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Het Roze Huis huldigt groots Regenboogmonument in
Spoorwegbrug wordt symbool van Antwerpse openheid voor holebi’s en transgenders
In 2015 viert Het Roze Huis-çavaria Antwerpen haar 20e verjaardag. Op zaterdag 10 januari om 20u
huldigden de huidige en de ex-voorzitters van de holebi- en transgendervereniging samen met
Antwerps schepen voor Diversiteit en Sociale zaken Fons Duchateau en schepen voor Openbaar Domein
Ludo Van Campenhout ter ere van deze verjaardag zowat het grootste permanente
Regenboogmonument ter wereld in. Op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie werden de lichten
aangestoken die de spoorwegbrug op de Antwerpse Draakplaats vanaf nu elke avond in een
regenbooglicht kleuren.
“Op onze 20e verjaardag willen we, meer dan achterom kijken naar onze verwezenlijkingen, de blik
richten op de toekomst”, aldus Marcia Poelman, voorzitter van Het Roze Huis. “Samen met alle
Antwerpenaren willen we blijven werken aan een open stad waar plaats is voor iedereen, ongeacht
seksuele oriëntatie of genderidentiteit.” Het Roze Huis pleitte bij de stad voor een concreet en
duurzaam symbool dat de openheid naar holebi’s en transgenders verbeeldt, een monument als
blijvend teken van diversiteit en de waarde die Antwerpen daaraan hecht.
“We zijn blij dat we in de schepen voor diversiteit en sociale zaken meteen een enthousiaste
pleitbezorger hiervan hebben gevonden. Zo enthousiast dat we tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
reeds dit monument aan de Antwerpenaren kunnen tonen”, zo zegt de voorzitter. “Dit monument
moet ons ook waakzaam houden. Verdraagzaamheid en gelijke rechten zijn nooit voor eeuwig
verworven. Het zijn zaken waar we elke dag opnieuw onze schouders onder moeten zetten.“
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Hier kan u ook de foto van het regenboogmonument downloaden in hoge kwaliteit. U kan deze
publiceren met vermelding copyright: Jill Bertels/Het Roze Huis.

