
Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

We presenteerden CERES op landelijke 

bijeenkomsten van Soroptimisten, KVO, 

Passage, LTO Noord Vrouw en Bedrijf; 

De nieuwsbrieven en Magazines van  

NVR, Vrouwen van Nu, Passage, Sor-

optimisten, KVO, UnieNKV, SIN en Car-

ree besteedden aandacht aan CERES, 

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

We namen deel aan VIP ontbijt NVR/

LoM/FNV aan de duurzaamheidstafel.  

We presenteerden CERES bij het DSM 

Vrouwennetwerk en bij Agri-Profocus. 

We hadden een stand bij diverse beur-

zen, zoals Biovak, GEW en de Internati-

onale Vrouwen dag Oss. 

We waren het ‘goede doel’ tijdens de 

VIDNESS dag.  

De website wordt al sinds september 

wekelijks bekeken door gemiddeld 

1800 nieuwe bezoekers.   

Wil je een CERES evenement organise-

ren, zie hier de mogelijkheden:http://

www.ceres.cc/organiseer-een-evenement.html  

Wil je een CERES spreker boeken, klik 

dan hier: http://www.ceres.cc/sprekers.html  
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CERES IS NU 7 MAANDEN ‘LIVE’ 

Wil je ons CERES team komen verster-

ken als freelance spreker, schrijf je dan 

hier in en geef je nog snel op voor de trai-

ning op 24 mei of 17 juni (vol = vol): http://

www.ceres.cc/als-discussieleider-of-spreker.html   

Duizenden DVD’s zijn gedistribueerd. 

http://www.ceres.cc/koop-de-dvd.html 

Landelijk vinden bijeenkomsten plaats bij 

diverse vrouwenclubs via ambassadeurs 

Via CERES magazine en Social Media-

worden EVA’s ‘teruggegeven’ zie http://

www.ceres.cc/deel-je-kennis.html  

In reactie op vele vragen vanuit vrouwen-

clubs werd CERES evenementenbureau 

opgericht, zie www.ceres.cc/sprekers.html  

Ambassadeurs werden en worden ge-

traind om namens CERES lezingen te 

geven, zie http://www.ceres.cc/training.html   

We zetten Europese stapjes door een 

artikel in The Link en deelname aan het 

Europese Soroptimisten Congres ‘Water 

and Food’ in juli 2013. 

En tenslotte kregen we het mooie bericht 

van de  Koninklijke Bibliotheek over de 

vereeuwiging van www.ceres.cc (zie ka-

der links) 

Stichting CERES® daagt 

vrouwen uit tot discussie 

over ons toekomstig 

voedsel. Vrouwen heb-

ben namelijk 

een CRUCIALE ROL bij 

het bereiken van globale 

VOEDSELZEKERHEID. 

CERES® bouwt voort op 

wat al bestaat: sterke 

NETWERKEN die vrou-

wen in het NOORDEN 

verbinden met vrouwen 

in het ZUIDEN.  

MOOI NIEUWS: 

CERES.CC Vereeuwigd! 

Deze week kregen wij 

het mooie bericht dat de 

Koninklijke Bibliotheek 

de website www.ceres.cc 

gaat opslaan in haar digi-

tale archief. En beschik-

baar maakt voor een 

algemeen publiek   

Primair worden websites 

met wetenschappelijke en 

culturele inhoud geselec-

teerd maar daarnaast ook 

websites met een innova-

tief karakter die exempla-

risch zijn voor de huidige 

trends op het Nederland-

se deel van het web.  Zie 

voor meer informatie: 

http://www.kb.nl/expertise/e

-depot-en-digitale-

duurzaamheid/

webarchivering/selectie 

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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