Vrijwilliger-organisator WAVE : vrouwen inspireren - informeren – samenbrengen

Jij bent een vrouw die …
…meer wil weten over wat al die anticonceptie met haar lichaam doet.
…het beu is om te horen dat ze er moe uitziet wanneer ze haar mascara is vergeten.
…zich afvraagt waarom grijze haren sexy zijn voor mannen, maar not done voor vrouwen.
…vindt dat ook mannen mogen huilen na een kutdag.
…de #metoo-beweging luid toejuicht.
…beseft dat er geen perfecte moeders bestaan.
…het beu is om te moeten denken of horen dat het gevaarlijk is om ’s avonds alleen naar
huis te wandelen.
…een rolmodel vindt in Powervrouwen als Michelle Obama, Beyoncé, Angèle, Emma Watson, Esther Perel, Rupi Kaur, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Billy Eilish…
…series als Big Little Lies en Sex Education gebingewatcht heeft.
…vindt dat beide seksen ongegeneerd mogen genieten van het single-leven.
…vrouwen wil samenbrengen om over deze thema’s te babbelen met elkaar.
…
Herken je jezelf volledig in dit lijstje? Dan is trekker worden van het nieuwe Rebelle-project WAVE
waarschijnlijk iets voor jou! Met WAVE willen we, in een reeks van 10 avonden, verschillende
vrouwelijke thema’s op tafel leggen. Het uitgangspunt? Weg met de schroom, laten we ons als
vrouw informeren en ervaringen delen. Laten we elkaar versterken door oprecht met elkaar te verbinden. Wanneer we ons begrepen voelen, kunnen we pas echt onszelf zijn.
-

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt interesse in vrouwenemancipatie en vrouwenthematiek.
Je bent organisatorisch sterk, sociaal, vlot, empathisch, discreet.
Je kan goed luisteren en durft in interactie gaan met een groep.
Je vindt het leuk om mensen te ontmoeten.
Je staat open voor diversiteit.
Je bent minstens 18 jaar oud.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je gaat mee op zoek naar interessante thema’s, sprekers, activiteiten, boeken …
Je gaat mee op zoek naar een geschikte locatie.
Je zorgt voor de praktische inkleding van de ruimte.
Je organiseert en coördineert de maandelijkse avond rond een bepaald vrouwenthema.
Je gaat mee op zoek naar deelnemers (ongeveer 10).

Wanneer en hoe vaak?
De groep zal 1 keer per maand ’s avonds fysiek samenkomen. De vrijwilligers beslissen onderling
hoe vaak ze samenkomen voor de voorbereidingen.
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Waar?
De locatie wordt in onderling overleg met de organisatie bepaald.

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je leert nieuwe mensen kennen.
Je krijgt praktische en inhoudelijke ondersteuning over de hele lijn.
Je krijgt vorming op maat.
Je leert bij over heel wat interessante thema’s.
Je doet leerrijke en nuttige ervaring op voor je cv.
Je mag dingen uitproberen, experimenteren.
Je gebruikt je creativiteit/sociale skills/talenten.
Je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen).

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 leefwereld, 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 maatschappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor iedereen en solidariteit tussen zowel 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 drijvende kracht achter Rebelle.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Neem contact op met onze regionale vrijwilligerscoachen.

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.

