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Iedereen feminist! (ja, ook de mannen)
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Dames en vooral heren, opgelet! Stand-up comédienne Veerle
Malschaert heeft namelijk jullie hulp nodig. Reden? Woensdag 8
maart komt eraan en dat is Internationale Vrouwendag. En naar
aanleiding daarvan heeft Veerle een plan. Een heel leuk plan.
Veerle wil namelijk graag dat alle mannen uit de kleren gaan. Ja, je leest
het goed: alle mannen, uit de kleren. Maar niet gevreesd, de heren mogen
strippen met een missie en bovendien mag het allemaal anoniem én
mogen de edele delen gehuld worden in een roze sok. De vrouwen
hun pussyhat, de mannen blijkbaar nu hun pussysock. Alleen al daarvoor
zijn we fan.

Filip Naudts

Het doel van deze stripactie? Steun bieden aan de online campagne van
Veerle Malschaert naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Onder
de noemer V/M met talent en gewapend met de slogan ‘Voorbij de
geslachten en voor beide geslachten’ heeft Veerle namelijk een ludieke
online campagne opgestart om iedereen aan het feminisme te krijgen. Hoe
het allemaal precies werkt, lees je op de website www.vmmettalent.com.
Maar er is meer, want zoals gezegd is Veerle een vrouw met een missie.
Op woensdag 8 maart gaat ze immers letterlijk een stand-up doen in het
centrum van Gent. Onder de stadshal en achter glas – zei iemand daar
‘glazen plafond’? – maar gewapend met een microfoon en een missie zal
Veerle haar mannetje staan als één van de weinige vrouwelijke komieken
in mannelijk humorland.
En ook daarbij heeft Veerle hulp nodig. Want ze wil er niet alleen voor
zichzelf staan, maar voor alle vrouwen wiens talenten te vaak onzichtbaar
blijven. Dus dames, heb je een talent en wil je graag dat de wereld dat
weet – en ja, je eigen fabuleuze, multitaskende zelf zijn is ook al meer dan
genoeg – kom dan nu woensdag naar Gent en laat het Veerle, en de
wereld, weten!
Meer info over de online campagne en de snode plannen van Veerle voor
Internationale Vrouwendag lees je op www.vmmettalent.com.
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