
‘Iedere vrouw is welkom bij Femma, waar ze 
ook vandaan komt. Mijn wereld wordt 

daardoor groter!’
(Martha, Femmavrijwilliger)(Martha, Femmavrijwilliger)



Femma wil meer tijd en meer geluk voor iedereen. Daarom pleiten we voor een 
beter evenwicht met bijvoorbeeld de 30-uren werkweek. Daarnaast bieden we 

natuurlijk ook heel veel leuke activiteiten aan in je buurt.



Bij Femma
ontmoeten we elkaar

We brengen 60 000 
vrouwen samen in 

Vlaanderen en Brussel. 
Elk met een eigen verhaal 
en een eigen reden om fan 

te zijn van Femma. In deze 
brochure ontmoet je enkele 

van die vrouwen.

Leden van Femma ontmoeten elkaar op activiteiten in de buurt 
en via sociale media zoals Facebook. Ook in jouw buurt is er een 
groep die perfect bij je past. En anders helpen we je de groep van je 
dromen te stichten. Met plezier!
Daarnaast bouwen we samen aan een wereld waarin vrouwen en 
mannen een gelijke rol spelen, op elk vlak. 

Surf naar femma.be 
• voor meer info over onze visie, 
• voor een groep in je buurt 
• of om een activiteit te vinden die jou interesseert. 

Mail naar emma@femma.be voor vragen, suggesties, 
opmerkingen en meer.
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 Facebook.com/femmavzw
 Twitter.com/femmavzw
www.femma.be
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Katrien: ‘Het leek me leuk om met 
een groep jonge vrouwen to� e dingen 
te doen, eens lekker te ontspannen. 
We wilden de zomer goed inzetten en 
daarom organiseerden we een workshop 
barbecue. Een zeer geslaagde avond. 
Dankzij het mooie weer, maar vooral 
dankzij het superto� e gezelschap.’

Wendy: ‘Ik ben zelf nog maar een jaar 
lid van Femma. Als werkende vrouw 
heb ik vaak last van stress. Naast de zorg 
voor mijn gezin, het huishouden en mijn 
job wou ik wat tijd voor mezelf. Nieuwe 
vrouwen leren kennen, gezellig kletsen 
voor, tijdens en na 
een activiteit. Dat 
zei me wel wat.’

Even pauze
in een druk gezinsleven

Bij de nieuwe Femmagroep in Zele Heikant staat er 
heel wat op het programma. Vooral kookworkshops. 

Katrien en Wendy stonden mee aan de wieg van 
deze groep en helpen nog steeds mee met het 

organiseren van activiteiten.
deze groep en helpen nog steeds mee met het 

Katrien: ‘Ik vind het leuk om zelf iets te organiseren. De reacties 
van de deelnemers geven mij veel voldoening. Als deelnemer geniet ik 
vooral van de kookactiviteiten. Daar leer ik zelf ook veel.’

Wendy: ‘Naast de zorg voor mijn gezin, het huishouden 
en mijn job wou ik wat tijd voor mezelf.’ 

Foto’s: Greet De Ceukelaire



Voorzitster Martha: ‘Wij vinden het een hele verrijking om alle vrouwen 
te verwelkomen, waar ze ook vandaan komen. Openstaan voor elkaar 
is het belangrijkste. Het is niet omdat iemand een ander kleurtje hee�  
dat je er bang voor moet zijn. Al die verschillende culturen maken een 
Femmagroep interessanter. Mijn wereld is daardoor groter geworden. 
Ik heb nu niet alleen Vlaamse vriendinnen, maar ook Nederlandse, 
Marokkaanse, � aise, Armeense én Indonesische!’

Femmalid Habiba: ‘Ik kan nog niet zo goed Nederlands. Maar door 
twee keer in de week te badmintonnen met Femma, gaat het 
al een stuk beter. Plezier maken én leren onder vrouwen, 
dat vind ik prachtig. Mijn familie is helaas niet in de 
buurt, maar bij Femma accepteren zij mij alsof ik 
hun familie ben. Bij hen kan ik over alles praten.’  

Alle vrouwen welkom
Femma Essen Centrum werkt samen met andere 
verenigingen om te weten waar nieuwe Essenaars 
wonen. Soms gaan vrijwilligers zelf langs bij hun nieuwe 
stadsgenoten om hen te verwelkomen en uit te nodigen voor 
Femma-activiteiten.
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Naai mee met Femma

Foto’s Lisa Develtere

Nergens zit je beter dan bij 
Femma om te leren naaien. 
Onze bestseller Het Grote 
Naaiboek is al aan de derde 
druk toe.

Naai mee met



Overal in Vlaanderen organiseren Femmagroepen naaiworkshops en naaisalons. 
In Wilrijk bijvoorbeeld, had een groep vrouwen zin in meer nadat ze bij Femma 
een naaicursus voor beginners volgden. Ze startten een naaisalon op!

Naai-experten Monique, Liesje en Lea helpen beginnende naaisters op 
weg. ‘Enkele deelnemers hadden al ervaring, anderen niet. Liesbeth en Els 
wisten zelfs nog niet hoe ze hun naaimachine moesten aan- en uitzetten’, 
vertellen de dames vrolijk.

Iedereen hee�  een eigen project. Henne werkt aan een slaapzak, Nele maakt een 
pennenzak in trendy kleurtjes, Els stikt kleedjes voor haar dochter … De sfeer is 
gezellig, ontspannen.

 

‘Toen ik de eerste keer naar Femma kwam, kende ik 
alleen de vriendin met wie ik me had ingeschreven. 
Dat is intussen veranderd. De sfeer is gezellig, het is 
ontspannend’, vertelt Nele. 
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Je leert altijd iets bij
De dames van Femma Rumbeke Beitem houden van 
gezelligheid én leren graag iets bij.  Zij organiseren geregeld 
activiteiten waarbij een expert uitleg  komt geven. Vaak over 
interessante thema’s  waar vooral vrouwen mee bezig zijn. 

Regine: ‘Gezellig weg zijn met vrouwen. 
Dat is voor mij leuker ontspannen dan thuis 
voor de televisie zitten. Ik houd vooral van 
Femma-activiteiten waar ik iets kan bijleren. 
Hoe kan ik rugklachten voorkomen? Wat 
moet ik weten over de menopauze. En 
hoe gaan we het best om met mensen met 
dementie? We luisteren naar en praten met 
een deskundige met veel ervaring. Dat is 
altijd zeer boeiend en leerrijk.’ 



Surf naar wwww.femma.be/zingeving voor meer informatie.
Je vindt er een hoop inspiratie (quotes, teksten, verhalen, � lmpjes …) en zingevende blogs.

Zingeving in Femma
Femma geeft je ook de kans 
om je nog verder te verdiepen 
in wat je écht belangrijk 
vindt en er écht toe doet. Er is 
aandacht voor wat vrouwen 
beroert en wat de wereld 
beweegt. 

Samenkomen, rokjes naaien, ver-
halen delen, kruiden ontdekken, 
leren (moes)tuinieren, fi etsen, 
buikdansen, yoga … Je doet niet 
zomaar iets bij Femma. Je doet 
het op jouw eigen manier. Je doet 
het omdat het leuk is. Omdat het 
zinvol is. Samen met vriendinnen 
combineer je in Femma plezier 

met hogere doelen. Want Femma 
is een bewuste vrouwenorgani-
sati e. De zorg voor vrouwen, hun 
familie en vrienden en voor de 
aarde, dat drijft  ons elke dag. 
Een vrouwenorganisati e die 
hardop durft  te dromen. Van een 
solidaire, rechtvaardige en duur-
zame wereld.

Arbeid en zorg
Femma heeft een duidelijke mening over 
mens en samenleving. Daarom willen we 
meepraten over wat vrouwen vandaag 
denken, voelen en beleven.

Femmabestuurslid Sofi e Strubbe: ‘30 uur per week wer-
ken, dat is om te beginnen eerlijker. We werken nu in een 
systeem van 38 uur per week. Maar in de realiteit wer-
ken mannen 40 en vrouwen 20 uur. Dat zorgt voor heel 
wat ongelijkheid. Meestal betekent dit dat we hetzelfde 
werk in minder ti jd en voor minder geld moeten doen. 
Daarom willen wij een werkweek van 30 uur voor ieder-
een. Daarnaast zijn er lange wachtlijsten voor crèches 
omdat er te weinig verzorgers zijn. Wij hebben geluk dat 
we een crèche gevonden hebben. Of hebben we vooral 
geluk dat we onze dure crèche kunnen betalen? Er moet 
ook meer mantelzorg zijn, maar tegelijk moeten al die 
mantelzorgers* volti jds werken voor ‘De Economie’.’

Onze vrijwilligers
Vera werkt als vrijwilliger bij Femma:

‘Als jonge werkende moeder met 2 kinde-
ren en géén poetsvrouw had ik het vroeger 
heel druk. Toch voelde ik dat er iets ont-
brak in mijn leven: ontspanning, een uit-
daging en de mogelijkheid om me creati ef 
en sociaal in te zett en. Van het een kwam 
het ander. Ondertussen ben ik al een ti jdje 
één van de zes vrijwilligers die een groep 
met 84 leden draaiende houden. Waarom 
Femma? Het was de eerste vereniging in 
mijn dorp die me vroeg om lid te worden 
(lacht). Ik ontdekte dat Femma niet alleen 
acti viteiten in de buurt organiseert. Ze 
verdedigt ook de belangen van vrouwen 
en schudt zelfs politi ci wakker. Ook dat is 
voor mij heel belangrijk.’

*Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig zorgen voor iemand die 
niet meer voor zichzelf kan zorgen.



Op reis met Femma

Alleenstaande 
moeder Lieve 

Destoop maakte 
samen met haar zoon 

een droomreis door 
Egypte. 

LIEVE DESTOOP EN ZOON 

Femma Vrouwenreizen Urbain Britsierlaan 5 | 1020 Brussel | www.femma.be | Licentie: A 6030 afgeleverd en onder
toezicht van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reisagentschappen – Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel

Lieve: ‘Een aantal jaren geleden  leerde ik de 
Femmareizen voor  alleenstaande moeders 
kennen. Ik ben ik al eens mee geweest naar 
Zwitserland en naar Quillan. Afgelopen 
seizoen ging ik voor het eerst samen met 
mijn zoon Seppe naar Egypte.

Dit vond ik superleuk: het was cultureel zo 
interessant. Ik kon op reis gaan met mijn 
kind en hem een stukje van de wereld laten 
zien. Het was voor ons ook de eerste keer dat 
we buiten de Westerse wereld op reis gingen. 
De confrontatie was erg groot. De armoede 
die we daar zagen, zal ons altijd bijblijven. Ik 
ben vooral blij dat mijn zoon dit zelf gezien 
hee� . Zo kan hij bese� en hoe goed wij het 
hier hebben!’

Waarom Lieve dit soort reizen ideaal vindt? 
Lieve: ‘Wanneer ik alleen met Seppe op reis 
zou gaan, zou het praktische gedeelte van 
zo’n reis mij enorm afschrikken. Daarnaast 
is het moeilijk om tien dagen lang alleen 
met Seppe op reis te zijn. Dat zou voor 
spanningen zorgen. Met Femma zijn we 
in groep. Hij praat met kinderen van zijn 
lee� ijd en ik kan met andere mama’s praten. 
Dat is ideaal!’

Zin om met ons mee op reis te gaan? 
Het volledige p rogramma, ook  de 
bestemmingen voor alleenstaande 
moeders en oma’s met kinderen en 
kleinkinderen, vind je op
www.femma.be/reizen

Femma Vrouwenreizen is proeven van andere culturen. Op ontdekking gaan. Midden in de natuur of in 
een bruisende stad. Enkele dagen of weken, of gewoon een weekendje even weg zijn. Samen met vrouwen 
die, net als jij, een stukje van de wereld willen zien. Dichtbij of (heel) ver weg. Iedereen is welkom. Gehuwd, 
alleenstaand, jong of jong van hart. Er zijn ook enkele reizen voor alleenstaande moeders en oma’s met hun 
kinderen en kleinkinderen. Alleenstaande mama Lieve vertelt.



De voordelen 
van je Femmapas

Zo verdien je de bijdrage van 30 euro per 
jaar snel terug:

Korting op al onze 
activiteiten
Met je Femmapas krijg je altijd korting. 
Meestal betaal je maar de hel�  van de 
prijs. Niet alleen in je eigen groep, maar 
in alle 800 Femmagroepen.

60 000 vrouwen genieten van hun 
persoonlijke Femmapas. Dankzij deze 

kaart krijgen ze heel wat voordelen.

Het magazine Femma 
in je brievenbus
In ons tijdschri�  lees je wat vrouwen 
interessant en belangrijk vinden. Leuke 
receptjes, interviews, creatieve doe-pagina’s, 
reizen, maatschappij en meer!

Een pakket kortingen, 
speciaal voor leden
Met je Femmapas krijg je het hele jaar door 
kortingen: in veel winkels en bij verschillende 
evenementen. Elke maand ontdek je enkele 
speciale tijdelijke of nieuwe kortingen in ons 
tijdschri� .
Surf naar www.femma.be/voordelen voor 
een overzicht van alle kortingen die je met je 
Femmapas krijgt.
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Doe de Femmatest!
Vink aan wat van toepassing is voor jou:

 Ik ga graag op stap met andere vrouwen.
 Ik ontdek graag nieuwe doe-het-zel� rends: koken, naaien, 

juweeltjes maken …
 Ik hou van uitstapjes, een museumbezoek, reizen ... maar liever 

niet alleen.
 Ik vind het belangrijk dat een organisatie opkomt voor de 

rechten van vrouwen hier en elders in de wereld.
 Ik lees graag magazines met verhalen over échte vrouwen, met 

wedstrijden en veel doe-het-zel� ips.
 Ik hou van mijn gezin en/of job, maar daarnaast neem ik graag 

tijd voor mezelf.

Vinkte je minstens drie van de zes stellingen aan? 
Dan is Femma zeker iets voor jou! Word nu lid 

via www.femma.be/femmapas!

V.U: Eva Brumagne, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek, Wettelijk depot: D/2015/1029/1


