
Bijstandsvrouwen als Lichtend Voorbeeld
8 maart 2014 internationale vrouwendag

Het afgelopen half jaar hebben wij 
bijstandsvrouwen succesvol gewerkt aan 
ons Brood en Rozen verhaal. Wij hebben
veel hobbels moeten overwinnen om 
te komen waar we nu staan. 
Maar op basis van onze innerlijke kracht 
hebben we nu met succes de eindstreep  
gehaald.

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen
van deze feestelijke bijeenkomst onder 
leiding van dagvoorzitter Anousha Nzume. 
Het thema van de dag is Lichtend  Voorbeeld 
en gaat over rolmodel zijn en hoe je vanuit 
innerlijk evenwicht en kracht andere 
vrouwen kunt inspireren.  

Na het volgen van een intensieve
Brood en Rozen Leergang, een tweetal 
specialisaties en het lopen van een 
actieve netwerkstage, ontvangen wij
bijstandsvrouwen op 8 maart 2014 in 

Wij zetten een volgende stap: het 
begeleiden van andere bijstandsvrouwen  
van de nieuwe Rozengroep die dan
gestart wordt. Zoals een steen die je in
het water gooit steeds grotere cirkels maakt. 



PROGRAMMA: 

13:00   Inloop

13:30  Opening dagvoorzitter  Anousha Nzume 

13:40  Welkomstwoord door Ellen Emmerik, bijstandsvrouw

13:50  Vieren van het vrouwelijke in ons, optreden buikdanseres Badra

14:00   Verrassende interactieve workshop: “Innerlijk evenwicht, 
  de rol van Anima en Animus als Lichtend Voorbeeld”

14:45  Netwerkstages: Werkgevers  in het zonnetje  zetten

15:00  
  Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur Hedy D’ Ancona

15:20  Voorstellen nieuwe groep, de Rozengroep

15:30  Overhandigen inspirerende publicatie
  “Bijstandsvrouw als Lichtend Voorbeeld” aan Mystery Guest  

15:45  Afsluiting

16:00  Brood en Rozen Netwerkborrel

Beleef deze bijzondere dag in Breda aan de Riethil 12 met ons mee.
Aanmelden kan tot en met 2 maart 2014 via info@broodenrozen.nl.
Er is plaats voor 75 mensen. Vol = vol.

www.broodenrozen.nl

Met dank aan de
partners Netwerkstage:

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke 
religieuzen in Nederland via KNR, PIN.

Met dank aan de sponsors:

Hedy D’Ancona Anousha Nzume Mystery Guest Badra

Lichtend Voorbeeld: Als rolmodel begeleiden
van andere bijstandsvrouwen

www.broodenrozen.nl




