Volg ons op:

Zoek

Home

Actueel

Over FNV Vrouw

Activiteiten

Bestelformulier

Informatie

Contact

Links

Home › Actueel › Vrouwen van Nu strijden voor de liefde

Nieuws
Alle uitgelicht
Agenda
E-nieuwsbrief

Vrouwen van Nu strijden voor de liefde

Overig nieuws

22 juni 2013
In Rusland kreeg een vrouw een boete toen ze over straat liep met een bord waarop stond
‘ik ben trots op mijn homoseksualiteit’. Francine Bensdorp is een transseksuele vrouw in
Nederland. Ze is geboren in de jaren vijftig en herboren in 2010. Omdat ze geboren is in
Nederland, is haar geboorteakte gewijzigd. Francine is lid van vrouwenvereniging Vrouwen
van Nu. Vrouwen van Nu maakt het samen met andere organisaties mogelijk voor
Francine om met haar boodschap een groot publiek te bereiken. Deze boodschap van
liefde wordt op vrijdagavond 2 augustus verspreid via het Strijders voor de Liefde on Stage
concert op het Rembrandtplein in Amsterdam. In plaats van te worden veroordeeld om wie
ze zijn en liefhebben worden ze juist liefdevol toegezongen door artiesten en duizenden
toeschouwers.
Directeur Anke Vervoord van Vrouwen van Nu vult aan: ‘Vrouwen van Nu gelooft in de
kracht van vrouwen bij het bereiken van een wereld waarin iedereen zich kan ontplooien
en zichzelf zijn. Een vrouw als Francine is een voorbeeld voor ons allen. Wij zijn er trots
op, op deze manier aan dit mensenrechtenconcert onze bijdrage te kunnen leveren’.
Mensen als Sipke Jan Bousema, Do, Leona Philippo, Jörgen Raymann en Charly Luske
verspreiden de komende weken met de strijders de boodschap van liefde.
Meestrijden voor de liefde kan via www.WarriorsForLove.org
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