
Jaarverslag activiteiten 2020

Dialoog

De vrouwen dialooggroep kwam op 29 januari weer voor de eerste keer in het nieuwe jaar 
bij elkaar. We bespraken de studieavond die we in oktober hadden gehad van Daphne 
Clement over ‘Geweldloze communicatie’  en besloten dat we graag nog een extra avond 
hiermee willen doorgaan. 

Sahra vertelde dat er op 10 maart een voorstelling zou komen van het wijktheater 
Rotterdam-Zuid waarin zijzelf en haar dochter meespelen. Met enkele vrouwen zijn we daar 
naartoe geweest. Het was een mooie avond. Hierna stopten helaas onze avonden vanwege 
de corona regels. We hebben één keer een digitale meeting gehad, dat was erg fijn, maar de 
discussie die we hebben als we fysiek bij elkaar zijn ontbreekt dan. 

Geuzenmaand

Bibliotheek de Plataan en Platform Ander Vlaardingen organiseren elk jaar samen in de 
Geuzenmaand een activiteit in de bibliotheek. Dit jaar hadden we gekozen voor de reizende 
tentoonstelling “Palet van Verzet, moedige vrouwen toen en nu”. 
De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Simone Jacobs, waarin veertien 
vrouwen worden geportretteerd. Vijf daarvan zijn nog levende verzetsvrouwen uit de Tweede 
Wereldoorlog.

De vertellingen van negen andere vrouwen zijn van na de Tweede Wereldoorlog onder wie 
Hedy d’Ancona (feministisch politicus), Shirin Musa (oprichter Femmes for Freedom) en 
Mariëlle van Uitert (oorlogsfotograaf).



Op woensdagmiddag 4 maart werd de tentoonstelling geopend door wethouder Jacky Silos 
en Sahra Muse. Na afloop was er de gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen en was er 
een drankje en hapje. 

Op donderdagavond 12 maart werd in de bibliotheek een lezing gegeven door één van de 
geportretteerde vrouwen van de tentoonstelling, mevrouw Mariëlle van Uitert, 
oorlogsfotograaf. Het was een boeiende lezing en de bezoekers waren zeer onder de indruk 
van het verhaal.  
Die avond was al wel de spanning voelbaar over de invloed van corona op onze activiteiten 
en helaas werd de andere dag alles gesloten vanwege de lockdown. De tentoonstelling stond
er de hele maand maar vanwege de sluiting van de bibliotheek kon niemand deze bijzondere
tentoonstelling nog bekijken. 

Vredesweek

Kraanvogels
In de Vredesweek werden de scholen opgeroepen om met de kinderen kraanvogels te maken. Dit 
vond zeker gehoor en had een enorm resultaat. Honderden kraanvogels fleurden het oude V&D 
gebouw op.





Maandagavond 21 september
Met inachtneming van voldoende regels betreffende corona, konden we de geplande 
Vredesmaaltijd toch door laten gaan. We behandelden het thema ‘Vrede Verbindt 
Verschillen’. Een maaltijd met discussie waarbij genodigden uit verschillende 
maatschappelijke organisaties zoals de politie, het onderwijs, de gemeente en het 
bedrijfsleven hun visie konden geven op een stelling die wij voorlegden, via gespreksleider 
wethouder Bart de Leede. 
In een tijd van Black Lives Matters, waarin de problemen van mensen met een andere 
huidskleur centraal staat, wilden we verbinding zoeken met elkaar. Het initiatief werd zeer 
op prijs gesteld en er werd aangedrongen op een vervolg. In de pauze was er muziek van het
kwartet Mellow Mood.  

De maaltijd vond plaats in De Windwijzer, Schiedamseweg 9. 

Donderdagmiddag 24 september was er de jaarlijkse workshops in KADE40 voor leerlingen 
van de ISK-VOS.  Vier groepen van circa 15 leerlingen gingen aan het werk onder leiding van 
een gastdocent. 

Er waren vier workshops: 2x schilderen, 1x fotografie en 1 x dans.  
De docenten werkten allen met het thema: Vrede Verbindt Verschillen. 
Na afloop presenteerden de leerlingen hun werkstukken en vertelden daar iets over. 
Daarna was er voor de leerlingen een drankje en een hapje.  

De middag werd georganiseerd in samenwerking met KADE40.



Overleg

Onze gezamenlijke vergaderingen van Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk en Amnesty Vlaardingen 
konden vanwege de coronaregels helaas ook maar 2x plaats vinden dit jaar. 


