie en het 
zelfvertrouwen van moeders 
met een kind met een beper-
king. Lastige thema’s zoals de 
verdeling van zorgtaken, een-
zaamheid, sombere gevoelens 
en het leren accepteren van de 
eigen thuissituatie maken we 
bespreekbaar. Ook stimuleren 
we de vrouwxn om verder te 
kijken dan hun rol als verzorger 
en aan de slag te gaan met hun 
eigen ambities.
Door heel Amsterdam wonen 
ouders die door ons onder-
steund worde. De activiteiten  
worden in Nieuw-West gehou-
den. Ik geef de vrouwxn én hun 
kinderen een stem bij WMTC 
en wil de stad inclusiever 
maken, zodat ook deze groep 
toegang heeft tot alle voorzie-
ningen.

VROUWENRAAD

Mijn naam is Firdaouss  
Zoubir (27, Kolenkitbuurt). 
Mijn hart ligt in het begeleiden 
van kinderen en jongeren. De 
jeugd is de toekomst van mor-
gen.  Na het afronden van mijn 
studie, HBO Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlener (SPH), ben 
ik als Sport -en gezondheid-
smakelaar gaan werken binnen 
stadsdeel West. Ik begeleid 
kwetsbare jongeren richting de 
arbeidsmarkt op het gebied van 
sport. 
Op het gebied van jeugd zet ik 
mijn kennis en ervaring in bin-
nen WMTC met betrekking tot 
de waarden: identiteit, accepta-
tie, betrokkenheid en welvaart.  
Voor mij is het van belang dat 
deze doelgroep in Amsterdam 
een stem krijgt, gehoord wordt 
en in eigen kracht wordt gezet, 
waardoor de zelfredzaamheid 
vergroot wordt.

VROUWENRAAD VROUWENRAAD

Ik ben Naomí Combrink (32, 
De Baarsjes) en ik ben namens 
feministisch platform De 
Bovengrondse bij WomenMa-
keTheCity gekomen. Als schrij-
ver en feminist ben ik dagelijks 
bezig met intersectionaliteit en 
inclusiviteit. Voor WMTC zorgt 
dit ervoor dat ik altijd zo scherp 
mogelijk probeer te kijken wie 
we mogelijk vergeten, ook met 
zo’n diverse groep. Zelf ben met 
twee culturen opgegroeid en 
biseksueel dus weet ik hoe het 
is om over het hoofd te worden 
gezien. Maar ik heb ook veel 
privileges. Die zet ik graag in 
om overal de -idealistische 
doch constructieve - luis in de 
pels te spelen.  

VROUWENRAAD

Mijn naam is Oumaima Al 
Abdellaoui (Zaandam). Ik 
ben student Pedagogische 
wetenschappen aan de vrije 
universiteit van Amsterdam 
en co-auteur van “Over muren 
heen”. Samen met rabbijn Lody 
van de Kamp, ben ik regelma-
tig als publieke spreekster te 
vinden op het podium. Daar-
naast houd ik me bezig met van 
alles en nogwat. In coronatijd 
richtte ik UniYoung op; een 
groep jongeren die restpartijen 
groente en fruit sorteerde om 
hier pakketjes te maken voor 
Amsterdammers. Mijn motto 
is het verenigen van diverse 
Amsterdammers in het goede. 
Als Marokkaans-Nederlandse 
moslima vind ik dat erg belang-
rijk. Joden en moslims? Dat 
zijn geen vijanden, maar juist 
matties!

VROUWENRAAD

>>>

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WOMENMAKETHECITY (WMTC)
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Mjn naam is Christa van  
Geffen (50, Van der Pekbuurt). 
In het Slotervaartziekenhuis 
ben ik opgeleid tot verpleeg-
kundige. Daarna ben ik mij  
gaan ontplooien in lichaams-en 
kruidengenezing. Ik heb on-
geveer 5 jaar in de bergen van 
Spanje gewoond. Lange tijd 
werkte ik op een groep met 
meervoudig gehandicapte kin-
deren. Uiteindelijk ben ik als 
vrijwilliger in buurtstichting 
Pek-o-Bello terecht gekomen, 
waar ik kwetsbare bewoners 
ondersteun en hen begeleiding  
geef in communicatie in deze 
‘best wel’ ingewikkelde we-
reld. Hierdoor heb ik een visie 
ontwikkeld over hoe voor mij 
de ideale buurt eruit ziet. Dat 
begint bij jezelf en je leefom-
geving. Als wij in staat zijn om 
onze unieke eigen wijsheid en 
talenten te bundelen, zodat 
een ieder tot zijn recht komt, 
kunnen wij een samenleving 
maken, waarin de aarde weer 
wordt, zoals deze bedoeld is.

VROUWENRAAD

Mijn naam is Fadma  
Chahbari (46, Indische buurt).
Geboren in Marokko, opge-
groeid en woonachtig in Am-
sterdam (Indische buurt).
Ik ben moeder van een kind met 
een beperking en vrijwilligster 
bij het Moedernetwerk Amster-
dam.
Daardoor kom ik veel in contact 
met mensen met een beperking 
en waar ze tegen aan lopen in 
het dagelijkse leven. 
Ik representeer die doelgroep 
bij WomenMakeTheCity en 
geef feedback over leven met 
een beperking in Amsterdam. 
Wonen, veiligheid, OV en inte-
gratie van deze doelgroep heeft 
mijn prioriteit.

VROUWENRAAD

Ik ben Kirsten Zimmerman 
(45, Van der Pekbuurt) en trot-
se bewoner van de Van der Pek-
buurt in Amsterdam-Noord. 
Ik ben schrijver, historisch 
onderzoeker en co-ouder van 
een dochter. Sinds mijn studie-
tijd woon ik in de hoofdstad.
 
Ik zet me graag in voor de soci-
ale samenhang in de wijk met 
haar bewoners van alle pluima-
ge. Ook hecht ik zeer aan al het 
groen dat Noord rijk is. Daarom 
ben ik actief in het buurthuis, 
de huurdersvereniging en de 
warmtegroep, die zich be-
zighoudt met het aardgasvrij 
maken van de buurt. 

Ik geeft de Noorderlingen en de 
natuur met plezier een stem in 
de Vrouwenraad.

VROUWENRAAD

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WMTC vervolg

>>>

Illustratie uit Top10 Adviezen WMTC t.b.v. Omgevingsvisie Amsterdam2050  
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WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WOMENMAKESOUTHEAST (WMS)

Als betrokken en gedre-
ven bewoner van Zuid-
oost, help ik graag ons 
Zuidoost ontwikkelen 
naar een Zuidoost voor 
iedereen. Oud en nieuw. 
Jong en oud. 
Mijn naam is Glainess 
Adely Copra.
Jurist in hart en nieren. 
Daarnaast betrokken bij 
het cultuur onderlegd 
maken van de volgende 
Surinaamse generatie. 
Lid van de Vrouwenraad 
Women Make the City. 
Trainer in bestaanszeker-
heid. Kortom een enorm 
gedreven en krachtige 
vrouw.

Stephany Biezen 
Agoog en cultureel onder-
nemer. Eigenaar Project-
bureau Going Social 
www.going- social.nl. 
Ik ben een ondernemer 
met een passie voor men-
sen. Sinds 2004 realiseer 
ik programma’s op het 
snijvlak van cultuur en 
maatschappij op eigen 
initiatief en in opdracht 
van derden, waaronder 
Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Zuidoost. Ik 
richt mij hierbij op kinde-
ren, jongeren en volwas-
senen, met extra focus op 
vrouwen. Speerpunten 
binnen mijn programma’s 
zijn het verbinden van 
mensen, het bevorderen 
van talentontwikkeling 
en het vergroten van de 
maatschappelijke parti-
cipatie van verschillende 
doelgroepen. Op deze 
manier wil ik bijdragen 
aan een divers en inclu-
sief Amsterdam.  

Jacintha Curwen
43 jaar. ZPP-er op  
financieel gebied. 16 jaar 
woonachtig in Amster-
dam Zuidoost, waarvan  
2 jaar in de K-buurt.
Opleiding: Bedrijfsecono-
mie, master in Financial 
accounting & reporting
Actief op het gebied van 
bewustwording duur-
zaamheid en recycling 
met onze stichting RecyQ.
We hebben meerdere 
projecten gedaan in Am-
sterdam Zuidoost (Glas 
in het Bakkie project 
Zuidoost een project 
omtrent afval scheiden 
in Gein, Holendrecht, 
H-buurt, Venserpolder en 
Bijlmer-centrum).
Tevens projecten in 
Dominicaanse Republiek 
gedaan met Stichting 
Kroy omtrent zonnepa-
nelen beschikbaar stellen 
voor scholen.

  
Stephany  Biezen  
Agoog  en  cultureel  ondernemer    
Eigenaar  Projectbureau  Going  Social  
www.going-social.nl  
  
Ik  ben  een  ondernemer  met  een  passie  voor  
mensen.  Sinds  2004  realiseer  ik  programma’s  op  
het  snijvlak  van  cultuur  en  maatschappij  op  eigen  
initiatief  en  in  opdracht  van  derden,  waaronder  
Gemeente  Amsterdam  Stadsdeel  Zuidoost.  Ik  
richt  mij  hierbij  op  kinderen,  jongeren  en  
volwassenen,  met  extra  focus  op  vrouwen.  
Speerpunten  binnen  mijn  programma’s  zijn  het  
verbinden  van  mensen,  het  bevorderen  van  
talentontwikkeling  en  het  vergroten  van  de  
maatschappelijke  participatie  van  verschillende  
doelgroepen.  Op  deze  manier  wil  ik  bijdragen  aan  
een  divers  en  inclusief  Amsterdam.    
  

  

  
Kernactiviteiten  
(Project)management,  evenementenproductie,  advies,  coaching  
  
Lopende  programma’s,  opdrachten  en  samenwerkingen  
Mind  Your  Business,  Mind  Your  Future,  Sister  Circle,  Medialessen  voor  ROCvA  i.s.m.  JTSZO,  management  
Buurtsalon  Spinnewiel  in  opdracht  van  Stichting  Buurtsalon  Zuidoost,  fotoplatform  ZO!ZijnWij  i.s.m.  
ZuidoostPartners  en  Jonge  Reporters.  
  
Kwaliteiten  
Ondernemend,  enthousiast,  sociaal,  creatief,  verbindend,  flexibel,  resultaatgericht,  daadkrachtig,  eigenzinnig  
en  een  tikkeltje  nieuwsgierig.  
  
  

  

Maartje Bos
Waar ik van droom en wat 
ik wil bereiken
Ik droom van een veer-
krachtige, inclusieve, 
duurzame en innovatieve 
stad en samenleving. Een 
stad die bouwt aan haar 
veerkracht en toekomst-
bestendig is Waar het niet 
uitmaakt waar je vandaan 
komt, in welk milieu je
bent opgegroeid of hoe 
lang je er woont Een stad 
waar het gaat om wat je te 
bieden hebt als mens en 
welke waarde je toevoegt

Wie ik ben en waar voor 
ik sta
• Resilient city expert, co 
creator facilitator
• Woon en werk in Zuid-
oost e.o.
• Bouwer van living labs 
samenwerkingsverban-
den
• Inclusief en verbindend

Joy-Ann Sibelo, 26 jaar 
geboren en getogen in 
Amsterdam Zuidoost.
Werkzaam in broedplaats 
Kazerne Reigersbos als 
programmacoördinator 
en administratief mede-
werker.
Zit in haar laatste jaar 
van de opleiding commu-
nicatie en is nu bezig met 
haar scriptie.

WOMENMAKESOUTHEASTWOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST
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WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WMS vervolg

Ik ben Rachella Vorm, 
directrice van RV Ex-
clusive, coach, bege-
leid, breng publieke en 
zakelijke belangen bij 
elkaar. Ik ben gewend om 
in gesprek te gaan met 
regeringsleiders, com-
missarissen en DGA’s en 
te bemiddelen. Dit alles 
maakt mij tot een in-
vloedrijke netwerker, die 
op succesvolle en innova-
tieve wijze partijen aan 
elkaar verbindt.

In dit kader zie ik mezelf 
ook als lobbyist, omdat 
ik in het contact met 
bestuurders, vertegen-
woordigers en mensen uit 
het bedrijfsleven zowel 
lokaal als internationaal, 
aandacht probeer te 
vragen voor zaken en be-
langen van diverse groe-
pen mensen en invloed 
probeer uit te oefenen.

Jean Stuger
Mijn kwaliteiten :
Ik ben betrokken, em-
patisch, nieuwsgierig 
en oplossingsgericht. 
Mijn ambitie is mensen 
begeleiden, adviseren en 
ondersteunen privé en in 
hun loopbaan in de breed-
ste zin van het woord. 
Mijn werkzaamheden:
Voor de gemeente 
Amsterdam heb ik het 
Programma Hervorming 
Stedelijke Vernieuwing 
2013-2014 gedaan. Dit 
heb ik gedaan door debat-
ten te organiseren voor 
bewoners in Holendrecht. 
Het doel was de zelfred-
zaamheid van bewoners 
te vergroten. Het thema 
dat ik hierbij behandeld 
heb was armoede bestrij-
ding. Het instrument 
dat ik hierbij gebruikte 
was het organiseren van 
film- en documentaire 
middagen.

Valerie Paulina
Ik ben een enthousiaste 
en gedreven producer 
met een brede interesse 
op het gebied van me-
dia en maatschappij. 
Mijn ambitie is om mijn 
creatieve vaardigheden 
in te zetten om mijn 
gemeenschap te helpen 
ontwikkelen naar een 
hoger niveau. En ook om 
een voorbeeld te zijn voor 
jonge vrouwen om mij 
heen die niet zo snel in 
een hokje geplaatst kun-
nen worden en toch veel 
te bieden hebben met hun 
creatieve vaardigheden.

Mijn naam is Madelon 
Timmers, 33 jaar en 
sinds 3 jaar woon en 
werk ik als in Amsterdam 
Zuidoost. Mijn speel-
veld is breed en divers. 
Als ondernemer kan je 
me tegenkomen in de 
rol als schrijver, sociaal 
organisatie psycholoog, 
muzikant, vormgever, 
kunstenares, projectont-
wikkelaar, coach en/of 
trainer. Met mijn bedrijf 
Concreate Productions 
breng ik generaties, 
culturen en disciplines 
samen in het maken van 
projecten, programma’s 
en events in en met de 
community. 
Mijn missie? Meebou-
wen aan een verbonden, 
zelfredzame en creatieve 
community! 

Voor meer info kijk (van-
af 2021 vernieuwd) op:
www.concreate.info 

Ching-ling Hsiao
Geboren in China. Ont-
wikkeld in Nederland.
Woonachtig in Amster-
dam Zuidoost.Zij staat 
in de zomer periode 
met haar theebus op de 
Bullewijkpad. Uit de 
theebus wordt Aziatische 
hapjes en Chinese pure 
thee verkocht. Voor haar 
theebus ontstaan mooie 
ontmoetingen tussen 
de buurtbewoners, Ikea 
gangers, kantoormensen 
en vakantiegangers.
Zij is als sociaal onder-
nemer actief om connec-
ties en verbindingen te 
leggen. 
Daarnaast denkt en doet 
zij graag mee met ontwik-
kelingen die deel uitma-
ken om stadsdeel Amster-
dam Zuidoost mooier te 
maken. Waarin de oude 
bewoners als nieuwe 
bewoners zich welkom 
voelen.

WOMENMAKESOUTHEASTWOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST WOMENMAKESOUTHEAST
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Ik ben Rosanne 
Eijzinga een 26-jarige 
Amsterdamse die sinds 
anderhalf jaar in Zuidoost 
woont (in de K-buurt, om 
precies te zijn). Ik voel 
me er helemaal thuis en 
wil graag bijdragen aan 
een beter Zuidoost voor 
iedereen. Hierbij vind ik 
het extra belangrijk dat 
de ‘oude’ Bijlmer en haar 
inwoners niet over het 
hoofd worden gezien. Van 
beroep ben ik freelance 
(documentaire) fotograaf 
en Bims tour guide.

RESERVE RAADSLID WMS

Mijn naam is Farida 
Hensen, 40 jaar oud 
moeder van 2 zonen 
en partner. Owner van 
IForPublic met de rol van 
groei facilitator dat zich 
uit in de functies coach, 
trainer en consultant.
Woonachtig in Amster-
dam Zuidoost.

Josephine van den  
Bogaard Ik woon sinds 
12 jaar in de Bijlmer en 
ben op verschillende ma-
nieren actief in de buurt. 
Ik ben van oorsprong 
andragoog (veranderkun-
dige) en de rode draad 
in mijn werkleven is: 
werken aan ontwikkeling 
van mensen en organisa-
ties, m.n. op het gebied 
van diversiteit. Ik geef 
o.a. cursussen Persoonlijk 
Leiderschap aan vrouwen 
in Zuidoost. Een van mijn 
grootste drijfveren is 
het (samen) creëren van 
een wereld waar plaats is 
voor iedereen, en waarin 
ieders unieke potentieel 
tot bloei kan komen. Een 
wereld die werkt voor 
iedereen. En daar kan de 
stad van de toekomst een 
belangrijke rol  
in spelen. 

RESERVE RAADSLID WMS RESERVE RAADSLID WMS

Ik ben Sabra Dahhan, 
36 jaar, moeder van drie 
dochters en werkzaam in 
het AMC als gynaecoloog 
in opleiding.  Ik woon 
sinds 3 jaar in Amster-
dam Zuidoost, waar ik mij 
graag voor wil inzetten. 
Ik geloof in feminiene 
waarden, in inclusiviteit 
en in een open samenle-
ving waar voor iedereen 
ruimte is.

RESERVE RAADSLID WMS

Inet Dunnewind
Bouwjaar 1971, twee kin-
deren, een hond en een 
partner. Sinds 2009 woon 
ik in de Bijlmer. Ik beheer 
Moestuin Evergreen in 
de E buurt. Dit is een tuin 
voor de buurt en door de 
buurt. Hier organiseer ik 
vanuit mijn bedrijf Na-
tuur voor Kinderen o.a. 
activiteiten voor kinde-
ren uit de E,G,K buurt.

Het stadsdeel Zuidoost 
is een dynamische wijk. 
Ik wil me inzetten om 
bewoners te betrekken 
bij de ontwikkelingen in 
Zuidoost.
Hierbij wil ik graag de 
vrouwelijke kant laten 
laten zien en horen, om-
dat er vaak al masculien 
wordt gedacht. Ook wil 
ik de kinderen een stem 
geven, zodat zij hier in de 
toekomst hun kinderen 
kunnen en willen laten 
opgroeien.

Ik ben Sheela Vyas, als 
antropologe en social on-
dernemer lever ik graag 
mijn bijdrage op diverse 
niveaus van de samenle-
ving. Als trainer, coach en 
projectleider werk ik op 
het gebied van diversiteit 
en inclusie in arbeidsor-
ganisaties en community 
building. In Amsterdam 
Zuidoost werken wij al ja-
ren met vele stakeholders 
aan educatieve preventie 
projecten op thema’s als 
psychiatrie, opvoeden 
en huiselijk geweld/kin-
dermishandeling. Mijn 
drijfveer is om, samen 
met gelijkgezinden, een 
constructieve en vrucht-
bare bijdrage te leveren 
aan de wereld transfor-
matie. 

RESERVE RAADSLID WMS RESERVE RAADSLID WMS

Debbie Keijner
Ik ben co-creator van 
soul.com. Mijn vreugde 
en focus in het leven is 
om mensen te helpen 
capaciteit op te bouwen
en om waarde toe te voe-
gen aan onze omgeving en 
maatschappij. Ik ben be-
gonnen als wetenschap-
per in de celbiologie, heb 
daarnaast de dansacade-
mie gevolgd, als directeur 
van een Amsterdamse 
basisschool gewerkt. Al 
deze ervaring heb ik mee-
genomen als entrepre-
neur. Nu ben ik aan het 
opbouwen van capaciteit 
binnen soul.com. Dit 
richt zich op organisaties 
en de mensen die daar 
werken. Mijn purpose is 
om bij te dragen aan een 
omgeving van vertrou-
wen waar samen gewerkt 
kan worden om de maat-
schappij zogoed mogelijk 
achter te laten voor de 
volgende generatie.

RESERVE RAADSLID WMS
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Mijn naam is Oumaima Al 
Abdellaoui (Zaandam). Ik 
ben student Pedagogische 
wetenschappen aan de vrije 
universiteit van Amsterdam 
en co-auteur van “Over muren 
heen”. Samen met rabbijn Lody 
van de Kamp, ben ik regelma-
tig als publieke spreekster te 
vinden op het podium. Daar-
naast houd ik me bezig met van 
alles en nogwat. In coronatijd 
richtte ik UniYoung op; een 
groep jongeren die restpartijen 
groente en fruit sorteerde om 
hier pakketjes te maken voor 
Amsterdammers. Mijn motto 
is het verenigen van diverse 
Amsterdammers in het goede. 
Als Marokkaans-Nederlandse 
moslima vind ik dat erg belang-
rijk. Joden en moslims? Dat 
zijn geen vijanden, maar juist 
matties!

Ik ben Jennifer Ramsaroep, 
35 jaar en alleenstaande moe-
der van 2 kinderen. Ik werk 
fulltime bij het Rijk. 
Ik zie dat de participatie van 
onderop ver te zoeken is (geen 
sprake van echte participatie) 
en er weinig tot geen gebruik 
gemaakt wordt door verschei-
dene organisaties om de kennis 
en kunde van de bewoners 
hierin mee te nemen. Daardoor 
voelen zij zich vaak gepasseerd 
en ontstaat er geen draagvlak 
voor de plannen. Graag wil ik 
daarom op een positieve manier 
een bijdrage leveren, zodat de 
stem van de “gewone” burger 
gehoord wordt en tevens de 
plannen volgens de standaar-
den van een gelijkwaardige stad 
meegenomen kunnen worden.   

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WOMENMAKENEWWEST (WMNW)

WOMENMAKENEWWEST WOMENMAKENEWWEST

Mijn naam is Firdaouss  
Zoubir (27, Kolenkitbuurt). 
Mijn hart ligt in het begeleiden 
van kinderen en jongeren. De 
jeugd is de toekomst van mor-
gen.  Na het afronden van mijn 
studie, HBO Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlener (SPH), ben 
ik als Sport -en gezondheid-
smakelaar gaan werken binnen 
stadsdeel West. Ik begeleid 
kwetsbare jongeren richting de 
arbeidsmarkt op het gebied van 
sport. 
Op het gebied van jeugd zet ik 
mijn kennis en ervaring in bin-
nen WMTC met betrekking tot 
de waarden: identiteit, accepta-
tie, betrokkenheid en welvaart.  
Voor mij is het van belang dat 
deze doelgroep in Amsterdam 
een stem krijgt, gehoord wordt 
en in eigen kracht wordt gezet, 
waardoor de zelfredzaamheid 
vergroot wordt.

Ik ben Latifa Cherrabi en ben 
actief in Amsterdam Nieuw 
West voor de Stichting Marok-
kaanse Ouderen Salon. Onze 
focus ligt op activering, eman-
cipatie, participatie, belang-
behartiging en pleitbezorging 
voor de ouderen doelgroep 
allochtonen in Amsterdam. 
Daarnaast ben ik netwerk 
coördinator voor Amsterdam 
namens NOOM (Netwerk Orga-
nisaties Oudere Migranten) te 
Utrecht.

Mijn naam is Leila Badaou 
(48, Nieuw-West). Om kinde-
ren met een beperking kansen 
te bieden, zette ik stichting 
Moedernetwerk op. Ik heb 
daar moeders voor nodig. Deze 
stichting richt zich op het 
versterken van de positie en het 
zelfvertrouwen van moeders 
met een kind met een beper-
king. Lastige thema’s zoals de 
verdeling van zorgtaken, een-
zaamheid, sombere gevoelens 
en het leren accepteren van de 
eigen thuissituatie maken we 
bespreekbaar. Ook stimuleren 
we de vrouwxn om verder te 
kijken dan hun rol als verzorger 
en aan de slag te gaan met hun 
eigen ambities.
Door heel Amsterdam wonen 
ouders die door ons onder-
steund worde. De activiteiten  
worden in Nieuw-West gehou-
den. Ik geef de vrouwxn én hun 
kinderen een stem bij WMTC 
en wil de stad inclusiever 
maken, zodat ook deze groep 
toegang heeft tot alle voorzie-
ningen.

WOMENMAKENEWWEST WOMENMAKENEWWEST WOMENMAKENEWWEST
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Mijn naam is Rafia Aallouch 
en ik ben 50 jaar oud. Ik woon 
in Amsterdam Nieuw-West en 
ben de oprichtster van stichting 
Home Empowerment (SHE). 
Mede dankzij mijn stichting 
ben ik erg betrokken met de 
vrouwen van Amsterdam 
Nieuw-West. Ik wil mij, binnen 
de vrouwenraad, richten op met 
name voor kwetsbare vrouwen. 
Ik zal de vrouwen die dat niet 
kunnen i.v.m. veiligheid/angst 
en geweld in hun leven een 
stem geven. Ik wil mij ook in-
zetten voor leefbaarheid(groen) 
in Amsterdam Nieuw-West

Stichting Home Empowerment 
(SHE) is gespecialiseerd in 
het bestrijden en terugdringen 
van huiselijk geweld en helpt 
ruim 250 gezinnen op jaarbasis, 
zowel in Amsterdam als in de 
rest van Nederland. SHE draagt 
zoveel mogelijk bij aan het 
vergroten en behouden van de 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid.

Ik wil me graag even voor-
stellen: mijn naam is Airien 
Chandi, 50 jaar en wonend in 
Slotervaart, Nieuw-West.
Binnen een halve minuut loop 
ik het Sloterplas in, een prach-
tig natuurgebied maar helaas 
met teveel zwerfvuil. Op micro-
niveau probeer ik de omwo-
nenden te stimuleren om deze 
samen schoon te houden. Mijn 
maatschappelijk hart neigt naar 
een bredere bijdrage aan de 
samenleving. En dat is leven in 
een stad waar iederéén telt en 
geldt zodat gelijkwaardigheid 
echt vanzelfsprekend wordt 
en is. Daar zit mijn intrinsieke 
motivatie.

Ik ben Liesbeth van der 
Woud, een maatschappelijk 
betrokken vrouw van 55 jaar, en 
ik woon in de wijk Noorderhof 
in Slotermeer (Nieuw-West). 
In het dagelijks leven ben ik als 
adviseur en projectleider werk-
zaam bij ROC TOP, een Amster-
damse mbo-instelling. Ik werk 
ook veel samen met VO-scholen 
in Amsterdam: van vmbo-basis 
t/m gymnasium. Goed onder-
wijs, kansengelijkheid en jezelf 
kunnen én mogen ontwikkelen 
zijn thema’s die ik ontzettend 
belangrijk vind. Hoe mooi zou 
het zijn als dit voor elke vrouw 
in Nieuw-West mogelijk wordt.

Miemoent el Fakih, werk-
zaam bij stichting Nisa for 
Nisa. Nisa for Nisa zit al meer 
dan 20 jaar in nieuw West en 
zet zich in voor alle vrouwen en 
meiden. Dat doen wij middels 
programma’s en projecten op 
het gebied van emancipatie, 
activering en participeren. 

Ik ben Ilhame Grinate een 
van de oprichters van stichting 
Buurtmoeders Moederskracht. 
Wij zijn een vrouwenorga-
nisatie die zich inzet voor de 
leefbaarheid in de Van Deijssel-
buurt. Wij staan voor schoon, 
heel en veilig.

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WMNW vervolg
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Mijn naam is Laurine ter 
Keurst. Ik ben 70 jaar, woon 
in Amsterdam centrum, heb 
gewerkt o.a. als onderwijsver-
nieuwer, professioneel tekst-
schrijver en hbo-docent. Als 
secretaris van de Coöperatie 
Samen aan de Slag en adviseur 
van Stichting HomeEmpower-
ment ben ik actief in en betrok-
ken bij Nieuw-West. Vanuit de 
Vrouwenraad hoop ik nog meer 
bij te kunnen dragen aan de ont-
wikkeling van het stadsdeel.

Ik ben Minure Demir-Guduk,
Ik ben bewoonster van het 
gebied Slotervaart en wil graag 
mijn steentje bijdragen om dit 
mooie gebied leefbaarder te 
maken.
Zo ben ik een moeder van 3 
kinderen en ben ik regelmatig 
in gesprek met heel veel andere 
moeders over actuele thema’s 
en weet ik precies wat er speelt 
in de samenleving. Ik vind dat 
vooral de positie van moeders 
( in de wijken) versterkt moet 
worden vanwege hun centrale 
positie in de opvoeding en soci-
alisatie van hun kinderen. 
Tevens zit ik in het bestuur van 
Stichting Home Empowerment 
en probeer ik mijn steentje bij 
te dragen in de zelfredzaam-
heid, participatie en emancipa-
tie van vrouwen. 
Ik ben van mening dat beleid 
interactief vormgegeven moet 
worden door allerlei mensen en 
groepen te consulteren en pro-
beren ze bij de beleidsvorming 
te betrekken.

WomenMakeTheCity
Contactpersonen
Marthe Singelenberg  | marthe@womenmakethecity.nl | +316 2184 4474
Ria Braaf-Fränkel | ria@womenmakethecity.nl | +316 5389 7583

FACEBOOK.COM/WOMENMAKETHECITY

INSTAGRAM.COM/WOMENMAKETHECITY

WIE WIJ ZIJN - EVEN VOORSTELLEN   VROUWENRAAD WMNW vervolg

Illustratie uit Top10 Adviezen WMTC t.b.v. Omgevingsvisie Amsterdam2050  
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