
Inzending  
31 maart 2021

Vijf prijzen van elk  
maximaal € 4000  

om je project te  
realiseren. 

WEDSTRIJD
stichting

OUT OF THE BOX  VROUWENRECHTEN



Waarom? 
 
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht maar ook 
de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Zo staat het in de 
Universele verklaring van de rechten van de mens. Die gelijkheid is echter nog 
ver te zoeken. Overal ter wereld hebben vrouwen te maken met discriminatie, 
achterstelling en geweld. Meer dan 100 jaar strijd voor vrouwenrechten heeft een 
verschil gemaakt, maar nog lang niet genoeg.

Haella wil samenwerken met vrouwen die zich (al dan niet samen met mannen)  
inzetten voor vrouwenrechten. Zij hebben vaak veel minder makkelijk toegang 
tot geld.  Ook is er zoveel te doen dat er weinig tijd over blijft voor reflectie, voor 
het uitproberen van een heel andere benadering, voor de zoektocht naar nieuwe 
mogelijkheden, ideeën, werkelijkheden. Daarom organiseert Haella een wedstrijd  
Out of the box over vrouwenrechten.

Er zijn vijf prijzen van elk maximaal 4000 euro  
om je project te realiseren.  



Hoe doe je mee? 

• Maak een plan. Een nieuw plan dat een nieuwe manier probeert,  
verkent of onderzoekt om vrouwenrechten realiteit te maken

• Het mag overal ter wereld zijn

• Voorwaarde is dat de vrouwen voor wie het plan is ook zelf hebben meegedaan  
of gaan doen aan de ontwikkeling ervan. Nothing about us without us!   

• Het mag géén onderdeel of aanvulling zijn bij een bestaand plan.  

• Het mag wel een pilot zijn of iets wat je in het klein wilt uitproberen  
om op voor te borduren.

• Leg duidelijk uit wat je wilt en waarom. Er hoeft géén logframe bij. Wat wel moet 
is een uitdagend plan waarvan je gelooft dat het echt een verschil kan maken maar 
dat nog niet eerder zo is uitgeprobeerd. 

• Denk zo creatief mogelijk, laat je niet tegenhouden door wat donoren normaal 
niet financieren. Het enige waar wij terughoudend op zijn is op salarissen.

• Leg kort uit waar je het geld voor nodig hebt.

• Het plan mag op papier, in de vorm van een “voor en na” tekening,  
een filmpje of een andere vorm die past bij jouw idee.

 

Stuur dat naar info@haella.nl  
ovv wedstrijd vrouwenrechten. 

mailto:info@haella.nl


Wat is de procedure? 
 
We maken een pre selectie van de projecten waar we het meest in geloven en die het 
minst kans maken op andere soorten van financiering. Die vragen we om nadere 
toelichting.  Daarna kiezen we vijf  winnaars uit  én gaan met de overige deelnemers 
zoveel mogelijk in gesprek om te kijken hoe we kunnen assisteren in het realiseren 
van hun dromen.

Let op! 
We verwachten na afloop van je project een korte rapportage. Let op : het geeft niet 
als het plan toch niet helemaal uitpakt zoals je had verwacht. Wel willen we  dat je de 
lessen die eruit geleerd kunnen worden met ons deelt. Het is een wedstrijd om dingen 
uit te proberen.  Als er mooie dingen uitkomen of duidelijke vragen dan zullen we je 
in contact brengen met mensen, fondsen en initiatieven.

Deze wedstrijd wordt uitgezet in Nederland, maar mag worden gedeeld met 
organisaties in andere landen. 

Let op! 
Bij Haella kun je indienen in het Nederlands en Engels.  

Uiterste inzend datum voor je plan/film/tekening:   
31 maart 2021 


