Verslag Vrouwendag 9 maart 2016
Na enige keren overlegd te hebben met een Werkgroep
Vrouwendag heeft deze de volgende bijeenkomst georganiseerd !
Op woensdag 9 maart werd een Vrouwendag gevierd. Deze werd
georganiseerd vanuit een samenwerking van de Stichtingen Dialooghuis
,Toelsidas , Gaxmudian. en Kizilpar.
Van 14:00 to 14:30 uur was er de inloop met koffie en thee.
De dagvoorzitter mevrouw Rita Poetoe hield als opening een toespraak over de
evolutie van vrouwendag. Ze vertelde, hoe de vrouwen in opstand kwamen en
vochten voor hun rechten.
Daarna werd er toespraak gehouden door ex- Raadslid van het CDA Hanna
Mitra Rambaran. Daarna vond er een zaaldiscussie plaats.
Lien Aziesahmed zong afsluitend een lied: ‘Rozen die bloeien voor jou en voor
mij’.
Om 15 uur volgde er een kort optreden van twee meisjes uit dansschool
Moves.
Na dat optreden werd er een kleine pauze ingelast, zodat de vrouwen iets
konden drinken.
Na de pauze werd een modeshow gehouden. De modeshow werd aangeboden
door Hindoestaanse vrouwen in oorspronkelijke kledingdracht. In totaal deden
er 18 vrouwen mee. Zij sloten af met een dansje!
Na de modeshow werd er een buikdansshow gegeven door Gokce en haar
team.
Rita Poetoe droeg een gedicht voor over een Vredesduif .
Mevrouw Colakoglu gaf daarover uitleg aan Turks sprekende vrouwen.
De Vrouwendag werd afgesloten met een toespraak van Yadin Karabulut.
Daarna kon men netwerken onder het genot van diverse lekkere hapjes.
Bij het vertrek kregen de vrouwen een mooie roos mee naar huis.
Surachha Rijal

programma 9 maart vrouwen en vrede
14:00 - 14:30

Inloop met koffie en thee

14:30 - 14:45

Opening (geschiedenis vrouwendag, door dagvoorzitter

14:45 - 15:00

Optreden talenten van mesjes groep .

15:00 - 15:45

Toespraak door ex raadslid van CDA Mitra Rambaran

+

Zaaldiscussie;het belang van het doorgeven van ervaringen

15:45 - 16:00

Pauze (met koffie en thee) en muziek

16:00 - 16:30

Modeshow georganiseerd door; sushi

16:30 - 16:45

Buikdans show door Gökce met haar team .

16:45 17:00

Slotwoord door Yadin karabulut

17:00- 18:00 Informeel samen met een hapje en drankje/ muziek

Voor meer informatie & aanmeldingen meld bij Yadin karabulut 06-53176047
of Rita Poetoe 06-48118799
ADRES: Toermalijn school Beeklaan 184

