Internationale Dag Tegen Homofobie
En Transfobie
Luister

Mechelen kleurt regenboog!
Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) . Op
verschillende plaatsen in de wereld en in België wordt de regenboogvlag gehesen, hét symbool
voor de holebi-gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid.
Ook in Mechelen is er geen plaats voor discriminatie op basis van gender en geaardheid. In de
periode rond de Internationale Dag tegen Homo -en Transfobie zal je daarom op verschillende
Mechelse plaatsen regenboogkleuren en -acties zien verschijnen.

Wat kan jij doen?
Op verschillende centrale plaatsen in de stad vind je gratis regenboogbuttons: in het
Huis van de Mechelaar, het Sociaal Huis, de bibliotheek, bij de Politie, Thomas More en het
Agentschap Integratie en Inburgering. Ga jouw button halen, speld hem op en draag mee
een stem uit tegen homofobie!
Zit jij op social media? Stel dan in 1 klik een regenboogfilter in op jouw Facebookprofiel.
Volg stad Mechelen op Facebook en Instagram en like & share onze regenboogfoto’s.
Heb jij een Mechelse zaak? Vraag dan een gratis regenboogpakket aan met buttons en
pancarte en bevestig deze op een zichtbare plaats.

Regenboogbank
In 2018 jaar plaatsten we een prachtige regenboogbank in de Kruidtuin. Een mooie plek
voor koppels, vrienden en iedereen die elkaar graag ziet. Want iedereen deelt liefde, alleen durft
niet iedereen zich te outen.
Dit jaar gaan we een stapje verder met twee extra regenboogbanken in park Tivoli én een
mobiele regenboogbank die een week lang onze stad doorkruist. Elke dag staat er één op
een andere locatie:
zaterdag 11/5: aan vrijzinnig centrum De Schakel, achter het beeld van Margareta Van
Oostenrijk (vlak aan de Grote Markt)
zaterdag 11/5 tot vrijdag 17/5: Sinte-Mettetuin
zondag 12/5: in de Kruidtuin
maandag 13/5: Ijzerenleen
dinsdag 14/5: Dijleterrassen, aan het Dijlepad ter hoogte van Thomas More
woensdag 15/5: aan het dorpshuis in Muizen
donderdag 16/5: aan lokaal dienstencentrum De Schijf, Oud Oefenplein
vrijdag 17/5: op de Grote Markt
Neem zeker een kijkje en neem een liefdevolle selfie met #2800love.

Interessante lectuur

Meer weten over het holebi-thema? Neem dan zeker een kijkje in de bibliotheek. Van 11 tot en
met 17 mei wordt het thema extra in de kijker gezet met boeken, educatief materiaal en films.

Voorleessessie in de bibliotheek
In de Jeugdbib kunnen kinderen meedoen aan een voorleessessie rond deze thema.
Wanneer? woensdag 15 mei 2019, van 14u tot 16u
Waar? Bibliotheek Jeugd Mechelen - Moensstraat 19
Voor wie? Kinderen van 4 tot 10 jaar

Meer weten?
Deze acties werden mee mogelijk gemaakt door partnersorganisaties Unia, Homo-en
Lesbiennewerking Mechelen en Huis van de Mens .

Inspiratie uit het verleden?
In 2018 heeft de stad Mechelen alle Mechelse kleuterscholen 3 gratis boekjes van Lou en
bijhorend educatief materiaal bezorgd. Daarnaast hebben we een studievoormiddag
georganiseerd voor kleuterleerkrachten om de nodige omkadering mee te geven.
Lou is het hoofdpersonage van de educatieve boekenreeks van Kathleen Amant en çavaria.
Bij de boeken hoort een heleboel materiaal om in de kleuterklas aan de slag te gaan.
Bijzonder aan Lou is de grote aandacht voor diversiteit, in de breedste zin van het woord.
In 2016 werd het standbeeld van Margareta Van Oostenrijk een week gehuld in een
regenboogkleed.
Ook in 2011 vond er een opvallende actie plaats: KV Mechelen en Racing Mechelen hulden
zich in een roze, speciaal voor de gelegenheid gemaakte, voetbaloutfit. De voetballers van
beide clubs traden samen aan in de 'arena' op de Grote Markt. Met de slogan 'Homofobie?
Geen bal aan! wilde stad Mechelen samen met de voetbalploegen de verdraagzaamheid
rond holebi's vergroten.
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