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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender juli - augustus - september 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
vrouwenorganisaties (...) Lees meer
Persbericht: Amazone lanceert campagne #KinderenToegelaten
Op 2 juni 2016 lanceert Amazone haar nieuwe campagne #KinderenToegelaten, die
ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer aankaart. De campagne wil bedrijven en
organisaties aanmoedigen een oudervriendelijk beleid te (...) Lees meer

Het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019
Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 werd officieel gepresenteerd op 7 juni
2016. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de (...) Lees meer
Gendergelijkheid onder de aandacht van de Raad van de EU
Op 16 en 17 juni j.l. nam de Raad van de EU tijdens de vergadering van de formatie
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken conclusies
aan over gendergelijkheid en over de gelijkheid van LHBTI (lesbiennes,
homoseksuelen, (...) Lees meer
Verkennende studie van Elles Tournent en Engender - Derrière l’écran...Où sont
les femmes?
Elles Tournent en Engender voerden samen een verkennende studie uit naar vrouwen in
de filmindustrie in Franstalig België. De studie werd gerealiseerd met de steun van de
Fédération Wallonie-Bruxelles. (...) Lees meer
Feminisme: springlevend!
Het feminisme is "hot" dit voorjaar : avonden worden georganiseerd [9] rond het thema,
bestuursinstellingen wijden er studies aan [10] en nu stimuleert de vrouwenbeweging zelf
op een actieve manier het debat via "Beslist feminist". (...) Lees meer

Aperitiefconcert ’In het huis’
Amazone organiseerde, in samenwerking met Beweging tegen Geweld - vzw Zijn, op
maandag 20 juni een aperitiefconcert over de problematiek van familiaal geweld. Ernst
Löw en Deborah Ostrega namen ons mee naar ’het huis’, een huis (...) Lees meer
Vrouwen betalen een hoge prijs als gevolg van islamofobie in Europa
Moslimvrouwen zijn het vaakst slachtoffer van islamofobie in Europa. Dat stelt het
Europese netwerk tegen racisme (ENAR) vast in een rapport over de positie van
Europese moslimvrouwen, uitgegeven op 26 mei in Brussel. Moslima’s ervaren
dezelfde (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
GRATIS APERITIEF - 15 juni tot 15 juli 2016!
Op zoek naar de ideale plek voor een snelle hap, een sociale zakenlunch of een
congres ? Dan bent u bij Restaurant Amazone op de juiste plaats ! Het Restaurant
Amazone werd in 2016 opgenomen in de derde editie van (...) Lees meer

Amazone gaat #veggie
Het Restaurant Amazone is lid geworden van EVA vzw en wil zich zo engageren om
vegetarisch eten te promoten. Op het menu van ons restaurant vind je nu niet alleen
verfijnde en huisgemaakte gerechten, geïnspireerd op de (...) Lees meer

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 seizoens- en. (...) 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
Heeft u ooit betaald voor seks? Een vragenlijst
Er is een maatschappelijke discussie gaande over de vraag hoe wij in België het beste
met prostitutie en mensenhandel kunnen omgaan. Om goed inzicht te krijgen in de
huidige situatie wordt er in 2016 onderzoek uitgevoerd naar de (...) 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 (...) 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 Europese sociale model aanpassen (...) 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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