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Informatie ▪ Actualiteit
#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 (...) Lees meer

Activiteitenkalender - april 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

"No one can left behind": de agenda van de 60ste zitting van de CSW
Van 14 tot 24 maart had de 60ste zitting van de VN-Commissie voor de status van de
Vrouw (Commission on the Status of Women of CSW) plaats. Het prioritaire thema van
CSW60 (2016) was de relatie tussen de empowerment van (...) Lees meer

5 talks over het feminisme van de toekomst
Waar moet het feminisme in de toekomst naartoe? Vijf Vlaamse en Franstalige
opiniemakers geven een antwoord op deze vraag in hun TEDx geïnspireerde talk die op
10 december plaatsvond tijdens het Feministisch Boudoir, het (...) Lees meer
Seksueel geweld en quota op de 8-maartagenda van federaal staatssecretaris GK
Elke Sleurs
In aanloop naar 8 maart richtte Elke Sleurs, federaal staatssecretaris voor Gelijke
Kansen haar aandacht op de behandeling van seksueel geweld via 3 acties: de promotie
van de website ’seksueelgeweld.be’. De Staatssecretaris vraagt (...) Lees meer
#InHerShoes: 12de campagne van zij-kant en ABVV om loonkloof te dichten
In aanloop naar de "Equal Pay-day" die in 2016 op 13 maart valt, organiseren zij-kant, de
progressieve vrouwenbeweging en ABVV op vrijdag 11 maart een actiedag aan de
Beurs in Brussel onder het motto #InHerShoes. Met deze (ludieke) (...) Lees meer

TOV in Brussel! Unieke kans voor vrouwen die (misschien) willen ondernemen
Onderneemster worden in Brussel? Droom je ervan, ben je al de eerste stappen aan het
zetten of wil je inspiratie opdoen? Mis dan het gratis Ja of Nee-Café op 12 mei om 19u in
Muntpunt niet. Misschien sla jij daarna de weg naar het zelfstandig (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
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
Herfst en Wintermenu’s
Zin in één van onze menu’s met een voorgerecht, hoofdgerecht en/of een dessert? Het
Amazone Restaurant raadt u een van onze formules aan. Wij bieden u ook onze à la
carte gerechten en onze dagschotels. 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
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
20/4/2016: Infodag ‘Lobbyen bij de EU’ voor het middenveld
Kan de socioculturele sector in Vlaanderen het EU beleid beïnvloeden ? Omgekeerd
heeft de Europese regelgeving alvast een directe invloed op deze organisaties en op
onze samenleving. Om het beleid in een bepaalde richting te sturen, (...) 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

Deadline 1/4/2016: Rosa zoekt universitair stafmedewerker
RoSa is op zoek naar een universitair stafmedewerker voor een voltijdse betrekking van
3 maanden, verlenging mogelijk. Solliciteren kan tot eind maart 2016. Je takenpakket:
uitwerken en onderhouden websites onderhouden ICT redactioneel werk (...) 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, (...) Lees meer
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