
PROGRAMMA
LEZING 

ANNA COOTE  
Naar een nieuw sociaal contract 
11.00u – 12.30u 
Auditorium | 1ste verdiep

Anna Coote is verbonden aan de New Eco-
nomics Foundation, een Britse denktank 
voor alternatieve economische modellen die 
mens en planeet centraal stellen. Ze vertelt 
over het nieuwste rapport voor dat pleit 
voor een nieuw sociaal contract tussen bur-
gers en staat. In onze welvaartsstaat vallen 
immers alsmaar meer mensen uit de boot. 
Bovendien botst de planeet tegen zijn limie-
ten. Sociale rechtvaardigheid en ecologische 
duurzaamheid moeten hand in hand gaan. 
Nieuwe modellen van sociale zekerheid, ge-
deeld eigenaarschap van publieke diensten, 
sociale ecologie en arbeidsduurverkorting 
inspireren de concrete vormgeving van dit 
nieuw sociaal contract. Anna Coote zoomt 
in op de specifieke mogelijkheden die een 
dergelijke nieuwe verhouding van burgers en 
staat biedt om meer gelijkheid tussen vrou-
wen en mannen te realiseren. 

Met simultaanvertaling Eng-Ndl, Ndl-Eng

DEBAT 

ARMOEDE MOE 
16.15u – 17.45u 
Schouwburg | gelijkvloers

Armoede gaat over ongelijke kansen en uit-
sluiting op vele domeinen. Het is een com-
plex web waarbij de ene uitsluiting de andere 
met zich meebrengt. Confronteert armoede 
vrouwen en mannen met andere proble-
men? Spelen er specifieke risicofactoren?

Wat zijn de hefbomen voor verandering? Op 
welke manier kunnen vrouwen in armoede 
het beste ondersteund worden? Wat kunnen 
we verwachten van de nieuwe regeringen op 
Vlaams en federaal niveau? 

Experts formuleren hierop een antwoord, elk 
vanuit hun eigen achtergrond: 

•	 Siham	Benmammar,	VOK-Lid

•	 Caro	Bridts,	evaringsdeskundige, 
Samenlevingsopbouw Brussel

•	 Hilde	Linssen,	Netwerk	tegen	armoede

•	 Michel	Debruyne,	Beweging.net

•	 Fatima	Lamarti,	Schepen	voor	 
Sociale Zaken Vilvoorde

Liesbet Stevens, voorzitster van de Leuvense 
vereniging waar armen het woord nemen ’t 
Lampeke en adjunct-directrice van het In-
stituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen, leidt het debat in goede banen.

WORKSHOPS

ONDERWIJS EN WERK:  
HEFBOMEN VAN EMANCIPATIE?  
Max. 45 personen 
14.30u – 16.00u  
Vergaderzaal A1, A2 | 1ste verdiep

Onderwijs en werk zijn hefbomen van eman-
cipatie. Toch is dat vandaag niet voor ieder-
een	het	geval.	Drie	verhalen	maken	dit	con-
creet: 

•	 Rachida	Aziz,	activiste	en	mode-ontwerpster,	
getuigt over schooluitval en discriminatie. 

•	 Vrouwen	 die	 meewerken	 in	 de	 zaak	 van	
hun partner zijn vaak financieel van hem 
afhankelijk. 



•	 Ook	 wie	 betaald	 werk	 heeft,	 is	 niet	 altijd	
financieel zelfstandig. Bouchra Mohan-
diz	 van	 het	 VDAB-luchthavenhuis	 vertelt	
over de vele deeltijdse en zogenaamd ‘su-
perflexibele’ jobs op de luchthaven. 

Na de getuigenissen spitten we de aange-
haalde problemen verder uit tijdens discus-
sietafels. We zoeken uit hoe we van onder-
wijs en werk hefbomen van emancipatie 
voor iedereen kunnen maken.

Ilke Jaspers modereert de workshop.
Organisatie: ACV, Masereelfonds, AIF+, IC, 
Rvdage, Refi-oe, Dar El Ward 

KRACHT VAN VROUWEN IN HET ZUIDEN: 
SLEUTEL TOT MEER WELZIJN!?  
Max. 35 personen 
14.30u – 16.00u  
Vergaderzaal B1,B | 1ste verdiep

Hoe zetten vrouwen uit Afrika hun ‘eigen 
kracht’ in om armoede tegen te gaan? En 
hoe spelen vrouwen uit het Noorden een rol 
in dit proces? We maken kennis met een aan-
tal kleinschalige projecten: 

•	 In	 Oeganda	 komt	 een	 groep	 vrouwen	
samen	 in	 de	 Kyebajja	 Tobona	 Women’s	
Group: 35 vrouwen delen hun ervaringen 
en leggen ‘een pot’ aan. Zij beslissen wie 
de centen van ‘de pot’ krijgt. Belgische 
sponsors verdubbelen het bedrag.

•	 Het	leven	van	Aminata	uit	Senegal	verander-
de toen ze door een microkrediet een eet-
stalletje kon starten. Zij is lid van een groep 
vrouwen die elkaar de kans geven om samen 
te sparen en op kleinschalige basis te lenen. 

•	 Ook	 in	 de	 geiten-	 en	 landbouwprojecten	
in Rwanda en Burundi staat economische 
zelfstandigheid van vrouwen centraal.

Drie	verhalen	met	hetzelfde	doel:	het	 leven	
van vrouwen en hun gezinnen verbeteren 
door	 kennis	 en	 kracht	 te	bundelen.	Daarna	
verkennen we verder het belang van em-
powerment, autonomie, eigendomsrecht, 
samenwerking, solidariteit, duurzaamheid, 
uitwisseling… Thema’s die zowel vrouwen 
hier als in het Zuiden raken. 

Organisatie: Kyebajja Tobona Women’s 
Group, Plan, AIF+, Solidev, Jyambere, Soutien 
des Femmes Socialement Défavorisées.

DROOM JE IDEALE BUURT 
Max. 60 pers. 
14.30u – 16.00u  
Auditorium | 1ste verdiep

Wonen, gezondheid, mobiliteit… zijn basis-
rechten die niet voor iedereen gegarandeerd 
zijn in onze samenleving. In deze workshop 
laten we ons inspireren door het beeldrijke 
verhaal van een aantal ‘oude’ en ‘nieuwe’ ini-
tiatieven. Elk op hun manier dragen ze hun 
steentje bij aan een buurt waar het goed wo-
nen is voor iedereen: 

•	 De	 praktijken	 van	 Geneeskunde	 voor	 het	
Volk maken werk van toegankelijkheid 
van de zorg en hebben oog voor de soci-
aal-economische omstandigheden van hun 
patiënten. (o.v.) 

•	 Koningstraat	123:	In	een	overheidsgebouw	
dat voorlopig niet gebruikt wordt, bouwt 
een heel diverse groep aan een solidaire 
leefgemeenschap. Vrouwen spelen een 
voortrekkersrol binnen deze woongemeen-
schap. 

•	 Ikgeraakerniet.be	 wil	 mensen	 in	 armoede	
letterlijk en figuurlijk op weg zetten naar 
meer participatie aan de samenleving aan 
de hand van een toegankelijke, veilige en 



duurzame mobiliteit

•	 Mama’s	 helpen	 mama’s,	 het	 project	 van	 
VIVA-SVV Vlaams-Brabant, brengt kwets-
bare moeders samen. Ze bepalen zelf welke 
thema’s ze willen aankaarten en versterken 
elkaar via het uitwisselen van ervaringen. 

Hoe zetten deze projecten vrouwen met 
ongelijke kansen op weg? Op welke ma-
nier kunnen ze een inspiratiebron zijn voor 
elders? 

Organisatie: Arch’educ, huisvandeMens Vil-
voorde, (W)arm-kracht, Federatie Wereld-
vrouwen, Dienst diversiteit, gezondheid en 
gelijke kansen provincie Vlaams-Brabant, 
Filipiniana - Europa

PARTICIPATIEF THEATER

SERING:  
‘WE HEBBEN GEEN KOP VAN ZEESTEEN’
13.00u – 14.00u 
Schouwburg | gelijkvloers

Je bent niet van hier, 
of je ouders komen van elders, 
je bent naar hier gekomen op jonge 
of op latere leeftijd, 
of je ouders werden elders geboren...

Je wil erbij horen, iets toevoegen, 
werken, contact maken, maar… 
je ervaart elke dag hoe ze over jou denken… 
dus…

Hoe denken mensen uit de ene cultuur wer-
kelijk over mensen van de andere cultuur?

MINIWORKSHOPS

VROUWENRAAD
13.00u – 14.00u  
Polyvalente zaal | gelijkvloers

Dvd: Single Mama Survival Kit
Alleenstaande mama’s en overleven. Twee 
woorden die jammer genoeg al te vaak één 
geheel vormen. Rocio Forero kaart in de do-
cumentaire	 ‘Single	Mama	Survival	Kit’	 (20’)	
dit prangende onderwerp aan, dat brandend 
actueel is.

Forero brengt voor de Vrouwenraad alleen-
staande moeders en hun kinderen in beeld. 
Zij namen deel aan het project ‘Alleenstaan-
de moeders, gender en armoede’ (met twin-
tig deelprojecten). Stuk voor stuk zijn de 
moeders op zoek naar een evenwicht tussen 
kinderen, werk, huishouden, school en over-
leven. Rocio Forero bracht mama’s uit Vlaan-
deren en alle hoeken van de wereld  voor de 
camera. 

De	 dvd	 kan	 ontleend	 worden	 via	 de	 Vrou-
wenraad.

Contact: Rita Van Gool, Middaglijnstraat 10, 
1210 Brussel, T 32 2 229 38 15  
nvr.rvangool@amazone.be  
www.vrouwenraad.be 

PERSEPHONE
13.00u – 14.00u 
Polyvalente zaal | gelijkvloers

Miniworkshop rond vrouwen met een 
beperking 
Vrouw zijn en een beperking hebben houdt 
een	specifieke	situatie	in.	De	vzw	Persepho-
ne	is	uniek	in	België	en	draait	al	bijna	20	jaar	
100%	 op	 ervaringsdeskundige	 vrijwilligers.	



Hun missie: ‘wij, vrouwen met een handi-
cap of een invaliderende chronische ziekte, 
stimuleren en inspireren elkaar’. Bovendien 
doet Persephone aan belangenbehartiging 
en sensibilisatie. Op deze Vrouwendag laten 
ze je het ganzenbordspel ‘Van rijk naar arm’ 
spelen	–	een	spel	dat	doet	nadenken.	Kom	
en laat je inspireren….

LUISTEREND OOR EN ADVIES

11.00u – 16.00u 
Polyvalente zaal | gelijkvloers

Heb je vragen of problemen? Op de standen-
markt kan je bij enkele hulpverlenende orga-
nisaties terecht voor advies.

STANDENMARKT

Meer	 dan	 30	 organisaties	 stellen	 zich	 aan	
je voor. Je vindt ze doorlopend terug in de  
Polyvalente	zaal	-	gelijkvloers.

Standhouders: ACV-CSC, AIF+, Amazone,  
A place to live, Arch’educ, Çavaria, CD&V-
Werkgroep Vrouw & Maatschappij, Centrum 
voor kankeropsporing, Dar El Ward, De 
kracht van Roma vrouwen, Ella, Fat Positivity, 
Federatie Wereldvrouwen, Femma, Groen, 
Hollaback Gent, huisvandeMens Vilvoorde, 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, KVLV, Ladies in Red (ABVV – FOS - 
Zij-kant – VIVA-SVV), Lets, Liberale Vrouwen, 
Marianne, Masereelfonds, My Choice Not 
Yours, Persephone, Provincie Vlaams-
Brabant, Raad van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, Refi-oe, RoSa, RVdage, 
Stad Vilvoorde, Vrouwen in ’t Zwart Leuven, 
Vrouwenraad, (W)arm-kracht.

 

Het	Vrouwen	Overleg	Komitee,	 initiatiefne-
mer van de jaarlijkse vrouwendagen, vind je 
ook	in	de	Polyvalente	zaal.	Loop	gerust	eens	
langs voor een kennismaking!

SLOT + CONCERT

17.40u – 17.45u

CONCERT SLONGS DIEVANONGS 
17.45u – 18.30u  
Schouwburg | gelijkvloers

De	 Queen	 Bee	 van	 de	 Belgische	 hiphop	
stond de voorbije maanden op de grootste 
podia van het land.... en vandaag ook op dat 
van de Vrouwendag! 

Slongs	 Dievanongs,	 Antwerpse	 rapster	 met	
Griekse roots, maakt deel uit van de be-
kende rapgroep Halve Neuro, die het graag 
heeft over luchtige onderwerpen, zoals rij-
den met de fiets en shoppen in de Aldi. In 
haar	 flamboyante	 stijl	 speelt	 Dievanongs	
met	het	archetype	van	de	bling-bling	hiphop	
dame	–	denk	Lil’Kim	en	Foxy	Brown.

Slongs werkte zichzelf naar de voorgrond 
in	 het	 programma	 ‘In	 De	 Mix’.	 Samen	 met	
Brahim maakte ze daarin een gesmaakte 
reggae/dancehall/dubstep-versie van Nico-
le & Hugo’s “Goeienmorgen, Goeiedag”. 
Haar wekelijkse rap-op-vrijdag voor Studio 
Brussel	(samen	met	den	Halve	en	Money	P.)	
toverde een smile op het gezicht van menig 
bediende,	 arbeider/ster	 en	 student/e.	 ‘Kleir	
vurt weekend’ leverde nationale bekend-
heid op ver buiten de ring van Antwerpen 
en	met	‘Lacht	Nor	Mij’	stond	Slongs	liefst	16	
weken	op	nummer	1	in	de	Vlaamse	Top	10. 
Niet te missen!


