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Hoogtepunten – Cijfers

 1457 Inschrijvingen (12 uit België)

 220 Stewards ter begeleiding

 134 Vlaggen voor alle Landen met     

Soroptimist-Clubs

 80 Landen vertegenwoordigd 

 15 Leden in het Conventie-Comité

 9 Gastsprekers (inclusief the 

Princess Royal en the Lord Provost)
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Hoogtepunten - Openingsceremonie

Life is not measured in the 

number of breaths we take, 

but by the moments that take 

our breath away !
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Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

 If you woke up this morning 

with more health than illness,           

you are more blessed than the 

1 million that will die this 

week.

 If you have never experienced 

the fear of battle, the 

loneliness of imprisonment, 

the agony of torture, or the 

pangs of starvation,

you are ahead of 500 million

people in the world.

 If you can attend a church 

meeting without fear of 

harassment, arrest, torture or 

death, you are luckier than 

3 billion people in the world.

 If you have food in the 

refrigerator, clothes on your 

back, a roof over your head, 

and a place to sleep, 

you are richer than 75 per 

cent of the world .

 If you have money in the 

bank, in your purse and 

spare change in a dish 

someplace, 

you are among the top 8 per 

cent of the world’s 

wealthy.

 And by reading this message 

you are doubly blessed

because you can read !

LYNN DUNNING
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Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

 De wereldwijde temperatuur  + 0,7°C 

sinds 1900.

 We hebben de 10 warmste jaren 

ervaren nà 1990.

 Atmosferische koolstofdioxide + 25 % 

sinds 1700.

 Natuurlijke factoren zoals vulkanische 

activiteit en zonnestraling kunnen de 

recente opwarming niet verklaren.

. . .

PETER COX : WHEN SCIENTISTS AGREE, BE WORRIED !



04/10/2007 14

Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

 De verwoestende kracht van 

tropische cyclonen neemt de laatste 

30 jaar toe.

 Ontbossing van de tropen 

veroorzaakt 20 % van de wereldwijde 

Koolstofdioxide uitstoot.

 Ieder jaar wordt een deel van het 

Amazonewoud gerooid goed voor de 

oppervlakte van geheel België.

PETER COX : WHEN SCIENTISTS AGREE, BE WORRIED !
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Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

 Per minuut sterft er 1 zwangere 

vrouw

 Per jaar : 

 sterven er 600.000 zwangere 

vrouwen 

 worden er 20 tot 30 maal zoveel 

vrouwen getroffen door fysieke en/of 

mentale problemen door 

zwangerschap;

 worden er gemiddeld 6.000.000 

baby’s doodgeboren of sterven zij in 

hun eerste levensweek 

. . .

MARY RENFREW

WERELDWIJD GEMIDDELDE :
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Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

 Het sterfterisico van moeders onder 

de 15 jaar ligt tot 5 keer hoger

 99 % van de sterftegevallen 

ingevolge zwangerschap treft de 

ontwikkelingslanden

MARY RENFREW
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Hoogtepunten - 30 Juli 

Purpose to Action – Sustainable Development

We need not reinvent the 

wheel, 

we only need to improve the 

design !

Carry on caring !

PRINCESS ANN
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Hoogtepunten - 31 Juli 

Women and Poverty Eradication

 Vrouwen zijn 50 % van de 

samenleving

 Vrouwen zijn 70 % van de armen

. . .

RAWWIDA BAKSH
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 Besteding nationaal budget                 

meer aan opvoeding en gezondheid, 

en minder aan militie en defensie

 Vrouwen stimuleren voor nationale en locale 

politieke functies, en hen steunen in hun beleid

 Actief spreken voor vrede waar conflict heerst

Bruggen bouwen tussen “onze” organisaties en 

de organisaties van de “zogenaamde 

tegenpartij”

Hoogtepunten - 31 Juli 

Women and Poverty Eradication

RAWWIDA BAKSH :  DRIELEDIG ACTIEPLAN
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Hoogtepunten - 31 Juli 

Women and Poverty Eradication

People don’t need sympathy, 

they need opportunities !

EVE RICHINGS
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Hoogtepunten - 31 Juli 

Women and Poverty Eradication

Women are the glue of a nation, 

keeping families and 

communities together in ways 

great and small. 

They are our mothers, our 

sisters, our daughters. 

They are ourselves !

ZAINAB SALBI
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Strategische Planning – 1 Augustus 

Forward Thinking

 Project Director : Lynn Dunning

 Leden :

Elaine Moffat;

Carwen Wynne-Howells

Heidrun Konrad;

Yvonne Machuk;

Margaret Lobo

 Executive Officer : Rosie Coutts

 Intern Consultant : Jo Darbyshire

 Extern Consultant : Ian Vale            . . .

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

STRATEGIC PLANNING GROUP  =  SPG

LYNN DUNNING
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Strategische Planning – 1 Augustus 

Forward Thinking

It is not the strongest of 

the species that survives, 

not the most intelligent, 

but the one most responsive 

to change !   

. . .

IAN VALE 
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Strategische Planning

Soroptimist international is een krachtige, 

dynamische organisatie voor hedendaagse 

hoger opgeleide- en zakenvrouwen. 

We voelen ons betrokken bij de wereld waarin 

vrouwen en meisjes samen hun individueel 

en collectief potentieel bereiken, hun 

wensen realiseren, en een gelijke stem 

hebben in het bouwen van sterke en 

vreedzame gemeenschappen wereldwijd.

. . .

DE VISIE : 
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Strategische Planning

1. internationaal lidmaatschap

2. strategisch leiderschap

3. mobiliseren van middelen en

4. aantonen van impact

. . .

DE 4 STRATEGISCHE OBJECTIEVEN :
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Strategische Planning

 Soroptimist International heeft een krachtig, flexibel 

en ontvankelijk lidmaatschap, met internationale 

betrokkenheid, geëngageerd voor het bereiken van 

haar visie en missie; 

 Soroptimist International moet hieraan werken door :

 steeds opnieuw te zoeken naar een toename 

van het ledental; 

 het geven van unieke en relevante 

lidmaatschapsvoordelen; 

 het engageren van leden in het internationale 

kader; en 

 het ontwikkelen van leiderschap.            . . .

1. internationaal lidmaatschap :
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Strategische Planning

 Soroptimist International is een strategische 

organisatie met dynamisch en proactief leiderschap, 

bekwaam tot het afleveren van resultaten en het 

bereiken van de visie

 Soroptimist International moet hieraan werken door :

 het werken aan een efficiënt beleid;

 het werken aan efficiënte 

beslissingsprocedures; 

 het zoeken naar ledenengagement; 

 het identificeren en contacteren van partners; 

en 

 het sturen van acties. 

. . .

2. strategisch leiderschap :
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Strategische Planning

 door de kracht van haar wereldwijd lidmaatschap, 

verwerft Soroptimist International fondsen om 

succes te kunnen garanderen voor haar projecten, 

haar campagnes en haar strategische objectieven

 Soroptimist International moet hieraan werken door :

 te blijven zoeken naar project- en 

campagnefondsen; 

 het strategisch gebruiken van middelen; en 

 het controleren van het gebruik van middelen.

. . .

3. mobiliseren van middelen :



04/10/2007 29

Strategische Planning

 Soroptimist International treedt samen op als gelijke 

partner met locale en internationale organisaties bij 

projecten en campagnes die haar missie nastreven 

en die grote impact hebben;

 Soroptimist International moet hieraan werken door :

 het bewijs te leveren van de impact van 

projecten en campagnes; 

 het vastleggen van strategische 

partnerschapsbanden; en 

 het aantonen van toegevoegde waarde en 

ondersteuning aan partners. 

. . .                 

4. aantonen van impact :
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Strategische Planning – 1 Augustus 

Forward Thinking

If you set sail for a distant 

land, 

you have to lose sight of the 

shore !

IAN VALE
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Programme Focus 2007-2011 – 1 Augustus 

Forward Thinking

In the absence of clearly 

defined goals, 

we become strangely loyal to 

performing daily acts of 

trivia !

. . .

LOIS SAGEL
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Programma Focus  2007 – 2011

Door middel van internationale partnerschappen en een 

wereldwijd netwerk van leden, inspireren Soroptimisten 

tot actie en scheppen zij mogelijkheden om het leven 

van vrouwen en meisjes te verbeteren: 

 door het pleiten voor rechtvaardigheid en 

gelijkheid; 

 het scheppen van een veilige en gezonde 

leefwereld; 

 het verbeteren van de  toegang tot onderwijs; 

 het ontwikkelen van leiderschap en praktische 

vaardigheden voor een duurzame   toekomst.

. . .

MISSIE
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Programma  Focus 2007 – 2011

Soroptimisten ijveren er voor dat vrouwen

 genieten van rechtvaardigheid en 

gelijkheid; 

 leven in een veilige en gezonde omgeving; 

 toegang hebben tot opleiding; 

 leiderschap en praktische vaardigheden

ontwikkelen.

. . .

DOELSTELLING
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Programma Focus 2007 – 2011

1. uitroeien van armoede en discriminatie 

volgens geslacht

2. beëindigen van mensenhandel en alle vormen 

van geweld

3. toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en 

meisjes

4. acties en beleid tot eliminatie van HIV/AIDS, 

malaria, TB, ...

5. toegang tot zuiver water, sanitair en 

basisvoeding

. . .

10 OBJECTIEVEN
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Programma  Focus  2007 - 2011

6. inperken klimaatverandering en integreren van 

duurzame  milieubewuste keuzes 

7. tegemoetkomen aan vrouwen en kinderen 

tijdens en na gewapende conflicten en rampen

8. vredevolle oplossing van conflicten, 

interculturele en interraciale tolerantie; 

veroordelen van alle vormen van volkenmoord 

en terrorisme

9. gelijke toegang tot vorming en opleiding voor 

vrouwen en meisjes 

10. vooruitgang van de vrouw in management, 

politiek, en beleid
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SIerra Project  2007 – 2011 – 1 Augustus
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Sierra Project – 1 Augustus 

Forward Thinking

 het tweede armste land ter wereld

 74% van haar bevolking overleeft met 

minder dan 2 dollar per dag

 de gemiddelde levensverwachting : 42 jaar

 de helft van de bevolking is <  dan 15 jaar 

oud

 1 op 3 kinderen haalt niet de leeftijd van 5 

jaar 

. . .

ALISON SUTHERLAND, RICK FOULSHAM & DELIA POP

Sierra Leone
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Sierra Project – 1 Augustus 

Forward Thinking

 10-jaar burgeroorlog:

meer dan 500.000 mensen gedood, verkracht of 

verminkt, 

1000-en kinderen werden ontvoerd, jongens 

werden kindsoldaten, meisjes werden sexslavinnen

 meer dan 2.000.000 mensen zijn ontheemd

 de infrastructuur van het land is compleet vernietigd

 door toename van HIV, malaria en TB wordt de          

samenhang van families nog sterker gereduceerd

. . .
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www.projectSIerra.org

. . .
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Hoogtepunten – 2 Augustus

Purpose to Peace

=> Het sleutelwoord is HAGGIS :

Honesty” internationale eerlijkheid en opname 

van verantwoordelijkheid

Anger” woede en verontwaardiging als motivatie 

voor verandering

Governance” leiden tot en handhaven van 

structuren die heropbouw mogelijk maken

Guidance” duurzame begeleiding; 

Involvement” betrokkenheid van politici, 

wetenschappers en burgers; en 

Sustainability” duurzaamheid, lange termijn-visie 

RAMU 

DAMODARAN

Vrede is het ultieme doel, maar vrede is ook het begin!
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Hoogtepunten – 2 Augustus

Purpose to Peace

Clusterbommen : 

 containers gevuld met honderden tot 

duizenden kleinere explosieven

 containers die in hun val openbarsten en een 

doelwit met een oppervlakte van vaak 

meerdere voetbalvelden bekogelen met die 

kleinere explosieven

 kleinere explosieven die soms reeds bij impact 

ontploffen, maar zeer vaak ook niet, zodat 

hierdoor in praktijk mijnenvelden ontstaan.

www.handicap-international.org.uk

CLUSTER MUNITION COALITION

SIMON CONWAY
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Hoogtepunten – 2 Augustus

Purpose to Peace

The roots of war lie in fear, 

the roots of peace lie in 

trust !

Be the change you want to 

see in the world !

SATISH KUMAR 
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Hoogtepunten – 2 Augustus

Purpose to Peace

May our words, thoughts 

and actions be for the well 

being of all !

May peace prevail !

LYNN DUNNING : 



04/10/2007 45

Friendshiplink – SI Glasgow Central

Willow Tea Room
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Friendshiplink – SI Glasgow Central

At home Liz Jamieson
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Friendshiplink – SI Glasgow Central

At home Ann Finch
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Friendshiplink – SI Glasgow Central

Visit to Culzean Castle
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Women of the World I CAN TOUCH THE  SUN

Women of the world, can you see the light. You’ve got the power 

to make things right.

The children everywhere callin’out to you. What will you do ?

Women of the world, can you see the light. You’ve got the power 

to make things right.

The wisdom of the ages is yours to share. Show us you care.

. . .

This is a song for women everywhere who devote their lives 

to making the world a better place. Every soul we touch will 

form a ray of sunshine. I can touch the sun.
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Women of the World
I CAN TOUCH THE  SUN

Touché, touché le soleil, touché. I can touch the sun.

Touché le soleil, touché. Touché le soleil.

Let me hear you say :

I am not alone, and I have just begun. Take my 

hand, I can reach the sky. I can touch the sun.
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See you at the Convention in Montreal 

10 - 14 July 2011


