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Thema’s: thema heldinnen vrouwen en mannen zijn overal 
gelijkwaardig  
 

8 Maart Vrouwendag Segbroek Thema Heldinnen 2019 
 
Opvallende, onzichtbare, ( dode en levende),  grote en kleine vrouwen.  
We kennen ze allemaal want in elke stad of in elk dorp waren en zijn heldinnen te vinden. 
Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw,  
voor gelijkheid en voor hun medemens. 
Je kunt heldinnen herdenken, eren, feliciteren, aanmoedigen of een stem geven. 
 
Verslag Vrouwendag 8 maart 2019, georganiseerd door Stichting Dialooghuis in Den Haag, samen 
met diverse organisaties die hier onder staan. 
 
Stichting Toelsidas ,Gaxmudian, Kizilpar en Ekta op Beeklaan 167. 
De Werkgroep Vrouwendag van het Dialooghuis heeft na enige overlegbijeenkomsten de volgende 
bijeenkomst georganiseerd: 
 
De Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019. Daaraan namen de volgende organisaties deel:  
De Stichtingen Dialooghuis ,Toelsidas , Gaxmudian en  Kizilpar en Ekta federatie. 
Van 11:00 tot 14:45 uur was er inloop met koffie en thee. 
Vrouwen, afkomstig uit diverse culturen, waren goed vertegenwoordigd,  met  goede informatieve 
verhalen  door verschillende gastvrouwen. En daarnaast een modeshow met traditionele kleding 
gepresenteerd door getalenteerde vrouwen.  



 
 
Openingswoord door Rita Poetoe en Sevda Colakoglu , 
Gastvrouw Danielle Koster CDA frictie voorzitter   
  
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: 
Opvallende, onzichtbare, (dode en levende), grote en kleine vrouwen.  
We kennen ze allemaal want in elke stad of in elk dorp waren en zijn heldinnen te vinden. 
Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw,  
voor gelijkheid en voor hun medemens. 
 
Zij vertelden, hoe vrouwen in opstand kwamen en vochten voor hun rechten. 
Vervolgens werd er een toespraak gehouden door gemeenteraadslid van het CDA Danielle Koster. Na 
haar verhalen en  PowerPoint presentatie over recht & vrede in onze samenleving, vond een 



zaaldiscussie plaats. Daarin werd de vraag aan de mensen gesteld over hoe zij “haar” Nederland  
zouden willen zien en hoe deze in de nabije toekomst te willen maken.  
Bijzondere verhalen en wensen kwamen naar voren. Daaruit putten de aanwezige vrouwen hoop en 
moed uit en drukten zij naar elkaar uit daaraan te willen gaan werken. 

Om 15:00 uur volgde er een kleine modeshow  en een sessie met surprise erbij van een aardige en 
geduldige schoonheidsspecialiste.  
 

 
 
Na een pauze werd een modeshow gehouden zoals ieder jaar. Deze werd aangeboden, door 
Stichting Toelsida, met vrouwen in oorspronkelijke kledingdracht. In totaal deden er 10 
vrouwen mee. Zij sloten de show af met een dansje! 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 
Stichting Dialooghuis. 



Het netwerken vond daarna plaats onder het genot van drinken en diverse lekkere hapjes. 

 



Als tastbare herinnering kregen de vrouwen bij het vertrek een mooie roos mee naar huis. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 


