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Brussel viert de Vrouwen! 
 

Op maandag 11 november, ter gelegenheid van de nationale Vrouwendag, organiseert de Stad 
Brussel « Brussel viert de Vrouwen » in de Magdalenazaal 
 

Brussel, vrijdag 18 oktober 2013  
 

Op maandag 11 november organiseert de Stad Brussel, op het initiatief van de 
Schepen voor Gelijke Kansen en de Adviesraad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en 
Mannen de eerste editie van « Brussel viert de Vrouwen ». Het wordt een informatieve en 
ludieke dag. Van ’s middags tot 19u worden talrijke gratis activiteiten voorgesteld aan de 
verschillende deelne(e)m(st)ers. Alleen, in gezinsverband of met vrienden, allen zullen ze die 
namiddag in alle rust kunnen genieten van ontmoetingen, uitwisselingen en delen van 
ervaringen.  

  
De deuren gaan dus open om 12u. Om 15u begint een debat met politici en 

veldmedewerkers rond het centraal thema straatpesterij en verschillende vormen van 
seksisme. Ruim een jaar na de documentaire “Femmes de rue” luidt de vraag: welke 
maatregelen werden er getroffen door de federale overheid en de Stad Brussel om 
straatpesterij in te dijken? Welke zijn de concrete effecten van deze maatregelen? Ook andere 
thema’s komen aan bod zoals schijnhuwelijken en seksgerichte beroepen. Sprekers zijn: 

� Freddy Thielemans, Burgemeester van de Stad Brussel 
� Mohamed Ouriaghli, Schepen  van de Stad Brussel  
� Céline Vivier, Bestuurster van de vzw « Cœurs piégés » en Gemeenteraadslid  
� Françoise Goffinet, verbonden met het Instituut voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen 
� Irène Kaufer, Coördinatrice bij de vzw Garance 
� Quentin Daspremont, Lid van de beweging Hollaback! Brussels 

 
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Gelijke Kansen, verklapt ons wat hem drijft 

om deze dag te organiseren en welke dynamiek hij hem wil inblazen: « deze eerste editie zal 
toelaten na te denken, te overleggen om samen te werken aan de status van de Vrouwen in 
België in onze Europese maatschappij. Hoewel wij gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
nastreven moet er nog strijd geleverd worden en de sprekers en de deelnemers zullen daartoe 
bijdragen. Bovendien moet deze manifestatie niet beperkt blijven tot ingewijden, maar 
integendeel de gehele bevolking de mogelijkheid bieden naar buiten te komen, geconfronteerd 
te worden met andere realiteiten en leuke momenten door te brengen ».  

 
 Bijgevolg zullen er naast het debat ook talrijke activiteiten plaatsgrijpen om vrouwen 
en mannen, volwassenen en kinderen, plezier te doen.  Daarom zal er een kinderdorp 
opgericht worden zodat de ouders ten volle kunnen profiteren van het programma. Oordeel 
zelf maar:  

• spelletjes rond geweldloze communicatie, geanimeerd door de vzw BRAVVO; 



 

• cursussen zelfverdediging, gegeven door de vzw Garance, enkel voor vrouwen 
en na inschrijving op nummer 02/279.21.10; 

• wellness en lichaamsverzorging, enkel voor vrouwen; 
• voorstellingen. De ene, poëtisch, « Vrouwen in al hun facetten » van de vzw’s 

« EMECOJ » en « Thamé »; de andere in de vorm van een koor dank zij 
AWSA; 

• voorlezing van vrouwenteksten door de vzw “MEO Editions”; 
• initiatie Zumba en Oosterse dansen. 

 
Tevens zijn er twee tentoonstellingen in de grote ruimte van de Magdalenazaal: de 

eerste is van « Gams » en heet « Besnijdenis, mijn manier om NEEN te zeggen! »; de tweede 
van de “Femmes prévoyantes socialistes” en heet « Geweld in al haar facetten ». Allerlei 
openbare instellingen zullen eveneens aanwezig zijn om de diensten en de hulp die zij de 
bevolking bieden te belichten: het bureau slachtofferhulp van de Politie, de vzw BRAVVO 
nopens geweld tegen vrouwen, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de 
dienst van slachtofferonthaal van het justitiehuis. 

 
11 november, van 12u tot 19u in de Magdalenazaal, Duquesnoystraat 10 te 1000 

Brussel. Info en uitgebreid programma op agenda.bruxelles.be/4063. 
 
Event Facebook: https://www.facebook.com/events/217741085060302/#  
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