Femma zoekt… vrijwilligers en medestanders voor haar
Schone Sportkleren - project*
* schone sportkleren is sportkledij die in eerlijke en/of
in milieuvriendelijke omstandigheden wordt gemaakt.
Kledij waarin je met een gerust hart gaat sporten.

Sport jij graag? Maar lig je tegelijkertijd wakker van de
omstandigheden waarin jouw sportkledij en –accessoires
gemaakt worden? Dan ben jij de persoon waarnaar we op
zoek zijn. Femma wil samen met jou een nieuw initiatief op
poten zetten, een Schone Sportkleren-project. Om dit
initiatief te doen slagen, werken we samen met Noord-Zuid
organisatie Wereldsolidariteit en de Schone Kleren
Campagne.

Word jij een medestander/vrijwilliger?
Dankzij jou…
komt er een netwerk voor bewuste, zotte sporters, zoals jij en ik.
Het verbindt mensen die, niet alleen zelf sporten in schone
sportkleren, maar ook andere mensen in Vlaanderen en Brussel
goesting geven om in schone sportkleren te lopen, fietsen,
zwemmen en - “hell yeah!” - kogelstoten.
krijgen sporters een kant-en-klare oplossing om schone sportkleren
aan te kopen. Tot nu toe is het moeilijk om schone sportkledij te
vinden. Daarom zijn we op zoek naar mensen die samen met
Femma een platform opstarten waar sporters schone Femma
sportkledij (en –accessoires) kunnen kopen.

Ben jij één van deze toppers?
een fervente sporter
een ambassadeur, gedreven om elke sporter warm te laten lopen
voor de schone sportkleren-boodschap
een creatieve geest
een mensenvisser
iemand die graag praat, schrijft, blogt, vlogt…
iemand met sales-skills
je graaft graag in complexe materie
je houdt van cijfers en offertes vergelijken
je hebt een passie voor grafische vormgeving
of… gewoonweg iemand met superveel goesting om hieraan mee te
werken 


Femma is een strijdbare
vrijwilligersorganisatie die
Vlamingen en Brusselaars
verenigt in lokale, bovenlokale en
online-groepen. Bij Femma vind
je een netwerk aan (hoofdzakelijk)
vrouwen. Je ontmoet mensen,
over culturen en verschillen heen.
Je leert van elkaar, waardoor je
jezelf ontplooit. Als feminist-e,
is Femma jóuw plek om de
samenleving te maken.
Rechtvaardigheid en solidariteit
zijn hierbij onze leidraad.

Meer info nodig?
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Goesting?
Zin om hier 1 keer, 2 keer of
meerdere keren rond samen te
komen? Op zondag 27 januari
2019 spreken we af in Leuven
“De Maekerij” om 11u: we
brunchen samen en starten dit
nieuwe project op.

Bij Femma krijg je:
Femma wil een revolutie ontketenen. Het is tijd voor een “Call to Action”.
Dwars door de hoofden van Vlamingen en Brusselaars zoals jij, die voelen dat er iets moet veranderen. Iets
aan jouw eigen leven of aan de wereld waarin je leeft. Femma ondersteunt jou hierin.
Femma brengt rebellen samen, die op hun beurt weer rebellen maken van anderen. Dat doen we op jouw
maat. Wanneer je dat wil, hoe je dat wil en waar je dat wil.
Zo weet straks iedereen wie jij bent en waartoe jij in staat bent. Samen met Femma.
Onze superdiverse samenleving is een feit. Vandaag leven er in Brussel 174, in Antwerpen 168 en in Gent 160 nationaliteiten.
Femma wil dat haar vrijwilligers en leden een juistere weerspiegeling worden van de realiteit. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap.

