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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.

■ Lees verder op pagina’s E8/9

Ellen Sprenger is zo’n vijfenzestig keer de wereld rondgereisd om ontwikkelingsprojecten in armere landen te versterken.



© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 05 december 2015

interview

Z
■ Vervolg van pagina E6/7

Z e zet de lijn van Mama
Cash, het opkomen voor
vrouwenrechten, eigenlijk
voort in haar eigen bedrijf-
je Spring Strategies. Hier-
mee helpt ze als coach en

bedrijfskundige projecten wereld-

Z
bedrijfskundige projecten wereld-
wijd om een sterke, financieel weer-
bare organisatie op te bouwen, zo-
dat hun werk niet alleen een groter
bereik krijgt, maar ook blijft voortbe-
staan.

„Ik begeleid alleen bevlogen men-
sen die fundamenteel dingen willen
veranderen in de wereld. Daar kies
ik bewust voor, ik wil dat wat ik
doe, dat mijn leven betekenis heeft.
Het zijn mensen die opkomen voor
vrouwenrechten, sociale rechtvaar-
digheid of het milieu. Mensen die
iets zijn gaan doen met hun hart,
niet omdat ze het zo geweldig vin-
den een Excell-sheet in te vullen.
Niet dat ik zelf zo veel interesse heb
in financiën, maar ik heb dat wél als
ik zie dat het een organisatie ervan
weerhoudt doelen te bereiken. Een
topsporter heeft ook een team om
zich heen dat alles regelt.”
Zo is er aan de oostkust van Kenia,
een land waar vaker geweld tegen
vrouwen voorkomt, een groepje
vrouwen opgestaan die een voetbal-
club met meisjes heeft opgestart.
Het samen sporten in een team
maakt dat de meisjes zich ook
buiten het voetbalveld mentaal en
fysiek sterker voelen. Moving the
goalposts, heet het - succesvolle -
project. Toen Sprenger er ging
kijken, was het maar een kleine
groep mensen die in een buurt werk-
te. „Terwijl ze met meer geld veel
meer meisjes kunnen helpen. We
hebben een plan gemaakt: zorgen
dat ze over drie jaar twee keer zo
groot zijn. Het werk doen we niet
voor ze, maar we leren ze wel hoe
ze zelf fondsen kunnen werven.
Dat geeft ze ook meer zelfstandig-
heid.”

DE FIETSDE FIETS
Ze haalt zelf - ze is tenslotte Neder-
lander - graag de metafoor van de
fiets aan. Het hart van de organisatie
is het voorwiel, de mensen in de or-
ganisatie zijn het frame. „Het achter-
wiel staat voor de zakelijke kant, het
geld. Bij veel organisaties is dat wiel
klein of heeft zelfs een lekke band.
Als je het achterste wiel groter
maakt, kun je in een versnelling.”
De komende zes maanden zal ze
veel vertoeven op haar vaste
KLM-stoel 12C. Ze is inmiddels al
vijfenzestig keer de wereld rond ge-
vlogen. De komende maanden zit ze

in Indonesië, Thailand, India, Kenia,
Zuid-Afrika, Colombia, Brazilië en
Costa Rica. Veel thuis is ze niet.
Terwijl ze toch ook getrouwd is,
met de Canadese Joanna. „Het
levert geen problemen op, omdat zij
me heel goed begrijpt. Joanna is uit
hetzelfde hout gesneden. Zij staat
aan het hoofd van Greenpeace
Canada en is ook veel van huis. We
zeggen altijd dat we een fulltime-
commitment en een parttimerelatie
hebben.”
Sprenger leeft uit een koffer, die
voor deze gelegenheid wat groter is,
omdat ze bij de officiële bijeenkom-
sten niet iedere keer in dezelfde out-
fit kan komen opdraven. Dat reizen
is ze niet beu, ook al heeft ze in de
landen die ze bezoekt geen tijd om
de toerist uit te hangen. „Van jongs
af aan wilde ik al weten wat er om
de hoek was, waar de hoogste berg
was. Mijn ouders wakkerden dat
aan, door elk jaar een ander land als
bestemming te kiezen. In die tijd
best bijzonder. Thuis lag er een gro-
te atlas op tafel en daarin kon ik
uren kijken naar foto’s van inwo-
ners uit verschillende landen en

fantaseren hoe het leven van die per-
soon eruit zou zien. Na de middelba-
re school wilde ik een jaar high-
school doen in Amerika. Kwam ik
terecht bij een Indiaas gastgezin,
met nog een uitwisselingsstudent
uit Japan. Fantastisch.”

IDENTITEIT
„Heimwee ken ik niet. Mijn hele„Heimwee ken ik niet. Mijn hele
leven heb ik daar nooit last van ge-
had. Een naar gevoel lijkt me dat,
zoiets als jaloezie of eenzaamheid.
Toch voel ik wel heel duidelijk dat
mijn roots in Limburg liggen. We
hebben ook een tijdje in Veghel ge-
woond. We waren daar min of
meer een migrantengezin. Ik praatte
natuurlijk erg Limburgs en werd
daar enorm mee gepest. Dan word
je je ook heel bewust van je identi-
teit, als mensen je laten voelen dat
je anders bent. Ik kom er niet meer
zo vaak, maar als ik in Maastricht
ben, krijg ik nog steeds dat aparte
gevoel dat ik niet kan omschrijven.
Maar geef me een stuk rijstevlaai…”
De fotograaf - toevallig ook van ori-
gine uit Maastricht - veert op en
tuigt de denkbeeldige vlaai verlek-

kerd op met slagroom en nootjes als
Sprenger hard lachend haar hoofd
schudt. „Neenee, dan ben je geen
echte Maastrichtenaar.”
„Mijn vader voelde het heel sterk.
Iedere zondag reden we een uur en
een kwartier heen en weer een uur
en een kwartier terug naar Maas-
tricht. De avond voor hij met pen-
sioen ging, had hij zijn spullen al in-
gepakt, zodat hij zo snel mogelijk
weer terug kon naar zijn stad. Ik kan
me op heel veel plekken thuis voe-
len. Ik woon sinds 2004 in Canada,
maar tussendoor heb ik ook nog een
tijd in Zuid-Afrika gewoond. Ik ben
een soort nomade, met verschillen-
de identiteiten. Behoefte om me
echt te settelen heb ik niet, maar mis-
schien gebeurt dat over twintig jaar
wel. We hebben een appartement
in de stad en een huisje bij een heel
mooi meer, waar het in de winter
min twintig vriest, waar wolven zit-
ten. Onze vakanties vieren we altijd
daar, dat is ons rustpunt.”

VROUWENRECHTENVROUWENRECHTEN
Sprenger wil vooral iets doen aan
het geweld tegen vrouwen. „Als

meisje liep ik eens over straat en
daar kwamen me twee jongens tege-
moet die me de weg versperden.
‘Mag jij hier wel op straat lopen’, rie-
pen ze tegen me. Ook als ik naar de
bus moest als ik van mijn opa en
oma af kwam, fluisterden ze me in
dat ik maar heel snel moest lopen.
Al vroeg realiseerde ik me al dat het
publieke domein dus niet van ons
was. Als vrouw ben je nog steeds
niet veilig in heel veel landen. Ook
in Westerse landen wordt dat ge-
voeld, trouwens. In Canada is een
heel interessant onderzoek gedaan,
waaraan zowel mannen als vrouwen
hebben meegedaan. Aan de vrou-
wen vroegen ze wat ze het meeste
vreesden van mannen, en andersom.
Waar vrouwen vreesden voor ge-
weld en seksueel misbruik, waren
de mannen vooral bang om door
vrouwen belachelijk gemaakt te
worden.”
Jongens krijgen nog steeds weinig
kans een kwetsbare kant te ontwik-
kelen, vindt ze. Ja, ook anno 2015
nog. „In iedere samenleving, hoe mo-
dern en ontwikkeld ze ook is, wordt
van mannen en vrouwen verwacht

dat ze op een bepaalde manier moe-
ten zijn. Als we dát eens los konden
laten, krijgen we een andere wereld.
Met minder oorlogen, denk ik.
Want als mensen zich niet kunnen
ontwikkelen zoals ze zijn, komt daar
frustratie en geweld uit voort.”
Gelukkig, vindt Sprenger, zijn er
steeds meer voorvechters in die lan-
den die hardop zeggen dat het niet
terecht is dat ze als vrouw illegaal
zijn als ze alleen op straat lopen, als
ze willen autorijden of een echtschei-
ding willen. Die groepen worden
steeds groter.
Toch krijg je de indruk dat het er
niet beter op wordt voor vrouwen.
Er zijn wekelijks nogal wat gruwelbe-
richten in de krant te lezen over ge-
welddadigheden. Ik noem de ont-
voerde schoolmeisjes in Nigeria, de
groepsverkrachtingen in India. Of is
het gewoon zo dat je er meer over
hoort, omdat de wereld door het in-
ternet nu eenmaal kleiner is gewor-
den? Sprenger heeft er een veel posi-
tievere blik op. „Dat de media über-
haupt al oppikken wat er op privége-
bied aan echtelijk geweld gebeurt, is
nieuw. Nog niet zo heel lang gele-

Nu zie je een
‘outrage’ als er
in India een
meisje in de
bus wordt
verkracht.
Er is een
wereldwijd
bewustzijn:
het kan niet en
het mag niet.

“ den was dat iets tussen de man en
de vrouw en werd het niet naar bui-
ten gebracht. Nu zie je een outrage
als er in India een meisje in de bus
wordt verkracht. Zoiets haalt nu de
internationale media. Dat is een we-
reldwijd bewustzijn: het kan niet en
het mag niet. Een belangrijke ver-
schuiving en dat is ontzettend mooi.
De statistieken tonen inderdaad aan
dat er meer geweld is tegen vrou-
wen, maar dat komt ook doordat
meer vrouwen zich durven uitspre-
ken. Daarmee wordt de spanning op-
gevoerd. In Oeganda steunen we
een groep advocaten die weduwen
helpen. Als je man overlijdt, gaan
volgens de traditionele wetten daar
al zijn bezittingen automatisch over
op zijn broers. Het enige wat er dan
op zit, is met een van zijn broers te
trouwen. Anders sta je als weduwe
gewoon op straat. Door meerdere za-
ken aanhangig te maken, kan dit on-
recht verdwijnen. Zo begint de ver-
andering. Dat heeft tijd nodig.”

WIE IS DE MOL?WIE IS DE MOL?
In de krochten van Google zijn nog
draadjes te vinden van een discussie

over de deelname van Ellen Spren-
ger aan het televisieprogramma Wie
is de mol? in 2002. „Een vriendin had
me hiervoor opgegeven - dat kon
toen nog. Mijn principes hebben me
genekt. Ik eindigde wel bij de laatste
vier, maar de laatste drie weken was
iedereen een beetje murw van al die
camera’s om je heen. In de finale
werden we onderworpen aan een
verhoor. We hadden afgesproken
dat we hetzelfde verhaal zouden ver-
tellen. Terwijl anderen het spelletje
meespeelden in ruil voor privileges,
hield ik verbeten voet bij stuk. Voor
straf moest ik een hele nacht blijven
staan, zonder eten of drinken. Ik
was vastberaden het vol te houden,
want ik dacht: er zijn mensen die
veel ergere dingen meemaken. Dus
lag ik eruit, sukkel die ik was. Ver-
stard in mijn belofte, het zegt veel
over wie ik ben.”
Voor de Canadees-Maastrichtse met
haar kantoortje op wielen de sta-
tionshal in wandelt, neemt ze op
‘Canadese’ wijze afscheid van de
journalist die ze amper een paar uur
kent: met een big hug. Ook dat zegt
heel veel over Ellen Sprenger.


