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Meer info op 
www.sint-niklaas.be/
internationalevrouwendag

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG

15-daags programma 
van 4 tot 19 maart 2020
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Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. Het protest was gericht 
tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder 
meer de slogan: “brood en rozen”. Daarna volgden nog verschillende acties voor de verbetering van 
vrouwenrechten en uiteindelijk riepen De Verenigde Naties 8 maart uit tot
Internationale Vrouwendag. 

Ook in Sint-Niklaas werken tal van organisaties dagelijks aan meer gelijkheid en rechtvaardigheid 
en wordt de Internationale Vrouwendag uitgebreid gevierd. Tentoonstellingen, workshops, lezingen, 
muziek, verwennerij of fi losofi e…voor ieder wat wils. Van 5 tot 20 maart 2019 zetten Sint-Niklase 
verenigingen, stadsdiensten en organisaties vrouwenrechten extra in de kijker met een heel divers 
en boeiend aanbod aan activiteiten, chronologisch gebundeld in deze brochure. 

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG

 

   “THERE IS NO LIMIT TO WHAT WE  

     AS WOMEN CAN ACCOMPLISH “  

MICHELLE OBAMA 
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INTERNATIONALE 
VROUWENDAG

8 Maart is het Internationale Vrouwendag. Voor de oorsprong van de Internationale Vrouwendag 
moeten we terug naar 8 maart 1908. Toen vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. 
Het protest was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is 
beroemd geworden door onder meer de slogan: ‘brood en rozen’. Daarna volgden nog verschillende 
acties voor de verbetering van vrouwenrechten en uiteindelijk riepen De Verenigde Naties 8 maart 
uit tot Internationale Vrouwendag.

Ook vandaag is de Internationale Vrouwendag actueel en relevant en worden vrouwenrechten 
wereldwijd op verschillende manieren geschonden. 
Daarom organiseren tal van verenigingen, middenveldorganisaties en stadsdiensten van 4 tot 
19 maart een divers aanbod aan activiteiten, zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, 
filmvoorstellingen én een vrouwenvoetbaltornooi. Verschillende thema’s komen daarbij aan 
bod zoals gezondheid, seksualiteit, literatuur, macht, geweld tegen vrouwen en uiteraard 
vrouwenrechten. Van 4 tot 19 maart leer je dus over en van vrouwen, maar het is ook de ideale 
gelegenheid om kennis te maken met alle organisaties die hun schouders hebben gezet onder het 
hele programma. De dienst diversiteit, samenleving en preventie bundelde alle activiteiten. Ontdek 
in deze brochure het aanbod in het kader van de Internationale Vrouwendag. 

Via al deze activiteiten geven we organisaties en verenigingen ook kansen om hun netwerk uit te 
breiden en samen te werken aan vrouwenrechten, ook los van de Internationale Vrouwendag. Zo 
wil het stadsbestuur het maatschappelijk draagvlak vergroten om te werken aan een warme en 
rechtvaardige samenleving.
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“ If you're always trying to be normal 
  you will  never know how amazing you can be”

Maya Angelou
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 INFO-AVOND 

Ethiopische vrouwen, een positief verhaal
4 maart 2020 - 20 tot 22 uur
Dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 14, Sint-Niklaas

Wereldhuis Bonangana vzw brengt een positief verhaal over vrouwen in 
Ethiopië. Vrouwen én mannen uit Ethiopië vertellen over de actualiteit 
en de evolutie m.b.t. de rol van vrouwen in de Ethiopische samenleving. 
De vertellingen worden aangevuld met beeldmateriaal.

De opbrengst gaat integraal naar Bilalul Habeshi Development and 
Relief Association en wordt geschonken aan een Weeshuis in Ethiopië.

Organisatie: Wereldhuis Bonangana Vzw i.s.m. dienstencentrum Den Aftrap
Prijs:  3 EUR
Info en inschrijvingen: www. bonangana.be ; inschrijven via bonangana@gmail.com

 EEN VERHAAL 

“Mijn oorlogsverhaal” van Thea Verspecht
5 maart 2020 - 14 tot 16 uur
Stedelijke bibliotheek, H.Heymanplein 3, Sint-Niklaas

Thea Verspecht vertelt in haar boek ‘Mijn oorlogsverhaal’ hoe zij als tienermeisje in de oorlogsjaren 
40/45, boodschapper was voor de weerstand. Zij is vandaag wellicht de laatste, nog levende 
verzetsheld in onze regio. 
Aansluitend op het gesprek met Thea wordt de film van het stadsarchief over de bevrijding van de 
stad getoond.

Organisatie: C.C. Boontje i.s.m het stadsarchief
Prijs: 2 EUR, koffie en versnapering inbegrepen
Info en inschrijvingen: gerrit.van.puyvelde@telenet.be     03/777.55.40
   bibpubliekswerking@sint-niklaas.be   03/778.34.00
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 ONTMOETING 

Ontbijtfilm “Dirty God”.
6 maart 2020 - 8.30 uur tot 11.30 uur
Dienstencentrum De Schutterij, Vleeshouwersstraat 8B, Sinaai

Het dienstencentrum De Schutterij en Femma nodigen iedereen uit voor de ontbijtfilm Dirty God. 
Een film over moederschap, moed en zelfacceptatie. We eten eerst samen een lekker ontbijt en kijken 
daarna gezellig samen naar de film. Na de film is er mogelijkheid om nog wat na te praten. 
Opgelet: maximum 50 plaatsen beschikbaar.

Organisatie: Dienstencentrum De Schutterij & Femma Sinaai
Prijs: 10 EUR, 8 EUR voor Femmaleden + kansenpastarief
Info en inschrijvingen: 
www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra of dienstencentrum.west@zpw.be 
Femma-leden bij Femma. 
Niet-Femmaleden: Onthaal Dienstencentrum De Schutterij op maandag-, woensdag-, en 
vrijdagvoormiddag van 10.30 tot 12.30 uur of via 03 778 59 60.

 INFOSESSIE 

Preventie baarmoederhalskanker
6 maart 2020 - van 18.30 tot 21 uur
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas

Baarmoederhalskanker is de tweede meest voorkomende kanker bij jonge vrouwen. In België is 
baarmoederhalskanker verantwoordelijk voor bijna 190 overlijdens per jaar. Er wordt geschat dat 
bijna 90 procent daarvan kon vermeden worden door een regelmatige controle. Wereldwijd sterft 
elke twee minuten een vrouw aan die kanker. Wat is baarmoederhalskanker? Hoe ontstaat het? Hoe 
kan het voorkomen of opgespoord worden? Tijdens deze interactieve infosessie leer je over wat 
baarmoederhalskanker juist is, hoe het ontstaat en over hoe het kan voorkomen en opgespoord 
worden.

Organisatie: Association Guinee Sint-Niklaas (AGSN) Internationaal Comité vzw Stad Sint-Niklaas
Prijs: gratis
Info en inschrijvingen: willy@icvzw.be / 0468 57 22 28

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
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 FILM 

Papicha
6 maart 2020
Deuren open om 19.30 uur - start film om 20uur
Siniscoop Sint-Niklaas, Stationsplein 12, Sint-Niklaas

Papicha is een internationaal gecoproduceerde dramafilm uit 2019 van Mounia Meddour. Een verfilming 
gebaseerd op waargebeurde feiten over het verzet van een student modeontwerp tegen de opkomende 
regels en principes van het geloofsextremisme tijdens de burgeroorlog in Algerije in de jaren ‘90. De film 
werd vertoond in de sectie “Un Certain Regard” op het filmfestival van Cannes in 2019 en werd geselec-
teerd als de Algerijnse inzending voor de Best International Feature Film bij de 92nd Academy Awards.
De opbrengst is ten voordele van de goede doelen  die Soroptimisten ondersteunen

Organisatie: Soroptimist International Land van Waas
Prijs: 20 EUR inclusief receptie na voorstelling. 
Info en inschrijvingen: 
Kaarten kan je bestellen via penning.landvanwaas@soroptimist.be - www.soroptimist.be

 ONTMOETING 

Vrouwenstemmen
8 maart 2020 - 9 tot 12 uur
Huis van de Mens, Stationsplein 22, Sint-Niklaas

Op deze zondagmorgen willen we krachtige vrouwenstemmen 
uit heel veel delen van de wereld laten weerklinken. Het Huis 
van de Mens en VormingPlus lezen samen fragmenten voor 
uit werk van onder andere Benoite Groult, Abena Busia, Anja 
Meulenbelt, Nawal el Sadaawi, Judith Butler ... We starten 
met een (h)eerlijk ontbijt met beleg en drank van Oxfam 
Wereldwinkel Sint-Niklaas, met brood van Painpur van Deborah 
uit Daknam. Niki en Nils zorgen voor de muzikale omkadering. 
We sluiten af met een Vicaris (bier) van vrouwelijke brouwers 
uit Dendermonde. Al het lekkers is inbegrepen in de prijs.

Organisatie: Huis van de Mens, Oxfam Wereldwinkel Sint-Niklaas, Vormingplus Waas-en-Dender
Prijs: 7 EUR,  3,5 EUR met kansenpas
Info en inschrijvingen: https://vormingpluswd.be/vrouwenstemmen-1 03 7754484
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 TENTOONSTELLING 

Vrouwelijke grafici charmeren met graveren. 
Vrouwelijke ex-libristalenten wereldwijd.
8 maart 2020 tot 30 maart 2020
Gerard Gaudaenzaal (SteM), Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 2020 stelt de Belgische 
ex-librisvereniging Graphia , een overzichtstentoonstelling samen met 
boekmerken die exclusief door vrouwelijke ex-libriskunstenaressen werden ontworpen. 
Graphia voert reeds meer dan 60 jaar actief promotie voor het ex libris . 
Voor deze uitzonderlijke tentoonstelling zal de gerenommeerde ex-librisverzamelaar Lodewijk 
Deurinck ruim 100 topstukken van internationale ex-librisontwerpsters selecteren uit zijn vermaarde 
collectie. Met dit initiatief laat men gerenommeerde grafica’s de gevoelige snaren van het publiek 
beroeren. Met tal van randactiviteiten in de marge beoogt men met deze gezamenlijke inspanning, ‘De 
Vrouw’ artistiek in de schijnwerper te brengen en daarvoor ook in Sint-Niklaas de nodige waardering 
op te wekken.

Opening in samenwerking met het “Klarinet-ensemble van Harmonie De Toekomst” op zondag 8 maart 
2020 om 11 u. 

Finissage in samenwerking met het “Klarinet-ensemble van Harmonie De Toekomst” op zondag 30 
augustus 2020 om 11 u. 

Rondleidingen door voorzitter Jack van Peer op zondagen 19 april en 21 juni 2020 telkens om 11 uur. 
Toegang gratis mits inschrijving.

Organisatie: Graphia vzw + SteM
Prijs: gratis — Rondleiding voor groepen mogelijk mits afspraak: 0477/871277

 INFOMOMENT/ONTMOETING 

Discriminatie van  Albanese vrouwen
8 maart 2020 - 14 tot 17 uur
Odisee Hogeschool, Hospitaalstraat 23, Sint-Niklaas

De Vrouwen van de Albanese Gewesten bespreken de rol van de vrouw in de Albanese samenleving en 
discriminatie t.a.v van vrouwen, vroeger en nu.  

Organisatie: Vrouwen van de Albanese Gewesten
Prijs: Gratis
Info en inschrijvingen: Facebook pagina “Vrouwen van de Albanese Gewesten”  — 0489549323

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
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 LEZING 

De erfenis van Georgia O’Keeffe
Met schrijfster Rachida Lamrabet, Laureline Soubry en fotografe Faryda Moumouh 
8 maart 2020 - 14.30 tot 17 uur
Kunstenplatform WARP, Apostelstraat 20, Sint-Niklaas

In het kader van de Internationale Vrouwendag zet WARP schilderes en pionier 
van het Amerikaanse modernisme Georgia O’Keeffe in de kijker, gekend om 
haar gigantische bloemen en abstracte landschappen. Laureline Soubry 
geeft een introductie tot haar leven en werk, gekaderd tegen de achtergrond 
van de eerste en tweede feministische golf. Schrijfster Rachida Lamrabet 
vertelt nadien hoe de macht van een dominante groep zich ten aanzien van 
afwijkende ideeën verhoudt. Op die manier kunnen we ook beter begrijpen 
op welke vooroordelen O’Keeffe stuitte in haar tijd en hoe we op een andere 
manier vanuit onze huidige tijdsgeest naar haar werk kijken. Tot slot gaat 

het woord naar fotografe Faryda Moumouh. Als hedendaags beeldend kunstenaar vertelt zij over haar 
artistieke visie op de thematiek in O’Keeffes oeuvre.

Organisatie: Kunstenplatform WARP, met de steun van Literatuur Vlaanderen
Prijs: 8 EUR/ 5 EUR (kortingstarief)
Info en inschrijvingen: https://www.coupdeville.be/nl/programma/de_erfenis_van_o_keeffe 
   info@coupdeville.be

 LEZING 

De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien 
door Ilse Landuyt
9 maart 2020 - 13.30  tot 15.30 uur
Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse 
Wereld en Romaanse Filologie. Ze geeft een steelse blik op de geschiedenis 
van de liefde en het huwelijk, en wat daar zoal van komt. Geen schuine 
moppen, maar wervelende verhalen over, goede raad, het huwelijk en de 
echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, 
vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities. Met veel 
beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste , maar altijd zedige anekdotes 
vertelt ze over Geschiedenis, zoals u het op school nooit gehoord hebt.

Organisatie: Vzw Vrouwencentrum
Prijs: 7 EUR met koffie en gebak
Info en inschrijvingen: vzwvrouwencentrum@skynet.be of 03 777 97 00
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 LEZING 

De Vrouw als middel in een symbolische waardenstrijd. 
door Ariadne Driezen
10 maart 2020 - 9.30 tot 11.30 uur
Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas

Ariadne Driezen is een doctoraatsonderzoeker binnen het departement 
Sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Ze specialiseert zich 
in cultuursociologie, religiesociologie en identiteitsstudies. In haar 
onderzoek focust ze op identiteitsvorming van Vlaamse jongeren met 
diverse achtergronden in de super-diverse context van Antwerpen. In 
deze lezing  gaat ze dieper in op hoe religie in de bredere samenleving 
een symbolische grens vormt en voeding geeft aan het ‘wij-zij’ denken. 
Ze bespreekt hierbij het gebruik van ‘de vrouw’ als middel in een 
symbolische waardenstrijd. Vervolgens gaat ze in op hoe jongeren hun 
meervoudige identiteit vormgeven, hoe ze identiteitsconflicten kunnen 

ervaren en actief aan identiteitswerk gaan doen. Hierbij benadrukt ze de rol van religie voor jongeren 
met een Islamitische achtergrond als een belangrijke bron voor een positief identiteits- en zelfbeeld.

Organisatie: Vzw Vrouwencentrum
Prijs: 6 EUR
Info en inschrijvingen: vzwvrouwencentrum@skynet.be  —   03 777 97 00

 DEBAT 

Geef geweld op vrouwen geen “slaag”kans
11 maart 2020 - 18.30 tot 21.00 uur
Stadhuis Sint-Niklaas in de Trouwzaal, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

Vzw Het Vrouwencentrum zorgt voor een boeiend 
debat over intra-familiaal geweld met o.a. Magda De 
Meyer, korpschef Gwen Merckx, Lore Baeten en Vanessa 
Blommaert. Na het debat volgt een muzikaal intermezzo: 
kleinkunst in een modern rokje door ‘Rokkende Vrouwen’: 
We sluiten af met een glaasje en een hapje.

Organisatie: Vzw Vrouwencentrum
Prijs: 8 EUR, 4 EUR met kansenpas
Info en inschrijvingen: www.vrouwencentrum.be; 
   vzwvrouwencentrum@skynet.be; 03 777 97 00

Internationale Vrouwendag
Woensdag 11 maart 2020                
Stadhuis Sint-Niklaas

Geweld op vrouwen
 

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
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 LEZING 

Vechten voor vrouwenrechten
12 maart 2020 - 19.30 tot 22.00 uur
In de kapel  van het Rode Kruis Opvangcentrum, Kasteelstraat 8, Sint-Niklaas

Rechten van vrouwen worden nog vaak geschonden. Het is dan ook de reden 
waarom vrouwen dikwijls moeten vluchten, waar ook ter wereld. Vervolging 
op basis van seksuele geaardheid, intra-familiaal geweld, vrouwen die zich 
politiek niet vrij mogen uitspreken. We geven Amnesty Vlaanderen het 
startwoord, hierna getuigt Barbara uit El Salvador in het Engels over het 
schenden van LGTB-rechten in haar land. 

Wegwijzers zullen je de weg tonen naar de kapel in het Rode Kruis 
Opvangcentrum.

Organisatie: Amnesty International Vlaanderen, OC Rode Kruis Sint-Niklaas, Vormingplus 
Waas-en-Dender
Prijs: 5 EUR, 2,5 EUR met kansenpas
Info en inschrijvingen: https://vormingpluswd.be/vechten-voor-vrouwenrechten  — 03 775 44 84

 LEZING 

Lezing door Annelies Verbeke: 
de rol en het belang van de vrouw in het oeuvre van Annelies Verbeke
12 maart 2020 - 20.00 tot 21.30 uur
Bib Sint-Niklaas, Heymanplein 3, Sint-Niklaas

In 2003 maakte Annelies Verbeke haar debuut met Slaap! en 
sindsdien is ze niet meer opgehouden met schrijven. Ze schrijft proza 
en theaterteksten, maar het genre waarin ze zich het meest thuis 
voelt, is het kortverhaal. Verschillende van haar werken werden al 
genomineerd voor of bekroond met uiteenlopende prijzen. Reden 
genoeg om haar uit te nodigen in Sint-Niklaas voor een lezing waarin 
ze vanuit haar oeuvre en werk de nadruk legt op de rol en belang 
van de vrouw.

Organisatie: Vrouwencentrum vzw en de stadsbibliotheek Sint-Niklaas ism FVV Sint-Niklaas en 
Literatuur Vlaanderen
Prijs: 5 EUR, drankje achteraf inbegrepen
Info en inschrijvingen: vzwvrouwencentrum@skynet.be; 03 777 97 00
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 WORKSHOP 

Veelkleurige tajine workshop
15 maart 2020 - 10 tot 14 uur
Vorming Plus, Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas

Tajine…welke kruiden maken je tajine smaakvol? Hoe snijd je je groenten en hoe gebruik je die tajine? 
In deze workshop leer je de basis om een traditionele veelkleurige Marokkaanse tajine te maken. 
Uiteraard proeven we samen het resultaat.

Inbegrepen in de prijs:  muntthee, de ingrediënten om de tajine te maken.
Breng mee: een goed keukenmesje, een snijplank en een keukenschort. 

Organisatie: Vrouwenvereniging Shahinaz
Prijs: 15 EUR — Max. 18 personen. Betaald=ingeschreven. 
Info en inschrijvingen:  Inschrijven via shahinaz.vereniging@gmail.com of met een sms: 0472 25 68 43
   Inschrijvingsgeld overschrijven naar BE74 0017 9646 0107
   Betaald=ingeschreven 

 SPORT EN GEZONDHEID 

Vrouwenvoetbaltornooi
15 maart 2020 - 14:30 tot 19:00 uur
OLV Presentatie, Plezantstraat 135, Sint-Niklaas

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag organiseert het team van Hapje!Klapje een gezel-
lige dag in het thema van sport en gezondheid met en voor vrouwen. Na een opwarming verdelen we 
ons in teams en spelen we een voetbaltornooi tegen elkaar. Na deze sportieve inspanning eten we een 
gezonde maaltijd die gemaakt is door de vereniging Locomotief en geeft Awatif, onze voedingscoach 
en oprichter van Nutrawa, tips voor een gezonde levensstijl.  

Iedere deelnemer krijgt een leuke goodiebag op het einde van deze dag.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in want plaatsen zijn beperkt! 

Organisatie: Internationaal Comité + Stad Sint-Niklaas (onder het project Diversiteit in Actie)
Prijs: 5 EUR (inclusief avondmaal en goodiebag)
Info en inschrijvingen:  Inschrijven kan via sint-niklaas@icvzw.be.

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
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 FILM 

Outspoken: documentaire over de kracht van vrouwen in Nicaragua
16 maart 2020 - 20.00 tot 21.30 uur
Vzw Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas

Op 18 april 2018 kwamen burgers in verschillende steden in Nicaragua 
op straat tegen hervormingen van de overheid. Duizenden burgers 
wilden hun stem laten horen maar ze werden hardhandig van 
antwoord gediend. Bij het neerslaan vielen tientallen doden en werden 
honderden mensen opgepakt. De burgers werden de mond gesnoerd, 
het recht op vrije meningsuiting afgepakt. Nomaden Lisanne Corijn en 
Bram Van Roy gingen in Nicaragua op zoek naar verborgen verzet van 
vrouwen. Deze sterke vrouwen houden niet op te vechten voor hun land 
en hun rechten, en vinden creatieve, alternatieve manieren om te praten 
en vinden zo hoop om te blijven gaan. 

Organisatie: Vzw Vrouwencentrum
Prijs: 5 EUR
Info en inschrijvingen: vzwvrouwencentrum@skynet.be; 03 777 97 00

 LEZING 

Vuile lakens door Heleen Debruyne
17 maart 2020 - 19.30 21.30 uur
Vormingplus Waas-en-Dender, Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas

Is er nog lust tussen de lakens nu porno zo gemakkelijk 
beschikbaar is? Hoe vrij zijn we echt op seksueel vlak? Is 
een boek over seks echt nodig, is er al geen overdosis? 
Hoe gingen we vroeger en nu met schaamhaar om? Zal 
het taboe over seksualiteit ooit ophouden en is dat nodig? 
Stefaan Segaert interviewt Heleen Debruyne. Er is ruime 
kans om in gesprek te gaan met deze feministe. Heleen 
Debruyne is historica, journaliste, radiomaakster en 
columniste. Samen met Anaïs van Ertvelde schreef ze een 
essaybundel over seks en het lichaam.

Organisatie: Huis van de Mens, Literatuur Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender
Prijs: 5 EUR,  2,50 EUR met kansenpas
Info en inschrijvingen: https://vormingpluswd.be/vuile-lakens-0 03 775 44 84

Brochure_internationale_vrouwendag_v2.indd   11Brochure_internationale_vrouwendag_v2.indd   11 7/02/20   10:247/02/20   10:24



12

 BRUNCH + LEZING 

Hechten en Vechten
19 maart 2020 - 12 tot 15uur
Vzw De Gemeenschap, Mercatorstraat 24, Sint-Niklaas

“Hoe kan ik mijn kinderen beter begrijpen? En hoe kan ik mezelf beter begrijpen?”
Jeugdhuis De Gemeenschap organiseert een brunch in combinatie met een lezing over hechten en 
vechten. De lezing gaat dieper in op hoe kinderen opgroeien, hoe ze zich hechten en over de impact 
hiervan op hun leven als volwassene. De focus in de lezing ligt op de relatie tussen moeders en 
kinderen en wil moeders meer inzicht geven in hoe kinderen zich gezond kunnen hechten. 
Breng iets mee om de brunchtafel aan te vullen en schuif dan zelf de benen onder tafel voor deze 
boeiende middag.  

Organisatie: VZW De Gemeenschap
Prijs: Gratis maar breng wel iets mee om het buffet aan te vullen
Info en inschrijvingen: vzwdegemeenschap@gmail.com

 EEN VERHA AL 

Ik ben Ilona... een hartverwarmend waargebeurd verhaal
19 maart 2020 - 19 tot 21uur
Volkshuis, Vermorgenstraat 9, Sint-Niklaas

Marcella PIESSENS vertelt verrassend en sfeervol het verhaal “Ik ben Ilona”. Dit is het levens-(en 
liefdes-) verhaal van een jonge, charmante vrouw die na de Tweede Wereldoorlog een nieuw leven 
opbouwt. Vanuit haar thuisland Hongarije, via Duitsland in een werkkamp, belandde Ilona in België. 
Ze begint een lingeriezaak, geen gewoon gebeuren in die jaren. Voornaamste ingrediënten in de 
vertelling: wilskracht, een beetje heimwee en meer dan voldoende herkenbare en pittige toestanden. 
Prettige anekdotes over “korsetten en schoon ondergoed” maken van “Ik ben Ilona” een topper!

Organisatie: Linx + Waasland
Prijs: 2 EUR drankje inbegrepen
Info en inschrijvingen: Sabrina.meijs@linxplus.be; 03 760 04 28

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
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 LEZING 

De vrouw in Italië
19 maart 2020 - 20 tot 22 uur
Piet Elshoutzaal, STEM, Zwijgershoek, Sint-Niklaas

“De vrouw in Italië” door Magda De Meyer vanuit haar functie in de Europese Vrouwenraad als secreta-
ris-generaal en als Italiëliefhebber.

Organisatie: Anfiteatro, amici della cultura italiana
Prijs: 7 EUR, 5 EUR  voor leden Anfiteatro en kansenpas
Info en inschrijvingen: www.anfiteatro.be 

 EN OOK NOG… 

MOOOV filmfestival
22 april tot 3 mei
Siniscoop, Stationsplein 12, Sint-Niklaas

Het MOOOV filmfestival vertelt dit jaar opnieuw veel verhalen van sterke vrouwen. Het is een rode 
draad in het programma van het festival. Van een jonge vrouw die een psychiatrische praktijk runt 
in Tunis (Arab Blues), een Marokkaanse weduwe die vriendschap sluit met een jonge alleenstaande 
moeder (Adam), een animatiefilm over de rol van de vrouw in Kaboel (Les hirondelles de Kaboul), of 
een jonge moeder in Aleppo die een documentaire maakt over de leefwereld waarin haar dochter 
opgroeit (For Sama). De films tonen hoe vrouwen over de hele wereld vechten voor hun bestaan en 
een toekomst. 

Organisatie: Dienst Internationale Samenwerking van de stad Sint-Niklaas
Info en inschrijvingen:  www.mooov.be  - Julie.mortier@sint-niklaas.be 
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Toegankelijkheid

Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? 
Contacteer ons gerust via diversiteit@sint-niklaas.be 
of 03 778 61 66 

Praktisch
Inschrijvingen en tickets kan je vinden per activiteit 
in de brochure 

Meer info vind je op 
www.sint-niklaas.be/internationalevrouwendag 
of 03 778 37 43

Like en volg ons op : Divers Sint-Niklaas

DEELNEMENDE PARTNERS:
Anfiteatro, Amici della cultura Italiana; C.C. Boontje; 
het stadsarchief; Vrouwenvereniging Shahinaz; 
Wereldhuis Bonangana Vzw; dienstencentrum Den Aftrap; 
Linx+ Waasland; Dienstencentrum De Schutterij; 
Femma Sinaai; Soroptimist International Land van Waas; 
Vzw De Gemeenschap; Vzw Vrouwencentrum; 
stadsbibliotheek Sint-Niklaas; Literatuur Vlaanderen; 
FVV Sint-Niklaas; Association Guinee Sint-Niklaas; 
Internationaal Comité vzw Stad Sint-Niklaas; 
Kunstenplatform WARP; Vrouwen van de Albanese 
Gewesten;Amnesty International Vlaanderen; OC Rode 
Kruis Sint-Niklaas; Vormingplus Waas-en-Dender; 
Huis van de Mens; Oxfam Wereldwinkel Sint-Niklaas; 
Graphia vzw; SteM; Stad Sint-Niklaas (Diversiteit in Actie); 
Klarinet-ensemble van Harmonie De Toekomst

INTERNATIONALE 
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