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Perscommuniqué: 

Veertiendaagse van de vrouw in Sint-Agatha-Berchem 

 

De Schepen voor Gelijke Kansen nodigt de inwoners van Berchem uit voor de 2de “Veertiendaagse 

van de vrouw”, die doorgaat van 8 tot 23 maart. 

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.”  

In het licht van de Internationale Dag van de Vrouwenrechten van 8 maart wil Stéphane Tellier, 

schepen, alle Berchemse vrouwen in de bloemetjes zetten, en meteen ook de mannen 

responsabiliseren.  

Dit jaar gaat de aandacht uit naar geweld tegen vrouwen; geweld binnen het koppel, geweld dat tot 

uiting komt door intimidatie op straat en maatschappelijk geweld in de vorm van “Vrouwen en 

kwetsbaarheid”. Alle activiteiten zijn gratis maar inschrijving is verplicht (jroland@berchem.brussels – 

02/563 59 09).  

UITNODIGING 

De openingsreceptie op donderdag 8 maart om 19u30 met het (interactief) forumtheater «Liker», de 

recentste creatie van het toneelgezelschap Maritime (in het Frans).  

Afspraak voor deze feestelijke opening in de Raadzaal, Koning Albertlaan 33.  

Genderstereotypen, getuigenissen van vrouwen die zich inzetten op het vlak 

van burgerschap, het lichaam van de vrouw binnen de maatschappelijke 

realiteit... dit zijn een voor een thema’s die, voor zowel vrouw als man, tijdens 

de Veertiendaagse van de vrouw aan bod komen.   

Op het programma  

Op dinsdag 13 maart om 19 u is er een participatieve workshop «Het potentieel van de vrouw in de 

kijker» in Villa Pirsoul (activiteit in het Frans), met Fathia Ben Kouider, systemisch psychotherapeute. 

Op dinsdag 20 maart tijd voor een gespreksavond rond het thema «Vrouwen en kwetsbaarheid- De 

moeilijkheden van eenoudergezinnen”, met de voorzitter van het OCMW Jean-François Culot. Om 19u 

in Villa Pirsoul (tweetalige activiteit). 



En op woensdag 21 maart - ter afronding van deze 2de Veertiendaagse van de vrouw - een conferentie 

rond “Vrouwelijk Ondernemerschap» met Suyin Aerts, journaliste bij Kanaal Z -  Canal Z,  

onderneemster  en  bestuurster binnen een onderneming, voorzitster van «Artemis». Om 19u in Villa 

Pirsoul (tweetalige activiteit). 

Meer weten? Jade Roland- jroland@berchem.brussels – 02/563 59 09 

Het volledige programma vind je op www.berchem.brussels 

 

Bijkomende inlichtingen?  

Joël RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@berchem.brussels 

Stéphane TELLIER 

Schepen voor Gelijke kansen 

0473/21.82.28.– stellier@berchem.brussels 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke voor de dienst Communicatie 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@berchem.brussels  


