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Rondzendbrief maart 2022  
 
Beste vrouwen,  
 
Wel wat laat, maar toch nog een maart nummer van de rondzendbrief.  
Voor internationale Vrouwendag zijn er niet veel activiteiten gepland, waarschijnlijk mede door de 
onzekerheden over corona maatregelen.  Wel een demonstratie op de Dam om 15.00 uur met het motto:  
‘Vrouwen vooraan! Samen strijden voor een ander bestaan!’  
 
Steun de actie van Avaaz 
Intussen is er ook nog een vreselijke oorlog begonnen. Avaaz, met 70 miljoen leden wereldwijd, heeft een 
online campagnenetwerk opgezet om tegen deze oorlog te ageren.   
Avaaz – dat “stem” betekent in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Azië – werd in 2007 
opgericht met een eenvoudige democratische missie: burgers uit alle landen samenbrengen om de kloof te 
dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen.  
Het streven is om 2,5 miljoen handtekeningen te verzamelen, daarna publiceert Avaaz de oproep in 
internationale media.  
Via deze link   kun je de petitie tekenen.  
 
Kantoor en vergaderruimte, maandagmiddag 
In het Wijkcentrum d’Oude Stadt is elke maandagmiddag van half twee tot half vijf iemand van de Wouw 
aanwezig. Het is een mogelijkheid om elkaar informeel te spreken en (in)formele bijeenkomsten te hebben. 
Het is tevens ons officiële postadres.  
 
De draaimolen draait verder 
Nog altijd kun je meedoen aan de draaimolen, stuur een mailtje naar   dejongbrit@gmail.com  , zij plaatst je 
op de lijst.   
 
Met vriendelijke groet,  
Marjan N  
 

 
                         R O N D B R I E F      Maart    2022  

 
Do 3 mrt Eetgroep  18.00 uur  Balti House, Albert Cuypstraat 41 
 
Di 8 mrt Internationale Vrouwendag   15.00 uur  Demonstratie Dam 
 
Wo 23 mrt Feminismegroep 14.00 tot 17.00 uur Bij Annet  
 
Di 22 mrt  Koffie ochtend  10.30 tot 12.00 uur  Carrousel - Weteringcircuit  
 
Ma 28 mrt Werkgroep Wonen 14.00 tot 16.00 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123  
 
 
Ma 25 april Algemene Leden Vergadering 2022   van   14.00 tot 16.30 uur  

https://avaaz.org/page/nl/about/
https://secure.avaaz.org/campaign/nl/stop_the_war_loc/?cGnebab
mailto:dejongbrit@gmail.com

