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Perscommuniqué: 

Op 21 februari serveert Sint-Agatha-Berchem een fair ontbijt   

Ook vandaag nog is gendergelijkheid verre van realiteit. Hier of daar: of het nu gaat om loon, 

erkenning of - niet meer dan - de basisrechten ... Ook in 2016 is gelijkheid tussen man en vrouw niet 

evident ...  

Op initiatief van Stéphane Tellier, Schepen voor Gelijke kansen, organiseert de Adviesraad voor 

gendergelijkheid een "Billijk Ontbijt" om op haar - eigengereide - wijze aan de weg te timmeren 

opdat gelijkheid werkelijkheid zou worden in zowel de praktijk als in de geesten.  

Wie op zondag 21 februari 2016 (van 08.00 tot 11.00 uur in de gemeentelijke Feestzaal aan de 

Koning Albertlaan 33) hier een OXFAM ontbijt neemt, steunt de strijd voor gendergelijkheid ginder 

voor de volle pond.  

Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, zo wordt toch beweerd, maar .. .  

Vrouwen behoren tot de armste bevolkingsgroepen ter wereld; ze verdienen slechts 10% van het 

wereldinkomen, terwijl ze 2/3e van het werk leveren. In Indië bedraagt de werkgelegenheidsgraad 

29%. Het overgrote deel van de vrouwen is niet opgenomen in de statistieken daar ze enkel in de 

informele sector aan de slag zijn. In Bangladesh zijn de meisjes gemiddeld 16,4 jaar oud wanneer ze 

trouwen; wat hun kansen op scholing en waardig werk in hoge mate aantast. 

In België verdienen vrouwen bruto 23% minder dan mannen. 

 

Wie zich informeert is altijd een stap voor!  

Alleen al door informatie in te winnen zet u een concrete stap in de richting van gendergelijkheid. 

Ideeën, mogelijkheden, ... u vindt ze allemaal op www.fairchances.org. 

Concreet actie ondernemen, betekent ook verantwoord kopen. Door te kiezen voor fair trade 

producten draagt de consument voor de volle pond bij aan de strijd voor gendergelijkheid. U vindt 

die producten in de rekken van alle warenhuizen en zelfs in onze gemeente vindt u een OXFAM 

wereldwinkel aan de Kerkstraat 48. 

In 2015 werd in Sint-Agatha-Berchem de Adviesraad voor gendergelijkheid boven de doopvont 

gehouden met als voorzitter Stéphane Tellier, Schepen voor Gelijke kansen, met als doel alle 

krachten uit het politieke en verenigingsleven te bundelen in de strijd tegen discriminatie en 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, om van gedachten te wisselen en het debat aan te gaan, 

om aanbevelingen in te dienen en concrete acties op touw te zetten en om de burger bewust te 

maken van de problematiek. 

 



Billijk ontbijt: 5 EUR (kinderen tot 12 jaar: 2 EUR - min 6 jaar: gratis) - Graag reserveren bij mevrouw 

Jade Roland, Kabinet van de Schepen - Koning Albertlaan 33 - 02/563.59.09  (elke ochtend (niet op 

maandag) en donderdagnamiddag) - jroland@1082berchem.irisnet.be. EUR 

 

Meer weten?  

Joël RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 

Stéphane TELLIER 

Schepen voor Gelijkheid van kansen 

0473/21.82.28.– stellier@1082berchem.irisnet.be 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke voor de dienst Communicatie 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 

 

 


