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Strijd jij mee tegen menstruatie-armoede? 

Ligt het thema menstruatie(-armoede) je nauw aan het hart?  Ben jij solidair tegenover mensen die 

een moeilijke leefsituatie ervaren? Zegt het beheren en het opvolgen van een inzamelbox voor men-

struatieproducten in je buurt je iets? Of wil je mee helpen het taboe te doorbreken via het sensibili-

seren en informeren van mensen over dit thema?   

 

Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

 

Rebelle gaat de strijd aan tegen menstruatiearmoede, en zoekt gemotiveerde vrijwilligers  

- die maandverband en tampons inzamelen via onze inzamelboxen, en deze gratis en disc-

reet bezorgen aan menstruerende personen in een moeilijke leefsituatie; 

- die mensen willen samenbrengen rond dit thema; 

- die mensen willen informeren rond dit thema met de nodige ondersteuning. Het educatief 

pakket ‘waardig menstrueren’ werd ontwikkeld voor personen die als nieuwkomer in Bel-

gië verblijven en een beperkte kennis over menstruatie hebben.   

 

Wie zoeken we?  

Jij bent iemand die … 

- mee het thema menstruatie(-armoede) uit de taboesfeer wil halen door praktisch en sensibilse-
rend met dit thema aan de slag te gaan. 

- het leuk vindt om mensen te ontmoeten. 
- minstens 18 jaar oud is. 

Wat verwachten we van jou? 

- Je herkent jezelf in de visie van Rebelle. 
- Je vindt het leuk om samen met anderen aan de slag te gaan. 
- Je kan andere mensen warm maken voor het project. 
- Je gaat mee op zoek naar locaties waar we de inzamelbox kunnen plaatsen bv. lokale biblio-

theek, supermarkt ...  
- Je zoekt graag samen met ons een lokaal initiatief dat we de ingezamelde producten kunnen 

verdelen bv. moeders voor moeders, buurtcentrum ... 
- Je kan jezelf verplaatsen. 



 

 

  

Wanneer en hoe?   

Je kiest zelf hoeveel tijd je investeert. 

Waar? 

- Inzamelbox: we plaatsen de inzamelbox ergens in je gekozen regio op een plek die we samen 
beslissen. 

- Informeren via educatief pakket: op locaties binnen je gekozen regio  

Wat krijg je van ons? 

- Een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer. 
- Praktische en inhoudelijke ondersteuning. 
- Ontzettend grote waardering. 
- De mogelijkheid om in contact te komen met nieuwe mensen. 
- Je leert bij over het thema menstruatiearmoede en de andere thema’s waar we rond werken. 
- Je mag dingen uitproberen en experimenteren. 
- Je gebruikt je creativiteit, je sociale skills en je talenten. 
- Je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke on-

gevallen). 

 Wie zijn wij? 

Rebelle  is een vrouwenvereniging die via campagnes, projecten en activiteiten het welzijn van 

vrouwen verhoogt. Dat doen we aan de hand van thema’s die behoren tot hun interesses en leefwe-

reld, zoals gezin en ouderschap, relaties en seksualiteit, imperfectie en geweld. Met onze acties 

brengen we vrouwen samen, inspireren we hen en komen we op voor hun belangen. Als maat-

schappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor iedereen en solidariteit tussen zo-

wel vrouwen onderling, als tussen mannen en vrouwen. We bestrijden discriminatie, stimuleren 

participatie en verhogen het volume van de vrouwelijke stem. Onze organisatie is actief in heel 

Vlaanderen, en bestaat uit een nationale, een regionale en een lokale werking. De lokale groepen, 

gedragen door onze vrijwilligers, staan centraal. Deze duizenden geweldige mensen zijn de drij-

vende kracht achter Rebelle.  

 Word jij onze nieuwe vrijwilliger?  

Neem contact op met onze regionale vrijwilligerscoaches voor een vrijblijvend kennismakingsge-

sprekje. 

Antwerpen: antwerpen@rebelle-vzw.be of bel 03 285 43 38 

Brabant: brabant@rebelle-vzw.be of bel 02 546 14 14  

Limburg: limburg@rebelle-vzw.be of bel 011 27 85 10 

Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen@rebelle-vzw.be of bel 09 333 57 79 

West-Vlaanderen: west-vlaanderen@rebelle-vzw.be of bel 056 24 24 09 

 

Bij het zoeken naar vrijwilligers streven we naar een bonte mix op vlak van leeftijd, origine, religie, gender 

enzovoort. Wij willen een diverse, inclusieve organisatie zijn waar iedereen zich thuis, welkom en veilig voelt.  
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