
 

Orange the World:  
Iedereen kan helpen geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen 
 

Internationale campagne Orange the World 
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot maatschappelijk probleem. 

Het komt overal voor, in alle lagen van de bevolking. Wereldwijd krijgt één 
op de drie vrouwen met geweld te maken in haar leven.  
 

Vanaf 25 november, de Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen, wordt 16 dagen 

lang wereldwijd actiegevoerd om daarmee een 
statement te maken dat geweld tegen 

vrouwen onacceptabel is. Wereldwijd zullen op 
25 november gebouwen oranje uitgelicht 
worden. De kleur oranje staat symbool voor 

een stralende, optimistische toekomst vrij van 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

 
Dit jaar is het thema van de campagne 
preventie: meer inzetten op het voorkómen 

van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen. 
Belangrijk is om niet alleen vrouwen en 

meisjes, maar ook mannen en jongens als 
medestanders te betrekken. Als iedereen zich bewust is van de bijdrage 
die hij of zij kan leveren, kan de voedingsbodem voor geweld worden 

weggenomen, en kunnen vrouwen en meisjes zich veiliger voelen.  
 

 
In Friesland wordt de campagne georganiseerd door Zonta Friesland, de 
vier Soroptimistclubs in Friesland en de Friese gemeenten. De Friese 

gemeenten vragen in deze periode extra aandacht voor het Centrum 
Seksueel Geweld.  

 
In Heerenveen vindt de Friese start van de campagne plaats bij het 
gemeentehuis in Heerenveen. Veel gebouwen zullen oranje uitgelicht 

worden, ook het Abe Lenstra stadion en het ijsstadion Thialf. Het thema 
preventie zal op verschillende manieren aandacht krijgen. 

 
In Tjalleberd zal de Protestantse gemeente de kerk in de actieperiode  
’s avonds van binnenuit oranje verlichten.  

 
In De Knipe én in Tjalleberd zal bij de kerk de Orange the World vlag 

uithangen en kerkdiensten krijgen “oranje elementen“ in de actieperiode.  
 
Samen maken we het verschil, dus: 

• Kleur je Facebook en/of twitterprofiel oranje 
• Bespreek het onderwerp met mensen om je heen 

• Kom naar de kerkdiensten met “oranje elementen” 
• Teken de #medestander pledge 

https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-
pledge/  

• Doneer via de QR-code: houd de camera van je telefoon voor de 

code en je komt op de website 
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