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Haar verhaal vertelt . . .
Verhalen uit en over de levens van kwetsbare meisjes en vrouwen
in moeilĳke omstandigheden

Lezing door Els Remijn
In het kader van Orange the World, de wereldwijde campagne om geweld
tegen vrouwen te bestrijden, organiseert Soroptimistclub Mosaïk-Limburg een
lezing rond dit thema in Foroxity Filmarena Roermond.

De lezing wordt verzorgd door Els Remijn. Zij vertelt uit eigen ervaringen het
verhaal van meisjes en vrouwen in kwetsbare posities in conflictgebieden en
ontwikkelingslanden. Zij vertelt over bijvoorbeeld Pakistan en Ethiopië, twee
landen waar ze heeft gewoond en gewerkt voor onder andere de vluchtelingen-
organisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Ze gaat in op haar beweegredenen
om zich in deze deze landen in te zetten voor deze doelgroepen. Wat kom je zoal
tegen in de praktijk? Hoe moeilijk is het om daadwerkelijk iets te bereiken? Ze
vertelt ook over lichtpuntjes, oplossingen en hoe je het verschil kunt maken in individuele
levens van meisjes en vrouwen. Dit alles gezien in het licht van internationale
ontwikkelingen en levensverhalen uit het veld. In haar verhaal werkt ze toe naar de
documentaire waarin zĳ het verhaal vertelt van een Pakistaans meisje uit een conservatief
bergdorp in het Noorden van Pakistan dat inzet op een topsport ski carrière in plaats van
uithuwelĳking op jonge leeftĳd, iets wat volgens de sociale normen en lokale
tradities gebruikelĳk is in haar gemeenschap.



FOROXITY FILMARENA Roermond
Ontvangst 10.30 uur, einde12.15uur
Kaarten zijn verkrijgbaar voor €20 (incl.koffie en lekkernij)
via www.foroxity.nl
De opbrengst is ten bate van het UN Trustfund, bestemd voor
een project dat een einde moet maken aan seksueel geweld in
Sierra Leone.

Voor meer informatie over deze lezing, Orange the World of het
project van het UN Trustfund: mosaiklimburg@soroptimist.nl

Kĳk ook op: www.soroptimist.nl/mosaik-limburg/ en www.orangetheworld.nl

Over Els Remĳn
Els Remĳn studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte zĳ
voor verschillende humanitaire en ontwikkelingsorganisaties vanuit haar toewĳding en passie voor
themaʼs als vluchtelingen, de positie van vrouwen, meisjes, onderwĳs en ondernemerschap voor
kwetsbare groepen.
Ze heeft gewerkt voor onder andere de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de International
Rescue Committee (IRC) en de IKEA Foundation in Nederland, Pakistan, Ethiopië en Rusland.
In toenemende mate is zĳ bezig om deze ervaring in te zetten om de verhalen van jongeren en
vrouwen in beeld te brengen door middel van film en fotografie. Op die manier geeft zĳ een stem
aan mensen die anders niet snel worden gehoord.

QR-code van het coronavaccinatiebewĳs of negatief testresultaat wordt bĳ binnenkomst gescand


