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Nieuwjaarskoffie in mei!  
 
Beste vrouwen,  
 
Wel bijzonder in deze tijd, de koffieochtend was na een half jaar weer mogelijk. Weliswaar kon het niet 
binnen bij slecht weer, en het terras bij de Carrousel is niet overdekt.  
En ja hoor, het regende. We zijn uitgeweken naar het tropische terras bij de Tulp op het Heinekenplein.  
Maar toch hebben zeven vrouwen de tocht gewaagd en het was heel fijn om elkaar weer te zien.  
En de gebruikelijke Nieuwjaarskoffie hebben we ons goed laten smaken.  
 
Tijdens de lockdown hebben een aantal vrouwenorganisaties niet stilgezeten en zijn er belangrijke 
initiatieven uitgewerkt.  Twee daarvan hebben we via de gmail aangekondigd, omdat de presentatie van 
deze plannen via de computer, zoom en mobiel zijn te volgen.  
Ze gaan beiden over seksueel geweld tegen vrouwen, in de huiselijke sfeer. De verwachting dat tijdens 
corona er minder huiselijk geweld zou zijn, is niet uitgekomen. In tegendeel, uit onderzoek blijkt dat het is 
toegenomen. Geweld tegen vrouwen en voldoende eigen inkomen om van te leven zijn de twee 
belangrijkste issues waar vrouwen tijdens hun leven tegenaan lopen.  
 
Brede coalitie ‘Geweld tegen Vrouwen’  
Deze vergadering gaat o.a. over 10 jaar Istanbul Conventie. Vanuit Nederland is er een actieplan opgezet 
om op Europees niveau deel te nemen aan besprekingen. Hiervoor is voor o.a. vrouwenorganisaties een 
brede coalitie opgezet. Wouw is van plan om zich hiervoor aan te melden, dit moet nog in de ALV 
goedgekeurd worden. Deze vergadering kan via je computer en mobiel bijwonen.  
Nog wel nodig om je aan te melden via deze link  
 
Lancering van het handboek ‘Samen sterker tegen Huiselijk geweld en Kindermishandeling’.  
Ben je verhinderd op 3 juni? Vanaf de volgende middag kun je via dezwijger.nl/live of het YouTube-kanaal 
van de Zwijger het programma alsnog bekijken. De lancering is in een dependance van pakhuis De Zwijger.  
 
Koffie in de Carrousel, van 10.30 tot 12.00  
Alles gaat weer wat gewoner worden, én, de Carrousel heeft corona overleeft.  
De 22ste van de maand is het dus weer Carrouseltijd van 10.30 tot 12.00 uur.  
 
Eetgroep  
Ook de eetgroep gaat weer verder nu de regels versoepeld zijn. De volgende keer is het 10 juni.  
Hier hoef je je niet voor op te geven, en de prijzen zijn billijk.  
 
Gezellig om elkaar weer te zien bij de Carrousel en bij de eetgroep,  
Hartelijke groet,  
De M’s  

 
                                      R O N D B R I E F      J U N I     2021  
 

Do 3 juni Presentatie  Handboek 15.00  tot  16.00 Zie mail 30 mei, Huiselijk geweld  
 
Wo 9 juni Geweld tegen vrouwen 16.00  tot  17.30 Zie mail 31 mei, Brede Coalitie  
 
Do 10 juni  Eetgroep vanaf 18.00 uur Vondeltuin, bij Amstelveense weg  
 
Di 22 juli  Koffie 10.30  tot 12 uur Carrousel - Weteringcircuit  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjNZjJSRnGWkDwsVXHmJrXBhknjqB?projector=1
dezwijger.nl/live

