
De veroudering van de vrijwilligers en de leden
De gebrekkige instroom van jonge en nieuwe vrijwilligers en leden
De grote verscheidenheid in en versnippering van vrijwillige engagementen
De activiteiten: welke trekken voldoende deelnemers aan?
Openstaan voor alle vrouwen: we willen wel, maar hoe doe je dat?
De vorm en werking van de lokale groep: kan het ietsje lichter?

In meer dan 700 lokale groepen in Vlaanderen en Brussel zetten vrijwilligers zich
in om leuke activiteiten voor vrouwen te organiseren. Vrouwen ontmoeten
vrouwen, leren van mekaar en genieten van fijne vrije tijd. Femma
Wereldvrouwen staat open voor alle vrouwen. 

De lokale gemeenschap wordt warmer als onze vereniging er actief is. Wij
veranderen mee de samenleving, maken haar méér rechtvaardig, solidair en
duurzaam. De thema’s en de activiteiten evolueren mee met de tijd, maar de
essentie blijft:
VROUWEN VERBINDEN. 

Vrijwilligers geven aan dat ze plezier beleven aan hun engagement. Tegelijk
maken velen zich zorgen over de toekomst. 

Volgende bezorgdheden komen altijd terug in contacten met de 
groepscoaches, tijdens uitwisselingsmomenten, …: 

NAJAAR 2022

SAMEN TOEKOMST MAKEN MET FEMMA
WERELDVROUWEN: HOE DOEN WE DAT?
Vrijwilligers verjongen, vernieuwen en samen toekomst maken. 



in januari en februari 2023 met zoveel mogelijk vrijwilligers. We gaan dieper in op
bovenstaande items met informatie, gesprek en afspraken over de verdere aanpak.

in elke provincie in juni 2023! Dit is bedoeld voor groepen die de toekomst van hun werking
willen verzekeren. Kom met alle vrijwilligers naar het boosterkamp en maak daar een
concreet plan van aanpak. Dat gebeurt samen met de groepscoaches en met andere
groepen uit de provincie.

Op eender welk moment kan je beroep doen op je groepscoach voor een begeleiding op
maat rond één of meerdere van bovenstaande kwesties. Hiervoor contacteer je je
groepscoach en maak je een afspraak.

Samen toekomst maken met Femma Wereldvrouwen: 
geplande initiatieven

Bekijk dit aanbod met de vrijwilligers van je groep en 
noteer alvast de data in je agenda. 

Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten 
op een van deze vormingsinitiatieven. 

Ontmoeten en verbinden: vroeger
en nu
Bijleren en ontplooien van
talenten: passies en kennis delen
Beleven en engageren: samen
voor vrouwenbelangen in een
solidaire samenleving
Iedereen mee: vrouwen verenigen
ongeacht leeftijd, herkomst of
sociaal-economische situatie

De groepscoaches zijn er om groepen
te ondersteunen. 
Tegemoet komen aan de ‘problemen’
van de vrijwilligers behoort tot hun
werk. Ze volgden zelf vorming over
verenigen mét toekomst en delen
wat ze leerden graag met de
vrijwilligers. 

Er zijn verschillende interessante
luiken voorzien:

M A H A T M A  G H A N D I

'De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.' 

REGIONALE OPSTART TOEKOMSTGERICHT ONTMOETEN

BOOSTERKAMP

BEGELEIDING OP MAAT



ANTWERPEN

19/01 TURNHOUT

09/02 HEIST-O/D-BERG

14/02 BORGERHOUT

WEST- VLAANDEREN

30/01 ROESELARE

09/02 EERNEGEM

OOST-VLAANDEREN

17/01 AALST

31/01 ASPER 

21/02 LOKEREN

BRUSSEL 

16/02 SCHAARBEEK

REGIONALE OPSTART 
TOEKOMSTGERICHT ONTMOETEN

BOOSTERKAMP
LIMBURG 

16/01 HECHTEL-EKSEL

18/01  BORLGOON

30/01 GENK

VLAAMS-BRABANT

10/01 HOEGAARDEN

23/01 BOORTMEERBEEK

Meer info volgt in het voorjaar van 2023

De Academie komt naar je toe op vijf

 verschillende locaties, noteer alvast de data! 

Je leert er niet alleen de technieken van een aantal 
workshops, ook de tips en tricks hoe je deze
technieken kan overbrengen naar een groep. 

01/06   HASSELT

06/06  GENT (ov)

13/06   LICHTERVELDE

20/06  MECHELEN

22/06   KESSEL-LO

22/06   SCHAARBEEK

TALENT GEZOCHT! 

Talent in eigen huis vergroten?  Je kwaliteiten delen met andere Femma

Wereldvrouwengroepen? 

Kom in het voorjaar naar onze 2de editie van DE ACADEMIE, DE TRAIN-

DE-TRAINER VOOR PRAKTISCHE WORKSHOPS, een plek voor sterke

vrijwilligers!  

DE ACADEMIE VOOR PRAKTISCHE WORKSHOPS ZOEKT JOU!

02/05   KURINGEN

04/05   DEURNE

11/05      LICHTERVELDE

23/05    SCHAARBEEK 

25/05    STEENOKKERZEEL  

xx/xx       LOKEREN

FINANCIELE TUSSENKOMST 
ACTIVITEITEN

Meer info 
bij je 

groepscoach! O.A. 

VORMING VOORJAAR 2023



 POKE BOWLS!

ZOET & HARTIG GEBAK

HET IS HIER GEEN HOTEL 

Schuif mee met de deelnemers aan tafel en laat de
lesgever al het werk doen! 

Een leuke workshop, waar iedereen vrolijk van wordt. Niet alleen tijdens het lekker sneukelen,
het plezier begint al bij het bereiden, de geur van het bakken en het smaakvolle eindresultaat.

Zit jij ook gesandwicht tussen de zorg voor je hoogbejaarde ouders
en die voor je kleinkinderen? Is jouw pensioen of dat van je partner
in zicht en maak je je stiekem nu al zorgen over de taakverdeling
thuis ? Ga jij het huishouden in je uppie blijven draaien terwijl je
man van zijn pensioen geniet? Hoe ga je om met zoon- of
dochterlief die bij jou thuis blijft inwonen en wel erg geniet van jouw
'Hotel Mama'? Je zit niet alleen met deze uitdagingen. Veel vrouwen
delen jouw zorgen. 

Wat doe je daar dan aan? Bestaan er gouden tips die je helpen om
dat vele huishoudelijke en zorgwerk beter te verdelen onder alle
huisgenoten? Hoe tover je vrije tijd voor jezelf in deze situatie? 

Wil je daar meer over weten, plan dan zeker 'Het is hier geen hotel!'
in je lokale groep. Dit aanbod met lesgever schetst niet alleen de
maatschappelijke context van jouw probleem en hoe het komt dat
vooral vrouwen ermee worstelen. De lesgever maakt ook ruimte
voor gesprek met lotgenoten én geeft je ook heel wat concrete tips
om dit patroon te doorbreken in je eigen gezin en werk te maken
van gedeeld eigenaarschap. 

Ovenwanten, deegkommen en kloppers worden terug uit de kast
gehaald. Heb je zin om te bakken, dan wordt dit vast en zeker een
workshop voor jou. Femma Wereldvrouwen kiezen voor zoet gebak in
de oven, maar er zijn ook tal van recepten die niet in de oven moeten. 

En zoals de titel van de workshop doet vermoeden, krijg je natuurlijk
ook nog heel wat recepten voor hartig gebak.

NIEUWE WORKSHOPS MET LESGEVER

€ 90 + 
VERVOER 

Je kan er niet naast kijken …
Op streetfood festivals, in eethuisjes of op de kaart van je favoriete
restaurant, overal duiken ze op, de poké bowls. Deze Aziatische
nieuwkomer heeft in geen tijd een plaatsje veroverd op de culinaire
markt.

 
 Je kan de kleurrijke, smakelijke en bovendien gezonde maaltijd ook
eenvoudig zelf bereiden. Op een basis van rijst dresseren we
verschillende toppings zoals vis of vlees en fijne groenten. Dit alles
afgewerkt met enkele goed gekozen smaakmakers als sesamdressing,
opgelegde gember, …

 
 Een streling voor het oog, maar vooral heerlijk eten!

Deze workshop bouwt
verder op het boek dat

Femmavrouwen Riet Ory en
Eva Brumagne schreven
met dezelfde titel: 'Het is

hier geen hotel! Naar
gedeeld eigenaarschap in
het huishouden'. Dit boek
ligt vanaf midden oktober
2022 in de boekhandel en
wordt gepubliceerd door

Pelckmans uitgeverij. 

€ 30 



BESTAAND AANBOD 

Groenten fermenteren (1 x 3u) 
Homemade confituur (1 x 3u)
Apero’s met Koken voor elke dag (1 x 3u)
Fusion in Koken voor elke dag (1 x 3u)
Koken op drukke weekdagen met Koken
voor elke dag (1 x 3u)
Maak tijd voor een brunch en ontbijt met
Koken voor elke dag (1 x 3u)
Slow food in Koken voor elke dag (1 x 3u)

Tasjes in kurkleer (2 x 3u)

CULINAIR

NAAIEN

Stippen op porselein ( 1-3 x 3u)
(mogelijk met pakket van Stipstijl in
de boetiek)
Handlettering, creatief en sierlijk
met letters (1–3 x 3u)
Juweeltjes en kleine deco in
koudporselein (3 x 2u)
Sachiko: Japans borduren op
placemats (2 x 3u)

Een beer van een knuffel (3 x 3u) 
Kabels haken (1 of 3 x 3u)
Mochila-tas in tapestry haken (3 x 3u)
Weefhaken: tas in dikke wol en
dunne katoen ( 2 x 3u)

DIY

HAKEN & BREIEN

Zorgen voor jezelf, geeft je meer dan je denkt (1 x 2 u) 
Veerkracht (1 x 2u) 
Blijf stress de baas (1 x 2 u)
Hoe een burn-out voorkomen (infosessie 1 x 2 u)
Start to organise (infosessie 1 x 2 u)
Jouw jaarplan voor meer tijd en geluk (2 x 2 u)
Leren neen zeggen (1 X 2 u)
Goed geslapen (1 x 2 u)
Hoe draag je zorg voor personen met dementie? (1 x 2 u)
Red je rug (1 x 2 u)
Wat doet licht met lichaam en welzijn? (1 x 2u)

check ook 
eigenmix.be/aanbod 
voor ons digitale aanbod.

Elke vrouw heeft recht op
vrije tijd, daarom
ontwikkelden we een
aanbod dat je helpt om
tijd te nemen en goed
voor jezelf te zorgen. 

Kies een activiteit.
Kies een Academie-vrijwilliger uit
eigen groep of via de Academie-
vrijwilligerslijst in de webwijzer.
Spreek een vrijwilligers-vergoeding af.
Registreer de activiteit  zonder
lesgever in de webwijzer.
Indien nodig, koop de pakketten vier
weken op voorhand aan. 
Zet de activiteit achteraf op voltooid
en geef het aantal deelnemers door.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Kies een activiteit
Registreer de activiteit
zonder lesgever in de
webwijzer.
Indien nodig, koop de
pakketten vier weken op
voorhand aan.
Zet de activiteit op
voltooid in de webwijzer
en geef het aantal
deelnemers door.

1.
2.

3.

4.

EIGEN TIJD

HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 
VIA WWW.FEMMAMAAKTHET.BE? 

Kies een activiteit.
Kies een lesgever via de
lesgeverslijst in de webwijzer.
Registreer de activiteit.
Indien nodig, koop de
pakketten vier weken op
voorhand aan.
Je krijgt een factuur van
Femma Wereldvrouwen.

1.
2.

3.
4.

5.

MET LESGEVER MET VRIJWILLIGER MET HANDLEIDING

€ 90,00 + vervoersonkosten voor DIY, culinair en handwerk

€ 30,00 (incl. vervoer) voor Eigen Tijd-activiteiten

Scan voor 
inspiratie



ZELF AAN DE SLAG MET ONZE
KANT-EN-KLARE PAKKETTEN

In deze pakketten vind je al het materiaal dat je nodig hebt om aan de

slag te gaan, zowel individueel als in groep. 

Te verkrijgen via onze boetiek 

Houtbranden (pyrografie) (DIY)  - € 26,99
Tas haken in raffia (Handwerk)  - € 23,99
Stempels maken & stempelen op een katoenen tas (DIY) - € 16,99
Maak je eigen bijenwasdoek (DIY) - € 14,99
Borduren op een katoenen tas (Handwerk) - € 15,99
Stippen op porselein i.s.m. Stipstijl.nl (DIY) - € 27,99

MET LESGEVER PRAATCAFE 
EIGEN TIJD 

TIJD VOOR MIJ
Zelfzorg met coach 
van Tijd voor mij. 

€ 25 - Inclusief Vervoer 

2 uur 

Contacteer je groepscoach

Doelgroep: leden en niet-leden
EN vrouwen in socio-
economische kwetsbare
posities

Bijv. Zorgen voor jezelf, geeft je
meer dan je denkt; veerkracht; ...

Zelfzorg, hoe doe je dat
= gevolgd in de Academie 

€ 30 - Inclusief Vervoer Vrijwilligersvergoeding 
maximum 36.84 euro/dag
+ ev. Onkostenvergoeding € 0,4170/km

2 uur 2 uur 

Zie lesgeverslijsten Webwijzer
‘Extra info – team’

Vrijwilligerslijst op webwijzer -
vanaf januari  2023 beschikbaar!

Doelgroep: leden en niet-leden Doelgroep: leden en niet-leden

TIJD VOOR MIJ
Dit aanbod is ontwikkeld op maat voor organisaties die
werken met vrouwen in maatschappelijk kwetsbare positie.
Vrouwen die in hun dagdagelijks leven niet altijd hun
toegang vinden tot het reguliere vrije tijds netwerk

SAMENWERKEN MET ANDEREN 
Op de webwijzer kan je een uitgebreide lijst terugvinden met mogelijke partners om mee

samen te werken! 

Vrijwilligerslijst
 op webwijzer - vanaf januari

2023 beschikbaar!

Het aanbod van Tijd voor Mij is niet rechtstreeks beschikbaar voor andere Femma
Wereldvrouwen netwerken. Wanneer je een samenwerking aangaat met een dergelijke
organisatie (CAW, opvangcentrum, OCMW, buurthuis, welzijnsschakels,...) kan je 1-malig een
workshop 'Zelfzorg' boeken aan voordeeltarief (€ 25). Vanaf 2023 kan je naast een sessie
'Zelfzorg' ook een sessie 'Menstruatiearmoede' boeken.

Samenwerkingen als deze zorgen voor extra verbinding tussen de verschillende organisaties
en netwerken die verbonden zijn met Femma Wereldvrouwen. Beide netwerken en hun
deelneemsters, komen hier versterkt en verrijkt uit.

De groepscoaches ondersteunen jullie met alle plezier in de organisatie van dergelijke
workshop.



WE FRISSEN ONS DECOR
OP! 

Na het samensmelten van Femma en

Wereldvrouwen werd het tijd om eens na te denken

hoe we dit gemeenschappelijke huis aan de wereld

willen presenteren. Daarom deden we het voorbije

jaar een oefening over onze identiteit. Wie zijn we?

Wat drijft ons? Hoe willen we ons aan de

buitenwereld tonen?

Met als eerste zichtbare resultaat: een nieuwe

website en een opgefriste huisstijl. Op de nieuwe

website hebben we speciaal aandacht voor alle

informatie voor vrijwilligers. Deze zal op één

centrale plaats te vinden zijn, zodat jullie altijd op

de hoogte zijn van het meest recente nieuws. De

nieuwe website wordt gelanceerd op

 1 FEBRUARI 2023. 

Nieuwe website & opgefriste huisstijl 

8

M A A R T

2 0 2 3
INTERNATIONALE
VROUWENDAG
Wij maken plannen!!! 

Noteer deze dag alvast

in je agenda! 

Ook ons logo zal er vanaf 1 februari 2023 anders

uitzien. Weg zijn de verschillende lettertypes. We

kiezen voor een strak, duidelijk leesbaar lettertype.

Het roze hebben we wel behouden, wel zullen we

dit vanaf volgend jaar combineren met andere

kleuren, zoals blauw en geel. Dat betekent dat alle

roze materialen die jullie de voorbije jaren

verzameld hebben, zeker nog even meekunnen. Uit

de oude materialen (spandoeken, vlaggen, banners

…) worden nieuwe producten voor de boetiek

gemaakt. Want duurzaamheid dragen we hoog in

ons vaandel. Hou de checklist dus zeker in de gaten

voor de ‘vintage collectie’ die we in het voorjaar op

de markt brengen. 

In de loop van het najaar communiceren we ook

over het starterspakket in de opgefriste huisstijl

(een nieuw logo, social media banners, eventueel

een vlag of een beachvlag) dat elk netwerk krijgt.

En dan vernemen jullie of we ook jullie oude

materialen een nieuw leven kunnen geven. 

Wordt vervolgd!



NOTITIES


