
 

 

De 25e viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019  

in de Bommelerwaard was een groot succes en zeer inspirerend 

 
Op vrijdag 8 maart stonden vrouwenrechten wereldwijd en in de Bommelerwaard centraal, 

gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, keuzevrijheid en veiligheid. Voor de 25e keer  

organiseerde de Werkgroep 8 maart deze Internationale Vrouwendag met een verrassend en inspirerend 

programma in het teken van ondernemende en krachtige vrouwen in de Bommelerwaard en wereldwijd.  

In samenwerking met organisaties, gemeenten, vrijwilligers en ondernemende vrouwen was het een dag  

vol verbinding, ontmoeting, enthousiasme, stimulans, leren van elkaar en netwerken. Vrouwen maakten 

afspraken en plannen voor verdere samenwerking en nieuwe initiatieven. De kracht van Vrouwendag  

was dat het geen moment is maar een wezenlijk onderdeel van een doorgaande beweging in het proces van 

emancipatie. Verworvenheden werden hier gevierd en krachten gebundeld voor wat er nog moet gebeuren. 

 

 

  Werkontbijt. Het programma startte om 8.30 met het traditionele werkontbijt,  

  nu voor de eerste keer in Maasdriel. Na het ontbijt in het gemeentehuis werden  

  vrouwen welkom geheten door wethouder  

  Anita Sørensen in de Bibliotheek.  

  Het werkontbijt stond in het teken  

  van ‘Heldinnen’, voorbeelden en rol- 

  modellen. De lokale ondernemer Mariet  

  Kamphuis deelde haar ervaringen en  

  60 vrouwen uit de Bommelerwaard  

  ontmoetten elkaar rond ondernemen.  

  Een mooie bijeenkomst met vervolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 12.30 was er een verrassend programma in de Poorterij waar gedurende de 

middag rond de 250 vrouwen aan deelnamen.  

Na de ontvangst werd de middag geopend door de dagvoorzitter Heleen van der Heide, voorzitter van 

Stichting Kompas. Als eerste werd iedereen welkom geheten door vrouwen uit de hele wereld en in vele 

talen werden wensen uitgesproken. Vervolgens kwamen 6 inspirerende vrouwen uit diverse sectoren aan  

het woord in de paneldiscussie  

‘De kracht van ondernemende vrouwen!’  

Onder leiding van Jessica Aarnink  

vertelden deze voorbeeldvrouwen over hun 

ervaringen, successen, obstakels, dromen,  

stappen en mogelijke bijdragen en voor het  

verbeteren van de positie van vrouwen. 

 



 

 

Wereldplein. Tussen 14.00 en 16.00 uur was er in de foyer een kleurrijk  

bruisend wereldplein waar vrouwelijke ondernemers hun diensten en  

producten presenteerden. Een plein vol verrassingen, ontmoetingen en 

uitwisseling tussen vrouwen uit verschillende culturen en achtergronden. 

Vrouwen uit verschillende windstreken hebben gezorgd voor heerlijke  

hapjes in de kramen van de Wereldkeuken.  

 

Workshops. Van 14.30 tot 15.30 konden vrouwen deelnemen aan de workshops: - met de Rabobank: 

Ondernemen, hoe doe je dat?; - met Leontine van Hooft, Green Dream Company: Benut de wijsheid  

van Uw ‘Tribe’ en - met Djazz Dance Centre Dans je mee met Zumba, Salsa en Afrikaanse stijlen?  

Alle kinderen konden deze middag terecht bij de BSO Kunst en Kids, boven in de Poorterij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Women in Love. Om 16.00 uur traden de vier vrouwen van theatergroep WOMEN IN L0VE op. Met 

hun indrukwekkend en verrassend spel over identiteit, confrontatie en jezelf durven zijn raakten ze, met en 

zonder woorden, veel vrouwen in hun hart. Veel vrouwen herkenden de strijd, de twijfel maar ook de kracht. 

WOMEN IN L0VE zorgde met hun optreden voor een flitsende afsluiting van de middag. 

 

Avondprogramma. Vanaf 18.00 waren ook mannen welkom om met elkaar 8 maart te vieren. Na de 

maaltijd in de Brasserie was er vanaf 20.00 uur een prachtig muziek- en dansprogramma met 60 deelnemers. 

Wethouder Adrie Bragt opende de avond met een hartelijk welkom aan vrouwen en mannen. Hij benadrukte 

het belang van samenwerking en inzet van vrouwen en mannen voor een betere wereld waarbij vrouwen 

onmisbaar zijn. Het Vrouwenkoor CANTADORA, zong vervolgens liederen uit diverse landen en daarna 

kwam de West Afrikaanse groep YAMA YAMA met muziek, zang en dans van Cynthia Gabla. Zij brachten 

de hele zaal in beweging en daarmee werd deze 8 maart ook feestelijk afgesloten in een wereldwijde sfeer. 

 

Dank. Dankzij veel enthousiaste vrijwilligers, de medewerking van de Poorterij, de gemeenten, BSO 

Kunst en Kids, inspirerende deelnemers en sponsors was Internationale Vrouwendag 2019 een succes.  

Werkgroep 8 maart 2019: Vrouwen van Stichting Kompas Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk  

en vrouwen op persoonlijke titel. Voor de werkgroep 8 maart 2020 zijn nog vrouwen welkom. 

Voor verdere informatie zie www.kompasbommelerwaard.nl, mail: info@kompasbommelerwaard.nl 

 

 

http://www.kompasbommelerwaard.nl/

