Programma van 5 - 20 maart 2019

V.U.: SOFIE HEYRMAN - ABINGDONSTRAAT 99 ; SINT- NIKLAAS

INTERNATIONALE
VROUWENDAG

INTERNATIONALE
VROUWENDAG

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 filosofie…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.

“ THERE IS NO LIMIT TO WHAT WE
AS WOMEN CAN ACCOMPLISH “
MICHELLE OBAMA
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Sterke vrouwen vertellen
Elmira Erstukajeva
5 maart: 20 uur
Vrouwencenttrum - Nieuwstraat 34
Elmira Erstukajeva is stafmedewerker vluchtelingen bij Centrum Algemeen Welzijn OostVlaanderen. Ze staat hier o.a. in voor Mind Spring, een psycho-educatief groepsprogramma voor
vluchtelingen en het buddy-project.
Daarnaast is ze zelfstandig acupuncturist en werkt o.a. met vluchtelingen rond posttraumatische
stress. Ze heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor vluchtelingen met de vereniging Sintar
en werd in 2011 verkozen tot vredesvrouw door de Nederlandstalige Vrouwenraad. In 2016 werd
ze verkozen tot sociale vrouw van het jaar voor haar niet aflatende inzet voor nieuwkomers in ons
land.
Zelf kwam ze in 1999 met haar man en kind aan in België, op de vlucht voor de oorlog in
Tsjetsjenië, haar thuisland. Op 5 maart vertelt ze over haar leven als vrouw in haar moederland.
Organisatie door Wereldhuis Bonangana met medewerking van Beweging.net en de stad SintNiklaas.
Prijs: gratis
Info en inschrijven: www.bonangana.be – bonangana@gmail.com – facebook.com/bonangana

Dulle Griet – Vergeten vrouwen
8 maart: 19.30 uur
Warp Vzw – Apostelstraat 20

Voor de Internationale Vrouwendag geeft WARP het
podium aan echte helden - personen en
organisaties die bijdragen tot een rechtvaardige,
inclusieve samenleving, waar gendergelijkheid
vanzelfsprekend is.
Thema dit jaar is ‘vergeten vrouwen’. Drie sprekers
uit verschillende vakgebieden hebben het over hun
inspirerend vrouwelijk voorbeeld. Vrouwen die (ten
onrechte) nauwelijks in de geschiedenisboeken of
hedendaagse media worden vermeld, krijgen deze
avond de volle aandacht.
Meer info en het concrete programma vind je op de website van Kunstenplatform WARP.
Organisatie door Kunstenplatform Warp
Prijs: WARP-leden gratis, niet-leden 5 EUR
Info en inschrijven: info@warp-art.be – www.warp-art.be
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De evolutie van de Albanese vrouw,
vroeger en nu
10 maart: 14 -16 uur
Solidagro – Mercatorstraat 81

Maak kennis met de Albenese cultuur in Sint-Niklaas. De
Vrouwen van de Albanese Gewesten laten je kennis
maken met bekende Albanese vrouwen, vrouwen waar
naar wordt opgekeken, die een voorbeeld en inspiratie
zijn voor anderen.
Na de lezing kan je een dansje placeren op Albanese
muziek. Dit allemaal met een hapje en een drankje. Wees
welkom!
Organisatie door de Vrouwen van de Albanese Gewesten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: Vrouwenvag@yahoo.com
T. 0489 54 93 23

Relaxatieochtend en
buikdansnamiddag
11 maart: 9.30 - 15 uur
Vrije Ateliers - Rode Kruisstraat 25

Geniet samen met andere dames van een deugddoende ochtend vol relaxatie en een dansende
namiddag. We starten om 9.30 uur met onthaal met thee. Om 10 uur leer je via dans en beweging
healingtechnieken om jezelf te bevrijden van overtollige ballast. We voorzien een gezonde lunch.
Om 13 uur start de workshop buikdansen.
Organisatie door vrouwenvereniging Shahinaz
Prijs: 20 EUR
Info en inschrijven: shahinaz.vereniging@gmail.com - T. 0472 25 68 43
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Vrouwen in de Afghaanse oorlog
11 maart: 19.30 - 22 uur
OC Rode Kruis Sint-Niklaas
Kasteelstraat 8

Oorlog is vooral een mannenzaak, mannen zijn de strijders die het
conflict uitvechten. Maar wat met de vrouwen? Vaak wordt vergeten dat
zij ook hun rol hebben in oorlogssituaties. Sommige vrouwen vechten
mee aan de frontlinie met de mannen of gaan in het verzet, anderen
worden gevangen genomen en misschien zelfs verkracht, verkocht of
mishandeld. Joanie de Rijke sprak met vrouwen uit verschillende
oorlogsgebieden. Ze reist de wereld rond op zoek naar oorlogsverhalen en
is expert in het Midden-Oosten
Organisatie door Rode Kruis Opvangcentrum en Vormingplus Waas-enDender
Prijs: 5 EUR standaard, 2,5 EUR met korting
Info: www.vormingpluswd.be/over-vrouwen-de-afghaanse-oorlog T 03 777 44 84

Vrijzinnigheid in vrouwenhanden – expo
12 tot 29 maart: 10- 16 uur
HuisvandeMens – Stationsplein 22

Tentoonstelling over de geschiedenis van het feminisme aan de hand van infoborden en een
brochure met uitleg per bord.
Organisatie door het HuisvandeMens Sint-Niklaas
Prijs: gratis
Info en inschrijven: vrij te bezichtigen - sintniklaas@demens.nu - T. 03 777 20 87
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De nieuwe preutsheid – Lezing + muziek
13 Maart: 18.30 – 21.30 uur
Trouwzaal stadhuis – Grote Markt 1

Corinne Leys geeft een lezing rond het thema “De nieuwe
preutsheid”. Corinne Leys is lector aan de Artesis
Hogeschool in Antwerpen en onderzoeker bij de
Universiteit Gent, vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen. Na de lezing is er een muzikaal
optreden van creatieve duizendpoot Tine
Vandenbussche: “L’amour, c’est fou”. Welkom om na te
praten met een hapje en een drankje op de receptie.
Organisatie door Vzw Vrouwencentrum – Werkgroep
Emancipatie - Stad Sint-Niklaas
Prijs: 8 EUR, 4 EUR voor jongeren of met kansenpas –
betalen vóór 8 maart via Vzw Vrouwencentrum –
rek. BE38 0011 8841 2472
Info en inschrijven: vzwvrouwencentrum@skynet.be –
T 03 777 97 00

Make up workshop met lunch
14 maart: 10 - 15 uur
Vormingplus - Rode Kruisstraat 23

Geef jezelf een stralende look met deze verwenworkshop make-up. Een schoonheidsspecialist geeft
persoonlijke tips en tricks voor verzorging, aanbrengtechnieken en kleurgebruik. Je krijgt tips over
dagelijkse make-up of make-up voor meer feestelijke gelegenheden. Alle materiaal wordt voorzien.
Iedereen kan zelf proberen. Lunch is inbegrepen in het programma.
Organisatie door vrouwenvereniging Shahinaz
Prijs: 20 EUR
Info en inschrijven: shahinaz.vereniging@gmail.com T 04 72 25 68 43
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Geheugensteuntjes - Christel Geerts
14 maart: 14.30 uur
Taverne Den Bascuul – Houtbriel 29
ingang via taverne Kopenhagen

Professor gerontologie Christel Geerts is te gast bij de Culturele Centrale Boontje naar aanleiding
van haar onlangs verschenen boek “Geheugensteuntjes. Tips en technieken tegen het alledaags
vergeten”.
Organisatie door de Culturele Centrale Boontje (Linx+)
Prijs: 6 EUR – koffie of thee met pannenkoek inbegrepen
Info en inschrijven: inschrijven verplicht – T 03 777 55 40

Vrouwelijke kopstukken in de filosofie
14, 21 en 28 maart
telkens van 10– 16 uur
HuisvandeMens – Stationsplein 22

Filosofie is een mannenwereld. Maar hoe zit het met de vrouwen? Magda Michielsens, dokter in
de moraalwetenschap en docent vrouwenstudies, neemt je drie avonden mee op een boeiende
verkenning van een ongekende maar uiterst interessante invalshoek van de filosofie:
1. Mary Wollstonecraft en andere vrouwelijke politieke filosofes uit de periode van de Franse
Revolutie, WOI en de Russische Revolutie.
2. Simone de Beauvoir en Luce Irigaray over gelijkheidsdenken en fundamentele verschillen tussen
vrouwen en mannen.
3. Susan Moller Okin en hedendaagse kritieken op de positie van de vrouw in de multiculturele
samenleving.
Organisatie door Vormingplus Waas-en-Dender – HuisvandeMens
Prijs: 33 EUR standaard – 16,5 EUR met korting
Info en inschrijven: wwww.vormingplus.be/waas-en-dender – T 03 775 44 84 – inschrijven uiterlijk
10 dagen voor de start van de reeks
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De rolverdeling man/vrouw vanuit
verschillende culturele perspectieven
15 maart: 18.30 tot 20 uur
Internationaal Comité – Nieuwstraat 18B
In het Westen zijn zowel vrouwen als mannen actief als
directeurs, piloten, ingenieurs, soldaten, voetballers… Er
bestaan bijna geen typische mannelijke of vrouwelijke
beroepen meer. In het gezinsleven lijken bepaalde taken wel
vaak verdeeld te worden op basis van gender. Wat is de logica
die daarachter schuilt? Hoe is het in andere culturen of
gemeenschappen?
Deelnemers wisselen uit over hun ervaringen en/of bedenkingen ivm de rolverdeling man/vrouw
in het gezin. Dit rondetafelgesprek wordt voorafgegaan door een kort video gemaakt door IC
lidvereniging “Marriage summit”.
Organisatie door Internationaal Comité vzw ism met het Minderhedenforum
Moderator: Sanghmitra Bhutani, beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn (Minderhedenforum)
Prijs: gratis
Info en inschrijven: willy@icvzw.be - Aantal deelnemers beperkt tot 15. Snel inschrijven dus.

Eva, la donna eterna - tentoonstelling
16 maart 2019 - 22 april 2019
Galerie Wulder – Ankerstraat 14/16

De Belgische ex-librisvereniging Graphiavzw , Anfiteatro (amici della
cultura Italiana), de lokale Bib, de piepjonge Galerie Wulder en het Fonds
Marie-Rose Theunis hebben de handen in elkaar geslagen om de
spraakmakende collectie van de “Asssociazione Italiana Ex Libris” naar
Sint-Niklaas te brengen. Met deze tentoonstelling brengen zij een ode
aan ‘de ongenaakbare vrouw Eva’ die dagelijks symbool staat voor de
‘oermoeder’ van onze maatschappij. De uitbeelding van het vrouwelijk
lichaam en haar leefomgeving dateert reeds van uit de oude mythologie.
Tot vandaag is haar uitbeelding uit de film- en mediawereld niet weg te
denken. Met tal van randactiviteiten in de marge, hopen wij dat deze
gezamenlijke inspanning om ‘De Vrouw’ artistiek in de schijnwerper te
brengen, ook in Sint-Niklaas de nodige waardering mag krijgen.
Opening: zaterdag 16 maart om 15 uur
Finissage: maandag 22 april
Organisatie door Graphia vzw – Anfiteatro - Galerie Wulder - Bib. Sint-Niklaas.

Prijs: gratis
Info en inschrijven: info.graphiavzw@gmail.com
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Vrouwenstemmen! Een krachtige muzikale
literaire ontdekking met ontbijt
Zondag 17 maart: 9.30 - 12 uur
HuisvandeMens - Stationsplein 22
Op deze zondagmorgen willen we krachtige vrouwenstemmen
laten weerklinken. We klauteren op Fatima Mernissi’s Verboden
Dakterras,laten Griet Vandermassen en Virgina Woolf tot leven
komen. En wat hebben Simone de Beauvoir en Benoite Groult
met elkaar te maken? Tussendoor brengt Koot ’n Kazan met zijn
tweetjes live muziek met eigen werk en covers van Tracy
Chapman enJoan Baez. We verwelkomen u met een boterkoek en
sluiten af – voor wie wil – met een Vicaris, gebrouwen door
dames uit Dendermonde.
Organisatie door Vormingplus Waas-en-Dender en
HuisvandeMens Sint-Niklaas
Prijs: 5 EUR standaard – 2,5 EURO met korting
Info en inschrijven: wwww.vormingplus.be/waas-en-dender
T 03 775 44 84

Straffe Madammen – met Miet Smet,
Nelly Maes en Magda De Meyer
Woensdag 20 maart: 20 uur
Bib. Sint-Niklaas,Hendrik Heymanplein 3

Alle goede dingen bestaan uit drie. Om deze
wijsheid kracht bij te zetten, nodigt de Bib SintNiklaas drie Wase straffe madammen uit die hun
strepen hebben verdiend én nog steeds verdienen in
de strijd voor (gelijke) (vrouwen)rechten. Een strijd
op het lokale, nationale en internationale politieke
toneel. Onze straffe madammen: Miet Smet, Nelly
Maes en Magda de Meyer nemen je mee op een reis
in de geschiedenis van de jaren zeventig van de
vorige eeuw tot nu.Heel veel boeiende verhalen,
verrassende anekdotes over hun strijd, hun
overwinningen, maar ook hun teleurstellingen.
Moderator: Ciska Hoet, directeur van RoSa vzw(kenniscentrum voor gender en feminisme,
Organisatie door bibliotheek Sint-Niklaas i.sm. Bibliotheca Wasiana
Prijs: gratis
Info en inschrijven: bibliotheek@sint-niklaas.be – T 03 778 34 12
9

Volgende organisaties werkten mee aan de
Internationale Vrouwendag
Graphia vzw, Anfiteatro, Galerie Wulder, Bib Sint-

Niklaas, Vormingplus Waas en Dender, HuisvandeMens,
Rode Kruis Opvangcentrum Sint-Niklaas, Shahinaz,
Vrouwencentrum Vzw, Werkgroep Emancipatie, De
Vrouwen van de Albanese Gewesten, dienst cultuur,
Warp Vzw, Amici della cultura Italiano, Internationaal
Comité vzw, Oxfam Wereldwinkel Sint-Niklaas,
cultuurraad, Thai Learning Centre, Femma
Nieuwkerken Waas.

Deze brochure werd samengesteld door de dienst
diversiteit, samenleving en preventie van de stad
Sint-Niklaas.

