
Voorbereiden viering van Vrouwendag 2022! Zou het live doorgaan? 
 

Terugblik op de Sleutelvrouwenbijeenkomst 24 januari 2022 

De onlinebijeenkomst stond voornamelijk in het teken van voorbereiding van de viering van de  
Internationale Vrouwendag 2022 in Leiden op zondag 6 maart. Met 36 ingelogde deelnemers was  
de bijeenkomst goed bezocht. Het lijkt er steeds meer op dat we de Vrouwendag in Leiden samen       
in het Volkshuis kunnen vieren. Wat zou dat fijn zijn! Begin februari hakken we de knoop hierover  
door, we hebben natuurlijk wel een plan B. 

 

Terugblik afgelopen periode en kennismaken 
Hanneke de Winter, voorzitter van het Vrouwennetwerk Leiden e .o., opende de 
avond. De vorige Sleutelvrouwenbijeenkomst was erg geslaagd en het bestuur 
heeft er veel opgestoken voor de organisatie van de aankomende 
vrouwendagviering. 
Hanneke las een prachtig gedicht voor over intimidatie, na een terugblik op 

o.m. Orange the World 2021: Als je nooit in haar schoenen hebt 
gestaan…….  

Het bestuur werd voorgesteld en de rest van de aanwezigen stelde zich 
kort voor met eventueel de organisatie die zij vertegenwoordigen. 

 

Het programma van Internationale Vrouwendag 2022, in Leiden 
De deelnemers hadden het conceptprogramma gekregen. Met dank aan Marianne Reijnhoudt voor 
haar tomeloze inzet bij het het samenstellen van dit prachtige programma.  

 

Inleiders op 6 maart 
Na het welkom door Hanneke de Winter zal Wethouder Fleur Spijker de viering openen. Rehab Chaker 
spreekt kort over ‘Werelden verbinden door middel van taal’ en Meta Knol vertelt over ‘Vrouwen en  
Kunst’ in een gesproken column. Dit gedeelte is plenair. 

 

Keuze uit twaalf interessante en leuke workshops 
Na het plenaire deel zijn er 12 verschillende workshops. Moeilijk kiezen, zoals een van de deelnemers 
tijdens de Sleutelvrouwenbijeenkomst zei: ”Ik wil ze allemaal volgen!” 
 
Hieronder kort het lijstje. Op onze website vindt je meer informatie over de 
workshops : https://vrouwennetwerkleiden.nl/internationale-vrouwendag-2022/ 

 

1.Henna tattoos zetten. Amina Aarab, Hasna Achmed, Iklias Abdutallif.  
2.Ontwerpen met Staphorser stippen. Malinda Clouder (Ars Aemula ).  
3.De keramische taal van Angolese  vrouwen. Iara Francisco Pedro (Kunstcollectief G12). 
4.Vrouwen en dichtkunst. Olga van Marion (Leiden University Centre for the Arts in 
Society). 
5.De kunst van anders kijken. Angelique Loupatty en Christina Mulyono (Stichting 

Kasuaris). 
6. Art game: Mens-erger-je-wel. Nathalie Lecina met collega’s        Hassatou Sow, Laila 

Aissi, Flox Verhulst, Akberet Ghiday, Fyori Guesh Weldemariam (Studio Moio). 
7. Kunst, de kracht van Afghaanse vrouwen. Atia Samim (Stichting Keihan). 

8. De eerste indrukken. Nikita Swikkers (Stichting Welzijn).  

9. De Dame in de Kunst en de Kunst van de Dame. Olga Lemmen en Anne-Marie Meevis 

(Stichting Feminenza Nederland). 
10. Let us Draw Loneliness Away. Delaram Housseinioun- Engelstalig! 
11. De impact van censuur op verbeelding van het vrouwenlichaam. 

Henriëtte van der Linden en Yael Laroes.  
12. Speeddaten met vrouwen van Ars over hun kunstwerken. Yvonne Burg, 

Dorith Hassing, Nina Matser en Matilde Zijp (Ars Aemula) 
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https://vrouwennetwerkleiden.nl/internationale-vrouwendag-2022/


 
Homemade High Tea 

Een aantal vrijwilligers zal koekjes en ander lekkers maken voor de high 
tea. Uit hygiëne-overwegingen geven we deze keer aan elke deelnemer 
individueel een bakje met diverse lekkernijen. De vrouwen   van het VKC 
zullen net als andere jaren koekjes bakken. Maar ook andere 
thuisbakkers kunnen ons laten genieten van hun kookkunsten. Meld je 
vooral aan! Als kosten een bezwaar zijn, vergoeden we die  
vanzelfsprekend. 
De middag wordt afgesloten met een optreden van een Afghaanse 
dansgroep en Hilde Jansen met: “Er  welt een traan”!  
 

 
Er welt een traan met Hilde Jansen 

PR voor jou en je organisatie 
Lever samen met je koekjes ook je visitekaartjes in. Die worden dan met de koekjes in de bakjes 
met lekkers uitgedeeld. En natuurlijk kan je altijd gebruik maken van onze website om activiteiten  
van je organisatie te promoten. Let wel op: geen commerciële reclame! 

 

Enthousiaste reacties op het conceptprogramma 
De deelnemers aan de zoombijeenkomst vonden het een aantrekkelijk programma: “Prachtig, ik ben 
zeer geïnspireerd: Kunst en cultuur liggen dicht bij vrouwen en het komt hier mooi samen. Fijn, want 
we hebben het erg gemist!”  

 

Stem op een vrouw, meld je aan als vrijwilliger en 
afsluiting 
Hanneke riep de aanwezigen op om zich te melden 
als vrijwilliger om te helpen op 6 maart. We hebben 
nog mensen nodig voor om alles soepel te laten 
verlopen. Daarna   sloot zij de bijeenkomst, maar ze 
riep de deelnemers nog wel op om op 16 maart, bij 
de gemeenteraadsverkiezingen, op een vrouw te 
stemmen! 

 
 


