Luiersessies op de mamameets

April staat in teken van ecologie binnen het natuurlijk ouderschap. Dit jaar focus
op wasbare luiers!
Nieuw voor jou? Kom dan eens luisteren naar een infosessie op één van onze
mamameets.
Gevordere vragen? Stel ze aan Catty van de Luierhoek! Zij geeft deze sessies
in Sint-Niklaas, Haaltert, Antwerpen en Gent.

Luierfeest te Leuven op 21 april

Wil je luiertjes verkopen?
Zo ga je tewerk:
•

gegevens per set luiers noteren, graag op voorhand: merk, maat, soort
materiaal, vraagprijs.

•

Luiers op tijd binnen brengen: we starten om 14u, ideaal is dat je ze
ervoor al brengt, wij zijn daar al in de voormiddag.

•

kan je niet komen op de dag zelf? Dan kan je doeken proberen op
voorhand te brengen, op een meet meegeven met iemand die wel komt,
afgeven op het stadskantoor van Leuven (tav Sarah Tresignie), afgeven
bij Doekjes en Broekjes

•

afspraak maken rond uitbetalen of terugbezorgen van de luiers (kan ter
plekke, hoeft niet op voorhand)

Coming soon bij MamAditi! Schrijf het in je agenda:
•

Het was fantastisch op de babyboombeurs! 23/24/25 maart 2018 in de
Brusselse Expo. Er waren prachtige prijzen te winnen van De
Babykangoeroe, Doekjes en Broekjes, Klein Spook en Opvoeden op
Maat

•

April 2018: Infosessie over wasbare luiers in april op de mamameets
van Haaltert, Sint-Niklaas, Antwerpen en Gent. I.s.m. De Luierhoek

•

21 april 2018 luierfeest in Leuven met infosessies, tweedehands markt,
stel je vraag aan een luierconsulent. I.s.m. Doekjes en Broekjes

•

29 april 2018 MamAditiDag voor vrijwilligers en leden in Mechelen,
Tivolipark, met twee workshops. Kinderen en partners heel welkom want
er is kinderboerderij en speeltuin!

•

Workshop 1: ‘Je lijf weet waarom maar jij niet (meer), een
opfrissing’. (over waarom we ivm baby's en ouderschap meer naar onze
cultuur ipv onze natuur luisteren, en dat beter andersom zou zijn) door
Leen Vangeebergen en

•

Workshop 2: ‘Krachtige mama's, blije kinderen... it's al in the
mind’. (over mama's in hun kracht zetten)’ door Ellen Sergeant.
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