
Platform aan individuen en organisaties die meewerkten:  
 

Individuen 

Sanne Standaert, Justine Begerem, Hatice Kus, Ariane Iradukunda, Karina Marte, Lien Plasschaert, 

Kristien Wauters, Linda Musch, Iris Verschaeve, Daan Bauwens, Martine Claeyssens, Hannah Goffin, 

Elke, Jade Munyaneza De Belser, Fatma Arikoglu, Marijke Van Petegem, Nathalie De Bleeckere, 

Marjolein Moreaux, Anneleen Kenis, Marijke Colle, Carolina Mojica, Gaëlle Laurier, Fabienne Haerinck, 

Lindsi Dendauw, Zohra Boucharafat, Jan Hozee, Karla Persyn, Manuella Ploegh, Marie-Claire Nyatanyi, 

Marieke Kindt. Dank ook voor jouw kritische blik, Kaatje Vermeiren. 

 

 

Organisaties 

Collecti.e.f 8 Maars  

8maars.be 

Collecti.e.f 8 Maars is een beweging die opkomt voor vrouwen*rechten en streeft naar een algemene 

vrouwenstaking op 8 maart onder het motto “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld”. *voor alle 

individuen die zich als vrouw identificeren. 

 

Curieus vzw 

www.curieus.be  

Curieus is een maatschappelijk geëngageerde vereniging die streeft naar een solidaire en inclusieve 

samenleving. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal 

bindmiddel. 

 

ella vzw  

www.ellavzw.be 

Kenniscentrum gender en etniciteit. 

 

Girls go BOOM  

www.girlsgoboom.com 

Girls go BOOM is een DIY feministisch collectief dat meer meisjes en (trans) vrouwen lawaai wil doen 

maken. 

 

JES 

www.jes.be 

JES is actief op vlak van jeugdwerk, tewerkstelling en vrije tijd. In Brussel, Gent en Antwerpen. 

https://8maars.be/
http://www.curieus.be/
http://www.ellavzw.be/
http://www.girlsgoboom.com/
https://www.jes.be/


 

UTSOPI 

www.utsopi.be  

UTSOPI is de Belgische beweging voor en door sekswerkers, die strijdt voor betere arbeids- en 

levensomstandigheden in elke subsector van het sekswerk. 

 

Violett 

https://www.violett.be  

Violett biedt informatie, advies en hulp, specifiek voor sekswerkers, en in heel Vlaanderen. Het is de 

nieuwe naam voor de werking van Ghapro en Pasop, organisaties die je misschien al kent. We zijn er 

voor alle vragen die met sekswerk te maken hebben.  

 

VOEM 

https://www.voem.be/ 

VOEM is een bruggenbouwer in hart en nieren. Via cultuur brengen wij mensen in onze superdiverse 

samenleving samen en verbinden, verdiepen en versterken we de talenten in elk van ons.  

 

VormingPlus Gent-Eeklo 

https://www.vormingplusgent-eeklo.be  

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale 

en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. Hierbij is er 

bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.  

 

XRGent 

https://www.facebook.com/extinctionrebelliongent 

Extinction Rebellion Belgium en ook Gent is een burgerbeweging die 1) eist dat de media en regering 

eerlijk communiceren rond de ecologische en biodiversiteitsineenstorting waarin we ons bevinden, 2) 

dat ze daar NU een plan rond implementeren en bv geen bijkomstige ontginning van fossiele 

brandstoffen toelaten en 3) een onafhankelijk burgerparlement opricht om de crisis aan te pakken. 

 

 

http://www.utsopi.be/
https://www.violett.be/
https://www.voem.be/
https://www.vormingplusgent-eeklo.be/
https://www.facebook.com/extinctionrebelliongent

