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Week van de Vrouwenrechten
Omdat iedereen onbeperkt moet kunnen dromen.
Omdat we alleen samen ongelijkheid en stereotypen kunnen bestrijden. 
Neem deel aan de Week van de Vrouwenrechten en de vele activiteiten tussen 6 en 14 maart 2021.

 !Opgelet!  GEZIEN DE CORONACRISIS: RAADPLEEG REGELMATIG HET ONLINE PROGRAMMA OM OP DE HOOGTE TE 
ZIJN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN: www.brussel.be/gelijke-kansen



Zaterdag 6 maart 
tot en met zondag 
14 maart
• Feministische Wandelingen in Brussel door het collec-
tief “Autant pour Elles” (vroeger “Noms Peut-être”). 
Sinds 2018 organiseert en animeert «Noms Peut-être» gratis feministische wandelingen in de 
Marollen en in andere wijken van het centrum van Brussel. Enkele voorbeelden van haltes: 
Gabrielle Petit, het standbeeld van koningin Elisabeth, Madame Chapeau, de muurschilderingen 
in de Lollepotstraat, de Dachsbeck-school, de kantwerksters, de stripmuren,  de kapel van de 
Brigittinen, Stolpersteine (struikelstenen), het Justitiepaleis, Entr’aide des travailleuses, enz. 
De belangstelling voor deze activiteiten is groot en de meeste zijn na een paar uur online uitver-
kocht! 

In het kader van de Week van de Vrouwenrechten 2021 tekent «Autant pour Elles» weer present, 
maar dit keer door de grote Brusselse en internationale vrouwen onder de aandacht te brengen: 
hoe ze hebben bijgedragen aan de stad, zoals we die nu kennen, de geschiedenis van vrouwen 
in België en het gebrek aan de vertegenwoordiging van vrouwen in de publieke ruimte. 
De ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare, historische en culturele ruimte is 
een realiteit die belangrijk is om in de kijker te zetten. 

Door de coronacrisis is er dit jaar gekozen voor een audioversie van onze wandeling in de 
Marollen. Ze zal beschikbaar zijn op onze website. Om de wandeling  in uw eigen tempo te vol-
gen hoeft u alleen de audiobestanden te downloaden via volgende link: 

INFO: audio- en routebestanden beschikbaar op: nomspeutetre.wordpress.com

Maandag 8 maart
• De Week van de Vrouwenrechten 2021 door de Buurt-
huizen - Centra voor maatschappelijke buurtanimatie 
Vrouwelijke «kunstenaars» worden in de bloemen gezet in workshops waar knowhow en getui-
genissen over de professionele carrière van een vrouw op het gebied van ondernemerschap,  
worden uitgewisseld. (Welkomstontbijt en lunchpauze) 



- Buurthuis Zuid: Henna-workshop bij kopjes, schilderworkshop, poëzieworkshop en graffiti-
workshop bij T-shirts. 
- Buurthuis Anneessens: Sieradenworkshop, pin-workshop, naaiatelier en presentatie van een 
collectie gemaakt als onderdeel van de alfabetiseringslessen. 
- Buurthuis Zinnik: workshop patisserie.
- Buurthuis  Anneessens: Gierstraat 2, 1000 Brussel
- Buurthuis Zinnik: Maagdenstraat 17-21, 1000 Brussel 

INFO: 9u-15u Buurthuis Zuid: Zuidlaan 53, 1000 Brussel

Woensdag 10 maart
• De (te weinig bekende) vrouwen die de wereld verande-
ren - Nieuwe banen? Welke doelstellingen? Welke uitda-
gingen? Welke middelen? door L-Tour - ONLINE
Ter gelegenheid van de Week van de Vrouwenrechten zullen verschillende spreeksters wor-
den uitgenodigd om hun prestaties te presenteren, afkomstig uit de militante of professionele 
wereld, die heel verschillende sectoren bestrijken: het matrimonium, aanwezigheid in de stad, 
informatie op het net, overdracht van herinneringen, kritische analyse of toegekende financiële 
middelen. 

Vrouwen hebben altijd een prominente rol gespeeld als actoren van maatschappelijke veran-
dering. Toch blijven ze beschouwd worden als steevast «toegewijde», eeuwigdurende vrijwilli-
gers, die zwijgen in een samenleving die hen alleen als «kleine helpsters» ziet, zonder specifieke 
noodzaak om de sociale veranderingen te bereiken waarnaar ze streven, vooral als ze hen aan-
gaan als een specifiek gediscrimineerde sociale groep (de «toegewezen vrouwen»). Wat zijn hun 
doelen? Welke maatschappelijke vraagstukken belichten ze? Welke middelen vinden ze en, zo 
niet, creëren ze? Zouden nieuwe jobs hen een betere kans geven om hun doelen te bereiken? 

Met: 
- Apolline Vranken - Oprichtster van het platform «L’Architecture qui Dégenre» en organisator 
van de Dagen van het Matrimonium, auteur van de thesis «Des béguinages à l’architecture fémi-
niste». 
- Manon Brulard - Dynamische initiatiefneemster van projecten om vrouwen meer in de kijker te 
zetten, zoals de Wikithon (Les Grenades), Hack the gender gap of Equal Street Names Brussels.
- Anoushka Dufeil - Van het collectief “Noms Peut-être”, en zijn Feministische Wandelingen en 
acties om vrouwen te vertegenwoordigen op universiteiten, straten en op de kaart van Brussel. 
- Estelle Depris - Co-regisseuse van de veelgeprezen podcast-reeks “Sans Blanc De Rien”, die 
stereotypen en raciale vooroordelen deconstrueert, bekroond door de RTBF.
- Marian Lens - Sociologe (onderzoek over vrouwen en lesbiennes), oprichtster van L-Tour en 
andere feministische of LGBT-verenigingen (Artemys, stichtend lid van het RainbowHouse). 
Moderator: Elie Vandenbussche. 

INFO: om 19 uur via Zoom, na inschrijving, en live op de Facebookpagina van @Ltour en 
daarna op de website van L-Tour.be



• Week van de Diversiteit via Ultimate Frisbee door 
Flying Rabbits Ultimate Club
Flying Rabbits is een ultimate frisbee-sportclub. Ultimate frisbee is een teamsport, vaak ge-
speeld in gemengde teams, zonder contact en zonder scheidsrechter. Het wordt gespeeld met 7 
tegen 7 (op gras) of 5 tegen 5 (indoor). Het heeft fair play als belangrijkste waarde. 

De club claimt haar diverse identiteit en blijft hier ook intern aan werken. De ontwikkeling van het 
gemengde karakter van de sport wordt doorgegeven op het niveau van de nationale federatie. 
Ultimate frisbee is een sport in volle expansie en de Flying Rabbits bieden twee initiatiesessies 
die open zullen staan voor iedereen onder de 18 jaar. 

Het Gender Book van de club verschijnt op 8 maart, vertaald in FR, NL en EN, het bevat een 15-
tal pagina’s over hun ervaring en jarenlange werk over genderdiversiteit in de sport. De twee in-
leidende sessies en de verspreiding van het genderboek zijn bedoeld om ultimate frisbee voor te 
stellen. De sportwaarden, het samenleven maar vooral het “samen spelen”. 

INFO: van 14 uur tot 16 uur op veld 1 (gras) van het Sportcentrum Korte Groenweg 
www.facebook.com/flying.rabbits.ultimate.frisbee.bruxelles of op www.flyingrabbits.be

• Vrouwenmaand door Arthis / Het Belgisch-Roemeens 
Cultureel Huis  vzw - ONLINE
Zoals elk jaar organiseert Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw activiteiten om te 
sensibiliseren en na te denken over de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. 

Dit jaar focussen verschillende bijeenkomsten en debatten op de obstakels waarmee vrouwen 
worden geconfronteerd op professioneel gebied. 

- 17 uur op Radio-TV Arthis: Succesvolle vrouwen - Online
- 18.30 uur - Hoe creëer je succes? - Arthis of online

Ontmoeting - debat met vrouwen die succesvol zijn in hun zaken en welke obstakels ze hebben 
ondervonden bij het opbouwen van hun professionele leven. 

Gasten: 
-Alexandrina Robu Cepoi - Voorzitster van de commissie voor vrouwelijke ondernemers van 
JEUNE (Young Entrepreneurs Organization of the European Union)
- Daniela Doroftei - Onderzoekster aan de Koninklijke Militaire Academie van België - winnares 
van de NATO Innovation Challenge herfst 2020 samen met haar team
- Gregoriana Tudoran - Europees Economisch Adviseur 
- Roxana Enescu - architecte en kunstenares - Professor ULB 

-19.45 uur - Muzikaal moment met: Alexandra Moldavië (zang), Mihai Dumitrache (piano), 
Mathieu Robert (sopraansaxofoon) 

INFO: Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw / Vlaamsesteenweg 33 - 1000 Brussel
Tel./Fax: +32 (0)2/511 34 20 of via www.arthis.org



Donderdag 11 maart
• Vrouwenmaand door Arthis - Het Belgisch-Roemeens 
Cultureel Huis vzw - ONLINE
Zoals elk jaar organiseert Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw activiteiten om te 
sensibiliseren en na te denken over de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. 
Dit jaar focussen verschillende bijeenkomsten en debatten op de obstakels waarmee vrouwen 
worden geconfronteerd op professioneel gebied. 

- 19 uur: «Vrouwen ondersteunen in hun inspanningen als onderneemster»
Ontmoeting met verschillende netwerken voor vrouwen: Micro-Start, Crédal - online of Arthis 

Gasten: 
- Eléonore Laming - Manager Micro-Start (Brussels kantoor) 
- Yasemine Tilquin - Project manager Vrouwelijk Ondernemerschap - Crédal 

INFO: Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw / Vlaamsesteenweg 33 - 1000 Brussel
Tel./Fax: +32 (0)2/511 34 20 of via www.arthis.org

•"Bauhaus-vrouwen" door Design Museum Brussels 
- ONLINE
Het Design Museum Brussels toont de Duitse documentaire «Bauhaus-vrouwen» (Bauhaus-
frauen, 2018), geregisseerd door Susanne Radelhof, die zich richt op de plaats van vrouwen in 
deze beroemde school voor kunst en design. 

Het Bauhaus staat synoniem voor innovatief design en baanbrekende architectuur, de wens om 
te breken met oude tradities en de wereld te veranderen, maar het heeft altijd gefaald op het 
gebied van gendergelijkheid. Bijna 500 vrouwelijke kunstenaars en ontwerpers studeerden aan 
het Bauhaus en vormden mee de geschiedenis van design, maar tot op de dag van vandaag 
wordt de geschiedenis van het Bauhaus gedomineerd door mannen. Deze documentaire wil het 
vrouwelijke deel van dit verhaal in de kijker zetten. Het doel van deze vertoning is om de aan-
dacht van het publiek te vestigen op de vaak over het hoofd geziene rol van vrouwen in de ge-
schiedenis van Bauhaus. 

De vertoning wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie met de regisseuse, 
Susanne Radelhof. 

INFO: online - verplichte registratie via designmuseum.brussels of www.facebook.com/
DesignMuseumBrussels 



Zaterdag 13 maart
• Week van de Diversiteit via Ultimate Frisbee door 
Flying Rabbits Ultimate Club. 
Flying Rabbits is een ultimate frisbee-sportclub. Ultimate frisbee is een teamsport, vaak ge-
speeld in gemengde teams, zonder contact en zonder scheidsrechter. Het wordt gespeeld met 7 
tegen 7 (op gras) of 5 tegen 5 (indoor). Het heeft fair play als belangrijkste waarde. 

De club claimt haar diverse identiteit en blijft hier ook intern aan werken. De ontwikkeling van het 
gemengde karakter van de sport wordt doorgegeven op het niveau van de nationale federatie. 
Ultimate frisbee is een sport in volle expansie en de Flying Rabbits bieden twee initiatiesessies 
die open zullen staan voor iedereen onder de 18 jaar. 

Het Gender Book van de club verschijnt op 8 maart, vertaald in FR, NL en EN, het bevat een 15-
tal pagina’s over hun ervaring en jarenlange werk over genderdiversiteit in de sport. De twee in-
leidende sessies en de verspreiding van het genderboek zijn bedoeld om ultimate frisbee voor te 
stellen. De sportwaarden, het samenleven maar vooral het “samen spelen”. 

INFO: van 14 uur tot 16 uur op veld 1 (gras) van Sportcentrum Korte Groenweg
www.facebook.com/flying.rabbits.ultimate.frisbee.bruxelles of op 
www.flyingrabbits.be/ 

• Elles Boss(ent) door Roots Events vzw - ONLINE
Vertoning van een 26 minuten durende documentaire (FR gesproken/ondertitels NL) die focust 
op de carrière van onderneemsters uit Afrikaanse diaspora ten zuiden van de Sahara. De film 
onderzoekt de verschillende mechanismen die hun parcours markeren via coöperaties, vrou-
wennetwerken, het nationale plan van vrouwenondernemerschap, toegang tot financiering en 
investeringen. 

Deze documentaire belicht via getuigenissen de ongelijkheden en clichés die blijven bestaan in 
het ondernemerschap van vrouwen en meer specifiek bij vrouwen uit Afro-Caribische diaspora, 
of ze nu hier of daar zijn geboren. Een documentaire die ook het snijvlak van discriminatie, veer-
kracht en oplossingen toont. 

INFO: van 14 tot 17 uur - Info: www.facebook.com/RootsEventsAsbl/ 



maandag 8 maart 
tot en met zondag 14 
maart
• Courts mais Trash / Female Trouble door BORN 2 BE 
CHEAP- ONLINE 
Courts mais Trash verdedigt onafhankelijke cinema, vaak met een laag budget, maar met bijzon-
dere verhalen! De verhalen die worden verteld en hun personages zijn net zo gevarieerd en di-
vers als de vrijheid van meningsuiting van hun makers het toestaat. 

«Female Trouble» focust op vrouwelijke regisseurs en selecteert een dozijn kortfilms. In de films 
zullen vrouwen worden geconfronteerd met onrecht en ongelijkheden op de werkplek, in heel 
wat functies en beroepen. 

INFO: de vertoning wordt gevolgd door een debat over dit onderwerp met de aanwezige 
regisseuses. Van 17 tot 19 uur - ONLINE vertoning: www.courtsmaistrash.net 

Opleidingsproject “Digitale inclusie voor kwetsbare vrouwen”
De Cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel en de vzw Espace Cultures & Développement bieden 
een project aan om vrouwen te ondersteunen bij digitale inclusie. Dit project is georganiseerd via 
de mobiele openbare computerruimte (Espace Public Numérique Mobile - EPNM) en richt zich 
op kwetsbare vrouwen die problemen ondervinden bij de toegang tot en het gebruiken van in-
formatica-tools.

Dit project beantwoordt aan een van de doelen die de Stad Brussel zichzelf heeft gesteld in ons 
actieplan voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: het vertrekt van de vaststelling dat de digi-
talisering van de samenleving de meest kwetsbare bevolking verzwakt en dat deze digitale kloof 
een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking treft, vooral vrouwen. Het doel van deze oplei-
dingen is om het publiek vertrouwd te maken met het gebruik van digitale tools en om de cul-
tuur van digitale inclusie te stimuleren (bv. leren van online administratieve procedures op IRIS-
box, het gemeentelijke e-loket gebruiken, online facturen betalen, online afspraken maken, enz.). 

De workshops worden georganiseerd in samenwerking met Brusselse verenigingen die dit soort 
publiek regelmatig verwelkomen. Financieel wordt er niets gevraagd van de partners of de deel-
nemers.



Stad Brussel nodigt vrouwen en hun 
bondgenoten om zich te uiten op 

het bord van de Beurs
Omdat iedereen onbeperkt moet kunnen dromen. Omdat we alleen samen, mannen en 
vrouwen, ongelijkheid en stereotypen kunnen bestrijden. Daarom wil de Stad Brussel ook jou 
het woord geven.

Deel de dromen die je als kind had op ons bord voor vrije meningsuiting aan de omheining van 
de Beurs van Brussel. Een plek die niet zomaar werd gekozen. Het is namelijk een plaats die 
historisch gezien steeds gesloten bleef voor vrouwen


