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For the organisation WorldGranny, 72-year-old Carolina Beilsma has already committed five 
years for grandmothers in developing countries. When she was 58 years old, and until she was 
70, she was enrolled in the PUM voluntary organisation, and worked as an unpaid consultant for 
Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees), where she made many valuable contacts. “It is 
a privilege for me that I can live up to my ideals this way.” For Carolina Beilsma, permanently 
retiring at 65 was not an option. She is qualified as a textile, food and health sciences teacher. 
In 1985, Carolina decided to expand her horizons, leaving the high schools behind and went to 
Zimbabwe. Ten years later, she came back with new ideals and a firm purpose in her later life. “In 
Zimbabwe and later in Kenya, I have really seen the glaring difference in wealth between these 
third world countries and our rich Netherlands. I went over there to teach, and for me it was also 
an adventure, but soon I realised that I wanted to do something useful for these people, and for 
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women in particular. They came up to me, full of curiosity and asked: ‘Can we learn that too?’ And 
so I taught them at the weekends, under a tree, how they could mend clothing. Eventually I tried 
to teach them how, by doing this type of work they could generate their own income.” 

Inspiration. 
“African women are so very inspiring,” Carolina affirms. “There’s real female power there, I 
sometimes wonder where people are more domesticated: here or there. Domesticated is clear for 
our target group, but we prefer to see a different word or concept. In African countries, there is 
clearly a separate men’s world and a women’s world, and this is clearly about power. Women find 
support in each other, and you don’t have that in the Netherlands. So instead, we have homecare 
and home help.”

Retirement. 
Carolina promised her children and then her grandchildren that she wouldn’t be away from 
home for more than ten years. The last six years before she retired, she worked as coordinator 
of women’s centres in West Amsterdam and Hoofddorp. “But then I had no desire to stop. I then 
immediately signed up with PUM (Broadcast Managers Programme), a volunteer organisation that 
offered development work to retired managers and experts with a good education in broadcasting. 
For this organisation I visited development projects in Kenya, Bangladesh and Suriname among 
others”, she says.

Refugee Work. 
After she stopped working with PUM at 70, Carolina went to work as a volunteer advisor for 
Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees). She assisted dozens of refugees who wanted to 
stay in the Netherlands to look for a job. “And that’s not nothing. I was there for one full day per week 
and also had this day job at home. I recently stopped because I wanted to shift my focus and I to 
fully concentrate on other projects, but it was not easy to stop. In my time at Vluchtelingenwerk, 
I’ve developed many special contacts with refugees and heard at least thirty individual stories. I 
really have stopped now, but I will never let go of my clients.”

WorldGranny
During Carolina’s years at PUM, WorldGranny crossed her path, a non-profit organisation dedicated to 
the elderly, especially elderly women, in developing countries. “I was given the task to set up the so-
called Grannies2Grannies (G2G) group into Amsterdam, which works in harmony with WorldGranny. 
To do this, I mustered up a bunch of grandmas to support five development projects in the third 
world. In these countries, it’s the grandmothers that often care for their grandchildren, because 
the parents of these children have died from AIDS. Until I was 70, I combined this work with PUM, and 
in the meanwhile I was involved in setting up three new G2G groups throughout the Netherlands.”
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Uganda. 
All grandmothers who have been part of Grannies2Grannies Amsterdam for a long time, have lived 
and worked in Africa and thus have sufficient knowledge about the countries to which they are 
assigned. Last summer, three grannies, including Carolina, visited a housing project initiative 
in Uganda that focuses on improving the living conditions of grandmothers in the country. The 
project, in which a total of one hundred new houses were built for grandmothers, is an of the 
Ugandan organisation PEFO (Phoebe Education Fund for AIDS Orphans). “In total, forty of the 
hundred houses are now ready. Four of them were officially transferred when we were  there, it 
was a terrifically moving event,” Carolina radiates. She was visibly excited and still full of energy 
from the trip. “We went there in a procession of five hundred women through the bush. After the 
transfer, there was a lot of singing and dancing, it was great! The houses have no electricity, 
toilets or kitchens, but the grandmothers at least have a decent roof over their heads again and a 
living room, two small bedrooms and four solid walls.”

Research In Uganda. 
Carolina began her own research into the care in Uganda. Using an interpreter, she collected life 
stories of several grannies that need care for their grandchildren. There were group discussions 
and questionnaires for the grannies on this topic. Back in the Netherlands, Carolina repeated this 
and started talking with Dutch foster grandparents. “I want to make the care in our country and 
Uganda the same. ‘Who took care of you when you were growing up and who do you take care of? 
And now you’re older, will you need help with care?’ Now all these discussions have come together 
in a good way, but I still need to get the data from the questionnaires from more than 70 grannies. 
Eventually, I will publish this in the form of a brochure.”

Pressure. 
And meanwhile: “On Monday I spend a morning working in the hospital library and on Tuesday 
morning I always do two hours of sports: one hour gymnastics and one hour badminton. In my 
younger years I always played a lot of badminton, even competitions, so I love it just lifting that 
shuttlecock every week.”

Fellow man. 
“My motivation is still based on the confrontation that I experienced when I saw real poverty. 
Maybe it has to do with my austere upbringing, which is based on Christian principles; I have this 
feeling that I should make myself useful. Caring for your fellow man is extremely important, and 
as long as I have new possibilities, I will gladly use them. That is the basis from which I wish to 
live. And there is no hair on my head that will ever stop thinking this, even when I’m a hundred.” 
She says, concluding: “My work with Grannies2Grannies usually starts up again with meetings, 
drafting minutes and policies and writing reports.” Carolina also recently visited PEFO Netherlands, 
in order to strengthen the relationship and see if G2G and PEFO can do more together in the future.
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Titel:  Hart voor de medemens: Carolina Beilsma (72) reist de wereld af voor vrijwilligerswerk

Samenvatting:

Voor de organisatie WorldGranny zet de 72-jarige Carolina Beilsma zich al vijf jaar lang in voor 
grootmoeders in ontwikkelingslanden. Van haar achtenvijftigste tot haar zeventigste stond ze 
ingeschreven bij de vrijwilligersorganisatie PUM en als onbetaald adviseur bij Vluchtelingenwerk 
deed ze vele waardevolle contacten op. “Het is een voorrecht dat ik op deze manier mijn idealen 
waar kan maken.” 

Voor Carolina Beilsma was het geen optie om na haar 65e definitief te stoppen met werken. Ze is 
opgeleid tot lerares textiel, voeding en gezondheidskunde. In 1985 besloot Carolina haar grenzen 
te verleggen, liet de middelbare scholen achter zich en vertrok naar Zimbabwe. Tien jaar later 
kwam ze terug, maar met nieuwe idealen en een vastberaden doel in haar verdere leven. “In Zim-
babwe en later ook in Kenia heb ik pas echt het schrijnende verschil in welvaart gezien tussen 
deze landen in de derde wereld en ons rijke Nederland. Ik ging daar dan heen om les te geven en 
voor mij was dat natuurlijk ook een avontuur, maar algauw merkte ik dat ik me nuttig wilde maken 
en iets voor deze mensen, vrouwen in het bijzonder, wilde betekenen. Ze kwamen naar me toe, 
nieuwsgierig: mogen wij dat ook leren? En dus leerde ik ze in de weekenden, onder een boom, hoe 
ze kleding moesten repareren. Uiteindelijk probeerde ik hen te leren hoe ze met dit soort werk-
zaamheden hun eigen inkomen konden genereren.” 

Inspiratie 
“Afrikaanse vrouwen zijn zo vreselijk inspirerend”, vindt Carolina. “Er is daar echt sprake van wo-
men power, ik vraag me wel eens af waar men meer gedomesticeerd is: hier of daar. Gedomes-
ticeerd is wel duidelijk voor onze doelgroep, maar liever zien we een ander woord of begrip. In 
Afrikaanse landen is er duidelijk een gescheiden mannen- en vrouwenwereld, en daar ligt nu juist 
de kracht. Vrouwen vinden steun bij elkaar, en dat heb je niet in Nederland. Wij hebben daarvoor 
Thuiszorg en Alfahulp.” 

Pensioen 
Langer dan tien jaar is Carolina daarna nooit meer van huis geweest, dat had ze haar kinderen en 
later ook haar kleinkinderen beloofd. De laatste zes jaar voordat ze met pensioen ging werkte ze 
als coördinator van vrouwencentra in Amsterdam-West en Hoofddorp. “Maar daarna had ik he-
lemaal geen zin om te stoppen. Ik schreef me dan ook direct in bij PUM (Programma Uitzending 
Managers), een vrijwilligersorganisatie die gepensioneerde managers en experts met een goede 
opleiding uitzendt voor ontwikkelingswerk. Voor deze organisatie heb ik ontwikkelingsprojecten 
bezocht in onder andere Kenia, Bangladesh en Suriname.” 

Vluchtelingenwerk 
Nadat ze op haar 70e stopte met PUM, ging Carolina als vrijwillig adviseur bij Vluchtelingenwerk 
aan de slag. Ze begeleidde tientallen vluchtelingen die in Nederland mochten blijven bij hun zoe-
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ktocht naar een baan. “En dat is niet zomaar iets. Ik was daar een volle dag per week en had hier-
voor thuis ook nog een dag werk. Ik ben er onlangs mee opgehouden omdat ik mijn focus wilde 
verleggen en me volledig wilde kunnen richten op andere projecten, maar het was niet makkelijk 
om te stoppen. Ik heb in mijn tijd bij Vluchtelingenwerk heel veel bijzondere contacten met vlu-
chtelingen opgebouwd en minstens dertig individuele verhalen aangehoord. Ik ben nu dan wel 
gestopt, maar ik zal mijn cliënten nooit helemaal loslaten.” 

WorldGranny 
Tijdens Carolina’s jaren bij PUM kwam ook WorldGranny op haar pad, een non-profit organisatie 
die zich inzet voor ouderen, in het bijzonder oudere vrouwen, in ontwikkelingslanden. “Ik kreeg de 
taak om een zogenaamde Grannies2Grannies (G2G) groep op te zetten in Amsterdam die sympa-
thiseert met de organisatie WorldGranny. Ik heb hiervoor een groepje oma’s bij elkaar gesprokkeld 
om met zijn vijven ontwikkelingsprojecten voor grootmoeders in de derde wereld te steunen. In 
deze landen moeten oma’s namelijk vaak voor hun kleinkinderen zorgen, omdat de ouders van 
deze kinderen zijn overleden aan Aids. Tot mijn zeventigste heb ik dit werk gecombineerd met 
PUM en inmiddels ben ik betrokken geweest bij het opzetten van drie nieuwe G2G-groepen vers-
preid over heel Nederland.” 

Oeganda 
Alle grootmoeders die deel uitmaken van Grannies2Grannies Amsterdam hebben voor een lange-
re tijd in Afrika gewoond en gewerkt en hebben dus voldoende kennis over de landen waarvoor ze 
zich inzetten. Afgelopen zomer bezochten drie grannies, waaronder Carolina, een huizenproject 
in Oeganda dat zich erop richt de leefsituatie van grootmoeders in het land te verbeteren. Het 
project, waarbij in totaal honderd nieuwe huisjes worden gebouwd voor grootmoeders, is een ini-
tiatief van de Oegandese organisatie PEFO (Phoebe Education Fund for aids Orphans). “In totaal 
zijn veertig van de honderd huisjes nu klaar. Vier daarvan werden officieel overgedragen toen wij 
er waren, dat was een hartstikke bijzondere gebeurtenis.” Carolina straalt. Ze is zichtbaar enthou-
siast en nog steeds vol van de reis. “Gingen we daar, in een optocht van vijfhonderd vrouwen door 
de bush. Na de overdracht was er enorm veel zang en dans, het was geweldig! Die huizen hebben 
dan wel geen elektriciteit, toilet of keuken, maar de grootmoeders hebben in ieder geval weer een 
goed dak boven hun hoofd en een woonkamer, twee slaapkamertjes en vier stevige muren.” 

Onderzoek 
In Oeganda is Carolina op eigen houtje een onderzoek begonnen naar de zorg in Oeganda. Met 
behulp van een tolk heeft ze levensverhalen verzameld van verschillende grannies die voor hun 
kleinkinderen moeten zorgen. Daarnaast waren er groepsdiscussies en vragenlijsten voor de 
grannies over dit onderwerp. Terug in Nederland heeft Carolina dit herhaald en is gaan praten met 
Nederlandse pleeggrootouders. “Ik wil de zorg in ons land en in Oeganda met elkaar vergelijken. 
Wie zorgde er voor jou toen je opgroeide en voor wie zorgde jij? En nu je ouder bent, heb je weer 
hulp nodig met de zorg? Inmiddels zijn al deze gesprekken al aardig samengebracht tot een mooi 
stuk, maar ik moet de data van de vragenlijsten nog van ruim zeventig grannies krijgen. Uiteinde-
lijk wil ik dit gaan uitgeven in de vorm van een brochure.” 
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Druk 
En ondertussen: “Op maandag verricht ik een ochtendje werk in de ziekenhuisbibliotheek en op 
dinsdagochtend sport ik altijd twee uur: een uur gymoefeningen en een uur badminton. In mijn 
jonge jaren heb ik altijd veel badminton gespeeld, ook wedstrijden, dus ik vind het heerlijk om 
elke week weer even aan die shuttle te hangen.” Daarnaast gaat het werk van Grannies2Grannies 
gewoon weer verder met bijbehorende vergaderingen, het uitwerken van notulen en beleidss-
tukken en het schrijven van verslagen. Ook is Carolina onlangs op bezoek geweest bij PEFO Ne-
derland, om de banden aan te scherpen en te kijken of G2G en PEFO in de toekomst meer kunnen 
samenwerken. 

Medemens 
“Mijn motivatie is nog altijd gebaseerd op de confrontatie die ik heb ervaren toen ik echte armoe-
de zag. Misschien heeft het te maken met mijn sobere opvoeding die op christelijke beginselen 
is gebaseerd; ik heb het gevoel dat ik me nuttig moet maken. Zorgen voor je medemens is enorm 
belangrijk en zolang ik daar mogelijkheden toe heb, wil ik die dolgraag benutten. Dat is de basis 
van waaruit ik wil leven. En er is geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om hiermee op te hou-
den, al ben ik honderd.” 

Het werk van Grannies2Grannies gaat gewoon weer verder met bijbehorende vergaderingen, het 
uitwerken van notulen en beleidsstukken en het schrijven van verslagen. Ook is Carolina onlangs 
op bezoek geweest bij PEFO Nederland, om de banden aan te scherpen en te kijken of G2G en 
PEFO in de toekomst meer kunnen samenwerken.
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