
 

 

 

 

 

 

 

 

Acli-Vlaanderen vzw & Federatie Wereldvrouwen vzw 

SAMEN DIVERS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens jij in Vlaanderen een vereniging op te starten of  
verder uit te bouwen? 

Neem dan contact op met ons!  

  

 

  



WIE ZIJN WIJ?  
Feniks vzw is een erkende socio-culturele vereniging en bestaat uit twee deelfederaties:  

- Acli-Vlaanderen vzw (zelforganisaties voor families en jongvolwassenen) en  

- Federatie Wereldvrouwen vzw (zelforganisaties van vrouwen). 

Samen ondersteunen we meer dan 180 verenigingen in Vlaanderen en in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

Deze ondersteuning ‘op maat' beantwoordt aan specifieke kenmerken van de achterban en is 

daarom vaak laagdrempelig. Dankzij deze aanpak zijn waarden, normen, verschillen en 

gelijkenissen tussen de diverse culturen bespreekbaar in een open en evenwaardige sfeer.  

Vrijwilligers van 20 verschillende nationaliteiten spelen hier een onmisbare schakel.  

Onze expertise met migratie en interculturaliteit maakt van ons een veelgevraagde partner.  

 

ONZE MISSIE 
Feniks vzw brengt mensen uit verschillende culturen samen met respect voor ieders eigenheid 

en met respect voor de talrijke rollen die zij opnemen: werk, huishouden, familie, buurt, vrije 

tijd... 

 

Feniks vzw is een hefboom naar versterking van zowel de individuele vrouw/man als de 

organisatie waarvan zij/hij deel uitmaakt. We steunen op de sterkte en de interesses van de 

achterban en reiken hen de nodige omkadering tot empowerment, emancipatie en participatie 

aan de samenleving. Samen met de afdelingen dragen we bij aan cultuur, zijn we zelf deel van de 

cultuur en de samenleving. Daarbij is het ‘leren van elkaar’ een permanent onderdeel van onze 

werking. We vinden het belangrijk om de deelnemers te stimuleren en hun zelfwaardering te 

versterken in een aangename en stimulerende leeromgeving waar mensen aan hun eigen 

verhaal kunnen werken en hun identiteit kunnen ontwikkelen.  

 

Feniks vzw werkt samen met partners uit het middenveld op basis van gelijkwaardigheid en 

vreedzaam samenleven.  

 

Feniks vzw heeft aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en speelt in op de reële noden 

van onze achterban. Kruisbestuiving tussen onze achterban en andere organisaties binnen de 

samenleving versterkt hun slagkracht als belangenbehartiger en als stem in die samenleving. 

 

Feniks vzw promoot actief superdiversiteit als rijkdom voor de samenleving en staat voor een 

inclusieve, duurzame, solidaire en warme samenleving op mensenmaat.  

 

 

 

 



WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU DOEN?  
Wij bieden een flexibele begeleiding op maat aan, volgens de noden van jouw vereniging.  

 

- Administratieve ondersteuning: subsidiedossiers, affiches, ledenlijsten, statutenwijzigingen,  

kopieën... 

- Logistieke en praktische ondersteuning 

 Verhuur materiaal, zalen zoeken…  

 Het ter beschikking stellen van educatief materiaal gebeurt op aanvraag: o.a. beamer, 

beperkt aanbod eigen vormingsmateriaal (Zina Mina, a big fat Belgian wedding, 

partnergeweld), boeken en fotokaders (verenigingsleven & migratie), 

vlaggenmasten… 

 Voor overige materialen (podia, geluidsversterkers…) doen we beroep op de 

gemeentelijke of provinciale uitleendiensten. 

- Inhoudelijke ondersteuning/versterking 

 Indien je dat wenst, kunnen we samen een traject doorlopen opdat jij en jouw 

vereniging zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren 

 Inhoudelijke ondersteuning en belangenbehartiging op lokaal en bovenlokaal niveau 

 Vorming op maat van jouw vereniging, al dan niet in samenwerking met externe 

gespecialiseerde partners  

- Activiteiten/samenwerking 

Onze verenigingen hebben elk hun eigen activiteiten die zeer uiteenlopend van aard zijn. 

Samen vormen we een kleurrijk netwerk en inspireren we elkaar. Feniks vzw informeert je 

over de activiteiten van de anderen en organiseert ontmoetingen met elkaar. 

 Aanbod van culturele activiteiten: filmavonden, culturele uitstappen, 

toneelvoorstellingen, concerten…  

 Aanbod van educatieve activiteiten: informatieavonden, vormingsdagen, workshops 

 Ontmoeting en uitwisseling tussen onze afdelingen, samen activiteiten organiseren 

 Partnerschappen aangaan met andere organisaties 

 In contact brengen met andere instanties: VDAB, gemeentelijke diensten, 

cultuurraad, seniorenraad, sportraad, vormingsinstellingen…  

- Verspreiden van informatie  

 Nieuwsbrieven met nuttige informatie voor uw vereniging 

 Mogelijkheid om eigen bijdragen van jouw vereniging te publiceren in ons tijdschrift  

 

Heb je specifieke vragen, stel ze gerust en we zoeken samen naar de gepaste oplossing. 

 

 

  

ACLI-Vlaanderen vzw 

Rondpuntlaan 25 

3600 GENK 

Tel: 089 35 74 16 

E-mail:  

aclivlaanderen@telenet.be 

www.aclivlaanderen.be 

http://www.aclivlaanderen.be/


CONTACTGEGEVENS 

 

 

 

 

 

ACLI-Vlaanderen vzw   Federatie Wereldvrouwen vzw  

Rondpuntlaan 25   Gouverneur A. Galopinstraat 15 

3600 GENK    3600 GENK 

Tel: 089 35 74 16   Tel: 089 84 48 88 

E-mail: aclivlaanderen@telenet.be E-mail: federatie.wereldvrouwen@skynet.be 

www.aclivlaanderenvzw.be  www.wereldvrouwen.be 

Contactpunt Sint-Niklaas 

Vrouwencentrum 
      Nieuwstraat 34 
      9100 SINT-NIKLAAS 
      E-mail: federatie.wereldvrouwen2@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Feniks vzw 
Rondpuntlaan 25—3600 GENK 

feniksvzw@telenet.be 

mailto:aclivlaanderen@telenet.be
mailto:federatie.wereldvrouwen@skynet.be
http://www.aclivlaanderenvzw.be/
http://www.wereldvrouwen.be/

