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Status uitnodiging Orange the World campagne?

Geachte Burgemeester en Leden van het College en de Gemeenteraad,
Rond 25 mei, precies een half jaar voordat de Orange the World campagne
tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd plaatsvindt van 25 november tot 10
december, stuurden wij u een uitnodiging om deel te nemen. Dat kan door
een gebouw, brug, fontein of ander object in de gemeente oranje uit te
lichten, maar bijvoorbeeld ook door aandacht te besteden aan de campagne
via (sociale) media.
Inmiddels hebben wij van vele gemeenten en provincies een antwoord mogen
ontvangen. We zijn inmiddels in gesprek met meer dan 40 gemeenten en
vijf provincies verspreid over het land, die van plan zijn een object
oranje uit te lichten en/of daar in de lokale pers of op sociale media
aandacht aan te besteden. Dat is nu al een prachtig aantal, en we hopen
dat dit er nog meer worden om in heel Nederland aandacht te vragen voor
de strijd tegen geweld tegen vrouwen!
Inmiddels is ook bekend dat Ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en
Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken samen op 25 november een nationaal
moment zullen organiseren rond de Orange the World campagne.
Heel graag zouden wij informatie ontvangen over de status van ons
verzoek bij uw gemeente. We hebben aan de gemeenten die hun deelname al
bevestigd hebben aanvullende informatie gestuurd, die ik u hierbij ook
doe toekomen, samen met de informatie over de campagne in het algemeen
die al eerder toegestuurd werd. Ook is de oorspronkelijke
uitnodigingsbrief verzonden op 25 mei nogmaals bijgevoegd,
volledigheidshalve.
Het zou geweldig zijn als ook uw gemeente aandacht wil besteden aan de
Orange the World campagne. Wij zullen dit dan uiteraard graag promoten
op de campagnewebsite www.orangetheworld.nl. Mochten er vragen zijn, dan
kunt u ons bereiken op dit mailadres of onderstaand telefoonnummer.
Alvast veel dank, ook namens Zonta Nederland en de Unie van
Soroptimistclubs!
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