
  

 
 

Orange your City / Orange the World 
25 november – 10 december 

 
Belgische gebouwen kleuren oranje in het kader van de campagne 

Zonta en Soroptimist International say NO to violence against women 
 
 

Gezamenlijk persbericht 25 november 2017 
 
Van 25 november tot 10 december kleuren een aantal officiële Belgische gebouwen, plaatsen 

en monumenten oranje. Hiermee vragen Belgische Zonta en Soroptimist clubs aandacht voor 

hun campagne “Say NO to violence against women”.  

Zonta International is een wereldorganisatie met meer dan 30.000 vrouwelijke leden, met als 

voornaamste doel de status van vrouwen en meisjes te verbeteren : de Belgische clubs dragen 

het Zonta motto Empowering women hoog in hun vaandel! 

Soroptimisten zijn professioneel actieve vrouwen die samenwerken om het leven en de status 

van vrouwen en meisjes te verbeteren door middel van onderwijs, empowerment en het 

bieden van kansen. Vandaag zijn we een sterke internationale NGO die krachtige en effectieve 

spreekbuizen zijn van en voor vrouwen- en meisjesrechten onder het motto ‘a global voice for 

women – we stand up for women’. 

 

 
 

 



Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van 

mensenrechten op wereldvlak.  

Orange De sensibiliseringscampagne met als doel een einde te maken aan het geweld tegen 

vrouwen en meisjes, is een initiatief van de Verenigde Naties die in 1991 de ’16 days of 

Activism Against Gender-Based Violence’ lanceerde. Alle vrouwenverenigingen in de wereld 

werden opgeroepen om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysisch, mentaal en 

seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.  

De kick-off van deze 16 daagse campagne werd gegeven op 25 november in het kader van 

Internationale Dag tegen Geweld en eindigt op 10 december op de Internationale dag voor de 

Mensenrechten. Tijdens de wereldwijde “Orange the World” campagne worden wereldwijd 

bekende gebouwen of andere ‘landmarks’ oranje uitgelicht. Als partner van de United Nations 

willen Zonta en Soroptimist hun schouders zetten onder dit project en zich engageren om 

hiervoor in België een breed draagvlak te creëren. 

"Break the silence. When you witness violence against women and girls, do not sit back. Act." 
Ban Ki-moon, former Secretary-General 

 

Dit jaar werken de Belgische Zonta en Soroptimist clubs samen om de 

sensibiliseringscampagne ‘Say NO to violence against women’ meer aandacht te geven. Samen 

slagen zij erin om van 25 november tot 10 december over het ganse land opvallende, 

belangrijke gebouwen en monumenten oranje te laten kleuren.  

Zaterdag 25 november kwamen Soroptimisten en Zontians over héél België naar buiten met 

diverse lokale acties om mensen te informeren en te sensibiliseren rond dit thema. 

Griet De Prycker, District 27 Governor Zonta International en lid van Zonta club Ieper, is 

bijzonder tevreden over de positieve respons die Zonta voor deze eerste actie heeft 

ontvangen: “ Wij zijn ervan overtuigd dat er nog een lange weg af te leggen is vooraleer het 

geweld tegen vrouwen overal ter wereld ophoudt, maar dankzij de medewerking van diverse 

lokale instanties krijgt de actie “Zonta says NO to violence against women” nu ook in België 

een platform aangeboden. Dat is een ideale basis voor de verdere uitbouw van onze 

campagnes waarmee we een heel brede doelgroep willen sensibiliseren. 

Claire Hublet, voorzitter Soroptimist International België, heeft 25 november bepaald als één 

van de 4 actiedagen waarrond Soroptimisten in België sensibiliseren en actie voeren: “Ik ben 

zeer trots op de clubs. Sinds 2012 maken wij als Soroptimisten het thema ‘Say NO to violence 

against women and girls’ bespreekbaar in onze omgeving, voeren wij massaal actie en geven 

wij ‘vrouwen een stem’. Elk jaar sluiten meer clubs aan en zie ik meer en meer oranje in het 

straatbeeld, wat erop wijst dat ‘onze stem voor vrouwen’ steeds breder wordt uitgedragen en 

luider wordt gehoord. Daarom vind ik het ook belangrijk dat wij dit jaar de krachten bundelen 

met Zonta.” 



 
 
Voor meer informatie:  
 
www.zonta.org  
www.zontasaysno.com  
www.soroptimist.be 
 
Persverantwoordelijken  
Zonta: Martine Baetslé – martinebaetsle@gmail.com – 0472/675439  
Soroptimist: Annemie Vandenstorme – avandenstorme@hotmail.com – 0494/57 37 92 
 

Een niet limitatieve lijst van steden en gebouwen die vanaf 25 november in het oranje getooid 

zijn en de bijhorende acties vindt u in bijlage.  
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