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Dagboekuit
de ashram
Een Female Leadership Journeynaar Zuid-India doet journalist
AnnemiekeDiekman zich een stuk lichter voelen. Een les in door-
zetten, je beterweten te verkopen en Indiaas optimisme.

Preciesdertig jaar geleden zette ik voor
het eerst voet op Indiasebodem.Nuben
ik voorde vijfdekeer terug indit fascine-
rendeen intense land.Niet voor studie of
plezier,maar als deelnemer aaneenFe-
maleLeadership Journey,waarin zeven
Nederlandse vrouwelijkeprofessionals
eenweek langoptrekkenmethun India-
se tegenhanger.Hetdoel is dengowaar-
voorde Indiase vrouwenwerken,Buzz

Aanhet einde vandemiddagarriveren
we indeashram, een religieuzeontmoe-
tingsplaatsnetbuitenBangalore.Het is
een tropischeoasenadehectiek vande
metropool.Hierhoudenwehet—on-
dankshet ontbreken vanelke vormvan
luxe—vastwel eenweekuit.Wemaken
kennismetde Indiase vrouwenvanBuzz
India en richtendaarnadapperonze
spartaanseonderkomens in.Webreken
onshoofdoverhoewedeklamboemoe-
tenophangenen ik vraagmij afwatdie
stinkendemottenbal daardoet, inde
wasbak.Navraag leertmedatdezekak-
kerlakkenopafstandmoethouden. In-
eensklinkt er een ijselijke gil: er is een
(mini)schorpioengesignaleerd.

Maandag 26maart
Omiets voorhalfzeven lopenwe inde
ochtendschemerdoorde tropische tuin
naarde ‘meditationhall’ voor een yoga-
les.Deopkomende zonwerpt eengloed
overde roodstenen vloer,waarwij ons
hebbenuitgestrekt oponzematjes, en
versterkt demagie vanhetmoment.

Vandaagbeginthet eigenlijkepro-

India, een stap verder tehelpenmethaar
groeiambities enontwikkeling.Daar-
naast is er ruimte voorpersoonlijke groei
en inzicht indeeigen leiderschapskwali-
teiten.De reis is georganiseerddoorBet-
ter Future enLofAcademy.

Zondag 25maart
Zodra ikom3uur ’snachtsdeaankomst-
hal vanBangaloreuit loop, de tropische
warmte in, is erhet gevoel vanherken-
ning.Degeuren, kleurenengeluiden van
India zijnookopdit late tijdstip als van-
ouds. Ik voel eengrijnsopkomen.Het
voelt goedweer indit intrigerende land
te zijnmet al zijnuitdagingenenproble-
men.

Bangalore, dat ik voorhet laatst be-
zocht in1988, lijkt inweinigmeeropde
groeneprovinciestaddiehet destijds
was.Naeenkortenacht rijdenwe vanhet
hotel bij het vliegveldover een tolwegde
stad in,waarnu ruim12miljoenmen-
senwonen.Het enehightechbedrijf na
het andere trekt aanonzeogen voorbij.
Bangalore is tegenwoordigdebakermat
vande Indiasekennisindustrie.Het is de
stadwaar robotsmensen vanhunstaar
afhelpenenwaarde traditionele riksja
nuookdoorUberwordt ingezet.

Westerseproblemenzoals verkeers-
congestie endeplasticberghebbeneven-
eenshun intredegedaan.Terwijl ze op
tienmeterbovendegrondwerkenaan
deuitbreiding vandemetrolijn, vindt
mijn taxi beneden, tussendeauto’s,mo-
toren, riksja’s, voetgangers enkoeien,
stapvoets zijnwegdoorde smalle stra-
ten.Naeenboeiende rit komenweaan
opons lunchadres inhet centrumvan
Bangalore, eenhippe tentdie inAmster-
dam,Berlijn ofNewYorkniet zoumis-
staan.Het gezelschapNederlandse vrou-
wen,waarvandemeerderheidnooit in
India is geweest, is nucompleet.Wepra-
tenover onze eerste indrukken, die voor
iedereenoverweldigendblijken.

P
gramma.OnsNederlandsegezelschap
bestaat uit ambitieuze vrouwen, opeen
—eendertiger—na tussende vijftig en
zestig enmaatschappelijk succesvol. Zij
zijnwerkzaambij grote retailbedrijven,
bankenenverzekeraars, als hr-directeur
of verandermanager. Anderen staanaan
hethoofd vaneeneigen reclamebureau,
zijn interim-manager, zelfstandigonder-
nemerofpartnerbij eengrootAmster-
damsadvocatenkantoor.

Ikbenbenieuwdnaarhun redenen
ommee te gaanopdeze leiderschaps-
reis. Zijn zehier vooral voorhunper-

soonlijke groei, voor knelpunten inhun
werkof omdat zehunkenniswillende-
lenmet eenontwikkelingsorganisatie
die ze eenwarmhart toedragen?Wehad-
den ieder voor zichnatuurlijk ookge-
wooneensomgeldkunnenovermaken
aanBuzz India.

Voor iedereenblijkt het eenoptelsom
vanbovenstaande redenen.Eengroot
deel vanons is op zoeknaar enige vorm
van vertraging inhet leven. Ieder vanons
werktmeerdan fulltime, draagt veel ver-
antwoordelijkheid, enheeft daarnaast
nogeengezins- en sociaal leven.Weden-
derenal jarendoor zonder af en toe gas
terug tenemenomte reflecterenen te
kijkenofwenogwel ophet goede (werk)-
spoor zitten.Wellicht komenwe inde se-
reneomgeving vandeashramtotnieu-
we inzichten.

Zelf heb ik voorafmijn verwachtingen
getemperd; ikhebnooit eerder eender-
gelijke reis gemaakt. Eenbeetjemeer
rust ommijn talloze ideeëneen fase ver-
der tebrengen zoufijn zijn. Vanuitmijn
achtergrondals ontwikkelingsgeograaf
verheug ikmedaarnaast enormopde

‘Een groot deel
van ons is op zoek
naar enige vorm
van vertraging
in het leven’

samenwerkingmetde Indiase vrouwen
vanBuzz India.Het zougeweldig zijn als
wedengodezeweekeenstap verderkun-
nenhelpen inhetbereiken vanhundoel:
in 2025wilBuzz India 1miljoen vrouwen
hebbengetraind inondernemerschap
enzelfvertrouwen.De teller staatnuop
55.000.

Deyogalesbij zonsopkomst zorgtbij
mijonverwachts vooreenstaat vanont-
spanningdie langafwezig is geweest.En
datal opdagéén. Ikbenhelemaalklaar
voorde langedagdie voorons ligt. Samen
metde Indiase vrouwenstappenwe in
drieauto’s, dieonsnaeenenerverende rit
naar eenBuzz-training in tweeafgelegen
dorpenbrengt.Voor sommige reisgeno-
ten ishet evenwennenaande Indiasege-
woonteommetallerlei voertuigendrie,
vier rijendik te rijdenen jeoveral tussen
tepersenommaar zosnelmogelijkop
deplaats vanbestemming tekomen.Let
wel: drie, vier rijenper rijbaan.

Alsweaankomen rijden zienwehet
handelsmerk vanBuzz India, deoran-

Boven:
Buzz-training
in het veld.

Links:
Kan zij straks
doorstuderen
doordat haar
moeder nu
leert te sparen?
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Better Future
begeleidt bete-
kenisvolle groei
van leiders en
hun organisa-
ties. Daartoe
neemt Better Fu-
ture bestuurders,
leidinggevenden
en hun teams
sinds 2003mee
op leiderschaps-
reizen. Dit was
een van deWo-
men United-pro-
gramma’s die
Better Future
organiseert in
Afrika, India en
de Verenigde
Staten. Anne-
marie de Jong:
‘Empowerment
was voor mij tot
aan deze reis een
management
kreet. Hier heb ik
echt gevoeld en
gezien wat een
oerkracht er te-
voorschijn komt
bij vrouwen die
empowered zijn.’

Lof Academy,
voortgekomen
uit het maga-
zine Lof, voor
vrouwenmet
ambities op
het gebied van
werk, gezin en
maatschappij,
faciliteert naast
incompanytrai-
ningen en coa-
ching, ook lei-
derschapsreizen
voor vrouwen.
Jolanda Holwer-
da: ‘We zetten
ons al sinds 2007
in om ambities
van vrouwen in
Nederland en
daarbuiten waar
te maken. Deze
journey, waarin
we Nederlandse
en Indiase vrou-
wen verbinden
om hun dromen
en ambities te
realiseren is voor
mij het bewijs
‘dat sisterhood
bestaat’.

De organisatoren
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je bus, al van verre staan.Omgevendoor
hethalvedorp luisteren ruim25 vrou-
welijke cursistengeboeidnaardegedre-
ven trainer endoeneenvoudigeoefenin-
gen, diehunondermeerhetprincipe
van sparenduidelijkmaken.Naafloop
vande tweede trainingkrijg ikdekans
enkele vrouwen te spreken, onderwie
kleermaker Shardama (40). Zijwilwat ze
inde traininggeleerdheeft opfinanci-
eel vlak graaggebruikenomhaarkleine
kleermakersbedrijf te latengroeienenzo
meer inkomen tegenereren.Enpassant
spaart zedanooknogwat voorhethuwe-
lijk vanhaardochter. Vande totnu toe
getrainde vrouwen is 20% inmiddels als
ondernemer aande slag gegaan.Datper-
centagemoet verder omhoog vindtBuzz.

Terwijlwij staan tewachtenop ver-
voernaar onze ‘homestay’, eenovernach-
tingbij Indiasemensen thuis, komter
opeens eenkleine rouwstoet te voet de
hoekom.Opdeopenbaar ligt eenoude,
grijzeman.Noggeen tienmeter verder-
opwisselendegetrainde vrouwenen-
thousiast hunervaringenuit.Hoopen
verdriet liggendichtbij elkaar.

Hoewelnuecht ondergedompeld in
het Indiase leven slagenweernogniet
helemaal indewesterse controlemecha-

nismen los te laten.Tijdens eenkorte
stoponderweggaande Indiase vrouwen
rustig aande thee,maar grijpenwij drif-
tignaar onzeDeet omdemuggenopaf-
stand tehouden, gevolgddoordeanti-
bacteriëlehandgels.Hilarisch.

Dinsdag 27 en
woensdag 28maart
Nuwe indepraktijkhebbengezienwat
Buzz India teweegbrengt indeafgelegen
dorpen, zijnwenogmeer gemotiveerd
omdezengo tehelpenhaar ambities
te verwezenlijken.Buzz India gaat een
nieuwegroeifase in enwacht eendrietal
groteuitdagingen: hoekandewerkwijze
inhet veld verder verbeterdworden,hoe
krijg jemeernaamsbekendheid enhoe
bereid jedeorganisatie zelf voor opde
groeiversnelling vandekomende jaren?

‘Onze buitenlandse
teamgenoten willen
hun kritiekpunten
beslist niet onder
woorden brengen’

Boven:
De resultaten van
drie dagen hard
werken.

Portret:
Shardama (40),
kleermaker en
ondernemer.

Rechts:
Ontspanning
in de vroege
morgen.

Fijnomnuecht voorBuzz aanhet
werk te gaan. IndrieNederlands-India-
se teamsbrainstormenwe, bedenkenwe
welke informatienodig is enwiewewil-
len spreken.De input vandeBuzz-me-
dewerkers ishierbij vangrotewaarde.
Het is inspirerendommethen samen te
werken.Wehebbendriedagenomeen
plan vanaanpak temaken.Ondertussen
wordt ernogdrukgecoacht en staat ons
persoonlijk leerprocesniet stil dezeda-
gen.Er komt veel los als je eenweek lang
zo intensiefmet elkaar optrekt. En juist
met relatief vreemden lijkenweallemaal
makkelijker onzediepste zielenroerse-
len tekunnendelen.Mooi,maar soms
ook zwaar.

Donderdag 29maart
Vanmorgenwacht onsdeFemaleLea-
dershipTraining.De tweeNederlandse
coaches, Annemarie en Jolanda,worden
vergezelddoorde Indiase coachGayatri.
We lerenhoewebeter onzekracht en in-
vloedkunnengebruiken inonswerk,
aandehandvaneenzesstappenmo-
del.Dat gaat vande fase vanhulpeloos-

heidbij de start in eennieuwebaan tot
de fasewaarin je je ‘egoless’ inzet voor
dewereld. Vandaaghoudenweons voor-
al bezigmet stappendrie en vier: je idee-
enen successenclaimenopeenmanier
die goed voor je is. Vangrootbelanghier-
bij is tewetenwaar je goed inbent en
waar je trots opbent. Voor vrouwen isdat
vaakeen lastigdingetje.Ook voor ons, zo
blijkt tijdens verschillendeoefeningen
en rollenspellen.Weer veel bijgeleerd.

’sMiddags gaanweopnieuwvol aan
debakmetonzebusinessplannen.Na
boeiendegesprekkenmetde charisma-
tischeoprichters vanBuzz,UtharaNara-
yananenSureshKKrishna,makenwe
eenSWOT-analyse (Strenghts,Weaknes-
ses,Opportunities enThreats), discussi-
erenoverdebeste oplossingenen lopen
tochookweer tegeneencultuurverschil
aan.Gewendalswij zijnomteoverleg-
genenonzemening te geven,hebben
onzebuitenlandse teamgenotenbinnen
hunngometde vanouds sterke Indiase
hiërarchischebedrijfscultuur temaken.
Ze vindenhetmoeilijk kritiekpunten
te formulerenenwillendie al helemaal
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niet presenteren.Geenprobleem,dan
nemenwij dat voor onze rekening.Ge-
speend vanallemoderne communica-
tiemiddelen zijnwedruk indeweermet
Post-its engrote vellenpapier.Net voor-
dat ’s avondshet afscheidsfeestje begint,
zettenweeenpunt achter onze laatste
aanbevelingen.

Vrijdag 30maart
Aangezienmijnogen vanmorgen,het is
kwart over zes, nogdichtgeplakt zitten,
skip ikde yogales enbereidmevoorop
de laatstepraatsessie endepresentatie.
Deoprichters vanBuzzblijkenmeerdan
open te staan vooronze ideeënenad-
viezen. Ze tonenzichoprecht enthousi-
astmet onze antwoordenophunuitda-
gingen.

Endan ishet tijd omte vertrekken.
Uitgezwaaiddoor vrijwel het voltallige
Buzz-teamstappenwe rond16.00uur in
de taxi’s die ons terugbrengennaarBan-
galore.Het is andersdannaeen vakan-
tiewaarin jeweer eenshebtbedachtdat
er iets andersmoet in jewerkof leven.
Deze ervaring gaat een stukdieper, zo
concluderenwe tijdensde terugrit eens-
gezind. Zelf ben ik geïnspireerddoor alle
mensendie ikdezeweekhebontmoet en
doordeblijmoedigheid vande Indiërs.
En ik voelmij vooral een stuk lichter.Nu
eerst een ijskoudbiertje.

AnnemiekeDiekman is
freelancejournalist.

Buzz is de onderne-
merschapsschool
op wielen (bussen)
voor vrouwelijke
ondernemers ‘at
the bottom of the
piramid’ buiten de
grote steden. Buzz
leidt op in financiële
kennis, leiderschap
en vooral zelfver-
trouwen: vrouwen
de mogelijkheid
geven hun dromen
en ambities te ver-
wezenlijken.

Sinds de oprichting
in 2012 zijn 55.000
vrouwen getraind in
ondernemerschap

en zelfvertrouwen.

Resultaten: 20% is
ondernemer gewor-
den, zoals met een
‘teashop’ of kleer-
makerij. Er is een

toename van 115%
van spaargeld; 95%
van de vrouwen met
schulden aan een
woekeraar heeft die
lening afgelost; 61%
heeft nu een lening
bij een officiële
bank met gangbare
rentetarieven.

Ambitie: in 2025
wil Buzz India 1
miljoen vrouwen
hebben getraind.
Dat betekent voor
de komende jaren
120.000 vrouwen
per jaar trainen met
14 bussen.
http://buzzindia.co

Buzz

Het doorzettingsvermogen en het
optimisme van de Indiase Buzz-
vrouwen; de inspanningen die zij
hebben moeten leveren om door
te studeren en hun baan bij deze
ngo te bemachtigen.

De levens- en werkervaring van
de andere Nederlandse vrouwen;
hun veerkracht om tegenslag in
het leven te boven te komen.

Leiderschapstraining: verwoorden
waar je goed in bent en waarin je
eigen kracht ligt.

Van de oprichter van Buzz, Suresh
K Krishna: grote veranderingen
beginnen klein (daarmee verwij-
zend naar het sneeuwbaleffect,
dat het trainen van vrouwen door
Buzz teweegbrengt).

Leren ontspannen en loslaten.

Lessen uit India

Relatiegeschenk van
Buzz. Een bouwplaat
van de oranje bus.
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