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Nomade V O O R

W E E R B A R E V R O U W E N

interview

Ze woont in Toronto, maar ze is misschien nog wel vaker op stoel 12C van een KLM-
vlucht te vinden. De van oorsprong Maastrichtse Ellen Sprenger grossiert in airmiles,
geen understatement. Ze was ooit directeur van Mama Cash en reist nu de hele wereld
over om projecten in ontwikkelingslanden te helpen weerbaar te worden. Is het mogelijk
om zakelijk en tegelijkertijd wereldverbeteraar te zijn? Na het bevlogen verhaal van
Sprenger is daar maar een antwoord op mogelijk. „Ik wil dat mijn leven betekenis heeft.”

door Merel Visscher foto’s Jean-Pierre Jans

H et is vader Sprenger
in Maastricht die er
de krant, met het toe-
sturen van een curri-
culum vitae van en-
kele A4’tjes, fijntjes
op wijst hoe bijzon-
der zijn dochter

Ellen is. Zijn dochter, die nu vijf
H

Ellen is. Zijn dochter, die nu vijf
weken in Nederland is, omdat ze
als een van vier gekozen is voor een
commissie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Deze vier men-
sen kiezen uit de vele projecten
voor de ontwikkeling van vrouwen
in derdewereldlanden die initiatie-
ven die in aanmerking komen voor
financiële steun van ons land. Er is
een fonds van 93 miljoen euro, dus
wie daarover mag beslissen, moet
wel van goeden huize komen.
Ellen Sprenger heeft het wel erg
druk, waarschuwt haar vader vast.
Dat is niet overdreven, want voor
ze weer op het vliegtuig naar de
Canadase winter stapt, zijn er nog
wat lange vergaderdagen te gaan.
Tijd om de familie op te zoeken is
schaars, een tripje naar Limburg zit
er deze keer niet in. Zodoende is er
eigenlijk nog maar één moment, zo

rond het spitsuur, waarop ze zich
voor een interview kan losmaken
van alle verplichtingen.
We spreken af in de stationshuiska-
mer boven Den Haag Centraal, een
hippe wachtruimte met gekleurde
sofa’s en royale koffiekeuzes. Een
oase van rust boven de kriskras
door elkaar rennende treinreizigers
die van en naar de perrons snellen.
Sprenger heeft haar rolkoffertje met
alles erin, inclusief nietmachine,
naast zich gestald en laaft zich aan
een decaf espresso macchiato. „De
koffie moet goed zijn. Dit is de eni-
ge concessie die ik niet wil doen”,
zegt ze stellig na het eerste slokje.
Serieus: de afgelopen tien jaar heeft
ze vijf espressoapparaten versleten.

MAMA CASHMAMA CASH
Ellen Sprenger is zo iemand met
wie een gesprek vanaf de eerste ont-
moeting geanimeerd is en dat heeft
vooral te maken met hoe gepassio-
neerd ze over haar werk praat. Ze
vertelt dat ze de hele maand ver-
blijft in een airbnb tussen het sta-
tion en het Binnenhof, waar ze het
grootste deel van de tijd bezig is
met het wikken en wegen van de

projecten. „Het voelt als een enor-
me eer om hiervoor te worden ge-
vraagd. Ik heb het al twee keer eer-
der gedaan, in 2004 en 2008. Ik ken
het veld en de spelers goed, vandaar
dat ik ben gevraagd. Aan de andere
kant voelt het ook als een giganti-
sche verantwoordelijkheid, want
het is wel het geld van de burger
dat we verdelen. Er zijn 260 projec-
ten die een aanvraag hebben inge-
diend voor een financiering en
slechts 10 procent daarvan kan wor-
den gehonoreerd. Dat maakt het
geen eenvoudige klus.”
Ze moet even grinniken om haar

vader, die haar zo warm heeft aan-
geprezen bij de krant. Trots natuur-
lijk. Hij begrijpt maar niet dat ze
niet zo veel aandacht krijgt als mi-
nister Lilianne Ploumen. Ploumen
en Sprenger kennen elkaar name-
lijk en hebben veel gemeen: ze ko-
men beiden uit Maastricht en Spren-
ger nam in 2001 het stokje van haar
over als directeur bij Mama Cash,
het allereerste vrouwenfonds.
Maar waar Ploumen vervolgens
heeft gekozen voor een politieke
loopbaan, is zijzelf meer de zakelij-
ke kant op gegaan. Groots werk,
maar achter de schermen.

PASPOORT ELLEN SPRENGER
Ellen Sprenger (51) is geboren in Brunssum, maar groeide op in Maastricht
en woonde ook een tijdje in het Brabantse Veghel. Sprenger is voorvecht-
ster van mensenrechten. Sinds 2004 staat ze aan het hoofd van het door
haar opgerichte Spring Strategies, een Canadees bedrijf dat kleine organisa-
ties die opkomen voor gelijke rechten helpt meer te bereiken. De eerste
tien jaar is ze vijfenzestig keer de wereld over gevlogen. Voor Sprenger haar
eigen bedrijf begon, was ze directeur van Mama Cash in Amsterdam en ver-
vulde ze diverse leidinggevende posities bij Oxfam-Novib. Ze heeft een mas-
ter in Ontwikkelingsstudies, studeerde Vrouwen en Ontwikkeling aan het
Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, heeft een MBA van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en is gecertificeerd Professional Integral Coach.
Sprenger is getrouwd met de Canadese Joanna Kerr, ze wonen in Toronto.
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Ellen Sprenger is zo’n vijfenzestig keer de wereld rondgereisd om ontwikkelingsprojecten in armere landen te versterken.


