VERENlGlNG VOOR HUISHOUDKUNDE IN
NEDERLAND'
Werkverband internationale kontaktenlFlEF
Op 10 juni 1983 brachten, op ons verzoek, enkele
leidinggevende funkt~onar~ssen
van de FlEFeen
bezoek aan Wageningen. Deze bezoeksters waren mevr. Goncet (sekretaris-generaal), prof.
Thiele Wittig (vice-president voor de Europese regio) en mevr. Benderitter (rnedewerkster sekretariaat). In de eerste plaats was dit bezoek bedoeld
ter informatie van het centrale sekretariaatvan de
FlEF over de Nederlandse organisatie en vooral
over de aktiviteiten van de voor hen nog onbekendeVHN.
Een tweede aanleiding vorrnde het voornemen
om voor het eerstvolgende kongres van FlEF in
1984, prof. Presvelou als key-note spreekster uit
te nodigen. Het spreekt vanzelf dat tijdens dit bezoek eveneens uitvoerig is stilgestaan bij de bestaande opleidingen voor huishoudkundigen in
Nederland en met name de stljdierichting Huishoudwetenschappen aan de LH in Wageningen.
Organisatorische aspekten
De VHN is een zg. kollektief lid van de FIEF. Daarnaast bestaat voor iedere huishoudkundige of instelling de rnogelijkheid om individueel lid te worden, hetgeen inhoudt dat men dan ook rechtstreeks het 3x per jaar verschijnenende blad
'Home Economics' ontvangt. Gezien de prekaire
financiele situatie van de FIEF, zou een groter
aantal individuele Nederlandse leden zeer welkom zijn (kosten FFr 70 p.j., ongeveerf 25).
Naast internationale konaressen. waarover hier-

naast wordt deelname aan de aktiviteiten van de
Duitse regio (Bondsrepubliek, Oostenrijk, Zwitserland) zeer op prijs gesteld.
Ter informatie: op 22 en 23 september 1983 jaarlijkse bijeenkomst van de Duitstalige regio in
Bonn. Nadere informatie over het programma bij
ondergetekende of bij het sekretariaat van de
VHN.
Met de FlEFvertegenwoordigsters isvrij uitvoerig
gediskusseerd over de noodzaak op Europees
nivo grotere aandacht te besteden aan 'public relations'voor het vakgebied Huishoudkunde. Een
sterkere samenwerking binnen de FlEF van Europese huishoudkundigen is daarbij van onze kant
bepleit. Besloten werd dat Nederland voor het
Oslo-Kongres in 1984 een voorstel zal uitwerken
in deze richting.
Kongres Oslo
Het therna van het internationale kongres, dat
wordt gehouden op 22-27 juli 1984 in Oslo, is
'Technology and its effect on living conditions'.
Zoals reeds werd vermeld is prof, Presvelou van
de LH uitgenodigd de key-note speech te houden.
lnschrijving voor dit kongres, waarvan de kosten
exklusief logies 1300 Nkr bedragen dient te geschieden v66r 15 oktober 1983. Nadere informatie
is bij ondergetekende verkrijgbaar.
Rest mij nog te koncluderen dat dit eerste bezoek
van FlEF vertegenwoordigers aan de VHN en de
LH door alle deelneernsters als bijzonder nuttig
is ervaren. Een aktieve deelname van Nederlandse huishoudkundigen aan de internationale aktiviteiten van de FlEF is hopelijk een gevolg van deze
eerste orientatie.
Froukje A. Bosrna.
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