
‘Solidariteit - De Krachten Bundelen’ 

Datum: 12 maart 
Locatie: Ipse de Bruggen - De Ruimte (Mercuriusweg 1) 
Tijdstip: 15:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) 
Toegang: gratis, alle vrouwen en mannen zijn welkom 
Aanmelden: niet nodig 

Hoe ziet solidariteit er voor jou uit? Hoe zit het met onderlinge solidariteit? Gaat 
bewustwording vooraf aan solidariteit? Waarom zou je solidair zijn? 
 

Twee vrouwen en twee mannen vertellen in een 
panelgesprek hoe zij solidariteit ervaren (privé, 
op het werk/de studie, of in de samenleving). 
Vier mensen van verschillende leeftijden en 
achtergronden, die ons kennis laten maken met 
de verscheidenheid en overeenkomsten in hun 
ervaringen met het thema ‘solidariteit’ en wat je 
daarmee wel en niet kunt bereiken. Ze delen met 
ons wat solidariteit voor hen betekent, wanneer 
ze (gebrek aan) solidariteit hebben ervaren en 
wat dat met hen (en hun omgeving) deed. 

Zij vertellen wat hen inspireert om solidariteit in 
de praktijk te brengen en om (ondanks 
mogelijke tegenwerking) vol te houden. 

Lisanne Binnenmars, Hugo van der Heijden, 
Jeroen Kensmil, Svetlana de Vreede 

Daarna gaan we ieders creativiteit ‘los maken’ door middel van een workshop, waarin 
iedereen aan de slag gaat met de betekenis van ‘solidariteit’. Wat is het voor jou? Hoe geef jij 
hier uitdrukking aan? We nodigen je uit om door middel van je eigen creatie hierover het 
gesprek met een of meer anderen aan te gaan. 

Verschillende organisaties presenteren zich op een “informatie en voorlichtingsmarkt”. 
We sluiten af met drankjes en hapjes. Genoeg redenen om erbij te willen zijn! 

Doen jullie mee?  
Deel deze uitnodiging ook met mensen om je heen die het leuk zouden vinden om deel te 
nemen aan dit afsluitende evenement van Internationale Vrouwenweek Delft. 

Hopelijk zien we jullie de 12e en maken we er een inspirerende 
middag van! 

Organisatie: Vrouwen in Delft Platform o.l.v. Soroptimistclub Delft 
Fatma Şahin, Melanie Oderwald-Ruijsbroek, Tirza Drisi, Katelijne 
Heringa, Sabine Jähnichen Sherida Biswane, Wouke Lam 


