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ACTIVITEITEN
MEI
SOUND OF CULTURES
Doelgroep: Iedereen welkom
Zondag 14 mei
van 15u00
Paleisstraat 39-41, 2018 Antwerpen
ZELFVERDEDIGING
Doelgroep: Vrouwen welkom
Zaterdag 06, 13 en 20 mei
van 10u30 tot 12u00
Paleisstraat 39-41, 2018 Antwerpen
MENTALE WEERBAARHEID
(follow-up workshop van 11 maart)
Doelgroep: Jonge vrouwen
(leeftijd 15 tot 30)
Zaterdag 06 mei
van 13u00 tot 16u30
Paleisstraat 39-41, 2018 Antwerpen
CINE Y
Doelgroep: Iedereen welkom
Woensdag 17 mei
Film: Little Black Spiders
20u00
Filmhuis Klappei
Klappeistraat 2, Antwerpen
YOGA
Doelgroep: Iedereen welkom
Zaterdag 06, 13, 20 en 27 mei
van 11u tot 12:30u
Plukboederij van Schelle
Steenwinkelstraat 499, 2627 Schelle
LEESCLUB
Doelgroep: Iedereen welkom
Maandag 15 mei – 20u00
Boek: De Zwemmer—Zsuzsa Bank
Paleisstraat 39-41, 2018 Antwerpen
Sfinx Mondial
Womama doet mee!
25 mei vanaf 12u
Anti-Trumpbetoging
24 mei vanaf 17u
Brussels, Belgie

CLUBS
MEI

ACTIVITEIT VAN
DE MAAND
Ontmoetingsmoment tussen
YWCA en het opvangcentrum op
Linkeroever
In 2017 wil YWCA Antwerpen meer focussen
op de vluchtelingen die hier
in onze stad aanwezig zijn.
Samen willen wij de vrouwen
van het opvangcentrum tonen wat YWCA
betekent en waar wij voor staan.
Wie wil meekomen en YWCA
vertegenwoordigen?
Wij hebben jullie nodig!

Ontmoetingsmoment High Tea
08 mei van 15u tot 17u

Workshop Mentale Weerbaarheid
11 mei

Zelfverdediging lessen
18, 23 mei en 01, 08 juni
van 13u30 tot 15u

CLUBS– voertaal Frans
08.05.2017:
Clubs—Lunch
12.05.2017 :
Clubs—Lunch
telkens om 12u30
vooraf inschrijven
- prijs 10 €
Iedereen welkom
Vrijdag 12 mei bij YWCA om 14u30 uur
Kom en deel uw favoriete boek met ons.
Na de verkoop van tweedehands boeken
(bibliotheek YWCA)
Vrijdag 26 mei om 14u30
Bezoek aan het Modemuseum
(MOMU) MARGIELA,DE HERMÈS JAREN
Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen

YWCA ANTWERPEN
Contactgegevens:
YWCA ANTWERPEN
Paleisstraat 39-41
2018 Antwerpen
Website: www.ywca-antwerpen.org
Email: info@antwerpen.ywca.be
Facebook: www.facebook.com/ywcaantwerpen
* indien je deze mail niet langer wenst te ontvangen, graag een berichtje,
dan verwijderen we je mailadres.

Mannen steeds vaker
deeltijds aan de slag

HAPPY WORLD YWCA DAY 2017!

(maar niet voor de kinderen)

Message from our General Secretary:
Malayah Harper
It is really my pleasure to extend an invitation to
celebrate, in solidarity, World YWCA Day—a day
where we recognize our achievements and really also
look to the future in terms of how we stand together
in solidarity and create a better world.
When Lady Mary Jane Kinnaird and Emma Roberts
established the World YWCA in 1855, they did so by
creating a safe space for women, young women and
girls. This idea has now blossomed to 109 countries
around the world in 20,000 communities and at last count, we are reaching up to 30 million women
and young women. This is a phenomenal achievement!
We are now one of the largest member-based women’s rights organizations in the world and our
diversity really is our strength. I am proud to say that we have women from all faiths, from all races,
classes, sexual orientation, beliefs and cultures. And this is what makes us strong and also makes us
an organization and a member movement for all women working on the leadership and
empowerment for all women everywhere and leaving no one behind.
I am also very pleased that young women are becoming at the center of our organization and that
actually, we have reached our target collectively of over 25% of young women in leadership positions on boards and in the structures. Can we and should we do more? Yes definitely! and we have
to do this in the context of the intergenerational model.
It is my pleasure then to say that the World Office is in the process of finalizing the Global Rise Up!
Manual looking at young women’s leadership and human rights. This is integral to what we do and
very essential to our movement and our solidarity. This will be available to all member associations;
the tools, the advocacy, and the communications material, and I really encourage you to use it.
The world is at a pivotal stage. We know this. Things are changing rapidly and women’s human
rights are under threat. There is an increase in racism and I know many of you face misogyny and
an attack on faiths around the world. This is a time more than ever to stand together, as more than
ever the world needs a YWCA movement.
As the world has changed so have we. So we need to look to the future to see how we reenergize,
and how we reignite the solidarity that we are showing to each other and how we can together rise
up and defeat the challenges and face the future. So I encourage you all to stand with me and on
World YWCA Day rise up!

Artikel van De Standaard—BRUSSEL
Een op de tien mannen in loondienst werkt
deeltijds, een record. Maar vaak gebeurt dat
onvrijwillig.
Deeltijds werken blijft in de eerste plaats
een vrouwenzaak, maar mannen zijn aan een
inhaalrace bezig. Vorig jaar werkte 10,6 procent
van de loontrekkende mannen deeltijds, blijkt
uit
de
jaarlijkse
enquête
naar
de
arbeidskrachten van de federale overheidsdienst
Economie. Dat is het hoogste percentage ooit.
Tien jaar eerder was dat nog maar 7,7 procent.
Loontrekkende vrouwen werken in 44,5
procent van de gevallen niet voltijds, maar dat
aandeel stijgt minder snel dan bij de mannen.
De redenen waarom mannen en vrouwen
deeltijds werken, lopen uit elkaar. Want hoewel
ouderschapsverlof
bij
mannen
steeds
populairder wordt, kiezen mannen nog veel
minder voor een parttime baan om voor hun
kinderen te zorgen. Slechts 7 procent noemt de
zorg voor kinderen of andere afhankelijke
personen de sterkste motivatie om deeltijds te
werken, terwijl dat bij vrouwen bijna een kwart
is.
Als mannen deeltijds werken, doen ze dat
meestal onvrijwillig: bijna een derde doet het
omdat hij geen voltijdse baan vindt, of omdat
het werk dat hij wil doen, niet fulltime wordt
aangeboden. Daarnaast kiezen mannen vooral
voor een deeltijdse baan om persoonlijke
redenen, gezondheidsredenen, of om de job te
combineren met een andere baan of een studie.
Zorg & administratie
Ook bij de vrouwen werkt trouwens meer
dan een kwart tegen haar zin deeltijds. In totaal
zijn er 162.000 mensen die eigenlijk meer zouden willen werken, maar dat om allerlei
redenen niet doen. Deeltijds werk is dan ook
het populairst in sectoren waarin vrouwen
oververtegenwoordigd zijn. In de zorg,
bijvoorbeeld, werkt 60 procent van de vrouwen
en 20 procent van de mannen parttime. Ook in
de administratie is deeltijds werken sterk
ingeburgerd.

GRAPJE VAN DE
MAAND

BEDANKT, MAMA!!
Moederdag bedacht door een vrouw die zelf nooit trouwde of
kinderen kreeg.
Anna Jarvis werd geboren in Crafton, West-Virginia. Ze is zelf nooit
getrouwd en heeft nooit kinderen gehad. Anna’s moeder verloor zeven
kinderen en overleed zelf op jonge leeftijd. Anna bleef achter met nog
één zus en twee broers. Om haar verdriet te verwerken, besliste ze de
rest van haar leven te wijden aan moeders in Crafton.
Toen haar moeder in 1906 op de tweede zondag van mei overleed,
stond Anna aan haar zijde. Nog dezelfde dag besliste ze dat ze iets wou
doen voor alle moeders in de wereld. De kerkleiders van haar geloofsgemeenschap vonden dit een
prachtig idee en zo kwam het dat Crafton in 1907 voor het eerst Moederdag vierde.
Maar Anna wou letterlijk verder gaan en van Moederdag een internationale feestdag maken. Ze ging
dan ook praten met uitgeverijen, zakenmensen en kerkleiders over de hele wereld en schreef duizenden brieven. In 1910 besliste de gouverneur van West-Virginia dat Moederdag voortaan in heel
zijn staat op de tweede zondag van mei zou worden gevierd. Anna slaagde er zelfs in de toenmalige
president van de Verenigde Staten te overtuigen. In 1914 werd Moederdag in de Verenigde Staten
een nationale feestdag.
Verschillende data
Het is niet overal gebruikelijk om Moederdag op de tweede zondag van mei te vieren. Veel katholieke landen vieren Moederdag op 15 augustus, de dag van Maria-Tenhemelopneming. In Frankrijk is
het dan weer gebruikelijk om Moederdag te vieren op de laatste zondag van maart. Denemarken,
Italië, Turkije, Australië, Amerika en Nederland vieren Moederdag wel op de tweede zondag van
mei, net zoals België, al liggen de Antwerpenaren hier dwars want zij eren Moeder steevast op 15
augustus!
Moeder vier je zo!
De voorbereiding van Moederdag begint al weken vooraf in basisscholen, crèches en thuis. Er worden cadeautjes gekocht of ineen geknutseld, die de kinderen (klein of groot!) op Moederdag aan
hun liefste mama kunnen schenken. Er zijn zoveel mogelijkheden om je moeder of oma in de bloemetjes te zetten. Met een heerlijk ontbijt op bed bijvoorbeeld, of een huishoudelijk-werk-vrije dag
Of met bloemen, een zelfgemaakt cadeautje, of gewoon een kus of knuffel en een lief woordje. Het
belangrijkste is dat je even stilstaat bij wat je moeder allemaal voor je doet en betekent en haar
daarvoor eens echt te bedanken! Het is, zoals zo vaak, het gebaar dat telt en niet het cadeau!

