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Beste Fml lid

Nu de zon er uiteindelijk is kunnen we onze zomerse outfi t met bijhorende ‘teensletsen’ weer van onder het 

stof halen. Ook Free my Lungs heeft besloten zichzelf een zomers kleedje aan te meten. Binnenkort kan je 

naast een compleet nieuwe look van de website ook een spiksplinternieuw zonnig logo verwachten. 

Je krijgt hieronder alvast de primeur!

      

Mocht je het nog niet hebben gemerkt, dit is de eerste papieren versie van de driemaandelijkse FmL 

nieuwsbrief. Zo kan je ook ’s morgens bij de koffi ekoeken het reilen en zeilen van je favoriete vereniging op 

de voet volgen. Als je hem toch liever in elektronische versie in je mailbox krijgt, geef ons dan gerust een 

seintje op frans@freemylungs.be.

     Uiteraard hebben we met jouw hulp andere bijzonder nuttige   

     dingen gedaan. Tijdens de maanden april, mei en juni kon je   

     ons sensibilisatiefi lmpje bewonderen in de Vlaamse bioscopen.   

     Het moet ouders aanzetten om niet te roken in het bijzijn    

     kinderen en is nog steeds te bekijken en te downloaden op de   

     FmL website. Zo kan iedereen de mailbox van vrienden en   

     kennissen opfl euren met een leuk fi lmpje.

Met enige trots kunnen we je nog vertellen dat Free my Lungs voor het tweede jaar op rij genomineerd 

is voor de prestigieuze ‘De Standaard Solidariteitsprijs’, die door de kwaliteitskrant jaarlijks wordt 

uitgereikt aan de vereniging met de meest pakkende advertentie. Vorig jaar behaalde Free my Lungs een 

verdienstelijke tweede plaats. Natuurlijk hebben we ook dit jaar de ambitie om de prijs in de wacht te slepen 

en zo te zorgen voor meer naambekendheid bij het grote publiek. Dit jaar konden we rekenen op de steun 

van reclamebureau Duval-Guillaume voor een geweldige creatie. De winnaar van de prijs heeft recht op 

een aantal pagina’s in de krant. Vóór de bekendmaking van de winnaar op 12 augustus is vanaf 10 juli elke 

werkdag een genomineerde inzending te bekijken in de krant. Hou in de vakantiemaanden dus zeker je krant 

in de gaten en duim mee! 

We willen met dit weer ook een warme oproep doen aan onze werkende leden om aanwezig te zijn op de 

bestuursverkiezingen, zaterdag 8 juli om 21u op onze zetel. We voorzien zeker de nodige verfrissing.

Alweer enorm bedankt om de tijd te nemen voor de nieuwsbrief, graag tot op een volgend evenement en een 

prettige zomer!

Groeten,

Het FmL Team
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