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1. Situering
Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor
belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden
nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht
op seksualiteit, recht op moederschap en werkgelegenheid.
Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België. In
2020 bestonden we 25 jaar. Om die bijzondere verjaardag te vieren en onze zichtbaarheid te vergroten,
creëerden we de met professionele hulp de jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’, voor
breed publiek. De première ging – coronaveilig! – door in onze ‘geboortestad’ Antwerpen. Vanaf 2021 doen
we er andere steden mee aan.
2. Activiteiten
•

Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli en november) vergaderen wij om te luisteren naar
de noden van onze leden, onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen,
vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

•

In februari bespreekt de Algemene Vergadering normaal het afgelopen jaar, in september de planning
van de twee volgende jaren. In 2021 gebeurde dat, door de coronacrisis, in juni en oktober.

•

Dankzij de coronacrisis leerden we online werken. We organiseerden op 30/1 en 20/3 twee
onlinegroepsgesprekken rond een nieuw thema: ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Ze werden begeleid
door Greet Balemans, PRH-coach en ervaringsdeskundige als het over handicap gaat. Ze is
rolstoelgebruikster sinds haar 16 jaar. Kwetsbaarheid heeft voor ons vaak een negatieve bijklank.
Vrouwen met een handicap ziet men bovendien als extra kwetsbaar. Kwetsbaarheid is echter geen
zwakte. Deze workshop hielp de deelneemsters om zich open te stellen voor hun kwetsbaarheid. ‘JA’
zeggen op je kwetsbaarheid geeft kracht.

•

Op 8/3, internationale vrouwendag, werkten wij mee aan de coronaveilige acties op verschillende
pleinen in Antwerpen, georganiseerd door het 8 maart Collectief Antwerpen. We bereidden de dag ook
mee voor.

•

Op 14/3 namen we deel aan de onlineworkshop van PRH ‘Als de lente mij omhelst’. In een tijd waarin
zo veel stilgevallen is, vielen ook wij stil bij de overgang van winter naar lente. Stilvallen is een natuurlijk
en noodzakelijk proces om groei mogelijk te maken. We leerden ons verwonderen over lente in onszelf,
over groeikracht die ons tot bloei brengt.

•

Op 24/3 namen we deel aan een onlinegesprek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM) om te discussiëren over de volgende vraag: ‘Wat zijn uw beleidsvoorstellen aan de
federale regering om maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zoveel mogelijk te
verkleinen?’. Dit was een initiatief van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en
Diversiteit, Sarah Schlitz.

•

Op 22/11/20 stuurden we onze twee boeken over geweld tegen vrouwen met een handicap naar de
ministers die op één of andere manier een rol te spelen hebben in de bestrijding van verborgen geweld
tegen vrouwen. Ook naar de Vlaamse adviesraad handicap, plus de verantwoordelijken van het
Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties (APSMO), enkele universiteitsprofessoren en
de nieuwe partijvoorzitters. Met begeleidend schrijven uiteraard. Daar kwamen in 2021 nog twee
reacties op:

o
o
o

Op 26/3 vroeg Karine Lalieux, federaal minister van maatschappelijke integratie, belast met
armoedebestrijding en personen met een handicap, online naar onze knelpunten en
aanbevelingen.
Op 29/4 vroeg Shahin Mohammad, de adviseur handicap en universele toegankelijkheid van de
staatssecretaris Sarah Schlitz, hetzelfde, ook online. Ze kondigde bovendien aan dat Sarah
Schlitz ons wilde bezoeken in het najaar om te zien hoe wij al meer dan 25 jaar werken.
Het departement Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel vond studenten bereid om een
onderzoek te doen naar geweld tegen vrouwen met een handicap in de zorgsector. Hun
onderzoek startte in oktober 2021.

•

Op 1 en 8/5 organiseerden we twee onlinegroepsgesprekken rond alweer een nieuw thema:
‘Zelfvertrouwen kweken’. Ze kregen als titel: ‘Ik kan dat niet … of toch?’. Natalia Janssens, de
gesprekstherapeute die het gesprek in goede banen leidde, is zelf moeder met een handicap. Ze heeft
veel talenten én een interessante job.

•

Op 11/5 namen we opnieuw deel aan een onlineconsultatie van het middenveld. Sarah Schlitz vroeg
het IGVM om een tekst voor te bereiden met daarin een aantal specifieke doelstellingen en mogelijke
acties. In het eerste deel van het gesprek konden de deelnemers via stemming hun mening over deze
voorstellen geven, in het tweede deel konden ze op meer directe manier hun mening toelichten.

•

Op 11/5 namen we ook deel aan het Europees event ’10 jaar verdrag van Istanbul’. De Raad van
Europa organiseerde deze onlineconferentie in samenwerking met het Duitse Federale Ministerie voor
Familiezaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd, in het kader van het huidige Duitse voorzitterschap van het
Ministercomité. Er werd tevens verduidelijkt dat het beeld bij een aantal landen dat de Conventie van
Istanbul een bedreiging zou vormen voor identiteit en familiewaarden, op een misverstand berust. De
ochtendsessie bevestigde de politieke wil van de deelnemende staten om de Conventie volledig te
implementeren. Ze benadrukte het belang van deze Conventie en de impact ervan tijdens het
afgelopen decennium. Fende Acar, de eerste voorzitter van de Expertengroep inzake Actie tegen
Geweld jegens Vrouwen en tegen Huiselijk Geweld, lichtte het belang toe van de steunpijlers van de
Conventie.

•

Op 12/5 namen we deel aan de 'partiformance' (participatie, performance en party) ‘Van Nobody naar
No Body’. Dit was een initiatief van Nelle Hens, de choreografe die in 2020 met ons samenwerkte aan
onze jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’. Ze nodigde de deelnemers online uit tot
een subtiele aandachtsverschuiving, van individuen in een groep tot de ruimte tussenin. Ze schiep
daarbij mogelijkheden om even niets of niemand te moeten zijn en van daaruit te verbinden met
anderen. De coronacrisis daagde ons immers uit om ook de digitale mogelijkheden van verbinding en
ontmoeting af te tasten.

•

Van 3 tot 6/9 organiseerden we voor onze leden een ontspanningsweekend in Nieuwpoort, met
opvoering van onze jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’ op zaterdagvoormiddag.

•

Op 8/10 werkten we mee aan de onlinestudiedag rond zelfverdediging voor vrouwen met beperkingen,
georganiseerd door Garance. Wij spraken er over de rol van vrouwen met beperkingen in de strijd
tegen geweld (in het Frans)

•

Op 9/10 werkten we mee aan het inclusiecongres, georganiseerd door Grip in Leuven. Met dit
tweedaags congres vierden ze hun 20ste verjaardag. Wij spraken er tijdens de workshop ‘Leven op een
kruispunt’.

•

Op 21/10 spraken wij op de open avond van Campagne Rosa. ROSA staat voor Reageer tegen
Onderdrukking, Seksisme en een Asociaal beleid. Het is een nationale campagne die strijdt tegen alle
vormen van seksisme en ijvert voor de deelname van vrouwen aan sociale bewegingen.

•

Op 23 en 24/10 organiseerden we een cursus zelfverdediging voor vrouwen met een handicap in
Antwerpen. Op 23/10 verwachtten we vrouwen met een louter fysieke handicap, maar we hadden
onvoldoende inschrijvingen. De cursus van 24/10, voor vrouwen met een visuele handicap, kon
gelukkig wel doorgaan. En … we kregen bezoek van Sarah Schlitz, met in haar kielzog Lisa De Bode,
politiek journaliste van De Standaard! Ze is de eerste politica die ons bezoekt. Ze nam uitgebreid de tijd
om te luisteren naar onze expertise. In haar nieuw NAP (Nationaal Actieplan Gendergerelateerd

Geweld) voor de periode 2021-2025 noemde ze de financiering van empowerment voor vrouwen met
een handicap, inclusief zelfverdediging één van de sleutelmaatregelen voor preventie van geweld.
Eindelijk!
•

Op 11/11 werkten we traditiegetrouw mee aan de Vrouwendag, georganiseerd door Furia in Leuven.
Wij spraken in de workshop ‘Bodypositivity’ en aan de thematafels. De Vrouwendag eindigde met een
receptie met vrij podium omdat dit de 50ste editie was. Daar brachten wij ons lijflied en legden we kort uit
wie we zijn en wat we doen. We maakten natuurlijk ook reclame voor onze voorstelling ‘Zing, dans, lach
en bewonder ons’

•

Op 25/11 spraken we online met Gunther Van Neste, Adjunct Kabinetschef Samenleven van Bart
Somers. Hij vertelde dat Bart Somers beslist had om ook inclusie te bevorderen van mensen met een
handicap. Hij had via via over ons gehoord – alleen positieve dingen. We legden alweer uit wie we zijn
en wat we doen. We vertelden ook weer over onze voorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’.

•

25/11 is de Internationale dag van de uitroeiing van geweld tegen vrouwen. Wij deden mee aan twee
evenementen in Antwerpen:
o Wij namen op 25/11 deel aan de staande actie van Campagne Rosa
o Wij bereidden de actie van het 8-maart Collectief Antwerpen op 27/11 mee voor (speeches en
een demonstratie weerbaarheid en zelfverdediging), maar konden de dag zelf niet aanwezig
zijn.

•

Op 13 en 27/11 en 11/12 organiseerden wij de onlinecursus ‘Constructief omgaan met wat moeilijk is.
Draagkracht … ook in jou’. In deze cursus leerden we moeilijkheden die op je af komen, het hoofd
bieden. We werden ons meer bewust van onze eigen kracht. We leerden onze mogelijkheden inzetten
om onze moeilijkheden aan te pakken. Onze lesgeefster was opnieuw Greet Balemans.
3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Persephone vzw zetelt in de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen
Persephone vzw zetelt in Grip (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Persephone vzw is lid van het 8 maart Collectief Antwerpen
Persephone vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform
Persephone vzw is lid van het Feministisch platform tegen geweld tegen vrouwen
Onze lesgeefster zelfverdediging heeft dit platform opgericht omdat we tegenwoordig in een economische
crisis verkeren. Die crisis versterkt geweld enerzijds en vermindert de financiering voor verenigingen die
tegen geweld vechten anderzijds. Daarom is er een sterk platform op nationaal vlak nodig, waar een
uitwisseling van ervaringen kan plaatsvinden tussen Vlaamse en Franstalige feministes en tussen
organisaties.
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met
• 8 maart Collectief Antwerpen
• Campagne Rosa
• Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
• Furia
• Garance, de Franstalige vzw die werkt rond preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes
• Grip
• Stad Antwerpen
Volgende politici hebben naar ons geluisterd
• Karine Lalieux, federaal minister van maatschappelijke integratie, belast met armoedebestrijding en
personen met een handicap
• Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en Diversiteit

•

Bart Somers, Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands
Bestuur

4. Publicaties
•

In axelle, een Franstalig feministisch magazine, verscheen in het nummer 240 een uitgebreid dossier
over geweld tegen vrouwen met een zware handicap. Wij werkten eraan mee.
‘Femmes en situation de handicap Voir enfin les invisibles’, juni 2021

•

In De Morgen verscheen een artikel over de stijgende energieprijzen. Er wordt met geen woord gerept
over Persephone, maar we vermelden het omdat één van onze leden getuigt hoe belangrijk het is, dat
lage inkomens hun recht op sociaal tarief ook echt gaan gebruiken.
‘In het nieuws’, 15/9/21

•

In De Standaard verscheen een artikel over onze cursussen weerbaarheid en zelfverdediging op maat.
Aanleiding was het bezoek van Sarah Schlitz op 24/10/21.
‘Waarom vrouwen soms alleen vrouwen om zich heen willen’, 30/10/21
5. Financies

Worden gecontroleerd door Hervé Van Baren in opdracht van en voor rekening van Donorinfo.
Saldo op 31/12/21

zichtrek
spaarrek
kas
totaal

5.289,15
9.348,34
0,00
14.637,49

Resultatenrekening 2021
uitgaven 2021
categorie
25 jaar Persephone geschenken
25 jaar Persephone - vervoer
leden
activiteiten terugbet. inschr
activiteiten vergoeding
spreekster
activiteiten vergoeding
spreekster
activiteit weekend aan zee
activiteit weekend aan zee - zoet
genot
administratie 2020
administratie 2021
bankkosten
boeken voor bibliotheek
gadgets

officiële benaming
goederen en diensten

8,85

goederen en diensten
schulden aan leden

356,55

goederen en diensten
schulden aan
leveranciers
goederen en diensten

560,00

schulden aan leden
schulden aan leden
goederen en diensten
andere
goederen en diensten
schulden aan leden
diensten en diverse
kantoorbenodigdheden 2019
goederen
kantoorbenodigdheden 2020
schulden aan leden
diensten en diverse
kantoorbenodigdheden 2021
goederen
kantoorbenodigdheden 2021
schulden aan leden
lidgeld 2021
andere
promotie
goederen en diensten
diensten en diverse
telefoonabonnement GSM 2020 goederen
diensten en diverse
telefoonabonnement GSM 2021 goederen
vervoer door leden 2019
goederen en diensten
vervoer door leden 2020 overige goederen en diensten
vervoer door leden 2021
schulden aan leden
verzekering 2021
goederen en diensten

website
wenskaarten en geschenken
totaal

betaald

diensten en diverse
goederen
andere

nog te
betalen
wenskaarten voor Nelle, Bruno, Sarah

9,00
onlinegespr. 30/1, 20/3, 1/5, 8/5
391,60 onlinegespr. 13/11-11/12, wb en zv 24/10
984,50
17,60
7,30 kopies verslagen
194,75

19,00

160,58
25,00

postzegels
27,73 postzegels, hoesjes, omslagen vr boeken
omslagen vr boeken, postzegels, USBstick
69,48 inktcartridge, postzegels
VPP

12,10
133,10
31,08
68,80
538,68
95,60
www.persephonevzw.be,
www.persephonevzw.org + plaats, SSLcertif.

117,96

2.767,87

1.061,39

inkomsten 2021
categorie
25 jaar Persephone - subsidies

officiële benaming
subsidies

activiteiten inschrijvingen
activiteiten inschrijvingen
activiteit weekend aan zee
activiteit weekend aan zee - zoet
genot
activiteit weekend aan zee
boek blij
boek blij + geweld
boek blij + geweld + geweld deel
2
boek blij + geweld deel 2
boek geweld
boek geweld + geweld deel 2
boek geweld deel 2
gadgets
lidgeld 2020
lidgeld 2021
lidgeld 2021
mondmaskers en bijbehoren
onkosten dubbel terugbetaald
sponsoring - fietstocht Ann en
Marijke
sponsoring - overige
sprekersvergoeding
tombola
verjaardagskalenders

andere
schuldvorderingen
andere

totaal

ontnog te ontvangen
vangen
600,00
Fameus
onlinegespr. 30/1, 20/3, 1/5, 8/5, 13/11190,00
11/12, wb en zv 24/10
12,00 onlinegespr. 20/3, 13/11-11/12
515,50

andere
schuldvorderingen
andere
andere

17,60

andere
andere
andere
andere
andere
andere
schuldvorderingen
lidgeld
schuldvorderingen
andere
andere

87,00

sponsoring
sponsoring
andere
andere
andere

335,50
20,00

52,00
1,29
25,00

paaseieren
20,00

550,00
110,00
219,00
3,65
353,00
177,00
300,00
5,00
3.112,39

inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen
inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen

481,15
-235,72
344,52

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 26/3/22

