29e Triennial World Conference Associated Country Women of the World

Dag 2 Vrijdag 5 april 2019
Vandaag opende de 29e ACWW wereldconferentie in Melbourne met een lied in de taal van de
oorspronkelijke bewoners, de Wunrunje. De premier van Australië, de gouverneur en de premier van
de staat Victoria wensten de ACWW in hun videoboodschap een allerbeste conferentie toe.
Mevrouw Hennessee, Attorney General, life aanwezig opende met haar woorden de conferentie: ‘To
keep an organisation 90 years on going is a tremendous achievement!’ En noemde onder andere als
voorbeeld van belangrijke resoluties die wereldwijde problemen benoemen, de resolutie over
vrouwen in vluchtelingenkampen. Melissa Fletcher, key note speaker, een Australische ondernemer,
vertelde met humor over sleutelmomenten uit haar leven en werk. Indrukwekkend. Zelf aborginal
ervoer zij de steun van de vrouwenorganisatie, County Women’s Associaties (CWA), die mensen een
gevoel van ‘belonging’, van erbij horen geeft. Daarin is de CWA kampioen volgens haar.
Het tweede deel van deze dag was voor velen een spannende middag. O.a. voor de kandidaten voor
de verschillende bestuursfuncties , voor de functies van voorzitter van een van de ACWWcommissies en voor de functies van Area President. De schriftelijke stemming die daarna volgde zal
een van de komende dagen voor hun duidelijkheid geven. De wereldpresident , de penningmeester
en de directeur van het ACWW-bureau brachten verslag uit. Speciaal echter deze middag was de
aankondiging van de organisatoren van de 30e ACWW wereldconferentie in Maleisië in 2022.
Meestal wordt dit pas aan het einde van de conferentie gedaan. Maar voormalig Princess Azizah , nu
koningin van Maleisië, en president van de organiserende Women’s Institute of Pahang kan maar
enkele dagen blijven. Vandaar. Het is dus nu al bekend dat de volgende ACWW wereldconferentie
gehouden wordt van 19 mei t/m 26 mei 2022 te Kuala Lumpur, Maleisië.
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