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Eind vorig jaar schokte het onderzoek van Caritas ons land. 
Eén op acht jonge vrouwen hebben te l�den onder menstruatiearmoede. 

Deel van het probleem: menstruatieschaamte. 
Of het nu gaat om gebrek aan hygiëneproducten, menstruele klachten, of doodgewoon

het ongesteld z�n: het thema is moeil�k bespreekbaar in onze cultuur. 
Een taboe dat w� willen doorbreken door er gewoon over te praten.  

    elvet Red Chair
Neem plaats en luister naar bloednormale verhalen

Volg ook onze andere taboedoorbrekende projecten:
 
 

facebook.com/
stelletjeongeregeld

Over taboe, timing en topsport 
Over laatbloeiersstress 
Over het enige abnormale bloed in de zorgsector 
Over menstruatie, alarmdrempels en eetstoornis 
Over de grote verrassing en liever klein zijn 
Over bloeden achter tralies 
Over pampers uit de jaren stillekes 
Over moed, mondigheid en miserie 
Over bange studenten en geile meisjes 
Over de lange strijd met schaamte 
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Deze installatie bevat: 

1 Stoel: mahonie – rood fluweel
1 Koptelefoon : SoundMAGIC P22C
1 MP3-speler + USBoplader + gebruiksaanwijzing: Sony NW-393L 
1 Schildersezel met display 
1 Vergulde kader 
1 Sleutel MP3-kluisje 
  

Inventaris



Voorwaarden
 

1. Alle materialen zoals beschreven in dit vademecum worden gratis
uitgeleend. Alle bijkomende kosten (transport, hulpstukken expositie,…)
zijn voor de inrichtende partij.

2. Alle vormen van beschadiging en verlies van de materialen zullen
vergoed moeten worden, wat de oorzaak ook zij. De inrichtende partij
dient de materialen die hij wenst te ontlenen zelf te verzekeren.
 
3. Bij ontlenen en terugbrengen zullen de materialen samen
gecontroleerd worden. Er wordt telkens een formulier ondertekend om de
goede staat van de materialen te bevestigen. 

4. deMens.nu en de Vrouwenraad dienen als partner vermeld te worden
op alle drukwerk en publicaties. Logo’s in het gewenste bestandtype
kunnen verkregen worden bij brugge@deMens.nu

5. Het is niet toegelaten om zonder toestemming de materialen aan te
passen of te retoucheren.

6. Twee exemplaren van alle drukwerk dienen bezorgd te worden bij
huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge.

7. De aanvraag tot ontlening kan gericht worden aan: 
brugge@deMens.nu - T 050 33 59 75
huisvandeMens - Hauwerstraat 3C - 8000 Brugge

 U kan hier ook terecht met vragen, opmerkingen, e.d.
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Naam:  
Organisatie:  
Telefoonnummer + email:
 

verklaart ‘The velvet red chair’ te ontlenen 
van                                                tot                                                  .

Deze leen is zonder borg, maar de ontlener verbindt zich ertoe
alle eventuele schade te vergoeden.

De staat zal bij het uitlenen en bij het terugbrengen samen
gecontroleerd worden.

Eventuele opmerkingen: 

Datum: 
Handtekening:                                                     Voor deMens.nu: 


