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Hoera! In het voorjaar organiseren we DE ACADEMIE  voor al onze vrijwilligers.  

Wat is DE ACADEMIE ? 
In De Academie kan jij als vrijwilliger vormingsinitiatieven volgen die Femma wereldvrouwen opzet
om jou te ondersteunen in jouw rol als vrijwilliger in een inclusieve vrouwenvereniging. 

In De Academie in het voorjaar draait alles rond talenten en passie: hoe kan jij
jouw talenten inzetten om zelf workshops te begeleiden? 

Steeds meer vrijwilligers met talenten begeleiden workshops in eigen groep en
soms ook in naburige groepen. En dat vinden wij fantastisch. 

Ben jij creatief? Houd jij van handwerk? Of houd je van een goed gesprek en
vind je het fijn om met vrouwen ervaringen delen?  

Je wil jouw kennis en passie graag overbrengen naar anderen maar je weet niet
goed hoe eraan te beginnen? 

Welkom

Wat doen we in de Academie en hoe werkt het?
Je kiest een workshop uit die bij jouw talent past en tijdens de opleiding legt een deskundige

lesgeefster jou alles van A tot Z uit. 

In De Academie krijg je massa’s tips en voorbeelden van een lesgeefster.   

Je leert met jouw talent aan de slag gaan zodat je zelf een workshop over jouw hobby of passie

kan geven.  

De workshops zijn demonstraties met voldoende ruimte om vragen te stellen en te oefenen. 

Je ontvangt tijdens de opleiding de nodige handleidingen in papieren versie.  

De Academie is voor vrijwilligers van Femma Wereldvrouwen en is gratis. 

De locaties en data
20/04/2022       YVVCA, Paleisstraat 39 - Antwerpen

22/04/2022       KOP van Kessel-lo, Leuvensestraat 18, Kessel-lo

04/05/2022       OC De Schouw, Statiestraat 113 - Lichtervelde  

05/05/2022       Algemeen secretariaat Femma WV, Urbain Britsierslaan 5 - Brussel *   

12/05/2022       Cultuurcentrum Lokeren, Kerkplein 5 - Lokeren  

17/05/2022       Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 - Kuringen
 

Kom dan zeker naar De Academie!

*Voor Brussel is er ook een moment van 14u tot 17u)

Van 
19u30 
tot 

22u00

op de Academie



Handtas met raffia 
Tijdens de opleiding demonstreren we de techniek
en leggen we stap voor stap de werkwijze uit. We
stellen ook het pakket voor. 
 
Bij het geven van deze workshop in jouw groep
hoort een pakket. Je kan dit pakket aanschaffen  op
www.femma.be/nl/femma-boetiek/product/diy-
pakket-tas-in-raffia 

De workshops

Praatcafé, zelfzorg hoe doe je dat?  
Tijdens de opleiding oefenen we de verschillende
gespreksmethodieken in zodat je zelf aan de slag
kan gaan met het thema “zelfzorg”. 
 

Pyrografie 
We demonstreren de techniek en je kan oefenen
met door ons meegebracht materiaal. We stellen
ook het pakket voor. Bij het geven van deze
workshops in jouw groep hoort een pakket. Je kan
dit aanschaffen op:
www.femma.be/nl/femma-boetiek/product/diy-
pakket-pyrografie

http://www.femma.be/nl/femma-boetiek/product/diy-pakket-tas-in-raffia
http://www.femma.be/nl/femma-boetiek/product/diy-pakket-tas-in-raffia
http://www.femma.be/nl/femma-boetiek/product/diy-pakket-pyrografie
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Wat kan jij als groep doen?

Zoek talentvolle vrijwilligers of leden in jouw groep. Spreek hen aan en nodig hen uit

om 'De Academie' te volgen om te leren hoe ze een workshop kunnen begeleiden! 

 Zo heb je op slag nieuwe workshops op het programma!

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan via www.femma.be/nl/deacademie

Per workshop kunnen max 2 deelnemers per Femmagroep deelnemen.

Femma Wereldvrouwen
Urbain Britsierslaan 5

1030 Brussel

www.femmamaakthet.be

http://www.femma.be/nl/deacademie

