
Internationale Vrouwendag op
Facebook
Ieder jaar op 8 maart wordt internationale vrouwendag gevierd om aandacht te geven aan
prestaties van vrouwen over de hele wereld. Deze dag is ook in het leven geroepen om te
zorgen voor meer gelijkheid. 

Facebook hoort regelmatig geweldige verhalen over hoe vrouwen iedere dag met elkaar in
contact komen via Facebook. Samen hebben zij invloed op hun gemeenschappen en
motiveren ze anderen in deze wereld hetzelfde te doen.

Om al deze vrouwen die het verschil maken in de spotlight te zetten, heeft Facebook vandaag
twaalf verhalen geselecteerd. Verhalen van inspirerende vrouwen die Facebook onderdeel
van hun levenspad hebben gemaakt. 

Je vindt al deze verhalen hier:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.476724772475367.1073741825.114770288670819&type=1

Je vindt hier meer informatie over de volgende inspirerende vrouwen:

Annie Clark & Andrea Pino, medeoprichters van 'End Rape on Campus', Los Angeles
Masih Alinejad, oprichter van My Stealthy Freedom, New York City
Shoana Solomon, #IAmALiberianNotAVirus activiste — ondernemer, fotografe, host van de
online serie Liberia Travel & Entertainment Network
Mavis Mendonca Smith, medeoprichter van Win Bangalore Back - analist en executive
assistant bij ANZ Bank Bangalore in India
Kalki Subramaniam, auteur, actrice, activiste en eerste transgender vrouw die in een grote
filmproductie speelde in India 
Gioia Gottini, carrièrecoach voor vrouwen, richtte Rete al Femminile op, netwerkgroepen
voor vrouwelijke ondernemers 
Samantha Cristofforetti, Italiaanse astronaute voor European Space Agency en de eerste
vrouwelijke astronaute uit Italië
Mayumi Taniguchi, Associate professor aan Osaka International University, oprichter van de
All-Japan Obachan Party

https://www.facebook.com/obachanparty
https://www.facebook.com/ESASamanthaCristoforetti
https://www.facebook.com/groups/422763747812724/
https://www.facebook.com/kalki.subramaniam
https://www.facebook.com/groups/WinBangaloreBack
https://www.facebook.com/IamaLIBERIANnotaVirus
https://www.facebook.com/StealthyFreedom
https://www.facebook.com/endrapeoncampus
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476724772475367.1073741825.114770288670819&type=1


OVER FACEBOOK

Ruth Knaust, Caroline Beinheim, Ritah Mutheu, Cecelia Brenda, Njeri Migide, Stephanie
Muya, Wairimu Mahinge and Sharon Okemo richtten 'Her Voice' op, een organisatie tegen
geweld tegen vrouwen in Nairobi, Kenia 
Carol Rossetti, Illustratrice, Belo Horizonte, Brazil
Sukki Singapora, Burlesque danseres en activiste in Londen
Azmat Khan, Onderzoeksverslaggever, BuzzFeed News

Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent in een of meerdere verhalen.
Beeldmateriaal in hoge resolutie is beschikbaar. 

http://facebook.7n60communicatie.nl/images/158304
https://www.facebook.com/azmatzahra
https://www.facebook.com/SukkiSingapora?ref=br_tf
https://www.facebook.com/carolrossettidesign
https://www.facebook.com/pages/HER-VOICE/911369338887920


7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 
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