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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender december 2016 - januari 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 (...) Lees meer

Studiedag 30/11: Professionalisering! Nieuwe uitdagingen in tijden van schaarste
Op woensdag 30 november organiseert Amazone de studiedag ‘Professionalisering!
Nieuwe uitdagingen in tijden van schaarste’, met steun van het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen en Sophia, het Belgisch netwerk (...) Lees meer
Neemt u als expert deel aan de Brusselse Expertendatabank?
Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, is volop bezig met het ontwikkelen van een
online expertendatabank waarmee we meer Brusselse vrouwen naar raden van bestuur
of adviesraden willen loodsen. Zoals u wellicht weet, zijn (...) Lees meer
Steun aan het feminisme uit onverwachte hoek!
"Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen : over gendergelijkheid in de professionele
loopbaan" is een nieuwe publicatie en deze komt uit onverwachte hoek. Auteur namelijk
is Dirk Van Gerven, advocaat aan de balies van Brussel en (...) Lees meer
45ste Vrouwendag: een succes!
Op 11 november 2016 organiseerde Furia (het eerdere VOK) opnieuw de Nationale
Vrouwendag. Amazone was erbij. Wij vonden deze 45ste editie bijzonder geslaagd.
Telkens opnieuw weet deze organisatie te verrassen met een uitgelezen combinatie
van inhoud (...) Lees meer
Ontvang een GRATIS exemplaar Feministisch Boudoir!
Naar aanleiding van de Nationale Vrouwendag op 11 november, schenkt Amazone
enkele exemplaren weg van Feministisch Boudoir. Feministisch Boudoir is een
feestelijke uitgave ter ere van de twintigste verjaardag van Amazone in 2015. Het is
een (...) Lees meer

Acties ▪ Projecten
Hackathon #GenderBrussels : Apps voor meer gendergelijkheid in Brussel
“Make Equity”, een grappige app voor een betere verdeling van de taken binnen een
gezin. Dat is het winnende project van de hackathon die voor het eerst in België open
data & gendergelijkheid matcht. Een primeur, die via de ontwikkeling van (...) Lees meer

Film "Le ciel attendra" (2016)
De film “Le Ciel attendra” van Marie-Castille Mention-Schaar (Les Héritier, 2014)
benadert met grote gevoeligheid het delicate thema van radicalisering bij jongeren.
“Voorzichtig om niet te oordelen of te moraliseren, verkent ze (...) Lees meer

Congrescentrum ▪ Restaurant
Expo - Geboorte met Lieve Blancquaert @Art’mazone
Art’mazone stelt u haar tweede expositie voor: “Geboorte”. Vanaf 23 september nemen
vier artiesten de muren van Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, voor het hele
najaar in. U vindt er werk van Lieve Blancquaert terug, maar ook (...) Lees meer

Lid van EVA vzw
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 - 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
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 (...) 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 (...) 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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