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Beste vrouwen,  
 
Opgelet, de film Beloved, gebaseerd op het boek van Toni Morrison en met hoofdrolspeelster 
Oprah Winfrey, begint om 12.30 uur. i.v.m. de lage duur. We houden halverwege we een pauze. 
Of, als daar behoefte voor is, twee pauzes van 15 minuten.  
 
Het verslag van de themamiddag over de doorstart van de werkgroep Welzijn en Zorg, wordt apart 
verstuurd. Op woensdag 30 oktober komen we weer bij elkaar, iedereen kan nog instappen.  
 
De ALV is gepland op 27 november.  
 
Dit is het even,  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het ‘bestuur’,  
Marjan Nieuwenhuis  
 
Extra:  
a. Voor als je het gemist hebt: onderteken alsnog de brief aan Rutte over De Grootste Ondernemer 
van Nederland.  
b. Vraag vanuit cliëntenbelang of iemand wil meedenken over de regiovisie Huiselijk geweld waar de 
gemeente mee bezig is. Bijeenkomst 16 oktober.  

 
 

                     R O N D B R I E F     OKTOBER   2019  
 
 Wo 2 okt  Feminismegroep 14.00 tot 16.30 uur bij Annet  
 
 Ma 7 okt  Wonen   14.00 tot 16.30 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123  
 
 Di 8 okt  Eetgroep,   vanaf 18.00 uur  De Bazar, Albert Cuypstraat 182 
 
 Di 22 okt   Koffie-uurtje  10.30 tot 12 uur Carrousel - Weteringcircuit  
 
 Wo 23 okt  Beloved – film    12.30 tot 17.30 uur Vredeskerk, Pijnackerstraat 9  
    n.a.v. boek van Toni Morrison, met jonge Oprah Winfrey, Nederlands ondertiteld 
 
 Wo 30 okt  Themamiddag Welzijn & Zorg 14 tot 16.30  Vredeskerk, Pijnackerstraat 9  
 
 Wo 27 nov  Algemene Leden Vergadering 14 tot 17.30 Vredeskerk, Pijnackerstraat 9  



Extra info 
 
 
Beste vrouwen,  

 

Hieronder een actie gericht aan Rutte over het vele onbetaalde werk in Nederland dat vooral door 

vrouwen wordt gedaan.  

Het is een gezamenlijk initiatief door 5 vrouwenorganisaties (met o.a. de NVR) en het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ook vrouwenemancipatie onder valt.  

Dat een ministerie hieraan meewerkt is uitzonderlijk.  

 

De vraag is om de brief te ondertekenen.  

We hopen dat jullie daar aan meedoen en de informatie aan anderen doorgeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Nieuwenhuis 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De Grootste Onderneming van Nederland komt op voor haar 9 miljoen onbetaalde werknemers. Dat zijn de 
4 miljoen ouders, 4 miljoen mantelzorgers en 1,2 miljoen vrijwilligers die de samenleving draaiende 
houden. En daarvoor krijgen ze geen loon, waardering of pensioen. Dat moet veranderen. Met deze brief 
aan premier Rutte komen wij in actie.  

Lees en onderteken de brief op www.degrootsteonderneming.nl.  

Met deze nieuwe landelijke publiekscampagne vraagt de Alliantie samen werkt het! aandacht voor 

de onderwaardering van onbetaald werk. De Alliantie Samen werkt het is een samenwerking van 👉 

WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, Wo=Men en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Bericht binnengekomen via Dini 
 
 
Een verzoek van Elmy Everaert van Cliëntenbelang. 
 
Wil iemand meedenken over de regiovisie Huiselijk geweld waar de gemeente mee bezig is.  
Op 16 oktober is er (waarschijnlijk) een eerste bijeenkomst van 12 tot 16:30 uur.  
Iemand van het Jeugdplatform gaat erheen, maar het zou ook goed zijn om er mensen  
bij te hebben met ideeën over (tegengaan van) ouderenmishandeling. 
 
Vroeger hield Janna van de Baan zich met dit onderwerp bezig. 
Misschien is er een lid dat hierover mee wil denken. 
 
Het adres van Elmy is: 
E.Everaert@clientenbelangamsterdam.nl 
 
Tel. 0613560133 

http://www.degrootsteonderneming.nl/?fbclid=IwAR1oray4uG5r4CBOJLllwmY1rT4ifZmF2n6jO6dSWtbBNAQUT71YTRNpm0M
https://www.facebook.com/WOMENInc/?__tn__=K-R&eid=ARAuC17XMg_Zm4f0gPJRiCmnUPrdJ1vJLJsusgZW1Fm1syvYdUKQt30rFh9ITOIYz3rB7Fa_lZ6sA2P_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBb2yrURHokFoOg_ZDN851YP31wQeMzBS6wspDINh6ylxkF1bEqsUsupPMgHuIcrqRQkxUEqFA7L_XykHwSQaqq8zXVYOqAkS6_s4So7MPvkoRbtFXY81UOGv7lQW745jjlsc6eqFzbflmJjCtmjWgIhReL6gG194Ml4UFgYYT79LqJxY5j6rXet-TVyRbig_ToeYWIQ27wYKxUl3QhJiJEkrJHk6T2dZ3nf9NpN8-BQhCvv_VvFUyIdSnh0igeji3MpfVH0pFlfwTcSgdOjegTrgYdxXDtNiM5Mp-wi9k4rjZ8KVcCWLMzUCDdEmGh2gQm1Tlclc_QZjUF9Tu_h0lELOf58v45eyO-9Wg0PjWw-_SL-aYJx8Y_
https://www.facebook.com/BureauClaraWichmann/?__tn__=K-R&eid=ARB2EchKzG3KmI7mrA25NVlQKsWheedfB8rTX1frbhgEFcOsi8qYQpteXo1PIZonxRyvfk-RxiURSsm9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBb2yrURHokFoOg_ZDN851YP31wQeMzBS6wspDINh6ylxkF1bEqsUsupPMgHuIcrqRQkxUEqFA7L_XykHwSQaqq8zXVYOqAkS6_s4So7MPvkoRbtFXY81UOGv7lQW745jjlsc6eqFzbflmJjCtmjWgIhReL6gG194Ml4UFgYYT79LqJxY5j6rXet-TVyRbig_ToeYWIQ27wYKxUl3QhJiJEkrJHk6T2dZ3nf9NpN8-BQhCvv_VvFUyIdSnh0igeji3MpfVH0pFlfwTcSgdOjegTrgYdxXDtNiM5Mp-wi9k4rjZ8KVcCWLMzUCDdEmGh2gQm1Tlclc_QZjUF9Tu_h0lELOf58v45eyO-9Wg0PjWw-_SL-aYJx8Y_
https://www.facebook.com/MOVISIE/?__tn__=K-R&eid=ARC0rsu9JYS6zlqR-3x24yoo8kwG0u_m2Ccxp3TrE5YWgGWna9xqN_bcK02q1ZKNVdqOjcRSy_FneCy_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBb2yrURHokFoOg_ZDN851YP31wQeMzBS6wspDINh6ylxkF1bEqsUsupPMgHuIcrqRQkxUEqFA7L_XykHwSQaqq8zXVYOqAkS6_s4So7MPvkoRbtFXY81UOGv7lQW745jjlsc6eqFzbflmJjCtmjWgIhReL6gG194Ml4UFgYYT79LqJxY5j6rXet-TVyRbig_ToeYWIQ27wYKxUl3QhJiJEkrJHk6T2dZ3nf9NpN8-BQhCvv_VvFUyIdSnh0igeji3MpfVH0pFlfwTcSgdOjegTrgYdxXDtNiM5Mp-wi9k4rjZ8KVcCWLMzUCDdEmGh2gQm1Tlclc_QZjUF9Tu_h0lELOf58v45eyO-9Wg0PjWw-_SL-aYJx8Y_
https://www.facebook.com/genderplatform/?__tn__=K-R&eid=ARBgqYzYMVxz7CoyakG6ax68C6X22ZxGrLTxJ7-9_B6wSE2MpOFIPuAEydYNhWYgAFf61Y9PPHSAnhJ0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBb2yrURHokFoOg_ZDN851YP31wQeMzBS6wspDINh6ylxkF1bEqsUsupPMgHuIcrqRQkxUEqFA7L_XykHwSQaqq8zXVYOqAkS6_s4So7MPvkoRbtFXY81UOGv7lQW745jjlsc6eqFzbflmJjCtmjWgIhReL6gG194Ml4UFgYYT79LqJxY5j6rXet-TVyRbig_ToeYWIQ27wYKxUl3QhJiJEkrJHk6T2dZ3nf9NpN8-BQhCvv_VvFUyIdSnh0igeji3MpfVH0pFlfwTcSgdOjegTrgYdxXDtNiM5Mp-wi9k4rjZ8KVcCWLMzUCDdEmGh2gQm1Tlclc_QZjUF9Tu_h0lELOf58v45eyO-9Wg0PjWw-_SL-aYJx8Y_
https://www.facebook.com/NLVrouwenraad/?__tn__=K-R&eid=ARBTwxZydxnNqQfr8URPKWU06WgF9fPAXaP0hflCadXWmPiLpVBVpDeAxpZ2e9rVklv-N2jN45BfQFg9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBb2yrURHokFoOg_ZDN851YP31wQeMzBS6wspDINh6ylxkF1bEqsUsupPMgHuIcrqRQkxUEqFA7L_XykHwSQaqq8zXVYOqAkS6_s4So7MPvkoRbtFXY81UOGv7lQW745jjlsc6eqFzbflmJjCtmjWgIhReL6gG194Ml4UFgYYT79LqJxY5j6rXet-TVyRbig_ToeYWIQ27wYKxUl3QhJiJEkrJHk6T2dZ3nf9NpN8-BQhCvv_VvFUyIdSnh0igeji3MpfVH0pFlfwTcSgdOjegTrgYdxXDtNiM5Mp-wi9k4rjZ8KVcCWLMzUCDdEmGh2gQm1Tlclc_QZjUF9Tu_h0lELOf58v45eyO-9Wg0PjWw-_SL-aYJx8Y_
mailto:E.Everaert@clientenbelangamsterdam.nl

