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Hello

I’ve got 
the power



Alice stelt vast  
Nog werk aan  
de winkel
Op Wereldmeisjesdag namen overal ter 

in sectoren waar je maar weinig vrouwen tegenkomt. Je vindt 
enkele spectaculaire takeover-acties op de volgende pagina. 

“De media hebben een enorme invloed op wat we doen en op de 

denkbeelden van de toekomstige generatie. Als we willen dat het 

International die het verschil maken en ervoor zorgen dat meisjes in de 
”

Met de takeover-acties zette Plan International meisjes nog eens 
bovenaan op de agenda. Dit zorgde meteen voor extra aandacht 
voor onze werking en het was ook een schouderklopje voor alle Plan 
Ouders en alle sponsors van ons Girls Fund.

Een mooi, warm jaareinde gewenst!

Het videoverslag van de actie van Alice Elliott vind je op  
planinternational.be/nl/take-over-vtm
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succesvolle 
#GirlsTakeover
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In België
We hadden het samen goed voorbereid. Toch waren heel wat 

meisje - mondig en zelfverzekerd - binnenstapte en hun job 
overnam. Ja, het was Wereldmeisjesdag!

Minister van Ontwikkelingssamenwerking worden. Dat stond op het 

rechten van meisjes onder de aandacht bracht. Later die dag stond een 
gesprek met de premier op de agenda. Tess ontmoette Charles Michel 
(2) samen met Diane die het zitje van minister Didier Reynders innam. 
Ondertussen werd Tiffany secretaris-generaal van de Voetbalbond 
(KBVB), Yasmine nam de rectorstoel over in de universiteit van Mons 

Delphine hoofdredacteur werd van Bel RTL (4) en het duo Niesje en 
Zita live de Gert Late Night Show kaapte op Vier (5).

Internationale weerklank
Je kon niet om onze #GirlsTakeover heen. Plan International 
organiseerde met 500 meisjes evenveel takeovers in meer dan 
60 landen. 

aan Breanne. In Finland werd Katariina de adviseur van premier Juha 
Sipilä (7). En Daphnica verving presentator George Allen in de tv-show 
Le Point op Haïti (8).
Overal was de missie dezelfde: tonen dat meisjes en jongens evenveel 
in hun mars hebben. De takeover-acties haalden de nieuwsuitzen-
dingen en vulden pagina’s in de krant. Deze actie-voor-een-dag illus-
treerde perfect waar Plan International voor staat en waar we elke dag 

Missie geslaagd!

Geniet mee op planinternational.be/nl/blog/live-blog-girlstakeover
Het was een bloedspannende dag en dat voel je nazinderen in de 
vele videoverslagen op onze site. 



Een dag in het leven van Patricia uit Bolivia 

Plan Kind aan het woord
In onze reeks ‘Een dag in het leven van een Plan Kind’ neemt 

gewoon uitziet. Haar lachende ogen verraden echter dat haar 
leven niet ‘gewoon’ is.

breng de dag door in de klas…”

tien worden, worden verondersteld te gaan werken. Dit zorgt ervoor dat 

door Plan Ouders. Voor Patricia is die steun zeer tastbaar: ze kan naar 
“Als ik groot ben 

leer.”

projecten opzetten in Bolivia voor Plan Kinderen zoals Patricia. Meer 

De reeks video’s ‘Een dag in het leven van een Plan Kind’  
planinternational.be/nl/patricia 

Zoek je meer informatie over het Plan Ouderschap? Je vindt alles 
 planinternational.be/nl/plan-ouders



Nieuwe campagne 

Plan Ouderschap = power
Wanneer je dit leest, leggen we de laatste hand aan onze nieuwe 
campagne: I’ve got the power. Met krachtige beelden en verrassende 
video’s - op tv en online - maken we ons punt hard: alle meisjes hebben 

in veel landen vaak de kans niet om zich ten volle te ontwikkelen. 
We willen ervoor zorgen dat ze zich - net zoals jongens - volwaardig 
kunnen ontplooien. Met je Plan Ouderschap help je mee om dat doel 
te bereiken! 
Je kan een sterke band ontwikkelen met je Plan Kind, als je dat wilt. 

het ook eens! Via brieven, tekeningen en foto’s leer je de leefwereld 

digitale postkaart versturen - zie volgende pagina. Of wil je een bezoek 

Lees de enthousiaste getuigenissen van andere Plan Ouders na op 
planinternational.be/nl/plan-ouders

Meer informatie over onze nieuwe campagne vind je op  
planinternational.be/ivegotthepower

Geef meisjes
de kans 
om zich te 
ontplooien. 
overal ter 
wereld.



Tweede Hello graag de deur uit

bent onze beste ambassadeur! We rekenen erop dat je het extra 

de brievenbus van de buren. Alvast veel dank! 

Nog exemplaren of promotiemateriaal nodig?  
Mail naar info@planinternational.be of bel 02 504 60 00.

Start je actie op Music for Life
De week voor Kerstmis wordt opnieuw de Warmste Week van het 
jaar. Vandaag mobiliseert Studio Brussel al volop voor de nieuwe 

International te steunen? Sla je aan het bakken of loop je de 
Warmathon? Of heb je een ander wild plan?

Registreer je actie op dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/
actie/nieuw/1694

Verras met een Plan Cadeau

komt verrassend uit de hoek met een Plan Cadeau dat prettig is om 

kinderen in het Zuiden. Je vindt in onze webshop naast geschenk-
kaarten ook heel wat warme geschenkideeën. 

Bezoek onze webshop op plancadeau.be

Makkelijk, zo’n digitale wenskaart

Via de app Mobile Postcard van bpost op je smartphone kan je 

versturen naar je Plan Kind. Een mooi gebaar waarmee je boven-
dien onze projecten steunt (€ 0,10/kaart). 

Lees alles na op planinternational.be/nl/stuur-een-postkaart



Niet te missen!

Onze nieuwe fototentoonstelling  

steden. Voor deze tentoonstelling verzamelden onze jonge 

 
Je vindt de agenda van deze indrukwekkende tentoonstelling 
en ook meer achtergrond op planinternational.be/nl/expo

Info en boeking

Ook lespakket beschikbaar

worden. In dit educatief pakket ligt de focus vooral op de 

-

werken. 

Bestel je lespakket op kinderrechtenschool.be/
lesmateriaal

Onze fototentoonstelling ‘Allemaal gelijk, of niet?’ was voor het eerst te 
zien in Sint-Jans-Molenbeek.

Hello


