
 
 

 

Nieuwsbrief September, Oktober, November 2005 
 

Beste leden en toekomstige leden, 

 

De zomer mag dan wel op zijn einde lopen, toch belooft Free my Lungs u nog een reeks 

prettige en zwoele nazomerdagen.  Wij hebben deze zomer immers niet stilgezeten en 

hebben voor dit najaar nog enkele boeiende activiteiten in petto! 

 

ZONDAG 30 OKTOBER 2005 houden wij van 14u tot 18u een lingeriebenefiet in 

jongerencentrum BOUCKENBORGH op de Bredabaan 561b te Merksem (makkelijk 

bereikbaar met tram 3 vanuit ‘t Stad).  U kan die dag kwaliteitslingerie, bed- en badmode 

aan zeer schappelijke prijzen aanschaffen.  Bovendien gaat een deel van de opbrengst van 

deze verkoop naar een goed doel, uw eigenste Free my Lungs vzw, inderdaad!  We rekenen 

dus op uw aller aanwezigheid, groot en klein, om onze kas ietwat te spijzen, zodat we met 

meer middelen verder kunnen ijveren voor een rookvrije omgeving!  We trachten ook de 

nodige randanimatie te voorzien, zodat we echt kunnen spreken van een lingerieverkoop 

die wél iets om het lijf heeft!  Nadat u uw handen vol hebt gehad met de lingerie, kan u ook 

nog altijd in een gezellig, rookvrij kader rustig een glaasje drinken en nagenieten van al die 

pracht en praal.  Tot op deze ‘wonderbra’arlijke benefiet!! Met dank aan Slimport. 

 

Onze vereniging is deze zomer ook in de actualiteit geweest.  Free my Lungs vzw was 

immers geselecteerd voor de vermaarde ‘Solidariteitsprijs’ van de kwaliteitskrant ‘De 

Standaard’.  Uit 122 inzendingen werden 24 advertenties (waaronder dus de onze!) 

geselecteerd en deze zomer gepubliceerd in de krant.  Onze inzending, die u ook kan 

terugvinden op onze website www.freemylungs.be, schopte het zelfs 

tot bij de laatste 5 genomineerden voor de hoofdprijs.  De commentaar 

van de jury op onze advertentie luidde als volgt: “Free my Lungs 

(maker: DDB) kiest een zeer door de actualiteit geïnspireerd gegeven 

en legt zo een overtuigende en originele link naar het medium krant. 

Het beeld van de zelfmoordterrorist die, net als een roker, niet alleen 

het eigen leven maar ook dat van zijn omgeving bedreigt, is zo sterk 

dat de advertentie voor het overige geen woorden meer nodig heeft en 

kan volstaan met de naam van de organisatie.”  Langs deze weg willen 

we ook nogmaals DDB Belgium bedanken voor alle steun die we tot 

nog toe van hen hebben ontvangen! 

 

Dit jaar plannen wij ook nog een heuse ‘award’ voor de Free my Lungs Niet-roker van het 

jaar!  Veel details hierover kunnen en willen we nog niet prijsgeven, maar we raden u wel 

aan van geregeld onze fraaie website eens te bezoeken om van alle laatste nieuwtjes over 

dit festijn op de hoogte te blijven! 

 

 

 

De petitie voor een volledig rookvrije horeca in België is recentelijk afgesloten.  Maar liefst 

6078 mensen ondertekenden deze online petitie, die daardoor toch een succes genoemd 

mag worden! 

 

Free my Lungs zet ook zijn educatieve project verder.  Onze educatieve pakketten zijn 

opgestuurd naar een resem lagere scholen.  Mochten er zich onder u of uw 
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6078 mensen ondertekenden deze online petitie, die daardoor toch een succes genoemd 

mag worden! 

 

Free my Lungs zet ook zijn educatieve project verder.  Onze educatieve pakketten zijn 

opgestuurd naar een resem lagere scholen.  Mochten er zich onder u of uw 

familie/vrienden/kennissen nog leerkrachten bevinden, dan kunnen die zich steeds tot ons 

wenden voor allerhande didactisch materiaal omtrent roken en de schadelijke gevolgen 

ervan. 

 

Indien u nog geen lid bent, maar zich wel schaart achter onze ideeën, kunt u misschien wel 

lid worden?  Het lidgeld bedraagt 12 euro voor volwassenen.  Studenten betalen amper 6 

euro en jongeren onder de 18 jaar slechts 2 euro!  Het zou zonde zijn om het niet te doen!  

We willen onze geweldige leden ook nog eens wijzen op onze ledenactie: indien u een 

nieuw lid aanbrengt, moet u zelf voor het komende jaar GEEN lidgeld betalen!  Brengt u 

meerdere leden aan, dan ontvangt u daarenboven ook nog eens Free my Lungs 

promomateriaal en onze voortreffelijke single ‘De antirookkampioen’.   

 

Tot slot van deze nieuwsbrief nog een sportbericht.  Wist u namelijk dat het op de 

Belgische voetbalvelden verboden is om te roken en dat elke overtreding hierop bestraft 

wordt?  Voor spelers volgt na een waarschuwing een gele kaart en trainers, afgevaardigden 

en verzorgers kunnen gedwongen worden het speelveld te verlaten, waarop dan weer een 

boete kan volgen.  Laat ons van de wereld één voetbalveld maken, zeg ik dan! 

 

Rookvrije groeten en tot de 30ste oktober in Merksem!! 

 
Dit is een uitgave van Free my Lungs v.z.w., Moorkensplein 16 , 2140 Borgerhout (Antwerpen)  

 


