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Bedenker 101 Kleurrijke Vrouwenlijst 

 

De Grote Finale Duizend en één Kracht met  

Eregast Prinses Maxima 

 

 

Vrijdag 9 december vond De Grote Finale, de slotmanifestatie van het programma 

Duizend en één Kracht, plaats. Het programma heeft de afgelopen jaren succesvol 

duizenden allochtone vrouwen maatschappelijk geactiveerd. Hiervoor is op lokaal 

niveau een breed scala aan projecten opgezet. De zes meest inspirerende projecten 

kregen tijdens De Grote Finale een aanmoedigingsprijs van het VSB Fonds. Met 600 

gasten was de manifestatie geheel volgeboekt. Prinses Máxima was eregast. 

 



 

Klik hier voor het hele artikel 

Gallery  

 

ZinaZina: magazine voor Marokkaanse vrouwen 

 

Op 16 december organiseert SMN-Vrouw 'De avond van de Marokkaanse vrouw' in 

het Concordia Theater te Den Haag. Op deze feestelijke bijeenkomst, met onder 

andere een boeiende paneldiscussie, zal SMN-Vrouw ook het gloednieuwe magazine 

ZINAZINA presenteren. 

 

De avond staat in het teken van de emancipatie van de Marokkaans-Nederlandse 
vrouw. Verschillen in denkwijze, gedrag en manier van leven worden uitgebreid met 

elkaar besproken. Maar één ding hebben we allemaal gemeen: Liefde. 
 

Het magazine ZINAZINA is een initiatief van SMN vrouwen en bevat verhalen en 

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2011/12/12/de_grote_finale_duizend_en_n_kracht/
http://gallery.me.com/ckamergorodski#100203&view=grid&bgcolor=black&sel=45


portretten van vrouwen en mannen die geleid door de liefde en de wil tot 
emancipatie hun leven op hun eigen manier zelfstandig vormgeven. 

Het is de bedoeling het magazine jaarlijks uit te geven, steeds gekoppeld aan een 
actueel thema. Belangstellenden kunnen ZINA ZINA vanaf 20 december bestellen via 

de website van SMN 

Datum: 16 december 2011 
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur 

Locatie: Concordia Theater, Hoge Zand 42, Den Haag. 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Wacht daarom niet te lang met aanmelden! 

 

Sneak Preview de Dance-Docu van Mouna 

Laroussie en Tamar Shahinian 

 

  

Uit nieuwsgierigheid hebben Mouna Laroussi en Tamar Shahinian, twee in 

Amsterdam gevestigde choreografen met wortels in de regio, artistiek antropologisch 

veldonderzoek gedaan naar de wereld van 21 vrouwen en het dragen van de Niqaab 

in Casablanca. Terwijl zij welkom werden geheten in gezellige huizen, voedsel 

deelden en heerlijke geuren roken, namen zij interviews af. Zij zullen binnenkort naar 

het Midden-Oosten vertrekken voor meer gesprekken met vrouwen die gehuld zijn in 

een Niqaab. Deze dames willen graag weten wie deze vrouwen zijn en de grote vraag: 

waarom kiezen deze vrouwen voor de Niqaab?  

http://www.smn.nl/agenda/150-homepagina/591-avond-van-de-marokkaanse-vrouw-2
http://www.smn.nl/agenda/150-homepagina/591-avond-van-de-marokkaanse-vrouw-2


 

Op 11 juni is de hele documentaire Sneak Preview te zien in Paradiso  

 

Op zoek naar een Midden-Oosten deskundige? 

 

Annemarie van Geel 

Annemarie van Geel (1981) is zelfstandig Midden-Oosten deskundige en heeft haar 
eigen trainings- en adviesbureau, Faraasha Middle East Training & Advisory. Ze 
woonde enkele jaren in verschillende landen in het Midden-Oosten en reisde 

uitvoerig door Arabische landen. Ze spreekt vloeiend Arabisch en beschikt over een 
brede kennis over de ontwikkelingen in de regio.In Nederland draagt Annemarie 

graag bij aan de discussie over het Midden-Oosten. Ze doet dit d.m.v. het geven van 
trainingen, lezingen, en advies op het gebied van het Midden-Oosten. Ook neemt 
Annemarie  deel aan debatten en paneldiscussies, en heeft daar brede ervaring 

mee.Annemarie van Geel richt zich met name op vrouwen in het Midden-Oosten, 
sociaal-politieke ontwikkelingen in de regio, Islam, en het Arabisch-Israëlisch 

conflict. Haar proefschrift gaat over gender segregatie in Saoedi-Arabië en Koeweit. 
Ze is regelmatig in Saoedi-Arabië en de rest van het Midden-Oosten te vinden. 

Annemarie van Geel is voor een lezing of panel te boeken via 
sprekersbureau ZijSpreekt. 

http://www.dancingontheedge.nl/agenda-english/sneak-preview
http://www.zijspreekt.nl/component/content/article/37-sprekers/333-annemarie-van-geel
http://www.zijspreekt.nl/contact


 

 

 

Nobelprijs voor de vrede 

 

Drie vrouwen die strijden tegen onrechtvaardigheid, dictaturen en seksueel geweld 
in Liberia en Jemen hebben zaterdag 10 december in de Noorse hoofdstad Oslo de 

Nobelprijs voor de vrede uitgereikt gekregen. 

De president van Liberia Ellen Johnson Sirleaf, haar landgenote Leymah Gbowee en 
de Jemenitische activiste Tawakkul Karman werden geprezen voor hun strijd voor 
'mensenrechten in het algemeen en voor gelijkheid voor vrouwen en voor vrede in 

het bijzonder'. 

Sirleaf 
De 72-jarige Sirleaf werd in 2005 als eerste vrouw in Afrika tot president gekozen 

werd. In 1997 deed ze al eens mee aan de verkiezingen, maar toen werd ze verslagen 
door de voormalige krijgsheer Charles Taylor. Acht jaar later was het wel raak. 
Bijgenaamd de IJzeren Dame verwierf Sirleaf een reputatie als hervormer en 

vredestichter. 

Gbowee 
Gbowee (39) strijdt sinds lange tijd voor vrouwenrechten en tegen verkrachtingen. Zij 
ging geregeld de straat op met een groep vrouwen, de 'vrouwen in het wit'. In 2003 

marcheerde Gbowee met enkele honderden vrouwelijke activisten door de 
hoofdstad Monrovia. Zij eisten de ontwapening van strijders die meisjes en vrouwen 

van alle leeftijden verkrachtten. Na een burgeroorlog van veertien jaar was er drie 
maanden eerder vrede gesloten, maar de verkrachtingen duurden voort. 



Karman 
Karman, journaliste en lid van de islamitische partij Islah, is de eerste Arabische 

vrouw die de Nobelprijs voor de vrede krijgt en met 32 jaar de jongste laureaat ooit. 
Zij is ook voorzitter van een mensenrechtenbeweging die de belangen van 

vrouwelijke journalisten behartigt. 

Filmpje uitreiking 

 

 

Ontwerpster Siham Tib lanceert sieradenlijn 

   

www.sihamtib.com  

 

..en speecht tijdens de Crystall Ball 2011in Oman 

 

http://nos.nl/video/321126-nobelprijs-voor-de-vrede-uitgereikt-aan-drie-vrouwen.html
http://www.sihamtib.com/
http://www.womensguildoman.com/


Ilham ‘Next Hair Guru’ Mestour doet het haar van topmodel 

Naomi Cambell 

 

Website  

 

 

 

 

http://www.ilhammestour.com/


Zanillya Farell wint de Grote Prijs van 

Nederland 

 

 

De jury noemde haar een ‘tot in de puntjes verzorgde vuurrode storm 

die je letterlijk en figuurlijk weg blaast’ 

 
' Iemand die ik altijd heb bewonderd is Lauren Hill. Ik vond haar in de tijd van de Fugees geweldig 

omdat ze gewoon zichzelf bleef. Sommige rapsters van tegenwoordig gedragen zich heel mannelijk. 
Andere rapsters zijn bekend omdat ze schaarsgekleed op de televisie verschijnen onder het mom van 

sex sells. Ik vind het niet nodig dat ze zo worden getoond. Het kan ook anders en dat wil ik ook 
bewijzen. Ik beschouw mezelf als een vrouwelijke rapper die een duidelijke stelling wil nemen. Door 

mijn energie en kracht zeggen sommige mensen wel eens tegen mij van: je komt best mannelijk over. 
Maar ik geloof dat ik op het podium een echte vrouw ben. ' 

Website 

 

http://zanillya.nl/home/


 

Leading Lady of the month 

Laila Lalami  

 

 

Laila Lalami is geboren en getogen in Marokko. Zij studeerde aan de  Universiteit 

Mohammed-V in Rabat, University College in Londen en de University of Southern 

California, waar ze een Ph.D. in de taalkunde haalde. Haar werk verscheen in de 

Boston Globe, de Los Angeles Times, The Nation, de New York Times, de Washington 

Post en elders. Ze is de ontvanger van een British Council Fellowship en een Fulbright 

Fellowship. Ze was genomineerd voor de Caine Prize for African Writing in 2006 en 

voor de National Book Critics 'Circle Nona Balakian Award in 2009. Zij is de auteur van 

de verhalenbundel Hoop en andere gevaarlijke verlangens en de roman Geheime 

Zoon. Haar werk is vertaald in tien talen.  

Ze is momenteel universitair hoofddocent creatief schrijven aan de Universiteit van 

Californië in Riverside. 

Website  

http://lailalalami.com/


Ken jij een Leading Lady die wij in onze nieuwsbrief kunnen noemen, mail dan naar 

kleurrijkelijst@live.nl En stuur deze nieuwsbrief door naar andere inspirerende 

dames!  

Aanmelden kan ook via kleurrijkelijst@live.nl 

 

Met kleurrijke groet! 

Raja Felgata 

 

www.mogador-productions.com  

mailto:kleurrijkelijst@live.nl
mailto:kleurrijkelijst@live.nl
http://www.mogador-productions.com/

