
Red Flames  
verhitten Warmste 
Week
Op 23 december komt het Belgisch 
dameselftal voetbal uit tegen de acteurs 
van Thuis in Sportoase, Leuven. “Sinds 

de kracht van voetbal om te vechten voor 
meisjesrechten”, vertelt kapitein Aline Zeler. 
“De keuze voor Plan International België als goed doel van Music for life, 
was dus snel gemaakt. We willen meisjesrechten op nummer één, zodat 

maken.”  

Plan International België.

Meer informatie en de link naar de ticketverkoop op  
www.planinternational.be/warmsteweek 

Wat een cadeau!
Voor € 50 stuur je 2 meisjes een jaar naar 

Maar wanneer meisjes niet langer naar 

alternatief te geven. Plan International biedt 
ook beroepsopleidingen aan. Naaien, dieren 
verzorgen of landbouw? De jonge vrouwen 
kiezen zelf wat ze graag willen worden.

Voor € 10 zorg je ervoor dat een groep ouders in Vietnam een jaar lang 

van Vietnam is de ontwikkeling van jonge kinderen niet optimaal. De 

Meer informatie op www.plancadeau.be
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Misschien zag of hoorde je onlangs iets over onze internationale acties 

Leen Gysen 

Plan International België

Ravensteingalerij 3 B 5 

1000 Brussel

info@planinternational.be

 planinternational.be/nl

 @planfans

 @PlanBelgium

 @PlanBelgie

Hello: een publicatie van Plan International België vzw

Teksten: Plan International België

Foto’s: Plan International België, Greetje Van Buggenhout,  
Loïc Delvaux, David Jacobs, Robert Absolonne.

Vormgeving: Bart Behiels

Druk: Albe de Coker

Gedrukt op eco-vriendelijk papier

Verantwoordelijke uitgever: Régine Debrabandere 

Michael bezorgt post  
Plan Ouders

 

Meer informatie op www.planinternational.be/briefwisseling

Bevraging helpt ons vooruit!
In augustus hebben we honderden schenkers bevraagd. We polsten 

de missie en werking van Plan. Zo’n enquête is van groot belang omdat 
-

We komen graag later terug op deze enquête wanneer alle resultaten 

Rimsha, jongerenactivist  
bij Plan International België  
16 jaar
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Dank voor je hulp in nood

Lombok, Indonesië,  
5 augustus, aardbeving

 
15 september, tyfoon

Sulawesi, Indonesië,  
28 september, aardbeving  
en tsunami

Meer informatie over onze noodhulp op  
www.planinternational.be/tsunami-indonesie

Georgina roept  
machocultuur  
halt toe

 

en verweren ze zich tegen 

 
www.planinternational.be/ecuador-geweld

 
 

STOP !

de radio of zag je onze online 

 

Je leest hiernaast het voorbeeld 

Meer informatie over onze 
nieuwe campagne en de 
impact lees je op  
www.planinternational.be/
stop-geweld-tegen-meisjes

#girlstakeover  
groot succes 

 
 
Seksuele intimidatie op en rond het 
openbaar vervoer is een dagelijkse 
realiteit. Om het probleem aan 
te pakken, slaan de MIVB en 
jongerenactivisten van Plan International 
de handen in elkaar. De Girls Takeover-
actie van de 15-jarige Romane - ze 
nam de teugels over van CEO Brieuc 
de Meeûs - was de start van onze 
samenwerking. Je leest er meer over op 
planinternational.be/takeover-mivb

Unieke ontmoeting in Brussel

 
www.planinternational.be/girls-summit-brussel
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