
DATUM / TIJD ACTION/ACTIVITEIT LOCATIE /ZOOM ORGANISATOR OPMERKINGEN

Maandag 8/03 
van 14:00 tot 15:00

Statische Manifestatie – Wimpels -Verzet! Lehonplein Het Huis van de Vrouw 

Documentaires 
van maandag 8/03
 tot zondag 14/03 

Film van maandag 15/03 
tot zondag 21/03

Panelgesprek 
op vrijdag 12/03 om 19:00

Ze verzetten zich! uitzending van de film 
"margarita on a straw" en twee feministische 
documentaires "femhistories" & "les nouvelles 
guérillères"
ontmoeting en bespreking met de twee 
filmmaaksters

Bekijk de films via
ellestournent-damesdraaien.
org/same-festival

Festival elles tournent/
damesdraaien

Van dinsdag 9/03
tot zondag 19/03 

(Gesloten op zondag)

Inclusieve wandeling om de omgeving 
van het Huis van de Vrouw te ontdekken 
(toegankelijkheid voor personen met 
beperkte mobiliteit,…) - per sociale bubbel 
(max. 4 personen)  

Het Huis van de Vrouw
Josaphatstraat 253, 
1030 Schaarbeek

Access & Go

Vertrek naar het Huis van de 
Vrouw. Inschrijven om het 
roadbook te verkrijgen via e-mail: 
handicap@schaerbeek.be
Mogelijkheid om de tas op te halen 
om de cursus te maken in het 
Maison des Femmes van 9 maart 
tot 19 maart van 9.30  tot 12.00 
en van 14.00 tot 16.30  (zondag 
gesloten) of op aanvraag via e-mail 
(handicap@schaerbeek.be).

Dinsdag 9/03 
om 21:00 

#1 “Een blik in het hoofd van Sahin”, 
een dove vrouw die weigert te zwijgen.(FR)

LIEN ZOOM
ID : 837 4740 8190
CODE : 975612

Coördinatie kabinet 
gelijke kansen

Woensdag 10/03
van 19:00 tot 21:00

online conferentie over de diversiteit
van de romagemeenschappen

LIEN ZOOM
ID : 894 3836 4560
CODE : 601337

Stéphania bosnjak

Conferentie gecoördineerd door 
Stéphania Bosnjak in aanwezigheid 
van Biser Aleko, Elio Germani en 
Rachid Gerbaoui.

https://us02web.zoom.us/j/83747408190?pwd=cmNEMVVOZGZobFFULzIxbWpocklyQT09
http://Lien ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/89438364560?pwd=cG5NdmdmZDltb3VqNmo0bzBpbTdKZz09


DATUM / TIJD ACTION/ACTIVITEIT LOCATIE /ZOOM ORGANISATOR OPMERKINGEN

Donderdag 11/03
om 19:00

WORKSHOP: «RACISME UITGELEGD AAN 
KINDEREN» - Uiteenzetting, impact en 
preventie door Mireille-Tsheusi Robert

ZOOM LINK
ID : 878 9375 2014
CODE : 458312 

BAMKO-CRAN
Inschrijving: 
ashaiso.bamko@gmail.com

Donderdag 11/03
om 21:00

#2 “Een blik in het hoofd van Kirsten”, een 
trans vrouw die niet op Beyoncé wil lijken. 
(FR)

ZOOM LINK
ID : 861 3107 0042
CODE : 996517

Coördinatie kabinet
gelijke kansen

Vrijdag 12/03
om 19:00

Panelgesprek: Activisme en Feminisme -
Ze verzetten zich!

Ontmoeting met de twee 
documentairemaaksters en 
vertegenwoordigers van feministische 
verenigingen 

Via de website: ellestournent-
damesdraaien.org/same-festival 
en Facebook Live www.
facebook.com/elles.tournent/) 

Festival elles tournent/
dames draaien

Zaterdag 13/03 
ACCESS & GO Permanentie 

in het Huis van de Vrouw 
Inclusieve wandeling Zie supra Vzw Access & Go

Registratie om het roadbook
te krijgen via:
handicap@schaerbeek.be

Zaterdag 13/03 
van 11:00 tot 17:00 

«BOK te voet». tijdens een duowandeling 
kennis en ervaringen delen die voor een 
rechtvaardigere samenleving zorgen - 
Josafat park

Josaphat Park (op de kruising 
tussen de kiosk en de eerste 
vijver)

Vzw bodies of knowledge
Reserveringen via de website: 
www.bodiesofknowledge.be

Zondag 14/03
om 21:00

#3 “Een blik in het hoofd van Sara Lou”, een 
onderneemster die populaire is op YouTube 
en voor wie vooroordelen ongelegen komen. 
(FR)

ZOOM LINK
ID : 882 4359 3761
CODE : 734943

Coördinatie kabinet
gelijke kansen

Maandag 15/03
van 18:00 tot 20:00

Analyse van het beeld dat de media geven 
van politiegeweld 

ZOOM LINK
ID : 846 3192 1118
CODE : 054783

ZIN TV
Inschrijvingen voor de workshop: 
schrijf naar Sarah Bahja 
sarah@zintv.org 

https://us02web.zoom.us/j/87893752014?pwd=bThHZ0xhODYwdThQWGVHNmtESUVsQT09 
https://us02web.zoom.us/j/86131070042?pwd=Y1ZLcDVwT0h1VWFkSHIrZEw0NFM0dz09
https://us02web.zoom.us/j/88243593761?pwd=TE9jSjBRbkpUa0MwYnZqZmQzL1I1dz09
https://us02web.zoom.us/j/84631921118?pwd=NDZQQ2dlVDhKb0pvMXEvSWJFNVNMdz09


DATUM / TIJD ACTION/ACTIVITEIT LOCATIE /ZOOM ORGANISATOR OPMERKINGEN

Dinsdag 16/03
om 21:00

#4 “Een blik in het hoofd van Aïda”, een 
Afrofeministische queer, die het patriarchaat 
en racisme een schop onder de kont geeft 
en af en toe een dutje probeert te doen. (FR)

ZOOM LINK
ID : 882 8336 4755
CODE : 579400

Coördinatie kabinet
gelijke kansen

Donderdag 18/03
om 19:00

Online workshop: Het antiracistisch lexicon 
– de grammatica van de afro-belgische 
militanten 

ZOOM LINK
ID : 899 8920 2968
CODE : 867307

BAMKO-CRAN
Inschrijving: 
ashaiso.bamko@gmail.com

Donderdag 18/03
om 21:00

#5 “Een blik in het hoofd van Sarah”, 
een kunstenares die geen armen heeft, 
maar conventionele wijsheid opveegt. (FR)

ZOOM LINK
ID : 899 5385 4063
CODE : 671944

Coördinatie kabinet
gelijke kansen

Vrijdag 19/03
om 19:00

Video over het project «verbaal steekspel» 
en debat - jonge schaerbeekers & politie zone 
brussel noord

ZOOM LINK
ID : 817 8297 4900
CODE  : 164959

Vzw les ambassadeurs 
d’expression citoyenne, 
in samenwerking met het 
Cultureel centrum van 
schaarbeek

Zaterdag 20/03
van 11:00 tot 17:00 

«BOK te voet». tijdens een duowandeling 
kennis en ervaring delen die voor een 
rechtvaardiger samenleving zorgen - 
Josafat park

Josaphat Park (op de kruising 
tussen de kiosk en de eerste 
vijver)

Vzw bodies of knowledge
Via de website 
www.bodiesofknowledge.be

Zaterdag 20/03
van 20:00 tot 1:00 

S.A.M.E. party festival! online
ZOOM LINK
ID : 835 8446 4210
CODE : 008883

Mon Q ta praline

Zondag  21/03 INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME

https://us02web.zoom.us/j/88283364755?pwd=WGdvaTNMYjN3cmo5RlBPMFpKdXlTUT09
https://us02web.zoom.us/j/89989202968?pwd=TGFMNUxnWmZxaU9CQ2JORzVha09yZz09
https://us02web.zoom.us/j/89953854063?pwd=QlBLSDJ1S3NwM1lNRmFBYi9vY2xhZz09
https://us02web.zoom.us/j/81782974900?pwd=VTdUNlB6M3VBc0Ntak1BditMV2Z6UT09
https://us02web.zoom.us/j/83584464210?pwd=dGJqSHdnNjNEQ25QbEQxLzhrbmNGdz09

