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Anderlecht lanceert 
campagne tegen 
geweld op vrouwen 

 

 

In het kader van een campagne ter preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen 

vrouwen, lanceert de gemeente Anderlecht vier street art parcours. Van augustus tot oktober zullen 

9 artiesten 34 elektriciteitscabines beschilderen met tekeningen rond het thema “geweld tegen 

vrouwen”. Uitleg over dit project dat eind augustus van start gaat. 

 

In het kader van het gemeentelijk actieplan tegen geweld tegen vrouwen en op initiatief van schepen van 

gelijke kansen Jérémie Drouart, met de steun van het college, is de gemeente Anderlecht fier om haar 

nieuwe project voor te stellen. 9 Belgische artiesten, 5 vrouwen en 4 mannen, zullen 34 

elektriciteitscabines beschilderen met tekeningen die geweld tegen vrouwen aan de kaak stellen. 

Partnergeweld, seksuele intimidatie op straat, beledigingen op sociale media, seksisme, 

vrouwenbesnijdenis, … alle mogelijke vormen van geweld tegen vrouwen komen aan bod. De 

beschilderde elektriciteitscabines vormen vier verschillende parcours die de gemeente van Kuregem tot 

Neerpede zullen doorkruisen. QR-codes op de werken bieden meer uitleg over het werk en de boodschap 

die de kunstenaar wilt overbrengen. 

 

Jérémie Drouart, schepen van gelijke kansen, is verheugd over het resultaat van dit project en voegt eraan 

toe: "Via deze vier street art parcours rond het thema “geweld tegen vrouwen” willen wij het grote publiek, 

maar ook en vooral jongeren, sensibiliseren. Daarnaast zullen er pedagogische instrumenten worden 

ontworpen om hen tot leven te brengen. Geweld tegen vrouwen is een zaak van iedereen. Daarom is 

bewustmaking op een duurzame manier onze prioriteit.” 

 

De beschilderde elektriciteitscabines vormen inderdaad slechts het eerste deel van het project. Deze 

pedagogische parcours vormen het vertrekpunt voor uitwisselingen tussen jongeren uit Anderlechtse 

scholen en bieden hen de mogelijkheid om hun gevoelens en ervaringen te uiten en mogelijk oplossingen 

voor dit probleem te bespreken. Op die manier hoopt de gemeente Anderlecht de jongere generatie 

bewust te maken van de gevaren van intimidatie en geweld waarmee vrouwen dagelijks kunnen worden 

geconfronteerd.  
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Afbeelding 1: De vier street art parcours in Anderlecht 
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Afbeelding 2: Beschildering tegen vrouwenbesnijdenis 

 

 


