22.december 2018
Nyhedsbrev 2018.
Kære læser, foran dig ligger årets nyhedsbrev fra Verdens kvinder i Danmark, hvor vi ganske kort
vil samle op på det forgangne år 2018.

Vores aktivitet i året, der gik, var præget af såvel igangsættelsen af helt nye initiativer som af stabil
fortsættelse af de allerede etablerede gruppers arbejde. Til det sidste hører Læseklubben,
dansegruppen og Pilates-holdet. Af nye initiativer skal især nævnes oprettelsen af vores cykelklub
samt den endelige fastlæggelse af konceptet for vores julefrokost, hvor overskuddet går til køb af
nytårsgaver til de HIV-inficerede børn i Osh, som vi nu gennem 10 år har støttet.
Årets vigtigste begivenhed var dog uden tvivl den brunch med pionerer, hvor det lykkedes os at
samle alle de indvandrerkvinder, der har efterladt spor i det danske samfunds historie og dermed
banet vejen for nye generationer. Af andre begivenheder af stor betydning kan nævnes den debat, vi
arrangerede ved Folkemødet på Bornholm om indvandreres ret til at tale dansk med accent og vores
fotoudstilling, der fortalte om blandede par og den pris de betaler for retten til at være sammen i
Danmark.
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Det forløbne år vil også blive husket for et mere målrettet arbejde med de frivillige, som aktivt
deltog i skabelsen af vores nye hjemmeside og i udgivelsen af kalenderen Min danske veninde.
Vores planer for 2019 er først og fremmest rettet mod at opfylde foreningens hovedmission – at
skabe et mere positivt billede af indvandrerkvinder. I det år, der nu er ved at slutte, fortalte vi
historier fra 12 indvandrerkvinders liv og samlede disse i en kalender for 2019. Vi har planer om at
fortsætte dette arbejde, og at flytte fokus til en ny side af disse kvinders liv – deres deltagelse i
frivilligt arbejde.
Varme julehilsener fra Verdens kvinder i Danmark. Glædelig jul og godt nytår.
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