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Nieuwsbrief 
12 augustus 2020 

 
 
 

ACWW in Corona-tijd 
 
Deze Nieuwsbrief bevat nieuws over ACWW in 
deze Corona-tijd, een stand  van zaken in het 
kort. 
 
Hartelijke groeten, 
Jeanne van Poppel, 
12 augustus 2020 
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1. The Country Woman -online 
The Associated Country Women of the World 
(ACWW) heeft alle nummers, sinds 2011, haar 
magazine The Country Woman online beschikbaar 
gemaakt. www.acww.org.uk 
Het recentste nummer, augustus 2020, is ook hierop 
te vinden. In dit nummer is o.a. een verslag van de 
ACWW Covid 19 enquête opgenomen met onder 
andere vermelding van Nederland. Ik leid mede 
hieruit af dat de enquête over dit onderwerp 
voorlopig beëindigd is. En deze kan dus van de 
website gehaald worden. In de nabije toekomst 
gaan er meer komen. De UNESCO is intussen dit 
survey werk van de ACWW opgevallen. Dus doe 
zoveel mogelijk mee! 

  

2. International day of Rural Women 15 
October  

ACWW heeft de jaarlijks actie ‘Women Walk the 
World’ gecombineerd met de internationale dag voor 
Rural Women. Met deze actie wil ACWW vrouwen 
oproepen om in lokale gemeenschappen bekendheid 
te geven aan de onderlinge internationale 
verbondenheid.  Zie poster als aparte bijlage. Kan 
deze poster op de website van Vrouwen van Nu? 

 
3. Ontwerp een ACWW Tea Towel  

ACWW ontvangt geen subsidies e.d. Het ACWW-
werk wordt met name gefinancierd uit het Pennies for 
Friendship fonds. Dit zijn kleine donaties vanuit lid-
organisaties wereldwijd. Door de jaren heen wordt Pr- 

materiaal ontwikkeld zoals een kookboek of een 
paraplu. Deze artikelen worden verkocht tijdens de 
conferenties of door lid-organisaties zelf tijdens 
activiteiten in hun land. ACWW nodigt uit tot een 
nieuw ontwerp voor een Tea Towel, dat als zodanig 
gebruikt kan worden. In de informatie lees ik geen 
deadline tot wanneer zo’n ontwerp uiterlijk ingeleverd 
kan worden. De volgende informatie is wel gegeven 
in The Country Woman van Augustus 2020, 
www.acww.org.uk:  
 

Theme: Rural Women in Action  
Medium: Anything  

Requirements: Size: 620mm x 420mm  
Must include the text Rural Women in Action  

Must include the ACWW Logo  
 

Judging Criteria 1. Relevance to theme 2. Originality 

3. Artistry 4. Ease of Reproduction 
 

Info: media@acww.org.uk 
 

4. Onderwerp voor een resolutie 
De voorbereiding voor de 30e wereldconferentie in 
2022 is ingang gezet. De ACWW deed middels de 
eerste van een serie circulaires aan de lid-
organisaties een oproep om resoluties of 
aanbevelingen voor de volgende wereldconferentie in 
te dienen. Dit kan tot 18 mei 2021.  
 

5. ACWW-Europa 
De Europese wereldconferentie eerder gepland in 
oktober a.s. is verplaatst naar mei 2021.  
Afrodita Roman, de Europese presidente, bedankt in 
haar Nieuwsbrief van Juli jl. iedereen voor deelname 
aan de Covid 19 enquête en eindigt haar nieuwsbrief 
met een quote van Henry David Thoreau: 

 
“Happiness is like a butterfly; the more you chase it, 

the more it will elude you, but if you turn your  
attention to other things, it will come and sit softly on 

your shoulder.”  
 

6. ACWW -NL 
Op dit moment is er een vacature van Passage in de 
werkgroep ACWW. De ontwerp-richtlijnen van deze 
groep (jan 2020), een drie- jaarlijkse update, zijn 
nog niet definitief vastgesteld. In de komende 
maand pakken de twee andere werkgroep-leden, 
Blanche en Jeanne, het onderlinge contact 
telefonisch of online weer op.  

   

    
7. Doorwerking resolutie duurzaam textiel 

Uit de bespreking van vertegenwoordigers en 
bestuur, vorig najaar, herinner ik me dat er behoefte 
is deze resolutie ruim onder de aandacht te brengen. 
Hoe zien we dat als Vrouwen van Nu? In deze corona 
tijd?  

http://www.acww.org.uk/
http://www.acww.org.uk/
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