
  

Juli 2013 – januari 2014 

 Europees Soroptimisten Congres 

bezocht en Engelse versie van CERES 

magazine uitgereikt aan de Presidenten. 

 CERES ontvangt Internationale prijs 

Volwasseneneducatie van Learn for life 

(UNESCO) 

 Nieuwe sprekers ontmoet op de 

BIJZONDERE VERHALENBEURS  

 Duurzame dinsdag met vervolg 

gesprekken 

 De CERES film getoond bij afdeling 

bijeenkomst Vrouwen van NU Utrecht 

samen met Judy Cerfontaine 

(Foodbattle). Overijssel, Drenthe en 

Groningen volgen komende maanden 

 CERES aanwezig bij Nationaal 

Voedingsdebat 

 Power to the people 

 Nieuwjaarsreceptie SIOB - Bibliotheek 

van de toekomst  

 Interview Nikolet Zwart in My World 

Magazine en Vrouwenfavorites 

Zie http://www.ceres.cc/in-de-media.html en  

http://www.ceres.cc/nieuws.html 

 

Het is mogelijk om tijdens een bedrijfsevenement het 

CERES programma te gebruiken. Hiertoe kun je een 

medewerker van jouw  bedrijf aanwijzen 

als ambassadeur. Zij vraagt de DVD aan in 

de webshop, toont de DVD aan een groep 

medewerkers, initieert een discussie over 

voedselzekerheid op basis van de Toolkit en zamelt 50 

cent per kijker in ten behoeve van CERES. Al met al 

kun je hiermee een uur tot anderhalf uur een zinvol én 

humoristisch evenement organiseren. 

CERES bedrijfsevenement in 4 stappen 

 NIEUWSBRIEF 
F e b r u a r i   2 0 1 4   N u m m e r  4  

Stichting CERES 

Nieuwe Zeeweg 46 

2201 TK Noordwijk 

www.ceres.cc 

www.cerescc.com 

KvK: 54842786  

. Stichting CERES – Mis deze discussie niet! 

Stap 1 - Bestel de DVD  

http://www.ceres.cc/ceres-dvd1.html 

Stap 2 -  Start de DVD en kies  voor button 4 ‘alles 

afspelen’ 

Stap 3 - Discussieer na het kijken van de 

humoristische film wat jij zou kunnen doen!  

Stap 4 - Zamel € 0,50 per kijker in t.b.v. CERES 

Of kijk op http://www.ceres.cc/bedrijf.html 

 

 

 
 

In reactie op vele vragen vanuit vrouwenclubs 

werd CERES evenementenbureau opgericht 

en een Sprekersmagazine vervaardigd. Een 

magazine met alle CERES sprekers met 

eigen verhalen op een rij. Jullie kunnen hieruit 

sprekers kiezen rondom  verschillende 

thema’s als voedselverspilling of 

Voedselzekerheid etc. voor een ochtend-, 

middag- of avondprogramma’s.  

Zie www.ceres.cc/sprekers.html  

 

 

 

 

 

Stichting CERES® daagt 

vrouwen uit tot discussie 

over ons toekomstig 

voedsel. Vrouwen hebben 

namelijk  een CRUCIALE 

ROL bij het bereiken van 

globale 

VOEDSELZEKERHEID. 

CERES® bouwt voort op 

wat al bestaat: sterke 

NETWERKEN die vrouwen 

in het NOORDEN 

verbinden met  vrouwen in 

het ZUIDEN.  

 

 
 

De CERES website 

dagelijks gemiddeld 185 

nieuwe bezoekers heeft 

en inmiddels is bezocht 

door 92.000 unieke 

bezoekers! Op naar de 

100.000! 

 

Meer dan 40 sprekers 

inmiddels de CERES 

training hebben 

gevolgd en kunnen 

worden ingezet! 

CERES in het landelijk 

magazine van 

PASSAGE heeft 

gestaan en dat CERES 

is opgenomen in het 

programma ‘op de koop 

toe’! zie ook : 

http://www.passagevro

uwen.nl/html/index.php

?pag=,242 

 

 

 

 

 

 

Dank voor jullie bijdrage van €0,50 per kijker. CERES is voor haar bestaan afhankelijk 

van deze bijdragen. Rabobank 3111.54.573 - St. CERES  - Noordwijk 
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