Vereniging van vrouwen met een handicap of chronische invaliderende ziekte vzw

Persephone-activiteiten
1995
- gespreksnamiddagen rond privacy en hulp
hulpdiensten versus zelfgekozen assistentie
uurregeling
nieuwsgierigheid
ongevraagde goede raad
-

gespreksnamiddagen rond seksualiteit
video “lichamen met ambitie”
bezoek aan CGSO Oost-Vlaanderen i.v.m. seksuele hulpmiddelen voor vrouwen
video “vanavond niet, schat”

-

gespreksnamiddagen rond assertiviteit en zelfredzaamheid
wat als mensen absoluut willen helpen en/of verkeerd helpen?
wat als je je hulp niet vergoedt?
wat als mensen ongeduldig worden?

1996
- briefschrijfactie n.a.v. de ontoegankelijkheid van vluchthuizen en opvangcentra
-

evaluatie van onze werking en uittekenen van de krijtlijnen voor de toekomst

-

deelname aan studienamiddagen van KVG rond handicap in andere culturen
getuigenis van mevrouw Ranjit Kaur uit Maleisië
getuigenis van de heer en mevrouw Van Obbergen uit de Filippijnen

1997
- organisatie cursus “kwetsbaarheid en weerbaarheid” i.s.m. KVG
-

organisatie cursus “zelfverdediging voor vrouwen met een fysieke handicap” i.s.m. Refleks

-

gespreksnamiddagen rond familierelaties en handicap
hoe ging/gaat mijn familie met mijn handicap om?
hoe wil/kan ik dat veranderen?

-

gespreksnamiddag over omgang met kritiek

1998
- organisatie tweede cursus “kwetsbaarheid en weerbaarheid” i.s.m. KVG
-

organisatie tweede cursus “zelfverdediging voor vrouwen met een fysieke handicap” i.s.m. Refleks

-

deelname aan de voetgangersdag in Hasselt

-

gespreksnamiddagen rond vriendschap en handicap
welke relatie heb ikzelf met mijn handicap?
hoe beïnvloedt mijn handicap de relatie met mijn (intieme) vrienden?

-

deelname aan de mensenrechtendag i.s.m. het PHOS
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1999
- gespreksnamiddagen rond moederschap en handicap
-

deelname aan de voetgangersdag in Koekelare

-

publicatie rond moederschap en handicap

-

deelname aan de Vrouwendag

-

deelname aan Eve, internationale beurs voor de vrouw

2000
- twee studiedagen rond moederschap en handicap
erfelijke handicaps en ziekten
wel gewenst maar ongepland zwanger: de druk van de omgeving
financies: de discriminatie van gehuwden
pleegouders met een handicap
-

viering 5 jaar Persephone

-

omschakeling van de feitelijke vereniging naar de VZW Persephone

-

deelname aan de Wereldvrouwenmars tegen geweld en armoede
ontmoeting met Petrona Sandoval uit Nicaragua, stichtend lid van een zusterorganisatie
deelname aan de mars door de provincie Antwerpen
deelname aan het Europees slotfeest in Brussel
deelname aan de mars in New York

-

deelname aan de Vrouwendag

-

gespreksnamiddag over onzichtbare handicaps
mensen met een zichtbare handicap hebben dikwijls een onzichtbare “extra handicap”
verberg je je onzichtbare handicap? waarom? waarom niet?
hoe reageer je op het onbegrip van je omgeving als je handicap toch zichtbaar wordt?

opm.: Leden van Persephone geven op aanvraag ook spreekbeurten (niet mee opgenomen in dit
overzicht)
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Persephone-publicaties rond vrouw en handicap
-

TZ-krant, september-oktober 1996: “Persephone”
het doelpubliek en de werking van onze vereniging

-

Handiscoop, oktober 1997: “Zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw”
het ontstaan en de activiteiten van onze vereniging

-

Schoppenvrouw, juni 1998: “Een dubbele handicap”
vrouwen met een handicap komen op voor hun rechten

-

Handiscoop, september 1999: “Kan je het ze aandoen?”
kinderen van moeders met een handicap

-

Opzij, december 1999: “Het kleine wonder”
moeder zijn met een handicap: een verantwoorde keuze? (samenvatting)

-

Libelle, januari 2000 (nr 4): “Moeders met een handicap vertellen hun verhaal”
moeders met een handicap over hun omgeving, hun kinderen en zichzelf

-

Wij Vrouwen, voorjaar 2000:
themanummer rond vrouwen met een handicap: wonen, moeder zijn, reizen,
competitiesporten, …

-

Eigen publicatie, “Moederschap en handicap”
verslag van onze studiedagen van maart en april 2000

-

De Morgen, 18-03-00: “Vrouwen en een handicap”
getuigenis van een moeder
aankondiging van onze studiedagen van maart en april 2000

-

De Standaard, 20-03-00: “Mama zit in een rolstoel”
getuigenis van een moeder
aankondiging van onze studiedagen van maart en april 2000

-

Het Nieuwsblad, 27-03-00: “Vrouw met handicap dubbel gediscrimineerd”
verslag van onze studiedag van 25-03-00
aankondiging van onze studiedag van 01-04-00
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Publicaties van andere verenigingen rond vrouw en handicap
-

Gehandicaptenraad Nederland, 1995: “Zwijgen kan, vergeten niet”
seksueel geweld tegen vrouwen met een handicap

-

Handiscoop, mei 1999: "100% vrouw"
seksualiteitsbeleving van vrouwen met een handicap

