Inleiding op meervoudige identiteit
Mehmet Day is als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Inclusief
Samenleven (KIS). In zijn werk richt hij zich hoofdzakelijk op de maatschappelijke positie van jongeren, met
name op het gebied van identiteitsbeleving, kansenongelijkheid, burgerschapsvorming en socialisatie in een
diverse samenleving. Hij heeft een sociaal pedagogische achtergrond en promoveert aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR) op het onderwerp meervoudige identiteitsontwikkeling.
Vanuit zijn onderzoek vertelt hij over wat identiteit is en wat hij tijdens zijn onderzoek naar meervoudige identiteit heeft
ontdekt.
Power Up training Deborah Cameron - Dee Dee on stage “Het vertellen van mijn, jouw en ons verhaal” Power
Queen Deborah (DeeDee) Cameron staat bekend om haar high energy en positieve instelling. Dit multitalent is
vanuit haar sociaal culturele onderneming by DeeDee on stage, online en off stage te vinden als allround
storyteller. Zo vertelt zij als vlogger, blogger en theatermaker haar eigen verhalen. Iedere vrouw of jonge dame
heeft de kracht van een Queen in zich. Samen met Deborah Cameron ook wel bekend als The Power Queen, gaan we deze
kracht niet alleen ontdekken, maar tijdens de Power up training leren hoe je deze power kan inzetten om jezelf een boost te
geven en inner Queen naar buiten te laten komen.
Identiteit van moeder naar dochter Naomi Appelhof- Imago Dei Counseling
Naomi Appelhof-Tam heeft een eigen counseling praktijk. Zij gelooft dat ondanks je verleden, afkomst of sociaal
economische status je als mens een keuze hebt om je leven vorm te geven. Voor haar betekent dit, wie ben je
waar ben je goed in en wat wil je bereiken. Met haar no-nonsense mentaliteit en tegelijkertijd haar warme
persoonlijkheid, geeft ze je gerust een (liefdevolle) schop onder je kont, maar wel in de goede richting. Naomi heeft diverse
opleidingen gedaan waaronder Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Management in de zorg, Pastorale opleiding en
TotalBalance Coaching. Je mag er zijn, je mag ambitie hebben, je bent goed zoals je bent. Als jij staat voor wie jij bent en je niet
laat beperken, dan is dat de mooiste boodschap die jij kan doorgeven aan je dochter. Tijdens deze workshop gaan we niet
alleen kijken naar wie je bent als moeder, maar ook hoe jij je dochter kan helpen in de ontwikkeling van haar identiteit.
Sip & Paint Girls Edition Sharon Lang - Natural Hair Club
“Sharon heeft het altijd belangrijk gevonden dat men naar zichzelf kan kijken in volledige acceptatie. Met haar
platform The Natural hair Club Nederland heeft zijn een community opgebouwd waar er met gelijkgestemde
over kroes en krullend wordt gesproken. Het idee om te meten met westerse schoonheidsidealen om te
worden geaccepteerd is achterhaald. Iedereen verdient het om de beste versie van zichzelf te zijn en te laten zien. En dit is
wat het The Natural Hair Club Nederland uitdraagt.”
Een workshop waar wij op een creatieve wijze werken aan een positief zelfbeeld. In een wereld waar iedereen een mening
heeft over je, is jezelf zien goud waard. Door jezelf te kennen, respecteren, accepteren en te zien, bouw je zelfvertrouwen.
Wij willen dat jij jezelf ziet, zoals wij dat doen. Niets minder dan prachtig en krachtig.
Headwrap en identiteit Diana Rittfeld - Di’Xpression
Diana is een headwrap coach, moeder en inspirator. Ze motiveert vrouwen hun innerlijke kracht te laten zien
door het dragen van een hoofddoek. Dit doet zij onder andere tijdens de demonstratie creatief hoofddoek
binden. Zij vertelt wat het dragen van een headwrap betekent voor haar identiteit.

