
 

 

 

 

ZONDAG 06 MAART 

Voorstelling & Workshop "Ik spreek je heel stil aan" 
Door Maison de la Création in samenwerking met Maison Mosaïque – Vie Féminine; MDF the label; la 

Source Jaillissante e.a. 

Om 15u30 in het Maison de la Création - Site Gare (Kerkeveldstraat 2, 1020 Laken) 

"Ik spreek je heel stil aan" probeert het collectief overgebrachte beeld van het moederschap te 

deconstrueren door andere verhalen van vrouwen naar voren te brengen, degenen die we niet 

horen of die taboe zijn: vrouwen die geen kinderen willen, zij die spijt hebben dat ze ze hebben 

gehad, zij die twijfelen, enz. De voorstelling wordt gevolgd door een workshop waarin het publiek 

uitgenodigd zal worden om persoonlijke ervaringen, zonder schaamte of taboes, te delen. 

 
 

Info & Reservatie: marie.m@maisondelacreation.org; Tel : 02 280 28 98 
 
 

MAANDAG 07 MAART 

 
Juist of Fout- Quiz over vrouwenrechten en moederschap 
Door de Buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde, geanimeerd in samenwerking met het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Van 9u00 tot 12u30 uur in Buurthuis Zuid (Zuidlaan 53, 1000 Brussel) 

In het bijzijn van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, wensen de buurthuizen 

de rechten van vrouwen benadrukken en de gebagatelliseerde differentiatie van vrouwen in de 

samenleving en meer in het bijzonder de obstakels en vooroordelen met betrekking tot het 

moederschap blootleggen. 

Deelnemers krijgen een welkomstontbijt aangeboden. 

 
Info & Reservatie: marie.palmeri@lmdq.be; Tel : 02 502 23 72 

mailto:marie.m@maisondelacreation.org
mailto:marie.palmeri@lmdq.be


 
 
 
 

Workshops en brunch: "Samen tegen de obstakels en vooroordelen rondom 

het moederschap" 
Door La Source Jaillisante 

Van 9u00 tot 13u00 uur in Maison de la Création BXL Nord in Laken (Emile 

Bockstaellaan 246A, 1020 Laken) 

In aanwezigheid van een expert in gender en ontwikkeling, biedt de vzw verschillende informatie- en 

bewustmakingsworkshops aan over de obstakels en vooroordelen die verband houden met het 

moederschap. Verschillende thema's zoals gynaecologisch geweld en vooroordelen met betrekking 

tot de keuze om als vrouw geen kinderen te krijgen komen aan bod. Bijzondere aandacht zal uitgaan 

naar vrouwen van Afrikaanse afkomst die nog steeds slachtoffer zijn en te maken hebben met 

kritiek of zelfs geweld van hun familie en entourage met betrekking tot hun levenskeuze. 

Dit alles zal plaatsvinden onder de vorm van naaiworkshops, getuigenissen, modeshows om een 

breed publiek samen te brengen en tools / tracks aan te bieden om ongelijkheden te bestrijden. 
Een ontbijt of brunch zal aangeboden worden. 

 
Info & Reservatie: asblasource@gmail.com; Tel : 0476/ 051 352 

 
 
 

 

Workshop rond borstvoeding in het openbaar 
Door het Centre d'Impulse Socio-Professionnel et Culturel (CIProC) 

Van 15u00 tot 17u00 uur in de lokalen van het CIProC (Sint-Jacobsgang 15, 1000 

Brussel) 

De vzw CIProc biedt u een eerste workshop aan die zal bestaan uit ludieke en interactieve debatten 

die tot doel hebben de verschillende vooropgezette ideeën van deelnemer.emster.s te 

confronteren en hen ertoe aan te zetten hun visie op de borst, borstvoeding in de openbare ruimte 

en de redenen die leiden tot een zeker taboe ten opzichte van de kwestie van borstvoeding in de 

openbare ruimte in onze samenlevingen in vraag te stellen. 

Info & Reservatie: info@ciproc.be; whatsapp : 0478 39 20 33 

mailto:asblasource@gmail.com
mailto:info@ciproc.be
mailto:info@ciproc.be


 
 

 

DINSDAG 08 MAART 

 
Documentaire & Debat over vrouwenrechten en moederschap 
Door de Buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde 

Van 9.00 tot 12.30 uur in het Buurthuis Van Artevelde (Van Arteveldestraat 129, 1000 

Brussel) 

In aanwezigheid van een psycholoog willen de buurthuizen de rechten van vrouwen benadrukken 

en de gebagatelliseerde differentiatie van vrouwen in de samenleving en meer in het bijzonder de 

obstakels en vooroordelen met betrekking tot het moederschap blootleggen. 

De deelnemers krijgen een welkomstontbijt aangeboden. 

 
 

Info & Reservatie: marie.palmeri@lmdq.be; Tel: 02 502 23 72 
 
 
 
 
 

Vertoning van de film "Adam" en debat 
Door het Buurthuis Washuis in samenwerking met de vzw Aquarelle 

Van 9u00 tot 13u00 uur in Cinema Palace (Anspachlaan 85, 1000 Brussel) 

Met als startpunt de film "Adam" die het probleem van zwangere vrouwen buiten het huwelijk in 

patriarchale samenlevingen belicht, nodigt het buurthuis Washuis u uit om in discussie te treden. 

De vzw Aquarelle, die tijdens en na de bevalling medisch-sociale ondersteuning biedt aan vrouwen 

met een migratieachtergrond en die in grote onzekerheid leven, zal het debat animeren. 

 
 

Info & Boeking: catherine.gregoire@lmdq.be; Tel: 02 209 62 74 

mailto:marie.palmeri@lmdq.be
mailto:catherine.gregoire@lmdq.be


 
 

 

Workshops en brunch: "Samen tegen de obstakels en vooroordelen rondom 

het moederschap" 
Door La Source Jaillisante 

Van 9u00 tot 13u00 uur in Maison de la Création BXL Nord in Laken (Emile 

Bockstaellaan 246A, 1020 Laken) 

In aanwezigheid van een expert in gender en ontwikkeling, biedt de vzw verschillende informatie- 

en bewustmakingsworkshops aan over de obstakels en vooroordelen die verband houden met het 

moederschap. Verschillende thema's zoals gynaecologisch geweld en vooroordelen met betrekking 

tot de keuze om als vrouw geen kinderen te krijgen komen aan bod. Bijzondere aandacht zal uitgaan 

naar vrouwen van Afrikaanse afkomst die nog steeds slachtoffer zijn en te maken hebben met 

kritiek of zelfs geweld van hun familie en entourage met betrekking tot hun levenskeuze. 

Dit alles zal plaatsvinden onder de vorm van naaiworkshops, getuigenissen, modeshows om een 
breed publiek samen te brengen en tools / tracks aan te bieden om ongelijkheden te bestrijden. 

Een ontbijt of brunch zal aangeboden worden. 

 
Info & Reservatie: asblasource@gmail.com; Tel : 0476/ 051 352 

 
 
 
 

Getuigenissen - Debat: "Keuze van het moederschap van vrouwen met een 
handicap: een hindernisbaan." 
Door het Platform Handicap Europe-Afrique 

 
Van 10u00 tot 12u00 in het Sleep Well Youth (Dambordstraat 23, 1000 Brussel) 

Moeder worden is een wens van veel vrouwen. Vrouwen met een handicap hebben, net als alle 

andere vrouwen, dezelfde verlangens en rechten. Deze gelijkheid van rechten stuit echter op 
verschillende obstakels die in stand worden gehouden door de families van de betrokken vrouwen 

en de professionals die voor hen zorgen. 

mailto:asblasource@gmail.com


 
 
 
 

Deze vrouwen worden nog te vaak gedwongen om invasieve behandelingen zoals abortus en 

sterilisatie te ondergaan, hun advies wordt niet in aanmerking genomen en de toegang tot 
reproductieve gezondheidsdiensten en screeningsprogramma's wordt geweigerd. Dankzij 

verschillende getuigenissen en de tussenkomst van Dr. Solange Béatrice Kouo Epa belooft dit debat 

rijk aan emoties te worden. 
 

Info & Reservatie: pheurope.afrique@gmail.com; Tel: 0465 709 843 
 

 

Debat en workshops: "Goed in mijn leven als vrouw, beter in mijn verschillende 
rollen?" 
Door het Buurthuis Marollia 

 

Van 9u00 tot 17u00 in het Buurthuis Marollia (Wolstraat 154, 1000 Brussel) 

Onder leiding van een expert nodigt het Buurthuis Marollia u uit om te debatteren over het 

onderwerp van de discriminatie waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd bij hun 
levenskeuzes: moeder zijn of niet, streven naar een carrière of niet,... De debatten worden gevoerd 

rond verschillende leuke en creatieve workshops. Een gezonde en evenwichtige snack wordt 

aangeboden aan de deelnemers. 

Voor deze dag wordt een symbolische deelname van 2 euro gevraagd. 
 

Info & Reservatie: Haouati.yousra@lmdq.be ; Tel : 02 435 16 96 
 

 

Expo-Conferentie: "Barrières en vooroordelen rondom het moederschap" 
Door de vzw Femmes Fières in samenwerking met de vzw La Pointe 

Van 17u00 tot 21u00 uur in het Stadhuis van Brussel, Grote Markt 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van Vrouwen nodigt de vzw Femmes 

fières u uit om, zodra de deuren om 17.00 uur opengaan, hun tentoonstelling van fotoportretten 

van vrouwen te ontdekken, vergezeld van audio-getuigenissen van mensen met bijzondere 

standpunten over de kwestie van het moederschap (politiek, religieus, familie, enz.). 

mailto:pheurope.afrique@gmail.com
mailto:pheurope.afrique@gmail.com
mailto:Haouati.yousra@lmdq.be


 
 

 

Om 18.00 uur begint de conferentie waarin verschillende experts en de vrouwelijke figuranten van 

de tentoonstelling aan het woord zullen komen. 

Deze bijeenkomst zal ook een gelegenheid zijn om de podcast "Maman est une artiste" van de non- 

profitorganisatie La Pointe voor te stellen, die verhalen van vrouwelijke kunstenaars en moeders 

bevat en die in het bijzonder de volgende vragen zal behandelen: Wat zijn als kunstenaar en moeder 

de moeilijkheden die worden ondervonden, zowel tijdens de zwangerschap als daarna? Welke 

stereotypen moeten onder ogen worden gezien? Wat was de reactie van andere familieleden en 

vrienden? Hoe beïnvloedt het moederschap de artistieke praktijk? 

De conferentie wordt afgesloten met een drankje. 

 
 

Info & Reservatie : leila@begreator.com ; Tel : 0486 21 78 73 
 
 
 
 
 

WOENSDAG 09 MAART 

 
Filmdebat "Maar hoe doen vrouwen dat?" 
Door het Buurthuis Krakeel 

Van9u00 tot 13u00 uur in het Buurthuis Krakeel (Wasserijstraat 32 te 1000 Brussel) 

De film "Mais comment font les femmes?", geregisseerd door Douglas McGrath, vertelt het 

verhaal van Kate, getrouwd, twee kinderen, die een briljante carrière leidt. Overweldigd worstelt 

ze om haar professionele leven en de opvoeding van haar kinderen te beheren, om nog maar te 

zwijgen over haar relatie. Haar leven is een aaneenschakeling van 'mini-cataclysmen' waarvoor 

ze oplossingen moet vinden. Het is obv dit verhaal dat het Buurthuis Krakeel u een 

"brainstorming"-dag voorstelt gewijd aan welzijn en persoonlijke verzorging. 

 
 

Info & Reservatie: nadi.tahiri@lmdq.be; Tel : 02 512 15 89 

mailto:leila@begreator.com
mailto:nadi.tahiri@lmdq.be


 
 

 

Workshop rond borstvoeding in het openbaar 
Door het Centre d'Impulse Socio-Professionnel et Culturel (CIProC) 

Van 15u00 tot 17u00 uur in de lokalen van het CIProC (Sint-Jacobsgang 15, 1000 

Brussel) 

Bestaat er een verbod op borstvoeding op straat? Heeft een vrouw die borstvoeding geeft recht 

op een ruimte op haar werkplek? Wat als dit recht niet gerespecteerd wordt? Tijdens de 2e 

CIProC-workshop zullen we, in het gezelschap van een experte die de deelnemer.ester.s zal 

informeren over het al dan niet bestaan van relevante hulpmiddelen die moeders vandaag het 

recht op borstvoeding garanderen, de wetgeving leren begrijpen die van kracht is. 

 
Info & Reservatie: info@ciproc.be; whatsapp : 0478 39 20 33 

 
 

Courts mais trash : « Female Trouble » 
Door Born to be Cheap 

Van 19u00 tot 21u00 in Cinéma Aventure (Kleerkopersstraat 15 te 1000 Brussel) 

Courts mais Trash verdedigt onafhankelijke film, vaak met en beperkt budget, maar rijk in zijn 

woorden! De verhalen die worden verteld en hun personages zijn zo gevarieerd als de vrijheid van 

meningsuiting van hun makers toelaat. 

De sectie "Female Trouble", gewijd aan vrouwelijke regisseurs, heeft voor u een reeks korte films 

geselecteerd rond het thema van deze Week van de Vrouwenrechten: de kortspeelfilms zullen de 
obstakels en vooroordelen met betrekking tot het moederschap (in de brede zin van het woord) 

belichten. 

De vertoning wordt gevolgd door een debat over dit onderwerp met de aanwezige regisseurs 

(vervangen door een Online sessie en een debat op Zoom indien de sanitaire maatregelen dit 

vereisen). GRATIS - Reserveren noodzakelijk - Niet aanbevolen voor minderjarigen 
 

 
Op het programma: "Le Test" van Gabrielle Stemmer (2020, VOFR 17'); "Que no me roben los 

sueῆos" van Zoé Brichau (2020 VOSP STEN 28'33); "Paye (pas) ton gynéco" door Nina Faure (2018 

VOFR STEN 20'23); "Kleptomami" van Pola Beck (2017 VODE STEN 10') 

Info & Reservatie : courtmaistrash@gmail.com; 

https://www.cinema-aventure.be/catalogue/movie/?D5829739-CCA8-7B3D-865D-325E1F085404 

mailto:info@ciproc.be
mailto:info@ciproc.be
mailto:courtmaistrash@gmail.com
https://www.cinema-aventure.be/catalogue/movie/?D5829739-CCA8-7B3D-865D-325E1F085404


 
 
 
 
 

DONDERDAG 10 MAART 

 
Filmprojectie & debat 
Door de Buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde, geanimeerd in samenwerking met het 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Van 9u00 tot 12u30 uur in het Buurthuis Van Artevelde (Van Arteveldestraat 129, 

1000 Brussel) 

De Buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde nodigen u uit om een film te ontdekken die gemaakt 

is op basis van interviews met de vrouwen uit de buurthuizen met betrekking tot de obstakels en 

vooroordelen rond het moederschap. De projectie wordt gevolgd door een gesprekstafel 

gemodereerd door een externe spreker. 
De deelnemers krijgen een welkomstontbijt aangeboden. 

 
 

Info & Reservatie: marie.palmeri@lmdq.be; Tel: 02 502 23 72 
 
 

Voorstelling "Sacré Mômans" en workshop 
Door het Maison de la Création 

Van 10u00 tot 13u00 in de Modelwijk (Modelwijklaan 1, 1020 Laken) 

Het Maison de la Création nodigt u uit voor zijn voorstelling over het moederschap voorgedragen 

door twee clowns, of hoe u deze extreme omwenteling met humor kunt benaderen. De kunstenaars 

behandelen de emotionele lading van het moederschap, alle vreugden maar ook de moeilijkheden 
die ouders ondervinden wanneer een pasgeborene arriveert. 

De voorstelling wordt gevolgd door een uitwisseling rond de sociale, mentale en fysieke belasting 

van moeders. 
 

Info & Reservatie: marie.m@maisondelacreation.org; Tel : 02 280 28 98 

mailto:marie.palmeri@lmdq.be
mailto:marie.m@maisondelacreation.org


 
 
 
 

Workshops en brunch: "Gynaecologisch geweld" 
Door La Source Jaillisante 

Van 9u00 tot 13u00 uur in Maison de la Création BXL Nord in Laken (Emile 

Bockstaellaan 246A, 1020 Laken) 

In aanwezigheid van een expert in gender en ontwikkeling, biedt de vzw verschillende informatie- en 

bewustmakingsworkshops aan over de obstakels en vooroordelen die verband houden met het 

moederschap. Verschillende thema's zoals gynaecologisch geweld en vooroordelen met betrekking 

tot de keuze om als vrouw geen kinderen te krijgen komen aan bod. Bijzondere aandacht zal uitgaan 

naar vrouwen van Afrikaanse afkomst die nog steeds slachtoffer zijn en te maken hebben met 

kritiek of zelfs geweld van hun familie en entourage met betrekking tot hun levenskeuze. 

Dit alles zal plaatsvinden onder de vorm van naaiworkshops, getuigenissen, modeshows om een 

breed publiek samen te brengen en tools / tracks aan te bieden om ongelijkheden te bestrijden. 
Een ontbijt of brunch zal aangeboden worden. 

 
Info & Reservatie: asblasource@gmail.com; Tel : 0476/ 051 352 

 
 
 
 

VRIJDAG 11 MAART 

 
Theatervoorstelling, debat en fototentoonstelling 
Door de Buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde 

Van 9u00 tot 12u30 uur in het Buurthuis Anneessens (Gierstraat 2, 1000 Brussel) 

De buurthuizen Zuid-Anneessens-Van Artevelde nodigen u uit om een toneelstuk te ontdekken dat 

bedacht werd door de vrouwen van de buurthuizen met betrekking tot de obstakels en 
vooroordelen met betrekking tot het moederschap. De voorstelling wordt gevolgd door een vraag- 

en-antwoorddebat gemodereerd door een externe spreker. 

De deelnemers krijgen een welkomstontbijt aangeboden. 

 
Info & Reservatie: marie.palmeri@lmdq.be; Tel : 02 502 23 72 

mailto:asblasource@gmail.com
mailto:marie.palmeri@lmdq.be


 

 

Online conferentie : “Women as mothers & social inclusion” 
Door het Raise Women’s Awareness Network (RWAN) 

Van 10:00 tot 14:00 uur online. 

RWAN vzw heeft een aanzienlijke ervaring opgedaan in het ondersteunen van vrouwen van 
buitenlandse origine in België, vooral in de afgelopen jaren, in de omstandigheden die hen worden 

opgelegd door de gezondheidscrisis. 

 
Deze omstandigheden versterken de moeilijkheden waarmee deze doelgroep wordt 

geconfronteerd: gebrek aan sociale integratie, moeilijkheden bij de toegang tot informatie als 
gevolg van een gebrek aan communicatiemiddelen, technologische vaardigheden, armoede, 

moederschapsverantwoordelijkheden en andere factoren. Al deze situaties hebben vrouwen, met 

name vrouwen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond, voor echte uitdagingen gesteld. 
De vereniging nodigt u uit om deze uitdagingen in het kader van moederschap te bespreken in 

aanwezigheid van verschillende internationale experten. De conferentie zal zich richten op 

onderwerpen die verband houden met genderongelijkheid en vrouwenrechten, in het bijzonder voor 

vrouwen die in België verblijven met een migratie- of vluchtelingenstatuut. 

 
Info & Reservatie: RWAN.belgium@gmail.com 

 

 

Workshop rond borstvoeding in het openbaar 
Door het Centre d'Impulse Socio-Professionnel et Culturel (CIProC) 

Van 15u00 tot 17u00 uur in de lokalen van het CIProC (Sint-Jacobsgang 15, 1000 

Brussel) 

De vzw CIProC zal zijn workshopcyclus afsluiten met getuigenissen die vrouwen belichten die, 

ondanks de moeilijkheden die ze kunnen tegenkomen, besluiten om borstvoeding te geven. Ze zullen 

hun dagelijkse ervaringen uitleggen en met ons delen wat elke deelnemer op zijn eigen niveau kan 

doen om mensen die borstvoeding geven zich comfortabeler te laten voelen in de openbare ruimte. 

 
 

Info & Reservatie: info@ciproc.be; whatsapp : 0478 39 20 33 

mailto:RWAN.belgium@gmail.com
mailto:info@ciproc.be
mailto:info@ciproc.be


 
 

 

ZATERDAG 12 MAART 

 
Baarmoederfibromen, vector van ongelijkheden in het moederschap! 
Door de vzw Fibrom’out 

Van 14u00 tot 18u00 uur in het Stadhuis van Brussel (Grote Markt) 

Als onderdeel van de WVRW2022 nodigt de non-profitorganisatie Fibrom'out u uit voor een 

conferentie om het bewustzijn van het probleem van baarmoederfibromen en pijnlijke 
menstruaties te vergroten in het bijzijn van actoren uit de wereld van de gezondheid en het 

maatschappelijk middenveld. Deze conferentie zal een gelegenheid zijn om verschillen in geslacht 

(mannen / vrouwen), etniciteit (d.w.z. tussen vrouwen uit Kaukasische, mediterrane, Afro- 

afstammelingen) en toegang tot moederschap onder vrouwen die door deze pathologie worden 

getroffen, te benadrukken. Het doel zal zijn om alle clichés die op getroffen vrouwen worden 

geplakt te reconstrueren en na te denken over tools om ongelijkheden in de toegang tot 

moederschap te bestrijden. 
 

Info & Reservatie: firbomout@gmail.com; Tel : 0483 40 12 20 
 
 
 

ZONDAG 13 MAART 

 
Afsluitende workshop en maaltijden van de wereld: "Alleenstaande moeders en 

sociale ongelijkheid" 
Door La Source Jaillissante 

Van 13u00 tot 16u00 in het Maison de la Création BXL Nord (Emile Bockstaellaan 

246A,1020 Laken) 
In het kader van het de "Week van de Vrouwenrechten" zal de vzw "La Source Jaillissante" een 

activiteitenprogramma opzetten dat voornamelijk gericht is op informatie- en 

bewustmakingsworkshops over de obstakels en vooroordelen in verband met het moederschap. 

De activiteiten van de week worden afgesloten rond een maaltijd van de wereld. 

Info & Boeken: asblasource@gmail.com ; Tel : 0476/ 051 352 

mailto:firbomout@gmail.com
mailto:firbomout@gmail.com
mailto:asblasource@gmail.com


 
 
 
 

En tot slot... 

Diasmecom vzw zal gedurende deze Week van de Vrouwenrechten voorstellen om verschillende 

ervaringen van het moederschap te ontdekken door vrouwen met verschillende achtergronden de 

kans te bieden om aan de hand van audiogetuigenissen, hun ervaring (of niet) van het moederschap 

te delen: ontslag, lichaamsveranderingen, miskraam, zwangerschapsafbreking, 

meerlingzwangerschap, geen verlangen naar moederschap, vruchtbaarheidsproblemen, verlangen 

naar een kind dat niet door de echtgenoot wordt gedeeld, verandering van activiteit na de 

moederschap, zwangerschapsmanagement, babyblues, alleenstaand ouderschap ... en borstvoeding! 

Zoveel thema's doordrenkt van vooroordelen en clichés waar u naar kan luisteren via QR-codes die 

op openbare banken op het grondgebied van de Stad zullen worden geplaatst . De links zullen ook 

verspreid worden op onze sociale netwerken en op de website van de vzw: 

https://www.diasmecom.com/ 

https://www.diasmecom.com/

