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Hello



“ Meisjes van over de 
hele wereld hebben het 
recht om een sterke 
vrouw te worden. 
Leerkracht, politicus, 
ceo, wereldleider, 
rolmodel  
of heldin… ”Régine Debrabandere 
Directeur Plan International 
België 

1.  Wat is de bedoeling van de 
takeover-actie?
Met de takeover-actie op Wereldmeisjesdag vestigen we de 
aandacht op het feit dat meisjes en vrouwen over de hele wereld 
nog steeds niet dezelfde status hebben in de maatschappij, vaak 
geen gelijke rechten hebben en minder kansen hebben om te 
kiezen wat ze met hun leven willen doen. We tonen dat meisjes 
en jongens evenveel in hun mars hebben en beide moeten 
kunnen kiezen waarvoor ze staan en waarvoor ze gaan, los van 
maatschappelijke druk. Ook meisjes mogen dus leiderschaps-
rollen ambiëren.
We willen dat mensen op 11 oktober stil staan bij hun houding 
ten opzichte van meisjes en jongens. Dit om los te komen 
van klassieke rollenpatronen 
en denkbeelden die meisjes 
bestempelen als vooral ‘lief, 
braaf en mooi’ en jongens als 
‘sterk, stoer en slim’. Volg de 
actie op onze site en social 
media!

2.  Hoe blijf ik op de 
hoogte?
Via deze Hello houden we je 
graag op de hoogte en je vindt 
heel wat achtergrondinformatie 
op onze nieuwe site. We 
berichten ook zeer regelmatig 
over onze acties via Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn. 

Heb je nog vragen?  
Neem contact op via info@planbelgie.be  
of kom langs op een van onze activiteiten.  
Van harte welkom!

Heldere focus en pittige acties

Start vanaf 11 oktober
Op 11 oktober, Wereldmeisjesdag, organiseert de  
Plan familie een wereldwijde takeover-actie: meisjes 
nemen de plaats in van leidinggevende personen. 
Vanaf 16 oktober versterken we onze campagne  
‘Unlock the Power of Girls’ met een fototentoonstelling.
Deze acties illustreren onze aangescherpte missie:  
Plan International is een organisatie die kinder-
rechten verdedigt en in het bijzonder investeert 
in gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen. 
Nieuw is dat deze focus nu met zeer concrete doel-
stellingen ingeschreven staat in de missie van Plan 
International.
Heb je vragen? We zetten in deze Hello al 12 
antwoorden op een rij. 



 

1.  Wat is de vernieuwde missie?
Plan International België is een organisatie die kinderrechten 
verdedigt en in het bijzonder investeert in gelijke kansen voor 
meisjes en jonge vrouwen, omdat zij vaker te maken krijgen 
met schending van hun rechten. Vrij van geweld en discriminatie 
zullen meisjes, samen met jongens en mannen, een poli-
tieke en sociale positieve verandering in beweging zetten voor 
iedereen.

2.  Wat is er nieuw?
Gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen zijn fundamenteel 
in een streven naar een rechtvaardige wereld. Dit is nu officieel 
ingeschreven als speerpunt in de missie van Plan International 
en Plan International België. We scherpen hiermee niet alleen 
onze missie aan, het zorgt ook voor een unieke positionering met 
concrete doelstellingen en acties als gevolg.

3.  Waarom een focus op meisjes?
Investeren in gelijke kansen voor meisjes heeft een positief 
effect op de hele samenleving. De wereld wordt pas recht-
vaardiger als meisjes dezelfde kansen krijgen en gelijkwaardig 
beschouwd worden, zowel binnen hun familie als in de samen-
leving. In de meeste gevallen treffen geweld en discriminatie 
meisjes en jonge vrouwen harder dan jongens. Dit heeft zware 
gevolgen voor hun toekomst en voor de hele samenleving. 
Daarom wil Plan International de ongelijke machtsrelatie tussen 
meisjes en jongens in evenwicht brengen en werken aan duur-
zame oplossingen.

4.  Wat met de jongens?
Plan International zet zich in voor de rechten van alle kinderen, 
meisjes én jongens. Jongens blijven dus vanzelfsprekend 
actief betrokken bij al onze projecten. Maar er is meer. 
Jongens zijn een deel van de oplossing: ze leren in onze 
projecten over de gelijkheid tussen man en vrouw, dat broer 
en zus op gelijke voet staan en dat ze later - als vader - impact 
hebben op de kansen en toekomst van al hun kinderen: zonen 
én dochters.

5.  Hoe concreet is de doelstelling?
Vanaf nu tot en met 2022 wil Plan International 100 miljoen 
meisjes de kans geven om op een duurzame manier hun 
toekomstperspectief te veranderen. Plan International lanceert 
een wereldwijde beweging voor gelijke kansen voor meisjes. Plan 
International België zal bijdragen aan deze ambitieuze doelstelling 
en we rekenen daarvoor ook op jouw steun. Vrij van geweld en 
discriminatie zullen meisjes, samen met jongens en mannen, een 
politieke en sociale verandering in beweging zetten voor iedereen. 
100 miljoen maal.

6.  Verandert de aanpak op het terrein?
Om de ambitieuze doelstelling te realiseren - 100 miljoen meisjes 
kansen geven - hebben onze programma’s nog meer dan voor-
heen als doel om meisjes en jongens eenzelfde startpositie 
en gelijkwaardige kansen te geven in het leven. Daarvoor is het 
essentieel om te werken met meisjes, jongens, hun familie en 
gemeenschap en met de plaatselijke organisaties en overheden. 
Het doel is om op lange termijn verandering te brengen in het leven 
van meisjes, obstakels te ruimen en ervoor te zorgen dat meisjes 
hun rechten ten volle kunnen uitoefenen. De vertrouwde aanpak 
‘voor en door jongeren’ blijft daarbij typisch voor de werking van 
Plan International.

“ Sommige jongens 
denken dat meisjes 
zwak zijn, dat 
ze geen cement 
kunnen dragen of 
beslissingen nemen. 
Onzin! Ik wou dat 
jongens beseften dat 
we alles kunnen wat 
zij kunnen. ” Nary, 14 jaar, Cambodja 



 

7.  Wat blijft nog vertrouwd?
Via het Plan Ouderschap help je Plan International om haar doel 
te verwezenlijken: een wereld waarin meisjes en jongens zich 
volledig kunnen ontplooien in hun eigen gemeenschap. Je steunt 
de programma’s in de leefomgeving van het Plan Kind. Ook onze 
meisjesprojecten blijven een vaste waarde: het zijn langdurige 
projecten die zorgen voor veiliger gemeenschappen die meisjes 
respecteren. Door onze meisjesprojecten te steunen, kunnen 
meisjes leren, leiden, beslissen en groeien.

8.  Wat verandert er in België?
De gezamenlijke ambitie van de Plan International teams in meer 
dan 70 landen vertaalt zich in een nog nauwere internationale 
samenwerking. Je hebt het misschien al opgemerkt. Zo luidt onze 
naam nu ‘Plan International België’ en sluiten logo en lay-out aan 
bij de nieuwe internationale huisstijl. 

9.  Merk ik er zelf iets van?
Je kan straks onmogelijk om onze acties heen. Te beginnen met 
onze wereldwijde takeover-actie op 11 oktober waarbij meisjes de 
plaats innemen van mannen of vrouwen met invloedrijke functies in 
zeer diverse sectoren. Ook in België. Op 16 oktober versterken we 
onze campagne ‘Unlock the Power of Girls’ met de opening van de 
fototentoonstelling ‘Allemaal gelijk of niet?’.

10.  Wat brengt de tentoonstelling?
Voor onze fototentoonstelling ‘Allemaal gelijk of niet?’ verza-
melden tien jonge reporters getuigenissen. Meisjes en jongens in 
België, Benin, Cambodja en Ecuador werden geportretteerd en 
kregen identieke vragen voorgeschoteld over leven als jongen of 
meisje. De tentoonstelling opent op 16 oktober de deuren in Het 
Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4, 
1080 Sint-Jans-Molenbeek. Je kan er tot 28 oktober terecht, van 
maandag tot zaterdag, van 9 tot 17 uur.
Vanaf november gaat de tentoonstelling reizen langs scholen, 
culturele centra, bedrijven, steden en gemeenten, enz. Interesse 
om de fototentoonstelling te boeken?  
Zie www.planbelgie.be/tentoonstelling

“ Bij ons zijn mannen 
en vrouwen niet gelijk. 
Een meisje naar 
school sturen? Mijn 
ouders zeggen dat 
dat weggesmeten 
geld is. Ikzelf ben voor 
gelijkheid. Maar ik ben 
er trots op dat ik een 
jongen ben. ”Enock, 21 jaar, Benin 
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Niet te missen
11 oktober 
Wereldmeisjesdag
Takeover-acties, ook in België! 
Volg ons op facebook.com/planfans

16-28 oktober 
Allemaal gelijk of niet?
Fototentoonstelling in Sint-Jans-Molenbeek 
Meer op www.planbelgie.be/expo

26 oktober 
Tournée Généreuse in Antwerpen
Infodag over testamenten & legaten 
Reservatie op www.testament.be 

9 december 
Urban Trail in Mechelen
Loop of wandel 5 of 10 km met het Plan Run Team 
Schrijf je in op www.planbelgie.be/urbantrail 

december 
Warmste week in Wachtebeke
Acties n.a.v. Music for Life van Studio Brussel 
Meer op www.dewarmsteweek.stubru.be


