2 maart 2016
Perscommuniqué:
Vrouwenweek in Sint-Agatha-Berchem

De Schepen voor Gelijke kansen nodigt de Berchemse burgers uit om samen met de Adviesraad voor
gendergelijkheid mee de schouders te zetten onder de volgende actie: de eerste "Week van de
Vrouw", die van 7 tot 13 maart aanstaande doorgaat.
Sinds 1977 - jaar waarin de VN de dag officieel bekrachtigde - is 8 maart de "Internationale Dag van
de Vrouw". "In landen waar mannen en vrouwen op voet van gelijkheid worden behandeld, kan een
sterkere economische groei worden opgetekend" claimt Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties. "Ondernemingen die in de rangen van hun leidinggevenden vrouwen tellen, zetten
betere resultaten neer. […]. Het staat dan ook als een paal boven water dat gendergelijkheid iedereen
voordelen biedt."
De Adviesraad voor gendergelijkheid, die leden telt uit alle geledingen van de lokale politieke wereld
en het verenigingsleven, stelde voor deze eerste editie van de Week van de Vrouw dan ook een
gevarieerd programma samen met geëngageerde acties en tijd voor bespiegeling over de plaats van
de vrouw in de maatschappij, in het gezin en over de respectieve rollen die worden toebedeeld aan
mannen en aan vrouwen, maar evenzeer met participatieve workshops gericht op gezondheid - waar
binnen het gezin veelal de vrouw over waakt - en het recht op welzijn dat tot op heden nog niet alle
vrouwen zich toe-eigenen, maar er uiteraard steeds over wakend dat er geen stigmatiserend beeld
van het vrouw-zijn wordt opgehangen. Een aantal van die activiteiten worden aangestuurd door
vrouwen die hun eigen bedrijf of een eigen beroepsactiviteit aan het opzetten zijn of al hebben
uitgewerkt!

Op het programma!
Maandag 7 maart om 19.00 uur, Workshop rond "Aromatherapie: Verzorging met etherische oliën"
in de gemeentelijke feestzaal; dinsdag 8 maart, "Workshop rond Relooking" in Villa Pirsoul en
"Bemiddelingssessie" bij B.Sports. Woensdag 9 maart om 19.30 uur, "zumbasessie" in de sporthal.
Donderdag 10 maart "Kookworkshop" in het Wijkgezondheidscentrum Kattebroek van 09.30 tot
13.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, "lach-yoga" in Villa Pirsoul.
Vrijdag 11 maart om 19.30 uur, Rondetafelgesprek over de inzet van gelijkheid bij B.Sports: "Wie
neemt welke plaats in?" Het debat wordt geleid door mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitster van
de Franstalige Vrouwenraad van België en mevrouw Katia Van den Broucke, Berchems
gemeenteraadslid. Dit is meteen ook de gelegenheid bij uitstek om alle mannen en vrouwen van
Berchem uit te nodigen voor een officiële en tegelijk gezellige huldiging van het werk van de
Adviesraad voor gendergelijkheid; een gebeuren dat wordt afgerond met een hapje en een drankje.

Op zondag 13 maart tot slot wordt om 10.00 uur een verkenningstocht door de straten van de
gemeente opgezet om over de plaats van de vrouw in de openbare ruimte van gedachten te
wisselen: Is de inrichting van de openbare ruimte vrouwvriendelijk ontworpen? Wat met het
(on)veiligheidsgevoel? etc. De wandeling wordt afgesloten met een gezellige debriefing.
Omdat één enkele dag lang niet voldoende is!
Het volledige programma vind je op www.1082berchem.brussels.
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