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Rondzendbrief juni – juli - augustus 2022

Beste vrouwen,
Dit keer weinig berichten.
Wel belangrijk om te vermelden dat we verder zijn gegaan om meer bekendheid te geven aan de brief die
we over grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld binnen partnerrelaties aan Mariëtte Hamer
hebben geschreven op 12 maart 2022.
De Nederlandse Vrouwen Raad.
Op de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 31 mei hebben we ingesproken over onze brief aan
Mariëtte Hamer. In de eerste algemene leden nieuwsbrief #1 staat hierover het volgende: ‘WOUW
Amsterdam bracht een belangrijk thema in: in maart 2022 schreven zij een brief aan Mariëtte Hamer om te
pleiten voor een tweede onafhankelijke regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
binnen partnerrelaties. Dit ligt in dezelfde lijn als de roep om een Nationaal Coördinator Geweld tegen
Vrouwen vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad’.
Tweede Kamerleden.
Verder hebben we 18 juni jl. een brief verstuurd naar vier Commissies van de Tweede Kamer die zich bezig
houden met deze problematiek. Behalve de brief, zie bijlage, is ook de Brief aan Mariëtte Hamer en de
Notitie ‘Geweld tegen vrouwen in partnerrelaties’, Opvang van mishandelde vrouwen en kinderen, de
werkwijze van Veilig Thuis en ‘Geweld hoort nergens Thuis’ met preventie mogelijkheden en
beleidsaanbevelingen, meegestuurd.

RONDBRIEF

Juni – juli - augustus 2022

Wo 22 juni

Koffie ochtend

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Di 28 juni

Eetgroep

vanaf 6 uur

Vondeltuin, bij Amstelveense weg

Ma 4 juli

Werkgroep Wonen

14.00 tot 16.00 uur

d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Wo 22 juni

Koffie ochtend

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Wo 22 aug

Koffie ochtend

10.30 tot 12.00 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Wo 31 aug

Feminismegroep

14.00 tot 17.00 uur

Bij Annet, nieuwe vrouwen welkom.
Opgave via wouw.amsterdam@gmail.com

