De Academie: iets voor jou? Of voor iemand anders?
Je kan nu inschrijven
Steeds meer vrijwilligers en leden met talent begeleiden workshops in eigen groep en soms ook in
naburige groepen. En dat vinden wij fantastisch!
Hebben jullie in de groep een creatieveling? Kennen jullie iemand die goed kan haken? Of is er een
echte kookprinses onder jullie? En wie houdt er van een goed gesprek en vind het fijn vrouwen
ervaringen te laten delen?
Vraag hen of ze hun kennis en passie ook graag willen overbrengen aan anderen?
Indien ze hiervoor wel goesting hebben maar niet goed weten hoe eraan te beginnen, of niet goed
weten hoe ze een workshop moeten begeleiden, schrijf hen dan zeker in voor De Academie, een
nieuwe leerschool voor vrijwilligers en leden.

Wat doen we in De Academie en hoe werkt het?
•
•
•
•

We leren de deelnemers hoe ze met hun talenten aan de slag kunnen gaan als begeleidster
van een workshop en geven hen hiervoor tips en tricks.
De deelnemers kiezen een workshop uit die bij hun talent past. Tijdens de opleiding legt een
deskundige lesgeefster alles van A tot Z uit.
Voor elke workshop is er een handleiding, een stappenplan.
Al het nodige materiaal wordt voorzien. De Academie is GRATIS. We vragen enkel een
bijdrage voor het materiaal.

Uit welke workshop kan je kiezen tijdens De Academie? Hoeveel is de bijdrage
voor het materiaal?
We bieden elk jaar nieuwe workshops aan. Voor de programmatie van 2022 kunnen de deelnemers
kiezen uit de volgende workshops.

•
•
•
•

Pyrografie (DIY-pakket) - 16 euro
Handtas met raffia (Handwerk met pakket) 16 euro
Praatcafé, zelfzorg hoe doe je dat? (Gespreksmethodiek) 5 euro
Rarara met Zhara (Culinair) 10 euro

Wanneer en waar heeft De Academie plaats?
•
•
•
•
•

Vrijdag 19 november 2021 – Cultuurpunt, Phil Bosmansplein 1, 3760 Oudsbergen (Limburg)
Woensdag 24 november 2021 – OC De Schouw, Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde (GPS
parking Tweelindenstraat) (West-Vlaanderen)
Vrijdag 26 november 2021 – Dwarsligger, Gontrode Heirweg 141, 9090 Melle (OostVlaanderen)
Woensdag 1 december 2021 – De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
(Antwerpen)
Maandag 6 december 2021 – Feestzaal ’t Kranske, Tervuursesteensweg 16, 2800 Mechelen
(Antwerpen + Vlaams Brabant en Brussel)

Je kan kiezen voor een dagdeel: van 14 uur tot 16.30 uur of 19 uur tot 21.30 uur

Hoe kan je inschrijven voor De Academie, hoe gebeurt de betaling?
Inschrijvingen kan via dit inschrijvingsformulier of via www.femmamaakthet.be in de rubriek De
Academie. Na het volgen van de workshop(s) in De Academie ontvangt de groep een factuur van
Femma wereldvrouwen.
Let wel op! Per dagdeel en per workshop kunnen er 2 deelnemers per groep deelnemen.

Waarom deelnemen aan De Academie?
•
•
•

Vrijwilligers en leden krijgen de kans om hun passie en talent te delen.
Hoe fijn is het om vrijwilligers en leden de mogelijkheid te geven om bij te leren, zowel
binnen hun talent als in het geven van een workshop.
Ga als groep op zoek naar 4 vrijwilligers en op slag heb je 4 fantastische nieuwe activiteiten
op het programma staan!!!

Uitnodiging (uit te delen aan geïnteresseerde vrijwilligers en leden)

