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'Internationale dag van de plattelandsvrouwen'
KVLV zoekt toenadering tot Brazilië
Op 15 oktober vieren we wereldwijd ‘De dag van de plattelandsvrouwen’. Op 14 oktober
vindt in Brazilië naar aanleiding van de internationale plattelandsvrouwendag een groot
event plaats georganiseerd door de Braziliaanse vrouwenorganisatie in de regio Parana om
hun situatie in de kijker te zetten en te streven naar verbetering.
Met deze dag wil men de aandacht vestigen op ‘de noodzakelijke rol en de bijdrage van de
plattelandsvrouwen, in verbetering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, in verbetering
van de voedselzekerheid en in de uitroeiing van armoede op het platteland’. Het doel is met
concrete en zichtbare acties erkenning en steun te krijgen voor de vele rollen die
plattelandsvrouwen vervullen als landbouwsters en kleine ondernemers.
Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol
KVLV directeur Chris Van Hoof en diensthoofd KVLV-Agra Isabelle Lindemans zijn in Brazilië
aanwezig. Tijdens dit bezoek onderzoeken zij of er een samenwerking tussen KVLV en de
plaatselijke Braziliaanse plattelandsvrouwen en hun vrouwenorganisatie kan opgestart
worden.
Een vrouwenbeweging is belangrijk voor vrouwen. Via deze weg krijgen vrouwen de kans
om zichzelf te ontplooien, om hun zelfvertrouwen te versterken en om verantwoordelijkheden
op te nemen. Zij spreken vanuit een groep en voelen zich gesterkt door hun beweging om
het op te nemen voor vrouwen en vrouwenbelangen op de agenda te plaatsen.
KVLV heeft de voorbije 100 jaar veel ervaring opgedaan in het werken met en voor vrouwen.
Bovendien werd de voorbije jaren bijzondere expertise opgebouwd in Guinee. We hebben
een partnerschap opgebouwd waar we in Noord en Zuid van kunnen leren.
Contacten met vrouwen, zoals in Guinee, laten Vlaamse vrouwen kennis maken met een
andere cultuur, een andere manier van kijken naar familie en dorpsverbondenheid. Hun
ondernemingszin en dynamiek zijn frappant en inspirerend. De plaatselijke
plattelandsvrouwen zijn enorm fier over de kleine dingen die ze realiseren: een eigen
groentetuintje, zeepjes in hartvorm, geverfde doeken. Door deze producten te verkopen,
kunnen ze het schoolgeld van hun kinderen betalen en dat maakt op termijn het verschil.

Met KVLV als inspiratiebron werd de Guineese vrouwenraad eind 2009 nieuw leven in
geblazen. Dankzij het engagement van enkele KVLV-vrouwen werd, samen met de
Guineese vrouwenraad werk gemaakt van hygiëne. Inspiratie hiervoor vonden zij in de
vroegere uitgave ‘De Boerin’, het ledenblad van de Boerinnenbond, voorloper van KVLV.
“Door onderlinge dialoog tussen Noord en Zuid en gezamenlijke actie kan je verandering
brengen in een samenleving. Daar gaan we voor.”
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