
S O R O P T I M I S T C L U B  H I L V E R S U M  
N I E U W S  &  A C T I E  

Op 8 maart aanstaande is het weer Internationale vrouwendag.
De dag waarop er extra aandacht is voor vrouwen, emancipatie &
vrouwenrechten. 
Als Club willen we daar graag ook extra aandacht aan schenken. 
Het thema van Internationale Vrouwendag dit jaar is Solidariteit. 
Niet alleen vrouwen voor vrouwen, maar ook mannen voor vrouwen. In
verbinding dragen we bij aan een betere positie voor meisjes & vrouwen. 
Dit verbindende element is een krachtig landelijk thema dit jaar.  
Meer weten over het 2022 thema & alle landelijke activiteiten rondom
Vrouwendag vind je hier: https://www.internationale-vrouwendag.nl

Wij als Club kunnen ook actief bijdragen; landelijk & lokaal! 
Hieronder lees je meer over wat we lokaal - voor de Vluchtheuvel - kunnen
betekenen.  Maar ook hoe we met kleine berichtjes gevluchte vrouwen een hart
onder de riem kunnen steken.  
Wie bij wil dragen, meld je aan bij ons! 

                                                                         Yolande & Marian

INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART 
Door: Yolande & Marian namens het Bestuur  

LIEVE SORORES,

https://www.internationale-vrouwendag.nl/


Laat deze vrouwen in de noodopvang weten dat je aan ze denkt, speciaal op 8
maart, internationale Vrouwendag.
Stichting Vluchtelingenwerk vraagt op deze dag extra aandacht voor vrouwen die op
dit moment, vaak samen met hun gezin, in de noodopvang verblijven. Noodopvang
is de meest uitgeklede vorm van opvang. Vluchtelingen slapen hier in een grote hal
of tent met honderden anderen. Ze hebben weinig tot geen privacy en de ruimtes
zijn erg gehorig waardoor mensen niet goed slapen. Er is nauwelijks geld om
persoonlijke spullen te kopen, zoals verzorgingsproducten, waar een grote behoefte
aan is, met name bij vrouwen en meisjes.

SCHRIJF EEN PERSOONLIJKE HARTEWENS   

Verzorgingspakketje met hartenwens voor vrouwen in de noodopvang
VluchtelingenWerk verrast vrouwen in de noodopvang op 8 maart met een
verzorgingspakketje met fijne (gesponsorde) producten, zoals gezichtsverzorging
van Noosh en shampoo, doucheschuim en sfeerlichtjes namens de Nationale
Postcode Loterij. 
Aan ieder pakketje voegen wij ook een kaartje toe. Jij kunt hieraan bijdragen
door een persoonlijke wens achter te laten om deze vrouwen een hart onder
de riem te steken. 
Doe ook mee en laat vrouwen in de noodopvang weten dat je aan ze denkt. Dat
maakt voor hen een wereld van verschil.

Hoe maak je zo'n persoonlijke boodschap voor een vrouw in de
noodopvang?   Klik hier !
je kan er meerdere uploaden. Vluchtelingenwerk doet de rest! 

VROUWEN IN NOODOPVANG & 8 MAART 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl?_gl=1*5eskgf*_ga*MTcwMzAwMzk5NC4xNjQ1MTg2OTEw*_ga_353DFXLQE3*MTY0NTE5MTU3NC4yLjAuMTY0NTE5MTU3NC4w&_ga=2.101659073.1794425400.1645186911-1703003994.1645186910


Al eerder hebben we mooie bijdragen geleverd aan de Vluchtheuvel op de Neuweg.
Onder andere het prachtige boekje van Hannie & Erna wordt dagelijks gebruikt. De
Sinterklaas, de spulletjes, het speelgoed en de moederdag cadeautjes zijn maar een
greep uit de dingen die we hebben gedaan. Weer zo'n mooi voorbeeld hoe we
duurzaam bijdragen en vrouwen in noodsituaties bijstaan als Zusters.

In het kader van Internationale Vrouwendag willen we dit jaar niet alleen bijdragen
aan de landelijke campagne, - in 'woord' met onze hartewensen- maar ook lokaal de  
'daad' bij het woord voegen. 

VERWENTASJES VOOR VROUWEN + HARTEWENS  

Onze Club gaat lokaal voor de vrouwen in de Vluchtheuvel Verwenpakketjes
samenstellen & hieraan een persoonlijke boodschap koppelen.
We kunnen allemaal  zelf iets toevoegen aan zo'n pakketje, maar we gaan ook op
zoek naar sponsoren die wellicht willen bijdragen. 
Meld je aan bij Yolande als je een steentje wilt bijdragen om de Verwenpakketjes
samen te stellen. 
Aan ieder pakketje voegen wij ook een kaartje toe. Jij kunt hieraan bijdragen door
een persoonlijke boodschap op een kaart te schrijven en in te leveren bij Yolande
of Marian. Hiermee steken we de vrouwen in Hilversum een hart onder de riem. 

Doe je actief mee aan deze lokale Actie voor de Vluchtheuvel?
Meld je dan hier aan bij Yolande!

VROUWEN IN DE VLUCHTHEUVEL  

mailto:hilversum@soroptimist.nl

