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Debat 
ontwikkelingssamenwerking  

Samen met 5 andere partijkopstukken 
debatteerde ik op 16 maart over internationale 
vraagstukken omtrent 
ontwikkelingssamenwerking, waar ik het 
internationaal elan van CD&V verdedigde. Onder 
het motto: "België is geen eiland en de 
wereldproblemen zijn ook de onze" brengt 
11.11.11 een platform om politici te stimuleren 
om over de grenzen van hun kiesgebied heen te 
kijken. Lees meer  

  

 

  

 

 

Werelddownsyndroomdag 2014 
  
"Iedereen is anders. Iedereen mag er zijn." 
Naar aanleiding van de Werelddownsyndroomdag 
hebben we de deuren van de Senaat opengezet 
voor een 7-daagse fototentoonstelling "Het verschil 
voorbij" over kinderen met het downsyndroom. Het 
werd een emotionele ontmoeting met ouders en 
vrijwilligers die zich inzetten voor het doorbreken 
van vooroordelen en het verhelderen van het 
Downsyndroom. Lees meer  

 

  

http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=128&tx_pxactie_pi1%5bshowUid%5d=301&tx_pxactie_pi1%5bBack%5d=128&cHash=004d9b237a34f8f83943fc0611236f98
http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=128&tx_pxactie_pi1%5bshowUid%5d=302&tx_pxactie_pi1%5bBack%5d=128&cHash=786e72c054b422ea24af4c9abe378a03
http://www.sabinedebethune.be/


Actie rond het belang van 
seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten 
 
Samen met de parlementairen voor de 
Millenniumdoelstellingen pleiten we via een 
collectieve fotosessie voor aandacht voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en gendergelijkheid 
in het toekomstige kader voor duurzame 
ontwikkeling  (na de Millenniumdoelstellingen die 
aflopen in 2015). Dit deden we aan de hand van 
10 krachtige iconen. Lees meer 

  
 

  

"Het aanrecht is geen exclusief vrouwenrecht" 

In het kader van Equal Pay Day (18-03-2014) vraag ik samen met de andere CD&V-senatrices Cindy 

Franssen en Els Van Hoof meer aandacht voor de balans arbeid-gezin. Lees hier het persbericht  

  

 

"On tour in West-Vlaanderen" 
Samen met collega's trek ik in WVL rond  om in 
contact te komen met vzw's en bedrijven en zo in 
gesprek te gaan met geëngageerde mensen uit 
onze regio. Deze plaatsbezoeken kunnen onder 
verschillende thema's vallen zoals: vrouwelijk 
ondernemerschap, jeugd en zorgzame 
samenleving. Lees meer  
  

 

IN BEELD 

  

http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=128&tx_pxactie_pi1%5bshowUid%5d=304&tx_pxactie_pi1%5bBack%5d=128&cHash=bc440392208057abb993bf88123f15a1
http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=345&tx_ttnews%5bbackPid%5d=113&cHash=4f1b684061f2f4362afc272d548cf494
http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=140


Hulde aan Professor Englert, Belgische 

Nobelprijswinnaar Natuurkunde.Bekijk hier de 

foto's  

Bezoek Onze Kinderen in Roeselare. Bekijk hier 

de foto's  

  
 

  

 Bezoek Centrum voor Ontwikkelingstherapie in 

Roeselare. Bekijk de foto's  

Bezoek Middelpunt in Middelkerke. Bekijk de 

foto's  
 

 

 

Bezoek Habbekrats in Kortrijk. Bekijk de foto's  Bezoek Bulik in Hulste. Bekijk de foto's   
 

 

  

De garnalenbisque van 't Roodhof in Oostkamp 

vind je terug op mijn soepblog.  

  

 

  

http://www.senaat.be/event/20140313_Englert/nl/index.html
http://www.senaat.be/event/20140313_Englert/nl/index.html
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157642692939634/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157642692939634/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157642692587123/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157643197442195/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157643197442195/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157643197278125/
https://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets/72157643200606544/
http://www.desoepenvansabine.be/2014/03/de-garnalenbisque-van-t-roodhof-in.html#more
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