
Tips 
Deelt dagen

Femma Maakt Het

www.femmamaakthet.be is een website boordevol inspiratie en activiteiten. 

FACEBOOK 
In de Facebookgroep "Femma Maakt Het" kan je inspiratie opdoen, maar ook ideeën

delen van succesvolle activiteiten.
 De Facebook pagina wordt als verbindend, waarderend én inspirerend ervaren. 

 

Femma Maakt Het kan je op twee kanalen raadplegen:
de website en de Facebook pagina.

WEBSITE

Zoek per thema

Zoek via de zoekbalk

Beste vr�williger, in oktober kwamen in heel Vlaanderen 1100 deelnemers samen om elkaar te
inspireren. In deze krant vind je een heleboel ideeën en tips. 

Veel succes!

Najaar 2021



Lokaal samenwerken

 We werken graag samen met groepen in de buurt!  
 

Sporten * culinair * ruil * (boeken, kledij, speelgoed) jaarlijkse quiz *
lezing met bekende spreker * boekbesprekingen * daguitstappen *
homo universalis * tochten (sneukel-, halloween- en heksen) *
wandelweekend * ... 

We werken graag samen met andere organisaties!

GROEPEN IN DE BUURT

ANDERE ORGANISATIES 

Vooraf goede afspraken maken: tijdig, taakverdeling, promotie, financiën, verwachtingen en
mogelijkheden op elkaar afstemmen
Delen van succeservaringen
Vertrouwen 
Gedeelde verantwoordelijkheid
Netwerken (mailinglijst van geïnteresseerden aanmaken)   
...

We werken graag samen met lokale handelaars! 
 

Bedrijfsbezoek * tombola * materiaalgebruik * sponsoring * workshops (proeven, bakken,
kijken, bloemschikken, ...) *

LOKALE HANDELAARS  

TIPS OM SAMEN TE WERKEN  



Talenten 

CREA BEWEGENORGANISEREN

Projecten en vieringen

juwelen maken 
kerstkaarten knutselen
bloemschikken
koken
feestelijk inpakken 
kalligrafie 
masterclass make-up
sketches 
keramiek 
photoshop 
affiche maken
quiz 

WIL JE MEER WETEN OVER BEPAALDE TIPS OF INSPIRATIE?
CONTACTEER DAN ZEKER JOUW GROEPSCOACH. 

line dance 
wandelen
fietsen 
gidsen 
turnen
yoga 
tai chi 
BBB

 
 

administratie 
warm onthaal 
communicatie
mensen verbinden
enthousiasmeren 
workshop organiseren 
logistieke hulp 
luisteren 

IDEEËN  

Femma Wereldvrouwen zetten hun talenten in en begeleiden workshops in eigen en buurtgroepen. 
Dat vinden wij fantastisch!

Ongetwijfeld zit er in jullie groep ook talent. 
Spreek elkaar aan & zet zo jullie eigen talenten in de kijker. 
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