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Powered by Vrouwen van Nu
Sam Opio, of liever Laetitia, loopt
het risico op een levenslange
gevangenisstraf in Oeganda als
zij openlijk als transgender vrouw
de straat op gaat. Een vrouw uit
Rusland kreeg een boete toen ze
over straat liep met een bord
waarop stond ‘ik ben trots op mijn
homoseksualiteit’.
Op vrijdag 2 augustus worden
zij, net als Vrouwen van Nu
Strijder, Francine Bensdorp, eens
een keer niet veroordeeld om wie
ze lief hebben. Dan worden ze bij
het Strijders voor de Liefde
concert op het Rembrandtplein
vanaf 19.00 uur liefdevol
toegezongen door artiesten en
duizenden toeschouwers.
Vrouwen van Nu is er trots op met Amnesty International, COC en de Gemeente Amsterdam te strijden
en daarmee te laten zien hoe belangrijk het is om liefde in al zijn facetten te omarmen in plaats van te
veroordelen.
Lees hier het persbericht en volg het evenement op de website van Warriors for Love.

Eindelijk gelukkig als vrouw!
Francine is geboren in het verkeerde lichaam en
één van de transseksuele vrouwen in Nederland.
Ze is open en ondernemend. Francine vertelt
overal haar verhaal. Wil haar kennis delen. Ze is
zichzelf en waanzinnig sterk. Een voorbeeld voor
velen die geen kans krijgen of hun kracht nog niet
kennen.
"Na een moeizaam leven kón ik niet ontsnappen
aan de gevoelens in mijzelf.
De bevrijding van depressiviteit voelt als
thuiskomen na een slopende zoektocht. De
transitie heb ik gered dankzij hulp van liefdevolle
mensen. Zij gaven mij kracht om te worden wie ik
ben. Mijn geboorteakte is gewijzigd. Dat kan in
Nederland!"
Francine is lid van Vrouwen van Nu. “Het welkom
in Vrouwen van Nu voelt als een warme deken.
De mooiste erkenning van mijn vrouw zijn. Ik wil
anderen inspireren; de kans geven om ook
gelukkig te worden door zichzelf te zijn. De liefde
in mijzelf wil ik delen met anderen".

Maak kennis met Francine
Woensdag 17 juli vertelt Francine exclusief voor
Vrouwen van Nu over wat het is om geboren te
zijn in een verkeerd lichaam. Ze doet dit om 13.00
uur in Café-Restaurant Barco in Amsterdam. De
bijeenkomst duurt circa anderhalf uur. Uiteraard
nemen wij de consumpties voor onze rekening.
Barco ligt op 5 minuten loopafstand van het
centraal station. Zie voor locatiegegevens
www.cafebarco.nl . We zijn op zoek naar vrouwen
die bij de presentatie aanwezig willen zijn. Wil je
erbij zijn? Je bent van harte welkom.
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