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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender mei - juni 2016
Conferenties, debatten, vormingen, workshops, culturele avonden…: allerlei
bijeenkomsten die de gelijkheid v/m bevorderen en die je zin geven om een avondje weg
te gaan! De agenda van Amazone bevat verschillende activiteiten van (...) Lees meer

Am@zonews wordt een tweemaandelijkse nieuwsbrief
Am@zonews zal vanaf deze maand, april 2016, tweemaandelijks verschijnen. Dit
betekent dat u voor het jaar 2016 een Am@zonews zal ontvangen in juni, september en
november. Het team van Amazone wenst u alvast veel leesplezier ! U kan
steeds (...) Lees meer
#KinderenToegelaten - Oproep tot getuigenissen!
Ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer bestaat, soms uitgesproken, soms op een
geraffineerde of verborgen manier. Amazone wil sensibiliseren rond het onderwerp en
zoekt daarvoor getuigen. Om deze actie te organiseren hebben wij je input
nodig. (...) Lees meer
Het hedendaags feminisme onder de loep, op vraag van de Commissie FEMM
Begin deze maand (april 2016) publiceerde de Denktank van het Europees Parlement op
vraag van de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europees Parlement het
rapport Mapping of NGOs Working for Women’s Rights in Selected Member States. In dit
rapport (...) Lees meer
Start van de interdepartementale coördinatiegroep van het NAP 2015-2019
Op woensdag 20 april 2016 kwam de interdepartementale coördinatiegroep van het
nationaal actieplan tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld (NAP) 2015-2019
voor de eerste keer samen in de lokalen van het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen (...) Lees meer
Film: A peine j’ouvre les yeux
À peine j’ouvre les yeux werd gedraaid door Leyla Bouzid en komt uit op 27 april 2016.
Op meerdere filmfestivals viel hij in de prijzen: zo ontving de film de publieksprijs en het
label Europa Cinemas op het filmfestival van Venetië. (...) Lees meer
Ontmoeting en debat in het Franstalig Brussels Parlement rond prostitutie en
afschaffing prostitutie in Frankrijk
Op 28 januari organiseerde het Franstalige Brusselse parlement een debat over
prostitutie, om te discussiëren over ’het oudste beroep ter wereld’ - of wat de
’abolitionisten’ eerder het ’oudste geweld ter wereld’ noemen. Viviane Teitelbaum,
voorzitter van (...) Lees meer
Draagmoederschap, feiten en gevolgen
Université des Femmes organiseerde op 19 januari 2016 een studiedag rond
draagmoederschap. Vrouwen- en feministische organisaties werden immers niet
gehoord door de wetgever rond deze praktijk. UdF wilde het debat openen in de schoot
van de (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
Onze a la carte gerechten - Lente & Zomer
Het Restaurant Amazone heeft het plezier om haar à la carte gerechten te presenteren.
U zult er verfijnde gerechten terugvinden, geheel volgens de Slow Food principes en
uitsluitend bereid met verse en biologische (...) Lees meer
Tentoonstelling - Feministisch Boudoir
Niet zonder trots lanceert Amazone ter gelegenheid van haar 20ste verjaardag haar
nieuw tentoonstellingsconcept Art’mazone, met het Feministisch Boudoir, een
tentoonstelling van het werk van vijf bekende Belgische kunstenaressen waarin het
vrouwbeeld (...) Lees meer

Onze vergaderzaal
De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 personen, beschikt over
drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal. (...) Lees meer

Diensten ▪ Empowerment
EIGE zoekt externe experts (2015-2019)
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) legt momenteel (periode 20152019) een reservelijst aan van experts. Zie hieronder meer details (extract uit
EIGE/2075/ADM/33, Notice of call for expression of interest (...) Lees meer

Deadline 31/12/2016: Integreer "gelijke kansen" in de sociale toekomst van Europa
In september 2015 kondigde Commissievoorzitter Juncker een “Europese Pijler voor
Sociale Rechten” aan. Deze pijler begint nu vorm te krijgen. Hij zal voornamelijk gericht
zijn op de eurozone en moet het (...) Lees meer
Groene vingers in de tuin van Amazone: oproep tot vrijwilligers
Amazone heeft u nodig om haar biologische stadstuin te onderhouden ! Zin om de
natuur te voelen of simpelweg een beetje frisse lucht te proeven ? Wilt u uw kennis
omtrent tuinieren aanscherpen zodat u uw eigen (moes)tuin kan beginnen of
onderhouden? (...) Lees meer
Oproep tot deelname: Jeanneke zet de bloemetjes buiten, 2de editie
Jeanneke zet de bloemetjes buiten! Zaterdag 22 oktober 2016, vrouwen zetten de stad
op stelten voor meer gelijkheid! De verhouding tussen vrouwen en mannen, seksisme,
vrouwenrechten, gelijkheid. Zijn dat kwesties die je bezighouden? (...) Lees meer
WORD LID VAN AMAZONE
Wilt U onze organisatie ondersteunen en lid worden van Amazone? Dat kan zeer
gemakkelijk ! We bieden u twee formules: VIP lid vanaf een bedrag van minimum € 50;
Lid vanaf een bedrag van minimum € 20. Amazone ondersteunen, betekent
Deel (...) Lees meer
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