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International Women’s Day 
Internationale Vrouwendag   
In deze brochure vindt u een overzicht van alle activiteiten die in het 

kader van Internationale Vrouwendag 2019 in Amstelveen 

plaatsvinden. 

Internationale vrouwendag is een dag waarop wereldwijd aandacht 

besteed wordt aan de bijzondere prestaties van vrouwen in 

maatschappelijk, politiek en economisch opzicht. In Amstelveen is 

het een mooie traditie geworden om daarop aan te sluiten. 

Nu, 100 jaar nadat in Nederland het vrouwenkiesrecht werd 

bedongen, viert Amstelveen het groter dan ooit! 

Het comité heeft ervoor gezorgd dat er, in het kader van 

Internationale Vrouwendag, dit jaar boeiende activiteiten verspreid 

over meerdere dagen en in meerdere locaties plaatsvinden. 

Ze hopen daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken met de 

boodschap dat werken aan een Amstelveen waarin man en vrouw 

zich samen thuis en veilig voelen, voor iedereen belangrijk is. 

Het comité Internationale Vrouwendag Amstelveen 2019 

Liz Early (Safe Spaces Foundation) 

Leslie Doornik (Inner Republic en vrouw achter BV Amstelveen) 

Ritika Mehra (Bridging the Gap Foundation)  

Pascale Lefebvre, (kunstenaar) 
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Rabobank Amstel en Vecht omarmt de diversiteit die wij in ons 
werkgebied Amstelveen hebben. En dan doelen we niet alleen op 
de verschillen in achtergronden en cultuur, maar ook het verschil 
tussen man en vrouw, jong en oud, ondernemer en geen 
ondernemer. 

Met het team Expats & Diversiteit willen we op een positieve 
manier aandacht geven aan de verschillen en laten zien wat voor 
succes dat kan opleveren. We focussen op diversiteit & inclusiviteit 
onder medewerkers van Rabobank Amstel en Vecht, door middel 
van bijvoorbeeld inclusieve werving- en selectieprocedures en 
awareness trainingen voor leidinggevenden.  
Onze betrokkenheid gaat verder dan dat, wij dragen graag bij aan 
events die bijdragen aan empowerment, zoals Internationale 
Vrouwendag dat doet voor vrouwen over de hele wereld. 

De missie van Rabobank wereldwijd is  
‘Growing a better world together’ 

 
en wij, medewerkers van Rabobank Amstel en Vecht, zijn er trots op 
dat we hierin lokaal op deze manier ons steentje bij kunnen dragen” 
aldus Ugur Pekdemir directievoorzitter van Amstel en Vecht. 
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Aan Het Werk . . .  
Workshop & Inspiratie voor ambitieuze mannen en vrouwen 
Powered by Rabobank 
 
Deze Activiteit is bedoeld voor mannen/vrouwen die een stap 
vooruit willen maken in het realiseren van hun professionele 
ambities  
 
18:00 Inloop en registratie 

18:20 Welkom en introductie: Ritika Mehra 

18:30 Duurzaam Leiderschap: Ilona Buddingh’-Maas 

18:50 Flow Life Planning: Jenny Koch 

19:50 Samenvatting en dankwoord: Ritika Mehra 

21:00 Borrel en netwerken 

21:30 Sluiten programma 

 

Donderdag 7 maart van 18:00 Tot 21:30 uur 
 

Rabobank Amstel en Vecht 
Van Heuven Goedhartlaan 7 
Amstelveen 
 

Aanmelden via Eventbrite (maximaal 25 deelnemers) 
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Bewustzijnsmarkt   
De Bewustzijnsmarkt is voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen 

vanuit het verlangen om een gelukkiger leven te leiden. Als je 

bewustzijn groeit, ontstaat als vanzelf een grotere betrokkenheid bij 

de wereld om je heen. De ondernemers op deze markt zijn 

ingespeeld op de behoeften die passen bij een bewuster leven. De 

producten en diensten die zij aanbieden passen bij deze levensstijl.  

Met medewerking van:  

 Essential Energy, 

 Roos Voetreflex,  

 Anne Koekoek,  

 Amstel BSR,  

 Babymassage en Baby Yoga,  

 Groene Groei Communicatie,  

 Bewust Amstelland, 

 En vele anderen. 

Vrijdag 8 maart van 10.00 tot 16.00 uur   

Sandbergplein, buiten voor Cobra Museum 

Sandbergplein 1 

Amstelveen 

Aanmelden is niet nodig 

www.bewustamstelland.nl  
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4D Serious 
Gaming 
Tijdens de bewustzijnsmarkt 
vindt een heel bijzonder 
onderzoek plaats: Data scientist 
Harriët van Asperen, oprichter 
en bedenker van 4D Serious 
Gaming, neemt je mee op reis 
door je eigen gedachten over 
het onderwerp 
gendergelijkheid. Speel het spel om erachter te komen hoe jij hier in 
staat! De uitkomst van dit onderzoek wordt gepresenteerd en 
besproken tijdens de talkshow van BV Amstelveen 17.00 in P60. 

Schrijf een ode aan je heldin 
Laat je inspireren  door foto’s en teksten van heldinnen die 

wereldwijde bekendheid vergaarden met hun uitspraken of daden. 

Maar wellicht heb jij wel een hele grote heldin die maar in een hele 

kleine kring bekend is. En wie weet bewonder je haar wel zo erg dat 

je hier anderen weer mee kunt inspireren. Schrijf op deze dag een 

ode aan jouw persoonlijke heldin. Als je zelf ook een heldin bent 

mag je jouw ode direct voordragen op het podium. Je verhaal krijgt 

die dag ook een mooie plek in de Bibliotheek. 

Internationale vrouwendag is er voor alle leeftijden dus kom samen 

inspiratie opdoen en verlaat de 

Bibliotheek vol nieuwe energie. 

Vrijdag 8 maart 10.00 tot 18.00  

Leescafé Bibliotheek Amstelland 

Stadsplein 102 

Amstelveen 

vrijd
ag 8

 m
aart 
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Onder het motto “I am  the Change” stimuleert Safe Spaces de 

meiden en jonge vrouwen in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia, 

om zichzelf te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Safe Spaces 

biedt beurzen voor middelbare scholen en hoger onderwijs, 

lesprogramma’s gezondheids-en hygiënetraining, sport (basketbal) 

en beroepsopleidingen (automonteurs en computerkennis). Safe 

Spaces ondersteunt ca 1200 meiden om hun eigen toekomst te 

bepalen. 

Safe Spaces Foundation, gevestigd in Amstelveen, is een ANBI 

stichting die altijd opzoek is naar vrijwilligers en donateurs. Voor 

meer info: https://www.safespaces-nairobi.org of bezoek ons profiel 

Safe Spaces Foundation op www.vrijwilligerscentrale Amstelland.  

 

 

 

  

https://www.safespaces-nairobi.org/


 

9 
 

Symposium SHEroe’s LIVE!  

In gesprek met SHEroe’s: helden/heldinnen die zich inspannen voor 

gendergelijkheid 
13.00 inloop Cobra 
13.20 welkom vd Dagvoorzitter, Emmelie Zipson 
13.30 Opening, Floor Gordon, wethouder 
13:45 Peninah Musyimi, Safe Spaces 
14:15 Women Fast Forward, Anita Huijmans, EY 
14.30 Pauze 
15:00 Paneldiscussie  

 Mimoent Haddouti, Rabobank 

 Anita Huijmans, EY 

 Arnold Struik, Artefact 
16:00 Re-Sing Pascale Lefebvre 

           Samenvatting en dankwoord 

16:30 Borrel en Netwerken 

17:00 Transfer naar BV Amstelveen 

 

Kaarten symposium GRATIS, wel reserveren via 

www.eventbrite.nl  

Deze tickets zijn snel weg! Toegang museum met museumjaarkaart 

gratis, anders de normale toegangsprijs 

Voordrachtzaal Cobra Museum 

Sandbergplein 1  

Amstelveen 

In een prachtige omgeving luisteren naar bijzondere mensen, praten 

met helden en heldinnen, beelden zien die raken en inspiratie 

opdoen om verder te komen in gendergelijkheid. .  

vrijd
ag 8

 m
aart 

http://www.eventbrite.nl/
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Tentoonstelling UNSUNG 

Portretten van kunstfotograaf Anette Brolenius  

van 3 maart tot en met 30 juni 2019 

Fototentoonstelling UNSUNG van Anette Brolenius bestaat uit 

20 portretten van Internationale Vrouwenrechtenactivisten 

waaronder Denis Mukwege (2018 Nobelprijs voor vrede vanwege 

zijn inzet om het geweld tegen vrouwen te stoppen).  

Anette Brolenius richt zich als portret- en 

documentaire fotograaf op sociaal-

maatschappelijke vraagstukken, met 

bijzondere aandacht voor 

emancipatievraagstukken en 

mensenrechten.   

De Unsung-serie bevat ca 130 portretten, 

gemaakt gedurende een periode van 5 jaar. 

Het betreft zwart-wit portretten van vrouwenrechtenactivisten. In 

het Cobra Museum worden daarvan 20 portretten getoond.  

Het is eerder geëxposeerd in Stockholm, Parijs en in Pakistan. 

U kunt de portrettenserie in het COBRA Museum zien in de 

maanden maart - juni. 

Toegang gratis met museumjaarkaart, anders gewone toegangsprijs 

Grote Zaal Cobra Museum 

Sandbergplein 1  

Amstelveen 

https://www.cobra-museum.nl/tentoonstellingen/#section2  

https://www.anettebrolenius.com/225373038/dr-denis-mukwege-gynaecologist-panzi-hospital-drc
https://www.cobra-museum.nl/tentoonstellingen/#section2
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Talkshow BV Amstelveen 

Op Internationale Vrouwendag gaat BV 

Amstelveen in op het onderwerp 

gendergelijkheid. 

BV Amstelveen is dé plek in Amstelveen 

waar actualiteit, kunst, wetenschap op zeer 

aantrekkelijke wijze bij elkaar komen.  

Vaste presentatoren Matthijs den Hollander 
en Frans Huissen worden deze keer 
bijgestaan door gasthost Emmelie Zipson  

 

 Kunstfotograaf Anette Brolenius (expositie in Cobra) is 

aanwezig 

 Gedragswetenschapper Marius Rietdijk 

 Uitslag van 4D Serious Gaming (die plaatsvindt op de 

bewustzijnsmarkt) wordt gepresenteerd  

 Mystery Guest 

 

Vrijdag 8 maart van 17.30 Tot 18.30 Zaal open 17.00 uur 

P60 

Stadsplein 100 

Amstelveen 

  

vrijd
ag 8

 m
aart 
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Friday Food Festival 
Internationale foodstands, haal je eten, zoek een plekje bij andere 

bezoekers waaronder de crew van International Woman’s Day.  

Heerlijk napraten of netwerken. 

Vrijdag 8 maart 18.00 tot 19.30 uur,  

zaal open: 18.00 uur 

 

P60 

Stadsplein 100 

Amstelveen 
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Advertentie 
Er zijn veel mensen die worstelen met hun 
seksuele geaardheid, jong of oud. Zij 
kunnen dit niet bespreekbaar maken door 
bijvoorbeeld cultuur, religie, schaamte of 
verwachtingen. Dit kan ervoor zorgen dat 
men zich eenzaam, somber of zelfs bang 
voelt… Participe Amstelland maakt we dit 

onderwerp bespreekbaar! Zo begeleidt de 
aandachtfunctionaris deze doelgroep met 
hulpvragen rondom seksualiteit, seksuele 
geaardheid en genderidentiteit. Heeft u  
vragen? Neem gerust contact op met 
aandachtfuncrionaris LHBTI 
Sharon Boelsma, s.boelsma@participe.nu 
of bel 06 30 59 48 99 
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Paradise Party  

Een feest is pas een feest als mensen met elkaar in contact komen.  

De meiden van halal: Jihad Alariachi bij Paradise Party P60  

De zusters Alariachi, bekend van tv: 

meiden met verstand en pit, 

inmiddels vrouw, moeder en 

professional. Jihad verzorgt een 

hilarische “over de streep”, als 

opwarmer. Ze zet ons in beweging 

en aan het denken met een knipoog. 

Amstelveen op de catwalk een geanimeerde show die ook vorig jaar de 

tongen losmaakte.  

 

En last but not least: muziek!: 

         Sixty P band van 21.00-22.00 

         Francisca Burgos Quinteto van 22.00 - 23.00 

         DJ Natarcia vanaf 23.00 - 24.00 

Het geheel word gepresenteerd door Dominique en Serge, debaters 

van het HWC. 

Vrijdag 8 maart  
19.30 tot 24.00 uur,  
zaal open: 19.00 uur 

Gratis toegang. Reserveer 

tickets via Eventbrite / IWD2019 

P60 

Stadsplein 100 

Amstelveen  

vrijd
ag 8

 m
aart 
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Multiculturele koffieochtend 
Ontmoet vrouwen uit verschillende culturen 

Internationale vrouwendag van Multiculturele koffieochtend van de 

Buurtkamer. Dit is altijd de eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 

11.30 uur.  

Aan deelnemers wordt gevraagd iets te eten mee te nemen.  

Tijd: van 17.30 Tot 21.00 uur 

Buurtkamer 

Lindenlaan 75 

Amstelveen 

 

Lady’s Event Waardhuizen  

Lady’s Event Waardhuizen, op deze dag zal er een diversiteit aan 

kraampjes staan in Winkelcentrum Waardhuizen.  

 

Zaterdag 9 maart van 10.00 tot 17.00 uur. 

Winkelcentrum Waardhuizen 

Parlevinker 

Amstelveen 

Het evenement is gratis toegankelijk 

De organisatie van dit event is in handen van La Petite Boutique 

 www.facebook.com/AmstelveensLadiesEvent/ 
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http://www.facebook.com/AmstelveensLadiesEvent/
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Viering Internationale Vrouwendag  
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  
door vrouwen voor vrouwen 
 
Jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag. Kom langs en 
luister naar presentaties over o.a. de positie van vrouwen in de 
islam en het dragen van een hoofddoek.  
Doe mee met een interactieve vraag- en antwoordsessie en EHBO-
workshop, kijk naar de kindermodeshow, bezoek de kraampjes met 
o.a boeken, een Qurantentoonstelling en hennaversiering, en geniet 
van een hapje en drankje. Wij hopen van harte u op ons programma 
te mogen verwelkomen!  
 

Zaterdag 9 maart 13.15 tot 16.00 uur, zaal open 13.00 uur 
 

Wijkcentrum Alleman 
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 
1183 JM Amstelveen 
 

aanmelden niet nodig, gratis toegang. 
 
 

voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via tel 0627742674 
 
www.ahmadimoslimvrouwen.nl 
 
 

 
‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand.’  
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http://www.ahmadimoslimvrouwen.nl/
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International Women’s Day Amstelveen wordt mede mogelijk gemaakt door: 


