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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender februari - maart 2017
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 vrouwenorganisaties (...) Lees meer
Festival Dames Draaien #9 (26-29/01)
"De wereld bekijken door de ogen van vrouwen verruimt je blik met 180 graden"
Vrouwelijke regisseurs in de kijker zetten en stimuleren, dat is de missie van
Dames Draaien. Kom ze ontmoeten op de 9de editie van het enige internationale
filmfestival (...) Lees meer
She goes ICT - Stem nu en kies mee de ICT Woman en Young ICT Lady of the Year
Voor de 9de keer verkiest Data News een ICT Woman of the Year en bekronen ze
een Young ICT Lady. Wie neemt de spreekwoordelijke fakkel over van Annemie
Depuydt (KU Leuven, ICT Woman of the Year 2016) en Ursula L.J. Dongmo (ING,
Young ICT Lady of the (...) Lees meer
Nu ook in het Nederlands: Handleiding goede praktijken over de preventie en
bescherming van vrouwelijke genitale verminking
Op 17 januari 2017 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen samen met de verenigingen Intact en GAMS een studievoormiddag over
het Verdrag van Istanbul en de preventie van vrouwelijke genitale verminking
(VGV) [1]. Toolkit (...) Lees meer
Vrouwenraad zet zich in voor de uitvoering van Agenda 2030 in Vlaanderen
Op 25 september 2015 aanvaardden de Verenigde Naties Agenda 2030, met 17
algemene Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 169 subdoelstellingen om de wereld
op het spoor van duurzame ontwikkeling te zetten. Doelstelling 5 gaat specifiek
over gendergelijkheid (...) Lees meer
De Vlaamse beleidsbrief Gelijke Kansen 2016-2017 gewikt en gewogen
In november 2016 evalueerde de Vrouwenraad de Beleidsbrief Gelijke Kansen
2016-2017 naar aanleiding van een bespreking hiervan in het Vlaams Parlement.
De koepel gebruikt het Vrouwenraadmemorandum, opgesteld in 2014 n.a.v. de
verkiezingen, als (...) Lees meer
Gendergelijkheid in de agenda van het Maltees voorzitterschap van de Europese
Raad
Van 1 januari tot 30 juni 2017 wordt het voorzitterschap van de Europese Raad
waargenomen door Malta. Gender in de prioriteiten van het Maltese
voorzitterschap In de Maltese prioriteiten lezen wij onder de concrete
doelstellingen van "Sociale (...) Lees meer

Acties ▪ Projecten
Expertes.brussels plaatst vrouwelijke experten in de kijker
Brussel, 31 december 2016 - Vanaf 2017 wettelijke verplichting één op drie
vrouwen in raden van bestuur. Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Bianca Debaets lanceert, in samenwerking met Amazone vzw, een online
databank van vrouwelijke (...) Lees meer

Gender.brussels: Amazone & Bianca Debaets lanceren eerste genderdataportaal
Brussel, 16 december 2016 – Om in kaart te brengen hoe de gelijkheid tussen
Brusselse vrouwen en mannen evolueert, lanceren Brussels Staatssecretaris voor
Gelijke Kansen Bianca Debaets en Amazone een genderdataportaal, een website
die zoekende surfers (...) Lees meer

Congrescentrum ▪ Restaurant
Onze a la carte gerechten - Herfst & Winter
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 seizoens- en
streekproducten. 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
PEILING: Vertel ons waar u nood aan heeft!
In 2017 biedt Amazone aan de vrouwenorganisaties communicatievormingen
door professionals aan. Om aan uw specifieke noden tegemoet te komen,
hebben we deze peiling opgesteld. Alvast bedankt voor uw gewaardeerde
medewerking! (...) Lees meer
Maak jij Europa "genderwijs"? Teken dan voor 1 maart 2017 in op de "Europa voor
de burger" of de "Creatief Europa"-subsidielijn
Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees
subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en
organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Het programma
Centraal staat het bevorderen van (...) Lees meer
16/01-16/03: Inzameldoos BruZelle bij Amazone
Van 16 januari tot 16 maart bevindt zich op het gelijkvloers van het
Amazonehuis een BruZelle inzamelpunt. U wordt uitgenodigd om
maandverbanden en tampons voor vrouwen in kwetsbare situaties te doneren. In
hun naam alvast hartelijk bedankt! (...) Lees meer
Stagiair(e) assistent(e) Communicatie
Wil jij graag stage lopen in een jong en dynamisch team en een interessante en
verrijkende ervaring opdoen? Als communicatie en de thematiek van
gendergelijkheid jou aanspreekt, dan is deze stage je helemaal op het lijf
geschreven! Amazone, het (...) Lees meer
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