
Beste	  allen,	  	   	  

Eerst	  en	  vooral	  wil	  ik	  jullie	  welkom	  heten	  op	  de	  eerste	  activiteit	  van	  onze	  nieuwe	  socioculturele	  
vereninging	  Samen	  Voor.	  Vanavond	  zijn	  we	  samen	  voor	  vrouwendag.	  Maar	  wij	  hopen	  in	  de	  
toekomst	  een	  aantal	  activiteiten	  per	  jaar	  te	  organiseren	  waar	  we	  op	  deze	  manier	  samen	  
kunnen	  komen	  voor	  ook	  andere	  mensen,	  goede	  doelen,	  belangrijke	  thema’s	  en	  andere	  zaken	  
die	  het	  verdienen	  om	  in	  de	  aandacht	  te	  komen	  of	  die	  onze	  steun	  kunnen	  gebruiken.	  Wij,	  dat	  
zijn	  Mia,	  Viviane,	  Veria,	  Bodil,	  Brenda	  en	  mezelf.	  Samen	  Voor	  is	  een	  vereniging	  die	  mensen	  in	  
en	  rond	  Hoeilaart	  opnieuw	  wil	  samen	  brengen,	  om	  elkaar	  beter	  te	  leren	  kennen	  door	  elkaar	  te	  
ontmoeten	  rond	  thema’s	  die	  ons	  binden.	  En	  dit	  altijd	  in	  een	  ontspannen	  en	  open	  sfeer	  waar	  we	  
het	  aangename	  aan	  het	  praktische	  koppelen.	  Vanavond	  doen	  we	  het	  met	  muziek,	  een	  hapje	  en	  
een	  tapje,	  maar	  we	  denken	  zeker	  ook	  aan	  barbeques,	  een	  feestje	  of	  andere	  leuke	  ideeën.	  En	  
voor	  die	  ideeën	  rekenen	  we	  ook	  op	  jullie.	  Samen	  Voor	  is	  namelijk	  een	  horizontale	  beweging	  en	  
staat	  open	  voor	  iedereen	  om	  ideeën	  aan	  te	  brengen	  en	  zaken	  te	  organiseren.	  Samen	  Voor	  
bestaat	  immers	  uit	  een	  kerngroep,	  die	  open	  staat	  om	  samen	  met	  wie	  dat	  wil	  activiteiten	  op	  
poten	  te	  zetten	  om	  mensen	  samen	  te	  brengen.	  Samen	  Voor	  Kinderen,	  Samen	  Voor	  Solidariteit,	  
Samen	  Voor	  Leefbaar	  wonen	  in	  Hoeilaart,	  het	  zijn	  maar	  een	  paar	  voorbeelden	  van	  ideeën	  waar	  
wij	  over	  nadenken,	  maar	  jullie	  denken	  misschien	  aan	  andere	  zaken	  die	  de	  moeite	  zijn	  om	  
samen	  voor	  te	  komen.	  Aarzel	  dan	  zeker	  niet	  om	  ons	  erover	  aan	  te	  spreken.	  Samen	  Voor	  staat	  
immers	  open	  voor	  alle	  Hoeilanders,	  van	  welke	  leeftijd,	  achtergrond	  of	  politieke	  voorkeur	  ook	  .	  
Bij	  Mia,	  Viviane,	  Veria,	  Bodil,	  Brenda	  en	  mezelf	  kunnen	  jullie	  altijd	  terecht	  met	  jullie	  ideeën.	  

Terug	  naar	  vanavond	  zoals	  u	  ziet	  met	  gele	  versieringen	  zoals	  de	  lente	  kleur,	  en	  met	  mimosa	  
bloempjes,	  het	  symbool	  van	  de	  Dag	  van	  de	  vrouw	  in	  Italië.	  	  Ja,	  als	  eerste	  editie	  van	  Samen	  Voor	  
leek	  Samen	  voor	  Vrouwendag	  ons	  een	  perfect	  voorbeeld	  van	  wat	  we	  met	  deze	  vereniging	  
willen	  doen.	  Vanavond	  willen	  we	  ook	  de	  vrouwen	  uit	  Hoeilaart	  in	  de	  kijker	  zetten.	  Maar	  al	  te	  
vaak	  wordt	  gedaan	  alsof	  vrouwenrechten	  verwezenlijkt	  zijn.	  Terwijl	  er	  uiteraard	  al	  een	  hele	  weg	  
afgelegd	  is,	  blijft	  het	  belangrijk	  om	  elk	  jaar	  opnieuw	  de	  aandacht	  te	  richten	  op	  de	  ongelijkheid	  
tussen	  man	  en	  vrouw	  die	  er	  nog	  altijd	  is.	  En	  deze	  ongelijkheid	  treft	  niet	  enkel	  bepaalde	  niet-‐
Westerse	  culturen,	  maar	  ook	  de	  onze.	  Ik	  zou	  jullie	  4	  redenen	  willen	  meegeven	  waarom	  het	  ook	  
vandaag	  hier	  bij	  ons	  belangrijk	  is	  om	  een	  vrouwendag	  te	  hebben,	  met	  een	  aantal	  cijfers	  die	  
verzameld	  werden	  door	  Knack.	  	  

1. 16	  procent	  is	  het	  gemiddelde	  verschil	  tussen	  het	  uurloon	  van	  een	  man	  en	  een	  vrouw	  in	  
de	  Europese	  Unie.	  In	  België	  bedraagt	  het	  verschil	  7	  procent,	  wat	  een	  vooruitgang	  is	  
tegenover	  2011.	  Vrouwen	  doen	  bovendien	  66	  procent	  van	  al	  het	  werk,	  maar	  verdienen	  
slechts	  10	  procent	  van	  het	  wereldinkomen.	  



2. In	  Europa	  werd	  al	  een	  derde	  van	  de	  vrouwen	  het	  slachtoffer	  van	  geweld,	  al	  dan	  niet	  in	  
seksueel.	  Eén	  op	  vijf	  vrouwen	  werd	  tegen	  haar	  zin	  betast	  op	  het	  werk	  en	  vijf	  procent	  
was	  het	  slachtoffer	  van	  een	  verkrachting.	  

3. Niettegenstaande	  vrouwen	  steeds	  vaker	  een	  diploma	  halen	  (bijna	  60	  procent	  van	  de	  
universitaire	  diploma's	  in	  Europa),	  zijn	  ze	  nog	  altijd	  afwezig	  in	  functies	  met	  een	  grote	  
verantwoordelijkheid.	  In	  de	  grootste	  beursgenoteerde	  Belgische	  bedrijven	  wordt	  slechts	  
11	  procent	  van	  de	  zetels	  in	  de	  raad	  van	  bestuur	  ingenomen	  door	  een	  vrouw.	  

4. Vrouwen	  stoten	  niet	  snel	  door	  naar	  de	  hoogste	  rangen	  van	  de	  besluitvorming.	  Van	  alle	  
regeringsleiders	  op	  de	  wereld	  is	  slechts	  5	  procent	  een	  vrouw.	  Wereldwijd	  werd	  in	  2013	  
slechts	  één	  op	  vijf	  parlementaire	  zetels	  ingenomen	  door	  een	  vrouw,	  wat	  neerkomt	  op	  
een	  schamele	  21	  procent.	  Toch	  een	  klein	  lichtpuntje:	  vijftien	  jaar	  geleden,	  was	  slecht	  13	  
procent	  van	  de	  parlementairen	  een	  vrouw.	  

	  

In	  1913	  werd	  8	  maart	  wereldwijd	  uitgeroepen	  tot	  Dag	  van	  de	  Vrouw.	  Sinds	  meer	  dan	  een	  
anderhalve	  eeuw	  nu	  streeft	  de	  vrouw	  naar	  respect	  en	  gelijkheid,	  naar	  emancipatie	  en	  
rechtvaardigheid.	  Zolang	  vrouwen	  niet	  kunnen	  rekenen	  op	  dezelfde	  kansen	  en	  mogelijkheden	  
dan	  mannen	  is	  er	  nog	  veel	  werk	  voor	  de	  boeg.	  Daarom	  moeten	  wij	  ook	  hier	  in	  het	  Westen,	  
waar	  reeds	  vele	  rechten	  verworven	  zijn	  maar	  toch	  nog	  duidelijke	  verschillen	  bestaan,	  de	  
vrouwen	  van	  de	  hele	  wereld	  steunen	  in	  hun	  dagelijkse	  strijd	  naar	  erkenning.	  

In	  verscheidene	  landen	  is	  8	  maart	  een	  officiële	  feestdag	  geworden.	  Met	  deze	  avond	  hopen	  we	  
ook	  de	  vrouwen,	  jong	  en	  oud,	  in	  Hoeilaart	  een	  feestelijke	  avond	  te	  bezorgen.	  Ik	  wens	  jullie	  
hierbij	  alvast	  veel	  plezier	  en	  hoop	  jullie	  in	  de	  toekomst	  nog	  te	  mogen	  ontmoeten	  op	  een	  van	  
onze	  activiteiten.	  	  

	  

Met	  dank	  aan	  onze	  dames-‐partners	  die	  ons	  steunden	  bij	  dit	  eerste	  event	  :	  Mimi’s	  Optiek,	  
Hopsakee,	  Kapsalon	  New	  Look,	  Juwelen	  Dekock,	  Café	  “t	  Boske,	  Lea	  Gournon,	  Pralido,	  Café	  ’t	  
Nieuw	  Betenland,	  Café	  Kleine	  Doender,	  Shop	  St	  Robert,	  Coiffure	  Carine,	  Verzekeringen	  E	  &	  W	  
Laureys,	  Pimpernel	  

	  

	  

Veel	  plezier!	  

Marie-‐Paule	  Bockstal	  


