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Betekenis 

 De naam Sarita betekent letterlijk: 

 een snel stromende rivier. 

 

 Zoals de rivier iedereen en alles van water 
voorziet, zo is de wens van de stichting, 
om iedereen te helpen en waar het nodig 
is ondersteuning te bieden.  

 

 Een rivier blijft altijd stromen en is niet 
statisch, wel dynamisch. En zo is de 
werkwijze van  St. Sarita.  



Doelstelling 

 

   Het mobiliseren, participeren,  

   het vergroten van zelfontplooiing en  

     positieverbetering van vrouwen in  

     de multiculturele samenleving in het  

     algemeen en in het bijzonder  

     in de Haagse samenleving. 



Nevendoelstellingen: 
 

 Vergroten van wederzijds respect door het 
organiseren van themadagen en 
workshops. 

 

 Organiseren van reguliere laagdrempelige 
activiteiten, om sociaal zwakkeren uit hun 
isolement te halen 

 



Doelen realiseren 

 

 Organiseren van thema-bijeenkomsten van 
educatieve-, sociale- en educatieve aard. 

 Het opzetten van trainingen voor vrouwen. 

 Vrouwen uit hun isolement halen. 

 Stimuleren tot maatschappelijke- en persoonlijke 
ontwikkeling. 

 Samenwerken met organisaties en instellingen. 

 



Voor wie zijn wij 

 

 Bij St.Vrouwen Organisatie Sarita zijn alle 
vrouwen (en ook mannen!) welkom. 
Ongeacht etniciteit, geloof, afkomst , 
seksuele geaardheid,of sociale klasse.  

 

 

 

 

 



Wat doen wij 

Congressen 

Thema bijeenkomsten 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

Laagdrempelige activiteiten 

Workshops 

 



Met wie werken wij samen 

 Op stedelijk  niveau samen met andere 
organisaties en niet westerse vrouwengroepen 

 Op landelijk niveau  met vrouwengroepen 

 Vrouwen met verschillende culturele 
achtergronden 

 Met protestantse en katholieke vrouwengroepen.  



Congressen 

 I999  1e Lustrumviering 

                 Hindostaanse vrouw in de  

   Nederlandse samenleving 

 

 2000  Communicatie binnen het gezin 

 

 2001  Leven in twee culturen 

                 



Congressen (vervolg) 

 2002  Cultuurbeleving 

 

 2003  Huiselijk geweld 

 

 2004  2e Lustrumviering: thema  

participatie, emancipatie en 
integratie 



Congressen (vervolg) 

 

2005    Psychische welbevinden 

     bij Hindostaanse meisjes 

 

Themadag: Cultuurbeleving 



Congressen  

 

4 november 2006  

   12 ½ jubileum  

 

 Terugblijk met discussies en workshops  



Internationale Vrouwendag 
sedert 2001 

Thema:  

•  Vrouwen over de grens 

 
aandacht voor zusters in Warschau en Juigalpa 

 

 
 



Internationale Vrouwendag 2002 

Thema:  

Emancipatie van de Hindostaanse 

Vrouw in relatie tot het gezin 

 



Internationale Vrouwendag 2003 

 

 Thema:  

  Gezin als hoeksteen van de samenleving  



Multiculturele Vrouwendag 
2004 - heden 

 

Interreligieuze vrouwenontmoeting 

Cultural Exchange Program 



Vrouwendag  2006 
 

 

Themadagen:  

 

  Vrouwen empowerment en diversiteit 

 

  Cultuuroverdracht van moeders  

 op dochters 



Vrouwendag  2007 
 

 10 maart 2007  Vrouwendag: 

 

 Thema : Creativiteit van de vrouw 

  i.s.m. CCK( Irakese koerden) 

 26 mei 2007  

 culturele ontmoeting met de Ethiopische 
vereniging: thema: Het Huwelijk 

 

 15 december 2007 Emancipatie 



Vrouwendag  2008 

 9 februari 2008:  Interculturele dag i.s.m.  
            Stg. Mooi, MCI, NIVON,  
            NITSAMIN, CCK, KOC-KAK 
 

 8 maart 2008:  Internationale dag:  
            Thema : Ontdek de kracht in je zelf. 

 
 14 juni 2008:   Themadag : 
   De Kracht van de Hindostaan  
   i.s.m. Forum en st. Meander. 



Vrouwendag  2009 

 

 Thema: Van kracht naar pracht 

   i.s.m. Voor Segbroek 

 

Ontdekken van je eigen innerlijke kracht! 

 



Toekomst visie 

 Eenzaamheid bestrijden onder geïsoleerde 
vrouwen 

 Bestrijden van huiselijk geweld 

 Mannenemancipatie 

 Inzetten voor een Buurtvrouwenhuis 



Themadag 2010 

Vrede en Vrijheid i.s.m. 
Bibliotheek Centrum en andere 
organisatie en scholen i.h.k. van 

geboortedag van Mahatma Gandhi 

 



Themadag 2010 

Mannenemancipatie en huiselijk 
geweld hoezo i.s.m. CCK. Koerden 



Project  2010 
2x 5 bijeenkomsten 

Anders Zijn 

Bespreekbaar maken van 
tolerantie en acceptatie voor 

anders zijn en leren over 
wederzijds respect 



2011 

Themadag in Indiase sfeer i.s.m.  

St. Rainbow om Hindoestaanse 
Homo’s zichtbaar te maken en 

zich te presenteren 



2012 

Opvoeden van jongens tot 
geemancipeerde mannen. 

Veranderen van de 
opvoedingsrolmodellen 



2012 
Mannenemancipatie 

Kansen creeren 

Mannen meer betrekken in de thuis 
situatie en vooral met de 

opvoeding van de kinderen. 
Traditionele rolverdeling is uit de 

tijd gelet op 2 verdieners. 



2011 

Themadag Tienermoeders i.s.m. 
SIO 

 



2012 

Eergerelateerd geweld in de week 
tegen geweld i.s.m. St. Mooi en 

overige organisaties 



2013 

Van Kracht naar Pracht 

Vrouwen leren zich zelf ontdekken 
en ook hun verborgen talenten 



2013 

Gezonde Leefstijl 

Welnessdag voor ouderen en 
mensen met een bijstands 

uitkering 



2013 

140 jaar Hindoestaanse 
immigratie en hoe zit het met de 

tolerantie t.o.v. LHBT 



2014 

Dialogen  Geweld 

Huiselijk geweld, seksuele 
geweld,seksuele intimidatie, 
gedwongen uithuwelijken en 

eergerelateerd geweld 



2014 

Persoonlijke ontwikkeling van de 
vrouw en ontdekken van de 

verborgen talenten aan de hand 
van rolmodellen en begeleiden 

naar vrijwilligerswerk en 
mantelzorg 



2014 

 India Day Holland; ontmoeting met 
verschillende culturen tevens in contact 
brengen met de Indiase, Hindoestaanse 
en Surinaamse cultuur. Netwerken om in 
de snel groeiende economie van India de 
mogelijkheden bekijken om met elkaar 
zaken te kunnen doen. 



2014 

20 jarige jubileum van Stichting 
Sarita  met als thema Emancipatie 

breed en onthulling van onze 
nieuwe website en logo 



Hartelijk dank namens 

Vrouwenorganisatie Sarita 
1 november 2014 

20 – jaar 
 

 



Hartelijk dank 

 

 


