
 

Verhoog de lesbische zichtbaarheid. Hang je
schoenen buiten.

gepost op 08/12/2003

Een internationaal netwerk van lesbiennes roept alle lesbische vrouwen ter wereld op om
hun schoenen buiten te hangen om zo de zichtbaarheid en kameraadschap te bevorderen.
De groep hoopt dat de internationale dag, die gepland is op 4 maart volgend jaar, een
jaarlijks evenement wordt die lesbiennes overal ter wereld samenbrengt.

SHOE International onderzocht de haalbaarheid van
verschillende acties om de dag in de verf te zetten. De
organisatie haalde uiteindelijk hun inspiratie bij de Italiaanse
huisvrouwen die hun ondergoed uit de venster hangen om
het te laten drogen. De organisatie roept wereldwijd alle
lesbiennes op om hun schoenen op 4 maart uit te hangen.
Ook dames die hun coming-out nog niet helemaal achter de
rug hebben kunnen zonder problemen deelnemen aan de
samenhorigheidsdag aldus de organisatoren.
“Zij kunnen zonder enige vorm van confrontatie of
veroordeling een paar schoenen uithangen omdat niemand

anders weet wat dit betekent”.
De groep hoopt zo wereldwijd 100.000 paar schoenen te tellen op deze dag.
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Gaylive.Be Hoofdpunten :

Studie met schapen toont het bestaan van
homo-hersenen aan.
Nieuw Juridisch Weekblad buigt zich over
holebi-adoptie.
Amsterdam wil geen regenboogvlaggen
meer.
Albert Mol is niet meer
George Michael haalt uit naar Britse
premier
Eén kleine verandering maakt menselijke
cellen Hiv-resistent.
Mugabe haalt nog maar eens uit naar
holebi's.
300.000 kijkustigen voor Mardi Gras
parade.
Lesbische schooljongen krijgt twee jaar
gevangenisstraf.
Derde Lord of the Rings film komt vroeger
uit op DVD dan verwacht.

Oudere artikels

Eerder verschenen in de rubriek
lesbiennes :

Lesbische schooljongen krijgt twee jaar
gevangenisstraf.
Lesbiennes overal ter wereld verenig u en
..... hang je schoenen buiten.
Lesbische sporters komen massaal uit de
kast.
Zuid-Afrikaanse actrice krijgt Oscar voor
lesbische rol.
Rosie O'Donnell trouwt met vriendin in
San Francisco.
Lesbienne veilt haar maagdelijkheid via
het internet.
Sarah Waters wordt meter van
liefdadigheidsinstelling voor holebi's.
Adoptie voor mee-moeders
Lesbische vrouw in de gevangnis op de
Salomonseilanden.
Lesbisch avontuurtje voor Bridget Jones?

Oudere artikels

Gaylive.Be Specials

Absolutely Fabolous: 5.4: Hunting' shootin'
fishin'
DVD & Video: Swimming Pool.
Lectuur: Solomon Andrew - Een boog van
steen.
Lijf en Mode: Mannen gebruiken
anti-katerpil om in bed te kunnen
presteren.
Queer As Folk: Seizoen1 - Aflevering 2
Six Feet Under: afl 15: Out out brief candle



Meer Specials

Gaylive.Be shop

Galesloot Hansje - Vriendschap
voor een vreemde

De Schorerstichting startte
vijftien jaar geleden in
Amsterdam een buddyproject
voor homoseksuele mannen met

aids........

Holleran Andrew-Onschuld en
verlangen

De zestien verhalen van
Onschuld en verlangen vormen
een staalkaart van het

contemporaine gay-leven in.......

Houweling Marjolein - Het
Droomteam

Alex Bish voetbalt altijd. Op
zondag, als linksbuiten in het
damesteam, maar ook door
de.......

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.
Because life is live
info@gaylive.be.
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