
LA VACHE QUI (VRAIMENT) RIT: 

Ingrediënten (8 grote muffins):

- 25 g plantaardige boter (Solo, AlproSoya)
- 3 tl chicoreisiroop (eventueel als alternatief 
rietsuiker)
- 2 grote, rijpe bananen
- 55 g havermout
- 100 g zelfrijzende bloem
- ½ tl zuiveringszout (kan ook zonder)
- ½ tl kaneel
- 75 ml sojamelk (Provamel, Alpro)

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180°. Strijk de (metalen of 
siliconen) muffinvormpjes in met (plantaardige) boter 
en bestuif met wat (gewone) bloem. Je kan natuurlijk 
ook papieren vormpjes gebruiken, die moet je dan niet 
instrijken.
Smelt de boter samen met de ahornsiroop in een pan 
of in een potje in de microgolfoven. Meng alle droge 
ingrediënten apart in een schaal . Plet de bananen en 
meng ze door de boter met siroop. Voeg dit mengsel 
toe aan de sojamelk en de droge ingrediënten en meng 
alles losjes. 
Schep het mengsel in de muffinvormpjes en bak ze 25 
minuten tot ze goed bruin zijn en stevig aanvoelen.  

Heb jij nog een lekker veganistisch recept? Stuur het 
dan op naar de redaxie (zie contactgegevens onder-
aan).

Kim
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ALGEMENE INFO + CONTACTGEGEVENS

reAxie verschijnt ongeveer 4 x per jaar
door het Riot Grrrl Collectief (Hasselt/Limburg)

website: http://www.geocities.com/rgcollectief
e-mail: riotgrrrlworld@yahoo.co.uk 
      + genderriot@hotmail.com

AXIE EN REAXIE

Deze maatschappij is verre van perfect. Daarom 
reageren activisten tegen onrecht en willen ze/we 
verandering zien.  Dat kan op allerlei manieren. 
Activisme kan verschillende vormen aannemen. Een 
bepaald soort van activisme is niet beter dan een 
andere soort, ze vullen elkaar aan. 
We kunnen een eenvoudige opdeling maken tussen 
“actie”activisme en “reactie”activisme. Enkele voor-
beelden van reactieactivisme zijn een betoging, een 
staking, een petitie en een sabotageactie en enkele 
voorbeelden van actieactivisme zijn volxkeukens, 
autonome media, je eigen kleren maken, fabrieken 
bezetten, huizen zelf bouwen of kraken en je eigen 
groenten kweken. “Reageren” is in deze betekenis 
dus gericht tegen de huidige maatschappij. Je bent 
kritisch en protesteert tegen wat je fout vindt. 
“Ageren” betekent hier zelfvoorzienend, onafhan-
kelijk van de bestaande maatschappij proberen te 
leven, een alternatieve gemeenschap oprichten en je 
idealen in het hier en nu proberen te bereiken. 
Beiden zijn nodig. Als je enkel maar protesteert 
tegen de huidige maatschappij zonder alternatieven 
te ontwikkelen is het onzeker of eventuele veran-
dering wel verbetering wordt. Het constant alleen 
“nee” en “anti” zeggen kan op den duur ook demo-
tiverend werken. Maar enkel in je eigen leven en 
nabije omgeving een utopie creëren zonder iets te 
doen aan de buitenwereld zal tot gevolg hebben dat 
die buitenwereld niet gaat veranderen en dat je op 
een klein eilandje blijft zitten. Ook een beetje 
egoïstisch eigenlijk als je weet hoeveel miserie er 
in de buitenwereld is. Natuurlijk kan je ook iets 
veranderen aan de wereld door vb bepaalde producten 
niet te kopen (maar ze zelf te maken als je ze nodig 
hebt) en dus bedrijven te boycotten, maar dat is 
eigenlijk ook al een soort van collectieve actie. 
Dus actie en reactie zijn allebei nodig. Samen leiden 
kritiek/protest en het opbouwen van een alternatieve 
samenleving naar een betere wereld. Hoe die er uit 
kan zien, da’s een ander verhaal...  

NN
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LIMBURGSE GENDERKRING

Een nieuwe groep in Limburg voor alle mensen 
die wat in de knoei zitten met hun gender!
Elke derde donderdag van de oneven maanden vanaf 
20u is er gezellige praatavond in Het Nieuwe 
Huis, Kuringersteenweg 179 te Hasselt. 
Meer weten:
www.LGK.be
www.vlaamsegenderkring.be
www.genderkalender.be
of mail naar: info@limburgsegenderkring.be



voor iedereen, maar het is niet te koop en zeker 
niet in deze winkel. Vrouwen en andere mensen zijn 
van nature al mooi en hebben daar helemaal geen 
crêmepjes, pillen, diëten, operaties, verf, make-
up, of zo voor nodig. 
Het ergste is dat op een van de “protestborden” 
(ja, leuk alternatief en activistisch, zo je recht 
op schoonheid eisen) staat: “7 t/m 77 jaar”. Dus 
ze willen die schoonheidsproducten, uiterlijk-
heidscultus en schuldcomplexen ook al aan kleine 
kinderen aansmeren?? 
Boycotten die handel dus. Start een revolutie: hou 
van je lichaam!  

NN, foto’s van J

Deze foto’s tonen 
vreselijke etalage-
reclames tijdens de 
voorbije koopjes, ge-
spot in verschillende 
steden (met soms ook 
acties ertegen). 
Ja, schoonheid (zowel 
innerlijke als uiter-
lijke) is bereikbaar, 

RECLAME DIE OM EEN REACTIE VRAAGT AGENDA

Transparency: tentoonstelling van Gee Vaucher en 
Christian Brett
6 sep - 5 okt
CC Luchtbal, Columbiastraat 110, Antwerpen
www.ccluchtbal.org

Elles Tournent: vrouwenfilmfestival
18-21 sep 
Botanique, Rue Royale 236, Brussel
www.ellestournent.be

Drag’Attack: drag/queer festival
10-12 okt
La Zone, Quai De L’Ourthe 42, Luik
www.myspace.com/dragattack

mini-Ladyfest: 
11 okt 
Fulmar, Quai Des Péniches 22, Brussel 
www.ladyfest.tv (= internationale Ladyfest website)

Pink Screens: “alternative gender film festival”
23 okt - 1 nov
in Brussel
www.pinkscreens.org

Vrouwendag: “over mijn lijf”
11 nov, vanaf 11u
Lamot-site, Van Beethovenstraat 8, Mechelen
www.vrouwendag.be/

Hexennacht: straattheater-performance-actie
25 nov (Internationale dag tegen geweld op vrouwen)
Gent
(meer info volgt op www.geocities.com/rgcollectief)
8 maart is er een Hexennachtbetoging in Gent

De Madam
filmavonden (elke eerste vrijdag van de maand), 
café, juridisch advies, tentoonstellingen en andere 
activiteiten
Het Nieuwe Huis, Kuringersteenweg 179, Hasselt
www.demadam.be

volxkeuken Tabasta:
elke woensdag vanaf 18u 
(kom vroeger als je mee wil koken!)
Helipoststraat 43B, in Hasselt

OPROEP

er zijn een paar mensen die een boekje willen samen-
stellen over seksualiteit en we zijn op zoek naar 
bijdrages van iedereen die wil. Het thema is breed; 
je kan over negatieve dingen schrijven (verkrachting, 
aanranding, misbruik), maar ook over bevrijdende sek-
sualiteit. Het kan gaan over de pil, abortus, menstru-
atie; over de band met je lichaam, over verlangens, 
kapitalistische schoonheidsidealen, seksuele moraal, 
bi of homoseksualiteit, moederschap-vaderschap, alles 
wat je kan bedenken en waarover je de nood voelt om 
te schrijven. Zij het in de vorm van een artikel, een 
tekening, een persoonlijk verhaal, een liedjestekst, 
een gedicht, verhaal,... hier kunnen verrassende aan-
zetten uit komen voor een strijd en een discussie die 
al enkele jaren bevroren en verlamd lijkt te zijn.
 
je kan reageren op het volgende adres: 
mujereslibres@no-log.org
kan je vlug reageren als je geïnteresseerd bent om 
iets te schrijven? dan hebben we er idee van wat het 
kan worden. 

We hebben enkele specifieke vragen met betrekking tot 
de bijdrages:

We willen een terrein openen om over seksualiteit te 
praten (affectieve relaties, kennis over je lichaam, 
seksueel geweld,...), omdat we denken dat dit onderwerp 
te vaak enkel in de “privé”-sfeer blijft.(het is nog al-
tijd een taboe)We willen een aanzet tot discussie geven 
omdat er volgens ons momenteel een quasi-leegte is op dat 
vlak, er bestaan weinig goede teksten rond.

We zijn een groepje individuen die op basis van hun cri-
teria beslissen welke bijdrages zij willen verspreiden. 
We verwachten teksten die vanuit een seksueel bevrijdend 
perspectief geschreven zijn, die kunnen bijdragen aan een 
emancipatieproces, waarin bijvoorbeeld nagedacht wordt 
over de normen en waarden, kortom de seksuele moraal die 
ons in een kooi steekt en onderdrukt.

Dit kunnen analyseteksten zijn, cartoons, getuigenissen, 
gedichten, ...

Het formaat zal A5 zijn. Dit is geen officiële publicatie, 
maar een autonoom project dat wij maken en verdelen met 
onze eigen vermogens.

We verwachten bijdrages tegen eind oktober...

liefs,
mujereslibres@no-log.org


