
   

 

Nieuwsbrief Maart 2014 
 

WOMED Award 2013  

Daphné Aers van TNS Kroketten uit Eeklo is de 
vrouwelijke onderneemster van het afgelopen 
jaar. Kim Vandenplas uit Zonhoven werd de 
belofte van 2013 met haar schoonmaakbedrijf 
Libra Services bvba. Proficiat Daphné en Kim! 
Ook de West-Vlaamse Sofie Vandenbriele van 
Bulik Standenbouw was één van de 
genomineerde voor de belofte van 2013. Super! 
Markant, het netwerk voor actieve en 
ondernemende vrouwen, reikte op 12 maart in 
samenwerking met UNIZO de 15de WOMED 
Award uit (Women in Enterprise and 
Development) en vestigt zo de aandacht op 
vrouwelijke onderneemsters. Lees meer  

   

 

 

 

  

 

 

50 jaar migratie 

Op 14 februari is het 50 jaar geleden dat België 
een bilateraal tewerkstellingsakkoord afsloot met 
Marokko. Hier kan u de speech lezen die Sabine 
de Bethune gaf naar aanleiding van de herdenking 
van dit akkoord in de Senaat. 

 

  

http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=345&tx_ttnews%5bbackPid%5d=137&cHash=15a700566c0ea3f5786e2feb8292b792
http://www.cdenvsenaat.be/index.php?id=28&nid=2119&s=2undefined
http://www.sabinedebethune.be/


Grooming eindelijk strafbaar 

Volwassenen die kinderen benaderen via het internet met als uiteindelijk doel hen te misbruiken, wat ook 

wel 'grooming' wordt genoemd, zullen strenger worden gestraft. Dat heeft de commissie Justitie op 19 

februari beslist op basis van een voorstel van CD&V-gemeenschapssenator Cindy Franssen, dat ik mee 

ondersteunde en dat unaniem werd goedgekeurd. Meer info 

  

Meer respect voor 
schoonma(a)k(st)ers  

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 
(8maart), roept Vrouw & Maatschappij West-
Vlaanderen op tot meer respect voor 
schoonmaakpersoneel (m/v). Samen met de 
regionale V&M-afdelingen trok ik naar Brugge (AZ 
Sint-Lucas) en Kortrijk (Zorggroep Heilig Hart) om 
de daad bij het woord te voegen. Alles over de 
(ludieke) actie lees je hier 

 

 

  

 

75 jaar Soroptimist    
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van 
Soroptimist België en de internationale 
vrouwendag (8maart), was ik gastspreekster op de 
themadag rond "geweld op vrouwen en meisjes". 
Soroptimist organiseerde een boeiende conferentie 
die, ondanks het zware thema, het bewustzijn en 
het enthousiasme van de deelnemers voor de strijd 
tegen geweld wist aan te wakkeren. Bekijk het 
fotoverslag  

 

  

http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=341&tx_ttnews%5bbackPid%5d=113&cHash=6f2818bf93cca6cfe479f9b71acf2c5e
http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=348&tx_ttnews%5bbackPid%5d=113&cHash=887f0fa0905a4b52b9429cf63f53322c
http://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157642294690085/
http://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157642294690085/


Bruto Binnenlands Geluk  

De voormalige eerste minister van Bhutan, 
JigmeThinley is een wereldautoriteit inzake het 
promoten van een ontwikkelingsbeleid, gebaseerd 
op het Bruto Nationaal Geluk als alternatieve 
indicator voor het BBP. Ik mocht hem ontvangen in 
de Senaat op 4 februari met onder andere Peter 
Van Rompuy en Etienne Schouppe. Bekijk hier de 
foto's 

 

 

IN BEELD 

  

Bezoek van Z.E. de heer Mustapha Ben 

JAAFAR, Voorzitter van de Nationale 

Assemblee van Tunesië op 13-02-2014. Bekijk 

hier de foto's 

Officieel bezoek op 25 februari van de Heer 

Michel Jozef Martelly, President van Haïti.  

Bekijk hier de foto's  

 

  

Jongeren brengen tijdens het krokusreces leven 

in de Senaat. Meer info en beeld van het 

jeugdparlement vind je hier. 

Een ontmoeting met Z.E. Dr. Richard 

SEZIBERA, secretaris-generaal van de Oost-

Afrikaanse Gemeenschap op 11 maart. Bekijk 

hier de foto's 
 

http://www.senaat.be/event/20140204-Bhutan/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140204-Bhutan/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140213-Ben_Jaafar/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140213-Ben_Jaafar/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140225_Haiti/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140304-jeugdparlement/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140310_Sezibera/nl/index.html


 

  

 "Tip van een ladychef : de heerlijke 

kreeftensoep van restaurant Ten Beukel in 

Marke-Kortijk" vind je terug op mijn soepblog.  

  

 

  

      

 

 

  

www.sabinedebethune.be  

    

 

http://www.desoepenvansabine.be/
http://www.sabinedebethune.be/
https://www.facebook.com/sabinedebethune
http://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets
http://be.linkedin.com/pub/sabine-de-bethune/17/106/a7a
https://twitter.com/SabinedeBethune
http://www.youtube.com/user/sdebethuneop3/videos?view=0&flow=grid
http://www.sabinedebethune.be/

