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Vrouwendag in het teken van kiezen voor werk
Thuis in Overdie viert week lang Internationale Vrouwendag
ALKMAAR - Wijkcentrum Thuis in Overdie staat van woensdag 1 tot woensdag 8
maart in het teken van Internationale Vrouwendag. Samen met Vrouwenkracht
Alkmaar organiseert het ontmoetingscentrum aan de Van Maerlantstraat 8-10 in
Alkmaar talloze activiteiten. Het centrale thema van de week is 'Kiezen voor werk'.
Houriya Abbou van
Vrouwenkracht Alkmaar en

Een thema waar Houriya Abbou van Vrouwenkracht Alkmaar vol voor gaat. "Het is
belangrijk dat vrouwen ontdekken dat ze hun keuzemogelijkheden vergroten met
werk. Ontdek dat je veel meer te kiezen hebt als je werken gaat."

Martine Raams van
Wijkcentrum Thuis in Overdie.
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De week begint woensdag 1 maart met de eerste training 'Kiezen voor werk' in de
huiskamer van het wijkcentrum. Belangrijk, omdat ook vrouwen actief kunnen
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Abbou: "Tijdens de training kunnen vrouwen van

elkaar leren wat werken voor hen betekent en brengt. Dat kan zowel betaald werk als een dienstverband op vrijwillige
basis zijn. Vrouwen kunnen door te werken economisch onafhankelijker worden. Voor veel vrouwen is dit een
bijzondere ervaring."

Certificaat

Woensdag 8 maart vindt de tweede training 'Kiezen voor werk' plaats, waarna deelnemers afsluitend een certificaat
van Educatie voor Vrouwen (EVA) uitgereikt krijgen in Filmhuis Alkmaar. Er is bewust gekozen voor een certificaat, legt
Houriya Abbou uit. "Als je werkt aan je zelfontwikkeling, dan mag je daarvoor beloond worden. Maar het certificaat is
natuurlijk niet het belangrijkste onderdeel van de activiteiten. Juist door bewustwording veranderen vrouwen en
doorbreken zij taboes of raken zij enthousiast om de stap naar werk te maken. Dat zijn belangrijke doelstellingen van
ons programma rondom Internationale Vrouwendag."

Vrouwenfeest

Om te tonen dat eigen initiatief loont, verzorgen de Maxima's de catering tijdens het Vrouwenfeest dat zaterdag 4
maart losbarst in het wijkcentrum. "De Maxima's zijn een voorbeeld van economisch zelfstandige vrouwen uit Overdie
en dus hebben we hen gevraagd om het eten te verzorgen tijdens het Vrouwenfeest", licht Abbou toe. Het
Vrouwenfeest vindt zaterdag 4 maart plaats van 19.00 tot 23.00 uur en is toegankelijk voor vrouwen en meisjes vanaf
13 jaar. Entree bedraagt 3,- euro.
Zie voor een volledig overzicht van de activiteiten plus aanvangstijden: www.vrouwenkrachtalkmaar.nl. Meer
informatie over wijkcentrum Thuis in Overdie is te vinden op: www.thuisinoverdie.nl.

