
Marcia Luyten presenteert Yente-event 

over wereldvrouwen en changemakers 
 

Yente bestaat 10 jaar! Dat vieren we met een kleurrijk event op 
donderdag 27 september in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Creating 
the Connection draait om de kracht van ondernemende vrouwen 
wereldwijd. Over vrouwen als changemakers. Marcia Luyten laat je in een 

afwisselende talkshow kennismaken met wereldvrouwen uit Peru, Bolivia, 
Zuid-Afrika en Kenia, de landen waarin Yente actief is. Met korte films, 
muziek, presentaties en columns wordt dit een programma vol vaart, vuur 
en inspiratie.  
 
Nog niet aangemeld? Doe het nu via: www.yente-webshop.org/ 
 

Marcia Luyten presenteert 
Marcia Luyten presenteert Creating the Connection. Zij zal garant staan 

voor een wervelende talkshow, waarin alle facetten van de kracht van 
wereldvrouwen aan bod komen. Zelf woonde Marcia vier jaar in Oeganda. 
Ze is journalist, econoom, Afrikakenner, cultuurhistorica en sinds kort 
presentator van het tv-programma ‘Buitenhof’. Marcia schrijft o.m. voor de 
Volkskrant, NRC Handelsblad en publiceerde diverse boeken, waaronder 

Dag Afrika dat voorjaar 2013 verschijnt. Al met al staat ze garant voor 
boeiende vraaggesprekken met onderneemsters en changemakers.  
 
Column Marc Broere  
Ook Marc Broere, hoofdredacteur van ViceVersa en Lokaal Mondiaal, 
levert een bijdrage aan het programma. Hij zet zijn kanttekeningen bij de 

veranderende visie op ontwikkelingssamenwerking, zelfredzaamheid en 
ondernemerschap. Hoe maak je van solidariteit een win-win relatie?  
 
Tien jaar Yente 
Natuurlijk blikken we ook terug op tien jaar Yente. Maar liever kijken we 

vooruit naar onze nieuwste activiteit: de Yente Women's Business Centers. De eerste twee 
centers zijn er al: in Nairobi en in Arequipa - eigen, veilige ontmoetings- en trainingscentra 

voor vrouwelijke ondernemers.  
 
Creating the Connection straalt de veelzijdigheid en warmte uit die Yente ook de komende 
tien jaar wil blijven uitdragen.   Laat je inspireren en zorg dat je er op 27 september bij 
bent.    
 

 
 
PROGRAMMA 
16.00 uur  Ontvangst  
 
16.30 uur  Welkom door Marcia Luyten 
   Opening door Karin van Rooyen, ambassadeur en founder van Yente 
  
   Nederlandse vrouwen over hun contacten met Yente-onderneemsters 
  
   Videofilm van Hanna Pak over vrouwen uit het Yente-netwerk in Peru 
  

 Gesproken column door Marc Broere, hoofdredacteur van ViceVersa en Lokaalmondiaal 
  

http://www.yente-webshop.org/


  Paneldiscussie o.l.v. Marcia Luyten met:  
• Rachel Tocklu van Teampro, partner in handelsbemiddeling met Oost-Afrika  
• Patricia Linares Aquize uit Peru en onderneemster in Nederland  
• Bart Luirink, hoofdredacteur van ZAM Africa Magazine  
• Paulien Mbundu, voorzitter African Young Professionals  
• Yvette van Dok, Zuid-Amerika specialist voor Yente 

 
   Paulien Matze, docent, predikant en schrijfster, over changemakers in Bolivia 
 

 Introductie van de Yente Women’s Business Centers (YWBC) door Antje Melissen 
Video-impressie van de opening van het eerste YWBC in Nairobi  

 
  Vraaggesprek met Jessica Rodriguez (Art Atlas Peru) over het onlangs geopende YWBC in 

Arequipa 
 
18.15 uur Uitwisseling en netwerken tijdens een sprankelende ‘wereldborrel’  
tot 19.30 uur en afsluiting  

 

 
 
Deelnemen = verbinden met onderneemsters in Kenia en Peru    
Voor je deelname aan Creating the Connection vragen wij een bijdrage van 25 euro. Een 
deel van dat bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van laptops voor de Yente Women's 
Business Centers in Nairobi en in Arequipa. 
 
Aanmelden 

Yente hoopt op donderdag 27 september zoveel mogelijk vrienden, relaties, belangstellenden 

en supporters te mogen begroeten. Neem iemand mee en meld je vandaag nog aan via 
www.yente-webshop.org/.   
 
Bereikbaarheid 
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam ligt 10 minuten lopen vanaf het Centraal 
station: Ga aan de achterkant van het CS rechtsaf, oostwaarts, na ca. 1,5 km ligt De Zwijger 

aan de linkerkant.  
 
Tram 25 rijdt van Martin Luther Kingpark, via De Pijp, Vijzelstraat 
en de Prins Hendrikkade naar de Passenger Terminal Amsterdam. 
Bij de eindhalte uitstappen en ca. 2 minuten lopen. 
 

Voor wie met de auto komt: In de directe omgeving van Pakhuis 
de Zwijger zijn verschillende parkeergarages. Er is geen 
parkeergelegenheid langs de openbare weg. 

http://www.yente-webshop.org/epages/63375388.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375388/Products/%22Yente%20event%202012%22

