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Nisa-Nieuws oktober/november 2018 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting Nisa for Nisa. De 
Nisa-Nieuws wordt iedere twee maanden verspreid onder de 
deelnemende vrouwen van Nisa for Nisa en de 
belangstellenden en organisaties die betrokken zijn bij ons 
werk. 
 
Nisa for Nisa is er voor de vrouwen en meiden uit 
Amsterdam/Nieuw-West en voornamelijk in de wijk 
Slotervaart. De meeste activiteiten worden vanuit De 
Buurtzaak in de Chris Lebeaustraat (achter het August 
Allebéplein) aangeboden. Wij hebben daar een eigen 
ruimte met een aparte ingang, maar ook worden soms 
andere ruimten gebruikt. 
 
Bij Nisa for Nisa kunnen vrouwen en meiden (vooral 
migrantenvrouwen)deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten, 
cursussen en projecten. Alle activiteiten zijn er om de 
vrouwen en meiden sterker en weerbaarder te maken. Wij 
noemen dat Empoweren en Emanciperen. Op die manier 
worden achterstanden opgeheven en komen vrouwen en 
meiden tot meer zelfbeschikking. 
 
Iedere keer zullen wij een verslag doen van enkele 
activiteiten en nieuwe aankondigen. Ook zal er steeds de 
agenda zijn van de vaste activiteiten (die meestal wekelijks 
plaatsvinden). 
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Geplande  
Evenementen 
!13-11-2018!
 Veilig opvoeden        

!27-11-2018 

!!!!!!!!!Gevangen in het huwelijk !
!29-11-2018 

!!!!!!!!!Mannen aan Zet!!
!

Zelf iets schrijven? 

Wil je zelf iets schrijven voor Nisa-
Nieuws), neem dan even contact 
op met een van de 
medewerksters van Nisa for Nisa. 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Kinderen en vrouwen hebben het recht om veilig en zonder 
geweld in en buiten huis te leven. Nog steeds is dat niet altijd het 
geval. Daarom besteedt Nisa for Nisa ook dit jaar weer 
aandacht aan dit onderwerp.  
Wij organiseren een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en 
workshops: 
 

Datum en tijd Plaats  Activiteit 
Zo 25 november, van 
13.00 tot 17.00 uur 

Nisa for Nisa in de 
Buurtzaak 

Kinderrechten!: 
workshop voor 
kinderen, jongeren en 
ouders 

Di 27 november, van 
09.30 tot 12.00 uur 

Nisa for Nisa in de 
Buurtzaak 

Gevangen in het 
huwelijk: voorlichting 
voor vrouwen en/of 
moeders 

Wo 28 november, van 
14.30 tot 16.00 uur 

Nisa for Nisa in de 
Buurtzaak 

Dialoogbijeenkomst 
Huiselijke vrede: voor 
de vrouwen van de 
kookgroepen   

Do 29 november, van 
13.00 tot 15.00 uur 

Nisa for Nisa in de 
Buurtzaak 

Expertmeeting project 
‘Mannen aan Zet!’ 
(vooraf aanmelden!) 

Vrij 30 november, van 
17.30 tot 19.00 uur  

 Workshop Koken & 
Kindertelefoon: voor 
de meiden van Big Sis 

Vrij 30 november, van 
19.00 tot 21.00 uur 

Kerkgebouw De Ark, 
Van Ollefenstraat 9 
(achter het Sierplein) 

Dialoogbijeenkomst 
Huiselijke vrede: open 
voor vrouwen en 
meiden 

Vrijdag 30 november, 
van 20.00 tot 21.30  

Cult, centrum De 
Meervaart (vertrek 
vanaf Nisa for Nisa) 

Theatervoorstelling 
Melk en Dadels: voor 
bezoeksters van Nisa 
for Nisa en meiden van 
Big Sis (vooraf 
aanmelden) 

 
 
 

Jezelf kunnen zijn 
Op dinsdag 16 oktober was er bij 
Nisa for Nisa een bijeenkomst met 
als thema: ‘Jezelf kunnen zijn in 
Nieuw-West’, ongeacht je 
afkomst, je huidskleur of seksuele 
geaardheid.  
Tijdens de bijeenkomst werden er 
door gastsprekers aangrijpende 
verhalen verteld over hun eigen 
ervaringen.   
Het gesprek tussen de 
gastsprekers en de bezoekende 
vrouwen werd geleid door 
Rahma El Hannoufi.   
Een van de dames zei: “Toen er 
werd aangegeven dat we dit 
onderwerp zouden bespreken, 
wilde ik eigenlijk niet komen. 
Maar nu ik toch ben gekomen 
kan ik alleen zeggen ‘respect!’. 
Ik denk ook aan hoe ik het zou 
doen als ik hier zou staan!”. 

 


