Voorbereidingen pre-congres in juli

1992
Het XVII-de lnternationale Congres van de In! ternational Federation of Home Economics
(IFHE), dat eens in de vier jaar wordt gehouden, zal van 26-31 juli 1992 in Hannover
(Duitsland) plaatsvinden. Het onderwerp IS:
'Changeand Exchange: Focussingon families
and households'.
Het is de gewoonte dat voor of na dergelijke
wereldcongressen bijeenkomsten georganiseerd worden op een specifiek terrein, voor
een beperkt aantal deelnemers. De Nederlandse afdeling van de IFHE wil voorafgaand
aan het congres een pre-congres hganiseren
voor ongeveer 45 deelnemers. Het thema van
dit congres is het werkveld van de Nederlandse huishoudkundige (op het gebied van
voorlichting, onderwijs, management en onderzoek), waarbij een vergelijking g e ~ a a k t
wordt met de situatie in andere delen van de
wereld.
Het programma van dit pre-congres zal'er in
grote lijnen als volgt uit zien:
Per dag wordt een bepaald onderwerp ingeleid in een plenaire sessie en vervolgens bediscussieerd in groepen, ingedeeld naar drie
werkvelden: onderwijs en voorlichting,
management en onderzoek. Daarnaast zullen
de onderwerpen verlevendigd worden met
enkele excursies.
De volgende dagthema's zullen aan bod komen:
- Verzorging: Als specifiek onderwerp hierbinnen zal de verzorging van ouderen behandeld worden.
- Milieu: Hierbij wordt met name gekeken
naar water-, lucht- en bodemverontreiniaina en wisselwerkina hiervan metde huis-

derwerpen. Aan de hand van deze scripties
kan bepaaldworden hoe de onderwerpen verder ingevuld worden.

Oproep
De voorbereidingsgroep voor het pre-congres
bestaat op dit moment uit zes personen. De
organisatievan zo'n congresvergt echter veel
tijd. Daarom is deze groep op zoek naar mensen die zich bezig willen houden met inhoudelijke, organisatorische of fondsenwervende
activiteiten. Als u belangstelling heeft, kunt u
contact opnemen met:
Ans Groot-Marcus, tel. 08389-16767 (thuis)
of 08370-82613 (werk),
Ans Kroneman, tel. 034565-71596 (alleen 's
avonds).

Call for research papers
Tijdens het congres in Hannover kan men een
inleiding of een posterpresentatie over wetenschappelijk of toegepast onderzoek houden op het gebied van 'Home Economics'.
De Nationale Organisaties van de IFHE zijn
nu uitgenkdigd om mee t e werken aan het
verspreiden van informatie over een oproep
tot het inzenden van de samenvattingen ('Abstracts').
De regels en criteria voor toelating van,'papers' zijn te verkrijgen bij de secretaris van de
Werkgroep lnternationale Contacten van de
VHN, ir. Yvonne G. M. ~eerepoot-sangen,
Borgelerhofweg 9, 7414 GN Deventer, tel.
05700-40553.
Opmerkingen: Papers moeten voor 1 november 1990 bij de Nationale Organisaties binnen zijn. Verder moet men om een paper te
kunnen inleveren individueel lid zijn ban de
IFHE te Parijs (Kosten f 75.00).
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