
 

 

8 maart Internationale Vrouwendag 

Thema‘s: Economische zelfstandigheid, huiselijk geweld & emancipatie 

/participatie   

Verslag Vrouwendag 26 maart 2017, georganiseerd in het Dialooghuis, Beeklaan 167, Den 
Haag 
De Werkgroep Vrouwendag van het Dialooghuis heeft na enige overlegbijeenkomsten de 
volgende bijeenkomst georganiseerd ! 
De Internationale Vrouwendag vond plaats op 26 maart 2017. Daaraan namen de volgende 
organisaties deel:  
De Stichtingen Dialooghuis ,Toelsidas , Gaxmudian en  Kizilpar. 
Van 14:00 tot 14:30 uur was er de inloop met koffie en thee. 
Vrouwen, afkomstig uit diverse culturen, waren goed vertegenwoordigd, dikwijls in de 
traditionele kleding 

 
De dagvoorzitter was mevrouw Rita Poetoe. 
Samen met Sevda Colakoglu van het Dialooghuis  hielden zij  in de opening een toespraak 
over de ontwikkeling van de Internationale Vrouwendag door de jaren heen en over het 
thema van dit jaar: Economische zelfstandigheid, huislijk geweld en emancipatie 
/participatie . Zij vertelden, hoe vrouwen in opstand kwamen en vochten voor hun rechten. 
Vervolgens werd er een toespraak gehouden door ex- gemeenteraadslid van het CDA Hanna 
Mitra Rambaran, en nog altijd actief in diverse maatschappelijke organisaties. 



Na haar powerpoint presentatie over recht & vrede in onze samenleving vond een 
zaaldiscussie plaats  Daarin werd de vraag aan de zaal gesteld over hoe zij  “haar” Nederland  
zouden willen zien en hoe deze in de nabije toekomst willen maken.  
Bijzondere verhalen en wensen kwamen naar voren. Daaruit putten de aanwezig vrouwen 
hoop en moed uit en drukten zij naar elkaar  uit daaraan te willen gaan werken. 
Om 15 uur volgde er een kort optreden van twee meisjes uit de Dansschool Moves. 

 
. 
Na een pauze werd een modeshow gehouden. Deze werd aangeboden door Hindoestaanse 
vrouwen in oorspronkelijke kledingdracht. In totaal deden er 15 vrouwen mee. Zij sloten de 
show af met een dansje!  
Gökce en haar team traden na dat dansje op met buikdansen. 
Rita Poetoe droeg een gedicht voor over een Vredesduif . 
Mevrouw  Colakoglu  gaf daarover uitleg aan de Turks sprekende vrouwen. 
De Vrouwendag werd afgesloten met een  toespraak van Yadin Karabulut voorzitter van de 
Stichting Dialooghuis. 
Het netwerken daarna vond plaats onder het genot van diverse lekkere  hapjes. 
Als tastbare herinnering kregen de vrouwen bij het vertrek een mooie roos mee naar huis.  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie & aanmeldingen meld bij Yadin karabulut 06-53176047  

of  Rita Poetoe 06-48118799  

ADRES: Toermalijn school Beeklaan  184  

     

 

Voor meer informatie & aanmeldingen meld bij Yadin Karabulut 06-53176047  

of  Rita Poetoe 06-48118799  

 

 

 

Voor meer informatie & aanmeldingen meld bij Yadin karabulut 06-

53176047  

of  Rita Poetoe 06-48118799  

 

ADRES: Dialooghuis Beeklaan  167    

     

8 maart vrouwendag economische zelfstandigheid huiselijk geweld & emancipatie 

/part2icipatie   

  

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 vrouwen 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    

  

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  


