Kom jij ook?

Economische zelfstandigheid is voor vrouwen essentieel.
Het betekent vrijheid. Jouw leven vormgeven op de
wijze zoals jij dat wenst, omdat je onafhankelijk bent.
Het thema 75 jaar Vrijheid en Economische
Zelfstandigheid van vrouwen staat centraal op
8 maart 2020 in Deventer.
Het programma start met de Trijntje Blaauboer lezing
door Keklik Yucel. Trijntje was een van de eerste 4
vrouwelijke wethouders in Nederland en pionier
openbaar bestuur, de tweede lezing wordt gegeven door
mw. drs C.A. Boonstra. Aansluitend wordt er een debat
gehouden. Vijf vrouwen gaan met elkaar en de belangstellenden in de zaal in debat, om hun levenslessen met
ons te delen. Prikkelend, inspirerend, nieuwsgierig, dat
geeft energie voor nu en de toekomst. We stellen de
vrouwen graag onderstaand kort aan je voor:

Huri Sahin
Raad voor het Openbaar Bestuur, oud politica GroenLinks,
regio-accounthouder energietransitie Zuid-Holland.

Huri heeft verschillende rollen vervuld in haar carrière
waarin zij zich onder andere hard maakte voor
diversiteit in verschillende bestuurlijke functies en het
versterken van de lokale democratie. Daarnaast speelt
duurzaamheid een rol in de functies die zij vervult.
Ellen Schild
Architect, bij Groen+Schild.

Twee vrouwen Tine Groen en Ellen Schild maken het
verschil met hun onderneming waarin dynamiek, outof-the-box denken en doen, de energie geeft om
bestaande gebouwen te verduurzamen en voor een stad
te ‘bewaren’. Hun bedrijf in de Grijze Silo laat exact
zien hoe zij de wereld ‘een stukje mooier maken’.
Nuran Florissen

Alice van Diepen
Directeur bestuurder Bibliotheek Deventer.

De Bibliotheek (en voorheen de erfgoedsector) is voor
haar een boeiende branche juist vanwege de spanning
tussen traditie en vernieuwing in publieksbereik door
o.a. inzet van (digitale)techniek en media. Daarvan
kunnen we vele voorbeelden noemen en de Bibliotheek
aan de Stromarkt is een prachtig vertrekpunt.
Keklik Yucel
Directeur / Eigenaar KY Consultancy & Artikel 1 in Actie.

Bestuurder en strateeg met gezag en passie. Ruime
ervaring in het openbaar bestuur en met leidinggeven
en besturen op verschillende niveaus. Heeft een breed en
rijk maatschappelijk, bestuurlijk en politiek netwerk.
Was lid 2e kamer voor de PvdA. "Politiek is voor mij
vrijheid van mensen vergroten, niet verkleinen. Werken
aan kansen voor iedereen, niet alleen voor sommigen."

Oprichtster van Vrouwen voor Elkaar.
Met 26 nationaliteiten komen wekelijks vrouwen bij
elkaar om in gesprek te gaan, te eten, verhalen te vertellen
of te luisteren naar een lezing. Nuran zorgt met haar
kracht en positieve energie voor verbinding tussen vrouwen
en maakt het verschil. Zij zet zich al decennia hiervoor in
en weet vrouwen te motiveren en te verbinden. Hiervoor
heeft zij verschillende prijzen ontvangen.
Mw. drs C.A. (Nelleke) Boonstra
Feministisch theologe, vertelt uit bronnen van 1450 hoe
deze vrouwen leefden en wat hun kracht was. (bron: Viten
van het Meester Geertshuis). De vrouwen die gratis
mochten wonen in het Meester Geertshuis hebben zich
ontwikkeld als een sterke vrouwen-gemeenschap die veel
heeft betekend voor Deventer en de wijde omgeving en ook
economisch onafhankelijkheid hebben gecreëerd.
Vera Bon

Liesbeth Grijsen
Wethouder gemeente Deventer heeft Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet, WMO in haar
portefeuille. Een bestuurder met een breed takenpakket.
Liesbeth heeft een bijzondere band, gezien haar agrarische
achtergrond, met de Agrosector en het platteland. “Als
wethouder kun je lokaal echt iets betekenen en je ziet het
effect van de maatregelen die je neemt.”

Singer songwriter. Vera zorgt voor de muzikale
intermezzo’s in het programma. Puur, persoonlijk en
poëtisch. De Deventerse singer-songwriter Vera Bon
durft te wankelen op het podium. Via zachtzinnige
melodieën maar krachtige teksten ga je mee in haar
zoektocht naar hoe je leven moet.

Volg ons op:
facebook.com/acht.maartdeventer.9
instagram.com/maartacht

