
Update clubs Orange the World – October 2021 
 
Lieve vrouwen, 
 
De voorbereidingen op de Orange the World campagne zijn weer in volle gang. Over een 
maandje is het alweer zo ver! Het is geweldig om te horen wat er door het hele land 
georganiseerd wordt. Samen gaan we er weer een prachtige campagne van maken, met nog 
meer bereik dan vorig jaar. Hieronder alle nieuwe informatie, materialen en deadlines voor 
de campagne.  
 
Inhoud 

• Google Drive 

• Gemeenten en provincies 

• Orange Pins 

• Tony’s Chocolonely Orange the World repen 

• Orange the World vlaggen 

• Orange the World posters 

• Orange the World bierviltjes 

• Communicatiematerialen 

• Lesmaterialen en andere initiatieven 

• Dansen op de Dam tegen geweld tegen vrouwen 

• Orange Challenge voor Sierra Leone 

• Speciale voetbalwedstrijd Telstar voor Orange the World 
 

De Google Drive 
Inmiddels welbekend is de Google Drive, waar we ook dit jaar allerlei materialen voor clubs 
op zetten. Toegang tot deze Drive kun je krijgen via deze link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1d2eobISUgRD-
7QTDHuXlAyHHTl4En7U1?usp=sharing  
 

Gemeenten en provincies 
Inmiddels hebben 150 gemeenten laten weten dat ze mee doen, en weten we van bijna alle 
provincies dat ze hebben toegezegd of bezig zijn met voorbereidingen. Ook Friesland is dit 
keer van de partij! Helaas heeft Noord-Brabant aangegeven dit jaar niet mee te willen doen. 
Daarmee zouden zij de enigen zijn, we hebben kans op een 12 uit 12 dit jaar. Mochten clubs 
in Brabant connecties hebben, dan zou het super zijn als de provincie alsnog iets doet, al is 
het maar een foto van Gedeputeerde Staten met de pin opgespeld op sociale media.  
 
Als je weet dat jouw gemeente wel mee doet, maar nog niet op de kaart staat, dan zou het 
fijn zijn als je de contactpersoon van de gemeente kunt aansporen om dit aan ons door te 
geven. De kaart wordt één keer per week bijgewerkt, meestal in het weekend.  
 
https://www.orangetheworld.nl/orange-the-world-2021-alle-gemeenten-die-gaan-
meedoen/ 
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Orange Pins 
Zoals toegelicht bij de webinar is de Orange Pin zoals in vorige 
jaren te krijgen als je 10 euro of meer doneert via het 
donatieformulier. De opbrengsten komen ten goede aan het 
Trust Fund to End Violence against Women, het enige 
wereldwijd opererende fonds voor actie tegen geweld tegen 
vrouwen. https://www.unwomen.nl/donatie-orange-trust-fund/ De Orange Pins kunnen 
gedurende de hele campagneperiode worden besteld, en gaan dezelfde dag of de dag erop 
op de post.  
 
Net als vorig jaar is er een aantal clubs dat de pin ook wil inzetten voor fondsenwerving, 
waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Deze clubs kunnen een hoeveelheid pins ontvangen 
voor de kostprijs van 2,50 per stuk. Als zij dan 10 euro per pin werven, kan de overige 7,50 
per pin na de campagne overgemaakt worden voor het Trust Fund. Neem hiervoor contact 
op met orange@unwomen.nl.  
 

Tony’s Chocolonely Orange the World repen 
De samenwerking met Tony’s Chocolonely is dit jaar voortgezet, 
met een nog mooiere themareep voor Orange the World. De 
gedachte achter de chocoladereep is dat het delen van één reep 
één gesprek over geweld tegen vrouwen oplevert, en ons 

daarmee één stap dichter bij het stoppen van geweld tegen vrouwen brengt. Tony’s doneert 
alle winst aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. De repen zijn verkrijgbaar in dozen 
van 30 stuks, voor €3,20 per reep (de normale winkelprijs). Het zou geweldig zijn als jullie (of 
nog beter, jullie gemeenten en lokale bedrijven) de repen willen inzetten als 
Sinterklaaskadootjes, kerstgeschenken, om te werven onder eigen netwerk, en wellicht om 
zelf op te eten.  
 
Soroptimistclub Almere heeft haar webshop ter beschikking gesteld voor de verkoop, en 
verzorgt de verzending. De repen zijn te bestellen via: 
https://www.orangetheworldalmere.nl/product/tony-chocolony/  
 
Als je voor 5 november bestelt, zijn de repen voor 25 november in huis!  
 

Orange the World vlaggen 
De Orange the World vlaggen kunnen ook nog steeds besteld 
worden. Het assortiment is uitgebreid met onder andere beach -
vlaggen, spandoeken en kioskvlaggen. De eerste druk vindt al deze 
week plaats. Ook daarna zijn de vlaggen nog te bestellen, maar dan 
worden ze op een andere wijze gedrukt en zijn ze iets duurder. Om te 
bestellen, ga naar: https://stuntvlaggen.nl/orange-the-world  
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Orange the World posters 
We krijgen veel vragen over de posters om mensen op te roepen 
#medestander te worden in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. 
Heel fijn als zoveel mogelijk clubs willen helpen om deze boodschap 
te verspreiden! Op de Drive staan zes standaard posters die door 
iedereen vrijelijk te gebruiken zijn. Hier worden in de komende 
weken nog een aantal posters van nationale ambassadeurs en 
influencers aan toegevoegd.  
 
Voor gemeenten geldt een tarief van €50,- als zij een op maat 
gemaakte poster met eigen logo en foto willen hebben. Voor clubs 

hebben we een gereduceerd tarief van €20,-. In sommige gemeenten wordt de wethouder 
of het hele B&W afgebeeld, in andere lokale influencers, heel mooi om te zien! Het ontwerp 
kan aangeleverd worden in een format naar keuze, waardoor deze af te drukken of te 
printen is, en ook op sociale media gebruikt kan worden.  
 
Een aangepast posterontwerp is te allen tijde aan te vragen, door een mailtje te sturen naar 
orange@unwomen.nl.  
 
 

Orange the World bierviltjes 
Nadat in de tweede webinar voor clubs het idee is geopperd om 
bierviltjes te laten maken is de reactie overweldigend geweest. 
Sommige clubs willen zelfs 2.000, 5.000 of zelfs 10.000 viltjes. De 
fabrikant van de bierviltjes heeft gratis in totaal 20.000 viltjes ter 
beschikking gesteld en we kunnen helaas niet aan alle vraag 
voldoen. We zullen ons best doen om de beschikbare viltjes dit jaar 
zo goed mogelijk te verdelen onder deelnemende clubs en 
organisaties die aangegeven hebben viltjes te willen 
ontvangen. Het zou geweldig zijn als sportkantines, horeca, studentenclubs en allerlei 
andere gelegenheden worden bedekt met Orange the World viltjes, zodat de campagne 
niemand kan ontgaan. 
 
Wil je viltjes voor je club en heb je dit nog niet doorgegeven? Mail dan snel naar 
a.vegter@unwomen.nl. Ze zijn kosteloos af te halen op 6 november bij de landelijke 
bijeenkomt van de Zonta’s in Amersfoort of de Soroptimisten in Veenendaal. Daarna 
verzending op verzoek, tegen verzendkosten.  
 

Communicatiematerialen 
 
Voorbeeldpersbericht 
Op veler verzoek is ook dit jaar een voorbeeldpersbericht gemaakt voor clubs en 
gemeenten. Deze is te vinden op de Google Drive. De tekst is vrijelijk aan te passen aan je 
lokale situatie. Wel heel graag alle drie onze organisaties overal blijven noemen, welke 
verdere tekst er ook gebruikt wordt, als we daar allemaal ons best voor doen komt dat vast 
goed.  
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Min of meer hetzelfde bericht wordt ook aan de gemeenten en provincies ter beschikking 
gesteld. Als je gemeente of provincie ook meedoet, goed om de communicatie met de pers 
met hen af te stemmen, en wellicht een gezamenlijk bericht uit te brengen.  
 
Voorbeeldpowerpoint 
We hebben dit jaar ook een voorbeeld-powerpoint presentatie gemaakt voor clubs. Deze 
kun je downloaden van de Drive, en dan aanpassen naar eigen inzicht, en slides over jouw 
club en jullie lokale acties toevoegen.  
 
Twibbon of kader, #OrangetheWorldNL 
Voor sociale media wordt er gewerkt aan een twibbon of sociale media kader dat iedereen 
kan gebruiken tijdens de campagne. Het ontwerp hiervoor is allang klaar, maar het proces 
om dit via facebook en instagram algemeen beschikbaar te maken is ingewikkeld. We laten 
het weten zodra het is gelukt, zodat iedereen haar profiel kan orangen! Nog heel even 
geduld dus. En wellicht ten overvloede: graag altijd #OrangetheWorldNL gebruiken bij alle 
uitingen op sociale media. Ook mooi als iedereen elkaar tagt in berichten, en de juiste tags 
voor de landelijke organisaties gebruikt. Op de Drive staat een handig overzicht van alle 
juiste tags en hashtags.  
 

Lesmaterialen en andere lokale initiatieven 
Een aantal clubs en organisaties heeft dit jaar lesmaterialen, waarvan sommige vrijelijk 
gebruikt kunnen worden door het hele land. Op de Drive is een map waarin lokale 
initiatieven en lesmaterialen kunnen worden gedeeld. Eén van deze initiatieven is de les 
over Orange the World die Soroptimistclubs Isalania Zwolle Kampen en De Bilt-Bilthoven 
samen ontwikkelen, en die alle clubs kunnen gebruiken. Meer daarover vind je op de Google 
Drive. Vanaf 10 november zal dit lesmateriaal voor klas 4 van Havo, VWO en VMBO 
beschikbaar zijn. De voorlopige naam is: ‘Let’s Orange the World: Wat kan jij doen tegen 
geweld tegen vrouwen en meisjes’. 

 

Kom naar de demonstratie:  

Dansen op de Dam tegen geweld tegen vrouwen! 
Als veel van de events lokaal op 25 november achter de rug zijn, 
hebben we nog een geweldig event waarmee we in heel 
Nederland aandacht hopen te genereren voor de strijd tegen 
geweld tegen vrouwen. Op zondag 28 november is iedereen 
vanaf 12.00 welkom op de Dam in Amsterdam om te 
demonstreren voor een betere aanpak van geweld tegen 
vrouwen. Dat doen we door te dansen, in een lange traditie van 
protesten tegen geweld wereldwijd in onder andere Afrika, 
Zuid-Amerika en Azie, waar vrouwen met dans hun ruimte 
claimen en hun hoop op een betere toekomst laten zien.  
 
Niemand minder dan Ruud de Wild, DJ bij Radio 2, en fervent #medestander in de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen, komt een uur muziek draaien op de Dam, en zal hier in de 
week ervoor ook uitgebreid aandacht aan besteden in zijn radioprogramma. Hij is de 



partner en medestander van Olcay Gülsen, survivor van geweld en ambassadeur van Orange 
the World in Nederland.  
 

Doe mee aan de Orange Challenge; een sponsorloop van precies 8,37 kilometer 
In de laatste webinar hebben velen van jullie al kennis kunnen maken met het project in 
Sierra Leone dat we dit jaar speciaal steunen. In Sierra Leone krijgt het overgrote deel van 
de vrouwen te maken met geweld en is femicide aan de orde van de dag. Ook daar hebben 
UN Women, de Soroptimistclub Sierra Leone en Zonta Sierra Leone de handen ineen 
geslagen om hier actie tegen te ondernemen. Heel fijn als jullie willen helpen om onze 
zusterorganisaties daar te steunen! 
 
Eén van de manieren waarop we dat doen is met de Orange 
Challenge. Ondersteund door UN Women gaat Hindolo Pokawa, 
een man die zijn leven wijdt aan het bestrijden van geweld tegen 
vrouwen, 837 kilometer lopen door de binnenlanden van Sierra 
Leone. Onderweg praat hij met iedereen die hij kan vinden en zet 
verandering van sociale normen, met name onder mannen, in 
gang; traditionele leiders, schooljongens, leraren en alle andere 
mannen in lokale gemeenschappen. Wij lopen virtueel 8,37 
kilometer met hem mee.  
 
Via de website https://orangetheworld.kentaa.nl/ kun je je gemakkelijk inschrijven, als team 
of als individu, om deel te nemen. Ergens in de 16 Dagen van Actie kun je dan (samen?) de 
tocht lopen, terwijl je op je telefoon kunt zien wat je virtuele wandeling in Sierra Leone is. Je 
laat je sponsoren door familie, vrienden, kennissen en collega’s, en alle opbrengst komt ten 
goede aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes in Sierra Leone. Als je je 
inschrijft, laat dit dan even weten via actie@unwomen.nl. Ook voor meer informatie en een 
toolkit over de Challenge kun je daar terecht. Mocht jouw club graag meer informatie 
willen, dan is iemand van ons geweldige Challenge team (Anna, Jasmijn, Marleen en 
Milan) graag bereid om online te komen vertellen! Hiervoor kun je ook naar 
actie@unwomen.nl mailen.  
 

Op de VIP tribune bij de speciale Orange the World wedstrijd van Telstar! 
Dit jaar hebben we ook een primeur; een voetbalwedstrijd die in teken van Orange the 
World staat. Telstar, die uitkomt in de Keukenkampioendivisie, speelt op 3 december om 
20.00 tegen VVV Venlo in een speciaal Orange the World tenue. Zij maken ook een officieel 
statement in de pers waarom ze dit doen. Er zijn 200 kaarten beschikbaar op VIP-tribune 
voor de gereduceerde prijs van €30. Daarvan gaat 10 euro per kaartje naar het Trust Fund to 
End Violence. Wil jij er ook bij zijn? Mail naar orangetheworld.nhz@gmail.com. 
 
 
Als je iets hebt om daarop te zetten, stuur dit dan naar jouw coördinator, Ineke 
Mastenbroek (Soroptimisten) of Martine Schilte (Zonta). We kunnen ook initiatieven 
promoten op de orangetheworld.nl website. Daarvoor geldt wel dat als er fondsen mee 
geworven worden, deze ten goede komen aan het Trust Fund of Sierra Leone.  
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Dat was het voor nu. Rest ons jullie heel veel succes en plezier te wensen met alle 
activiteiten door het hele land! 
 
Marije Cornelissen, UN Women Nederland 
Ineke Mastenbroek, Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao 
Martine Schilte, Zonta Nederland 
 
 
 
 
 
 


