Bestelformulier ella vzw
Overzicht publicaties & methodieken
Naam
Ella Agenda 2021

Uitgave

Prijs

Aantal

2015

Enkel
verzendingskost
€ 10

2014

€ 15

2014

€ 25

2013

€ 10

2013

€ 10

2013

gratis

2012

€ 10

2012

€8

2011

€ 10

2011

Enkel
verzendingskost

2010

€ 10

Gezocht: genderbewuste ouders. Methodiekenbundel
over genderbewust opvoeden.

2010

€ 10

Onderwijs: Winst for life – informatiebrochure rond
onderwijs, diploma halen & studiekeuze.

2010

gratis

Onderwijs: Winst for life – DVD en methodiekenbundel
rond studiekeuze.

2010

€ 10

Verliefd Verloofd Getrouwd. 2 DVD’s (Marokkaans en

2009

€ 25

Migraphic Story 2015
Intersectionaliteit in de praktijk. Een handleiding voor
organisaties.
(Huwelijks)migratie. Geef je wenskaart een
bestemming. Methodiekenmap voor hulpverleners, ter
versterking van huwelijksmigranten.
Wat is eerbaar aan geweld? Cahier over ‘eer’- en
gendergerelateerd geweld voor professionelen
Recht op Liefde. Handleiding: seksuele diversiteit
bespreekbaar maken binnen etnisch-culturele
minderheden.
Elke dag sterker. Brochure over weerbaarheid het
kruispunt racisme en seksisme: getuigenissen en tips.
Cahier Gemengde relaties & Gemengde gevoelens.
Tips & tricks voor succesvolle aanvaarding &
hulpverlening.
Methodiekenbundel voor jongeren en volwassenen:
gemengde relaties en gemengde gevoelens.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…. Over
beeldvorming en identiteit bij jongeren
(methodiekenbundel + DVD).
Ludieke verjaardagskalender met illustraties die
rolpatronen aankaarten
Voorleesuurtjes en voetballessen: vormingspakket
(DVD+bundel) over vrijetijdsbesteding bij allochtone
kinderen en jongeren.

ZOZ, vergeet niet uw gegevens aan de achterkant in te vullen!

2015

ZOZ

Turks), methodiekenbundel en infobrochures over
huwelijksmigratie en partnerkeuze.
Marokkaanse DVD huwelijksmigratie (VERLIEFD
VERLOOFD GETROUWD).

2009

€5

2009

€5

Terugblik op 2 jaar werken rond rolpatronen.
Verslagboek van de Leila en Ali-campagne.

2008

Enkel
verzendingskost

Kind van de diversiteit. Over opvoeden in verschillende
gezinsculturen.

2008

uitverkocht

Voorbeeldige Latina’s. Getuigenissen (NL/SP) van
Latina’s in België.

2008

Enkel
verzendingskost

2008

€ 10

2007

Enkel
verzendingskost

2007

€ 7,50

Arbeid: Buitenshuis werken of thuiswerken?
Informatiegids rond arbeid voor allochtone vrouwen.

2007

Enkel
verzendingskost

Travailler à l’extérieur ou chez soi? Guide info pour
femmes allochtones.

2007

Enkel
verzendingskost

Evde veya Ev disanda istihdam? Yabancı kökenli
kadınlar için rehber.

2007

gratis

Evlenme, aile birlesimi, bosanma. Belçika ve Türkiye’de
aile hukuku ile ilgili soru ve cevaplar.

2006

Enkel
verzendingskost

De sluier opgelicht. Meisjes met en zonder hoofddoek in
de klas: handvaten voor leerkrachten en directies.

2006

€3

2005

€5

2005

€ 7,50

2005

€2

2005

€2

Turkse DVD huwelijksmigratie (KISMET).

Prinsessen en Players. Educatief materiaal over
rolpatronen en stereotypes (DVD +
methodiekenbundel).
Huwelijk en echtscheiding. Vragen en antwoorden
m.b.t. huwelijksrecht in Marokko en België.
Methodiekenbundel II. Ervaringen en initiatieven rond
de verhoging van de cultuurparticipatie van allochtone
jongeren.

Gewoon mijn eigen leven in eigen handen. Analyse
van het leven van nieuwkomersvrouwen ter versterking
van hun maatschappelijke positie.
Methodiekenbundel I. Methodieken rond het werken
met allochtone jongeren.
Brochure Latina’s wegwijs in België.
Orientacion e integracion de las latinas en Bélgica.

ZOZ, vergeet niet uw gegevens aan de achterkant in te vullen!

ZOZ

U ontvangt de bestelling, samen met de vraag tot overschrijving, thuis of in uw
organisatie. De bedragen zijn exclusief verzendingskosten.
Naam: ........................................................................................................................................
Organisatie: ..............................................................................................................................
Straat en nr.: .............................................................................................................................
Postcode en gemeente: ........................................................................................................
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………

Ella vzw | Kenniscentrum Gender & Etniciteit
Amazone, lokaal 306
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
02 229 38 95
ella.info@amazone.be
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ZOZ

