
Boeiende filmavond op Internationale 
Vrouwendag 8 maart 2018

inspirerende filmavond in het kader van Internationale Vrouwendag. Het thema 
van dit jaar is Gelijkwaardigheid, dus kozen wij de film Queen of Katwe, een 
boeiende film die helemaal bij dit thema past.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan Stichting Odanadi. Op de 
andere zijde van deze folder wordt dit doel toegelicht.

Phiona Mutesi is een jonge, analfabete vrouw die opgroeide in Uganda. Ze was 
voorbestemd tot het leven dat haar dorpsgenoten leefden: in armoede. Tot ze een 
schaakbord tegenkwam. Al op haar elfde was ze nationaal schaakkampioen, en op 
haar vijftiende won ze tegen alle verwachtingen in het belangrijkste 
jeugdschaakkampioenschap van Afrika. Haar overwinning gaf Phiona de kans deel 
te nemen aan de Schaakolympiade in Rusland, een toernooi waar eerder 
grootheden als Garry Kasparov en Bobby Fischer aan deelnamen. En ze heeft nog 
een lange toekomst voor zich…

The Queen of Katwe is Phiona’s bijzondere en inspirerende levensverhaal: van 
haar jeugd in een sloppenwijk in Uganda, de uitdagingen waar ze voor stond in 
haar nog jonge leven, de veel te vroege dood van haar vader, en vooral haar 
aangeboren talent voor het schaakspel dat haar een nieuwe kans in het leven 
heeft geschonken.
Klik hier voor de trailer.

Datum: donderdag 8 maart 2018

Locatie: Theater Twee Hondjes, Opzoomerlaan 106, 3221AP, 
Hellevoetsluis. 

Tijdstip: 19.30uur - inloop met koffie/thee en koek
20.00uur - woordje van de voorzitter over het doel
20.15uur - start film
na afloop drankje met bittergarnituur

Kaarten: € 15,- p.p.

Aanmelden: Bestel de kaarten voor deze avond via de theaterkassa van 
Theater Twee Hondjes op www.theatertweehondjes.nl.

Soroptimistclub Voorne-Putten/Rozenburg organiseert ook dit jaar weer een 

http://youtu.be/eEsz6o50wrY


Het doel: Stichting Odanadi

Sinds 1993 heeft de organisatie Odanadi bijna 4000 vrouwen en kinderen gered 
van verschillende vormen van geweld en hen een kans geboden op een toekomst. 
Odanadi betekent een “maatje” in het Nederlands.

De stichting Odanadi NL werft fondsen voor deze erkende non-profit organisatie 
in India. Odanadi strijdt via reddingsacties, opvang en preventie-activiteiten tegen 
allerlei vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen met een speciale focus op 
mensenhandel. 

Tijdens de filmavond op 8 maart zal de Rotterdamse Soesma Radja aanwezig zijn. 
Zij schreef het boek Madam is not good, een verhaal over haar ontmoeting met 
Renuka, een Indiaas meisje dat verhandeld is en wordt uitgebuit. Met behulp van 
Stichting Odanadi wordt Renuka via een gevaarlijke reddingsactie uit handen van 
haar uitbuiters bevrijd. 

Internationale Vrouwendag 

Thema 2018:  Gelijkwaardigheid   -  #wijzijngelijkwaardig
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat 
mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke 
verklaring niet altijd voldoende te zijn. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld. Toch zijn vrouwen en meisjes 
vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen.

Gelijkwaardigheid wordt in de Sustainable Development Goals omschreven in het 
vijfde doel. Hierin staat beschreven dat vrouwen en mannen gelijke rechten 
moeten hebben op het gebied van  onderwijs, gezondheid en werk. Tevens streeft 
dit doel naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke 
en economische besluitvorming. 
Meer informatie op: www.internationale-vrouwendag.nl.

Soroptimist International

Soroptimistclub Voorne-Putten/Rozenburg maakt onderdeel uit van de 
wereldwijde serviceorganisatie Soroptimist International. Deze organisatie is 
alleen toegankelijk voor werkende vrouwen en bestaat al sinds 1912. Soroptimist 
International heeft zich ten doel gesteld projecten te ontwikkelen en te steunen 
die het maatschappelijk belang dienen, waarbij vooral wordt gekeken naar de 
verbetering van de positie van de vrouw en het kind.  
Meer informatie over het Soroptimisme: www.soroptimist.nl


