
Informatie over la Casa de la Mujer¨Juana la 

Avanzadora¨( Venezolaanse vrijheidsstrijdster tegen de 

Spanjaarden), verder genoemd als: Centrum voor 

Vrouwenbelangen.  

Adres: Calle Lopez Aveledo Norte , no: 11,Urbanizacion Calicanto, 

Maracay.Telefax:0243 2463796.  Email: cmjrl@yahoo.es  

  

Het Centrum voor Vrouwenbelangen is een NGO zonder winstoogmerk. Ze werd 

opgericht in 1985 en telt met ongeveer 15 actieve leden ,waaronder een aantal 

professionelen zoals psychologen en advocaten.  

  

Wat doe het centrum?  

 Zet zich in voor de mensenrechten van de vrouw in het algemeen.  

 Geeft adviezen en houdt consulten ter belangenverdediging tegen 

gendergeweld en werkt aan preventie .  

 Heeft als een belangrijk aandachtsveld het geweld tussen man en vrouw in de 

familierelatie.  

 Houdt consulten en doet advieswerk , begeleiding zoekt naar oplossingen en 

geeft oriëntatie op het gebied van problemen met AOW, WAO, ongelukken op de 

werkvloer, vecht onrechtmatige ontslagen aan en attendeert problemen met 

eigen pensioenen, nabestaanden pensioenen en uitkeringen. Er komen veel 

senioren om advies. Een vrouw krijgt op de leeftijd van 55 jaar Seguro Social 

(AOW) als tenminste de papieren op orde zijn.  

  

Programma’s van het Centrum:  

 Juridisch advieswerk en psychologische oriëntatie.  

 Vormingscursussen en de materie en preventie.  

 Publiciteit en bekendmaking van activiteiten. (bv. Ze verzorgen een column in 

de plaatselijke krant).  

  

Wat wordt er gedaan in het programma van juridisch advieswerk en 

psychologische hulp?  

 .Opvang en begeleiding van slachtoffers (slachtofferhulp) van geweld op 

juridisch gebied en volgen het proces om te zien of er recht gedaan wordt.  

 Doen expertise voor rechtszaken op lokaal , nationaal en internationaal niveau.  

 Geven vormingscursussen voor vrouwen die te maken hebben gehad of te maken 

hebben met huiselijk geweld of geweld op het werk en geven veel aandacht aan 

preventie.  

  



Wat wordt er gedaan in Vorming en Preventie?  

Er wordt gewerkt met cursussen, workshops en studiegroepen voor:  

 Personeel van officiële instanties die te maken hebben met gendergeweld en 

niet officiële instanties.  

 Vorming van de eigen mensen van het Centrum.  

 Mensen uit het onderwijs op alle niveaus.  

 Mensen uit de journalistiek.  

  



  

 Personeel en professionelen van rechtbanken, politie en andere officiële 

instantie die te maken hebben met gendergeweld.  

  

Hoe gaat men te werk bij Publiciteit en Informatie van de activiteiten?  

 Affiches, folders, eigen column in de krant, filmmateriaal aangaande 

gendergeweld.  

 Oriëntatie en assistentie bij studies voor graad , onderzoeken , enquêtes en 

informatie aan belangstellenden.  

 Samenwerkingsverbanden met andere regionale en nationale organisaties.  

  

Verdere acties en activiteiten:  

 Promoten en ondersteunen acties ten gunste van de rechten van de vrouw.  

 Geven adviezen en oriëntatie aan personeel van de publieke en privésectoren 

aangaande gendergeweld.  

 Doen veel aan bewustwordingswerk aangaande genderproblemen bij gemeenten, 

wijkraden en scholen  

 Doen concrete voorstellen bij het uitwerken en formuleren van Wetten en 

verordeningen omtrent gender.  

  

Met meer dan 30 jaar werken op gendergebied is het Centrum voor 

Vrouwenbelangen-Casa de la Mujer een referentiepunt geworden op regionaal en 

nationaal niveau wat gendergeweld betreft. De laatste Jaren geeft het Centrum 

veel aandacht aan problemen rond werk en pensioenen omdat vooral voor vrouwen 

het dikwijls moeilijk is om voor hun rechten op te komen en advies en oriëntatie 

te vinden bij moeilijke langlopende zaken rond pensioenen en AOW ,enerzijds 

door een bureaucratie die zeer stroperig werkt en anderzijds doordat op hun 

werk of hun vroegere werk de nodige papieren niet in orde zijn of waren.  
 


