
 

  

  

 

  

 

Op 20 maart 2021 trok de Turkse president Erdogan zich terug uit het Verdrag 

van Istanbul, een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa dat geweld 

tegen vrouwen moet voorkomen en bestrijden. Dit is niet alleen een mokerslag 

in het gezicht van Turkse vrouwen, maar in het gezicht van élke vrouw. Het is 

het zoveelste signaal dat vrouwenrechten steeds meer onder druk komen te 

staan. De Vrouwenraad schreef daarom het opiniestuk 'The handmaid's tale is 

geen handleiding', waarbij we veel steun kregen van onze lidorganisaties. Via 

deze link kan je het stuk integraal lezen. 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=9b6901c13b&e=8653b8efb1


 

"They said, 'You are a savage and dangerous woman.'  

I am speaking the truth. And the truth is savage and dangerous."  

  

Nawal El Saadawi (1931-2021) 

 

 

Nieuws!  

 

 

 

Kim De Weerdt is de nieuwe directeur 

van de Vrouwenraad 

Ze volgt Leen Scheerlinck op, die tijdens 

de twintig jaar dat ze in dienst was de 

Vrouwenraad mee heeft uitgebouwd tot 

een hedendaagse organisatie. Kim 

studeerde Romaanse Taal- en 

Letterkunde en Vrouwenstudies in 

Brussel, Antwerpen en Aix-en-Provence. 

Momenteel woont ze in Antwerpen. Haar 

eerste professionele ervaring deed ze op 

als junior projectmedewerker bij de 

Vrouwenraad.   
 

Lees meer  

 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=3a71ce7e21&e=8653b8efb1


 

 

The History of Her Story  

Op 21 maart 2021 werd het boek 'The 

History of Her Story' twee jaar. The 

History of Her Story is een initiatief tot het 

bevorderen van een positief nieuw 

discours rond inclusie en integratie van 

nieuwkomers. Dankzij de inspirerende en 

emanciperende verhalen in het boek, 

hopen we gezamenlijk negatieve 

beeldvorming over nieuwkomers en 

stereotypen te doorbreken.  
 

Meer info over het boek en de webinars  

 

 

Maak een einde aan 

menstruatiearmoede! 

Op 1 maart ging het project 'M2: Maak een 

einde aan menstruatiearmoede!' officieel 

van start. De 15 lokale projecten zullen 

het probleem van menstruatiearmoede 

verder in kaart brengen, inzetten op 

duurzame menstruatieproducten en het 

taboe van menstruatieschaamte 

doorbreken. De projecten zijn dus zowel 

sensibiliserend als empowerend.  

Dit is alvast een stap in de goede richting, 

maar ook de politiek moet ook actie 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=6c9ed6cc62&e=8653b8efb1


 

ondernemen als we écht een einde willen 

maken aan menstruatiearmoede. 

Onderteken daarom deze petitie!   
 

Meer info over het project  

 

 

Partnerschappen van de Vrouwenraad  

 

 

 

Deelname aan Internationale 

Vrouwendag 

Vrouwenraad was aanwezig op 

verschillende acties op Internationale 

Vrouwendag. Wij blijven op straat komen 

tot alle vrouwen vrij zijn! Klik hier voor een 

fotoverslag.  

   
 

 

Klimaatcoalitie - Belgische Green Deal 

In de nasleep van de Klimaatzaak heeft 

de Klimaatcoalitie haar visie op een 

Belgische Green New Deal 

bekendgemaakt. Meer dan 80 

organisaties werkten mee aan deze 

handleiding voor een rechtvaardige 

klimaattransitie op nationaal en 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=c50c622236&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=3580ac7b36&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=78c716fdf7&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=f84591cd1d&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=f84591cd1d&e=8653b8efb1


 

internationaal niveau, met meer dan 100 

aanbevelingen voor een diepgaande 

transformatie van onze economie.   
 

 

 

Trofee Diversiteit VRT 2021  

VRT zet jaarlijks een aantal 

programmamakers in de bloemetjes die 

bewust omgaan met geslacht, herkomst, 

seksuele identiteit, armoede, handicap en 

leeftijd. De winnaars worden gekozen 

door een jury met daarin 

vertegenwoordigers van de Vrouwenraad, 

GRIP - Kom op voor inclusie, çavaria, 

Minderhedenforum, Netwerk tegen 

Armoede en de Vlaamse Ouderenraad. 

Vrouwenraad is tevreden dat het aandeel 

vrouwen in de openbare omroep blijft 

stijgen boven de kritische massa van 

40%. Het 50/50-project waarmee VRT 

NWS de aanwezigheid van vrouwen wil 

vergroten blijkt zijn vruchten af te werpen. 

Eens te meer zijn we ervan overtuigd dat 

een evenwichtige aanwezigheid van zowel 

mannen en vrouwen - in al hun 

diversiteit  - in de berichtgeving ook de 

kwaliteit in hun aanbod verbetert. Dus op 

naar de 50%!   
 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=90e342e6f1&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=90e342e6f1&e=8653b8efb1


 

 

Open brief over de hertekening van het 

inburgeringstraject 

De personeelsleden uit de centra voor 

basiseducatie schreven een brief aan de 

ministers van Inburgering, Onderwijs en 

Werk en verschillende parlementsleden. 

Ze drukken daarin hun bezorgdheid uit 

over de hertekening van het 

inburgeringstraject. De Vrouwenraad staat 

achter de boodschap in de brief.  
 

 

Leden van de Vrouwenraad in actie!  

 

 

Meer Man Mag! 

In samenwerking met Museum M en stad 

Leuven organiseert MoveMen (voorheen 

MenEngage netwerk België) van 26 tot 29 

april online studie- en inspiratiedagen 

over de zoektocht naar mannelijke 

bondgenoten in het bereiken van gelijke 

kansen. We zoeken meer mannen om 

mee(r) te (ver)zorgen, om mee(r) te 

werken aan het voorkomen van geweld en 

om mee(r) een positief rolmodel te zijn, 

om zo samen genderstereotypen te 

doorbreken en te bouwen aan de 

gelijkheid tussen man en vrouw. 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=08fcf2c5eb&e=8653b8efb1


 

De studiedagen gaan online door. 

Inschrijven kan via deze link.  
 

 

 

WOMED Award 

Femke Helon mag zich voortaan 

“vrouwelijke ondernemer van het jaar” 

noemen. Haar bedrijf 3Motion staat aan 

de top op vlak van visuele communicatie, 

displays en verpakkingen, en 3D print en 

design. De Belofte award ging naar Marie 

Van den Broeck van My Add On. Proficiat 

aan de winnaars! 

WOMED Award is een initiatief van 

Markant vzw en UNIZO met steun van 

VLAIO. Deze prijzen bekronen sterk 

vrouwelijk ondernemerschap en plaatst 

inspirerende onderneemsters in de kijker. 
 

 

Vrouwenraad tipt!  

 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=cf92f8ffa0&e=8653b8efb1
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=94d565d98e&e=8653b8efb1


 

 

Projectoproep: naar een betere ondersteuning van eenoudergezinnen in 

armoede  

Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en 

langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen 

tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en 

projecten. Dit in strijd tegen de kinderarmoede. De oproep heeft als focus de noden van 

eenoudergezinnnen in armoede zodat hun kinderen (0 tot en met 3 jaar) met gelijke 

kansen hun leven kunnen starten.  

Ook vrouwenorganisaties kunnen een project indienen. De deadline voor het indienen 

van een dossier is 25 mei 2021. Klik hier voor meer info.   

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=f4685c87d3&e=8653b8efb1


 

 

Eran Fonds 

Eric Janssens en Anne Rasschaert waren 

in Pakistan, India en Afghanistan onder de 

indruk van de genderongelijkheid. Met hun 

Eran Fonds voor Vrouwen ondersteunen 

ze er projecten die de positie van vrouwen 

versterken. Het fonds is ondergebracht in 

de Koning Boudewijnstichting. Eric en 

Anne zijn ervan overtuigd dat je ook op 

kleine schaal een grote impact kan 

maken. Omdat het fonds tot nu toe vooral 

op hun eigen inzet en financiële middelen 

steunt, zijn ze op zoek naar nieuwe 

krachten en donateurs.  

Klik hier voor meer info.   
 

 

Op zoek naar honderd verborgen vrouwen!  

She & Company is samen met Voka Nationaal op zoek naar vrouwen voor bestuurlijke 

mandaten en voor panels en publicaties voor Voka Nationaal. Ben of ken jij een vrouw 

die op C-level werkt in corporates/grote organisaties of die een KMO leidt? Of ben jij 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=5e803e5415&e=8653b8efb1


 

een gepassioneerde expert?  

Bezorg de namen (+organisatie en eventueel functie) van vrouwen waar je aan denkt 

aan Tamara van She & Company.   

  

 

 

mailto:tamara@she-and-company.be

