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Femma Maakt Het (FMH) 

Biedt inspiratie via 2 kanalen: een blog en Facebook 

 

Blog: www.femmamaakthet.be  

Hier kan je leuke activiteiten shoppen om te doen met jouw Femma Wereldvrouwengroep.              

Alles staat netjes onderverdeeld in verschillende rubrieken en er is een onderscheid tussen inspiratie 

voor:  

- activiteiten met handleiding                                      

- activiteiten met Femma WV-lesgever 

- Kant-en-klare pakketten 

- online webinaraanbod 

Meer info over hoe je hiermee aan de slag kan gaan vind je hier. Tip: de ‘zoekfunctie’ is een heel 

handig instrument! 

Facebook: via link 

Via de Facebookpagina kan je als vrijwilliger/groep inspiratie geven en inspiratie nemen.                      

* Je kan er zelf leuke dingen op posten van activiteiten die in jouw groep succesvol zijn geweest.                                    

* Je kan inspiratie opdoen om er eventueel in je eigen groep mee aan de slag te gaan.  

De Facebookpagina wordt ervaren als verbindend, waarderend en inspirerend. Het is een fijn om te 

voelen dat je tot een groter geheel behoort. 

Ken je FMH? 

• Aan de meerderheid van de gesprekstafels gaven onze groepen aan dat ze FMH kennen. 

• Aan 48 gesprekstafels gaven onze groepen aan FMH te gebruiken.  

• Aan de meerderheid van de gesprekstafels gaven onze groepen aan dat ze FMH niet 
gebruiken. 

Onze groepen gebruiken FMH voor:   

• 20-tal groepen om inspiratie op te doen 

• 20-tal groepen gebruiken de FMH Facebookgroep om te delen en inspiratie op te doen bij 
andere groepen 

• 10-tal groepen om ideeën te bekijken en zelf op verder te bouwen of alternatief te zoeken  
▪ Paar groepen om ideeën door te geven en voor bezinningsteksten – Rustpunt  

Onze groepen gebruiken FMH voor:  

▪ Voor Creaprojectjes 
▪ Vooral de FMH Facebookgroep om zich te laten inspireren door andere groepen   
▪ Vooral de ideeën waarbij men met een mooi afgewerkt product naar huis gaat  
▪ Kookinspiratie en bakken  

Welke inspiratie haal je uit FMH voor jezelf? 

▪ Als leerkracht ideeën opdoen voor school  

http://www.femmamaakthet.be/
file:///C:/Users/Anneke/Downloads/DE_GAZET_V230921_finaleversie.pdf
https://www.facebook.com/groups/femmamaakthet/?multi_permalinks=4510752642370996
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Welke inspiratie haal je uit FMH voor je lokale groep? 

▪ Crea-ideeën omdat deze het meest aan bod komen  
▪ Projectjes voor creasalon 

Wat is je meest succesvolle ervaring/activiteit met FMH?  

▪ Het haakproject, samen een sjaal haken in 8 weken (verschil Femma-haakt-het en Femma-
maakt-het niet gekend) 

▪ Handletteren – met lesgever 
▪ Kaarsenhouders in beton  
▪ Pyrografie 
▪ Lichtbox 
▪ Bolletjes in was 
▪ Vlaggenlijn  
▪ Leuke ervaring in Facebookgroep FMH  = interactie onder elkaar. Tips vragen, feedback 

geven en krijgen, maar ook pluimen krijgen! 
▪ Tricotin 
▪ Lenteslinger 
▪ Creatief met blik 

Wat zijn de voordelen van FMH? 

▪ Gemakkelijk toegankelijk platform waarvoor je je niet hoeft te verplaatsen  
▪ Wisselwerking tussen inspiratie opdoen en ideeën doorgeven 
▪ Volledig pakket van aanbod met lesgevers, aanbod met vrijwilligers = EN/EN verhaal 

behouden  
▪ Verbondenheid via Facebook 
▪ De kant-en-klare fiches waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan 
▪ Je kan de resultaten zien van wat je kan maken via foto’s. 


