
Orange the 
World 2022

Wat is Orange the World?
Activiteiten Gouda en 
Waddinxveen

Orange the World is de wereldwijde campagne 
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
De campagne vindt ieder jaar plaats van 
25 november, de Internationale Dag tegen 
Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, 
de Internationale Mensenrechtendag.

25 november 
09:15 uur    Vlag hijsen Gouda door wethouder 

Anna van Popering
11:00 uur   Krijtactie straatintimidatie door jongeren
16:00 uur   Vlag hijsen Waddinxveen door wethouder 

Brigitte Leferink
18:55 uur    Aftelmoment oranje aanlichten zeven 

gebouwen (Markt Gouda)
19:00 uur    Uitzending rondetafelgesprek “Geweld 

achter de schermen” (TV Gouwestad)*
19:30 uur    Bierviltjesactie horeca door 

nachtburgemeester Nick en straatadvocaat 
Sharon

* De uitzending wordt t/m 4 december herhaald om 10/16/19/22 uur

28 november 
19:30 uur    Gratis Workshop zelfverdediging mmv 

Roy Korving (So What!)
20:00 uur    Collegetoer “Wat is er huiselijk aan 

huiselijk geweld?” mmv Olcay Gulsen 
en René Haring (Chocoladefabriek)

29 november 
19:00 uur    Expex ervaringscafé voor jongeren door 

Kernkracht (De Speelwinkel)

30 november 
19:30 uur   Gratis Workshop zelfverdediging mmv 

Roy Korving (So What!)
Gedurende de campagne videoboodschappen op social media, 
‘hand’ graffiti op plekken in de stad en activiteiten voor jongeren 
verzorgd door Kernkracht en Gro_up Jongerenwerk.

Orange the World 2022 
Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden 

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

‘vrouwenprobleem’. Ook voor de oplossingen werd gekeken naar 

 
Ik ben #medestander, jij ook? 

 

De #Medestander Pledge 
 
 
 
 
 

Geweld tegen vrouwen wereldwijd 
• 
• 
• 

Geweld tegen vrouwen in Nederland 
• 
• 
• 
• 

Ik ben 
#medestander 
Jij ook?

1 op de 3 vrouwen 
maakt geweld mee in haar leven

Iedereen kan iets doen om geweld
tegen vrouwen te stoppen. 

Ga naar www.orangetheworld.nl of scan 
de QR-code en kijk wat jij kunt doen.

Orange the 
World 2022

Gratis Workshop zelfverdediging 
voor meiden (max 20 deelnemers)

Datum: 28 en 30 november
Tijd: 19:30 - 20:30 uur
Locatie: So What!
Verzorgd door Roy Korving
Aanmelden via so-what.nl

Ervaringscafé
Het ervaringscafé is voor jongeren/jongvolwassenen 
tussen de 16 en 30 jaar. Waar je elkaar kan ontmoeten, 
ervaringen gedeeld kunnen worden of waar je samen 
spellen kan spelen.

Je bent wekelijks welkom: op dinsdagen van 15.00-
20.30u, in de Speelwinkel, Raam 60-62 in Gouda.

Op 29 november staat ons  avondprogramma in het 
teken van Orange the World. 

Mail voor meer info of aanmelden  
naar: expex@kernkracht.nl


