
September: recht op vrede en veiligheid

Deze maand sloten we aan bij de Vredesweek.  De Walk of 
Peace werd 21 september voor Vlaardingen en Schiedam 
gezamenlijk georganiseerd. Het was een stralende dag, 
perfect voor een mooie wandeling. De route startte in 
beide steden vanaf het stadhuis en na een paar kilometer 
troffen we elkaar op de stadsgrens. 

In Vlaardingen voerde de wandeling langs het 
Mensenrechtenmonument in het Oranjepark. We voerden 
daar actie voor de inheemse Tekoha Sauce gemeenschap 
in Paraguay die voor de tweede keer van hun grond 
verdreven dreigde te worden.

De wandeling eindigde bij het Volkstuincomplex Vijfsluizen
met een gezamenlijke vrijheidslunch en 

vredesmanifestatie met infokraampjes, demonstraties, zang en muziek. Op deze dag is de 
verbinding gelegd met LHBTI regenboogvlag en is de start gemaakt voor een prachtig 
kunstwerk “Regenboogstad Vlaardingen”. Vincent Bijlo hield een inspirerende toespraak 
waarin hij op zijn eigen onnavolgbare wijze misstanden indringend maar toch met humor 
aan de kaak stelde en opriep tot medemenselijkheid. Ook hier verzamelden we 
handtekeningen onder onze petitie voor de Tekoha Sauce gemeenschap en we waren met 
een kraam aanwezig. 

   



Oktober: recht om te mogen zijn wie je bent

Wanneer viel er voor jou iets te vieren? Dat was de centrale 
vraag op 11 oktober op de Coming Out Day. Een avond, die we 
samen met de gemeente Vlaardingen in Kade40 hebben 
georganiseerd. Niet echt de standaardvraag als je iemand 
tegenkomt, maar op deze avond wel. We stelden de vraag aan 
mensen, die “uit de kast gekomen” waren. Je kiest niet zelf voor
je geaardheid, maar toch wordt het door veel mensen nog niet 
als een gegeven erkend en regelmatig worden deze mensen 
daarom gediscrimineerd, gepest of onheus bejegend. Ondanks 
dat de aanwezigen elkaar veelal niet kenden voelde de 
omgeving vertrouwd en veilig.

 Rory Dickhoff (van de Kroepoekfabriek) verzorgde de 
interviews en deed de aftrap door zijn eigen verhaal te vertellen.  De ervaringen die hierna 
volgden bezorgden kippenvelmomenten, maar het eindigde toch met een viermoment. Om 
b.v. weer in goed contact te komen met je ouders of te horen te krijgen dat je toegelaten 
bent tot de behandeling om van geslacht te veranderen.  

De dames van LEF, zij geven les op scholen over seksuele diversiteit, vertelden deze avond 
over de presentatie die dag bij de politie. Ook hier is nog een wereld te winnen om 
gelijkwaardig behandeld te worden. 

Wethouder Jacky Silos was ook op de avond aanwezig en zij vroeg de aanwezigen waarmee 
de gemeente zou kunnen helpen om de acceptatie te verhogen. Eén van de wensen was dat 
in de uitgaanswereld op de gevel zichtbaar is dat iedereen welkom is. Zij vertelde dat er 
binnenkort een wedstrijd uitgeschreven zou worden om hier een ontwerp voor te bedenken.

We kijken terug op een bijzondere 
avond, die voor herhaling vatbaar is. Er is 
voor deze doelgroep nog veel te winnen.
   


