
 

 

Beste vrouwen van het vrouwennetwerk, 
 

Graag vragen we jullie aandacht voor de activiteiten rond Orange The World op 25 november 

in Leiden. Dit is een wereldwijde manifestatie tegen het geweld tegen vrouwen.  In Nederland 

gaat dit om huiselijk geweld, maar ook om bv de (illegale) werkers in sex, nagelstudio’s en 

massagesalons) – www.orangetheworld.nl. 
 

De serviceclub Zonta aan de Leede heeft dit jaar in Leiden het voortouw genomen voor de 

organisatie van dit moment en ze worden daarbij van harte ondersteund door het 

Vrouwennetwerk. 
 

Er zijn twee punten van belang: 

1.Goed doel 

De Zonta’s zouden graag met alle betrokken organisaties een concreet en realistisch doel 

willen kiezen waaraan we Orange the World kunnen koppelen.  

De gemeente Leiden en alle politieke partijen vinden participatie heel belangrijk. Het blijkt 

dat je binnen een campagne als Orange the World gemeenten kan inspireren om concrete 

stappen te zetten of doelen te realiseren.  

Bijvoorbeeld. Op een situatie van huiselijk geweld volgt veelal een scheiding. Tijdelijke of 

permanente huisvesting is een groot probleem. Meer woningen zijn nodig om de vrouwen en 

hun kinderen een nieuwe start te kunnen geven. 

Vorig jaar is bijvoorbeeld Hear my Voice ondersteund in een telefonische hulplijn van 

ervaringsdeskundigen. Er zijn vast veel meer ideeën. 
 

Aandacht vragen voor het probleem van geweld tegen vrouwen is ons eerste doel. Maar als 

we de aandacht en de gezamenlijke inzet als civil society ook zouden kunnen gebruiken om 

een concreet doel te helpen realiseren, dan zou dit ook op lokaal niveau zoden aan de dijk 

zetten. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om  ideeën door te geven  aan Aafke Benes, lid van Zonta 

aan de Leede. (aafbenes@hotmail.com) 
 

2.Bijeenkomst 

Op 25 november begint een wereldwijde periode voor aandacht voor geweld tegen vrouwen: 

Orange the World. (zie ook bijgevoegde flyer). 
 

In Leiden wordt de start verricht door wethouder Marleen Damen op 25 november om 

17.15 bij de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. 

Tegelijkertijd wordt de Nuonschoorsteen oranje verlicht. 

Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om iets in het oranje te dragen om zo solidair te zijn met 

vrouwen die met geweld te maken hebben. 
 

We hopen dat we met velen aanwezig zullen zijn bij het startmoment op 25 november bij de 

Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. 
 

Zouden jullie dit bericht en bijgevoegde flyer willen doorsturen aan alle vrouwen uit jullie 

netwerk? 

 

Namens Zonta aan de Leede, Mirjam Hoekman  

 

Namens het vrouwennetwerk, Hanneke de Winter 

http://www.orangetheworld.nl/

