Internationale Week van de Borstvoeding

1 - 7 augustus 2017

VASTE WAARDE
in een veranderende wereld

DUURZAAM BELEID
Nederlandstalige slogan voor het thema:

Sustaining Breastfeeding Together

EEN WARME KETEN VOOR BORSTVOEDING
Het thema van dit jaar wil ervoor zorgen dat borstvoeding in een ‘warme keten’ wordt opgenomen, een
zorgcontinuüm, en dat er dus een duurzaam beleid wordt gevoerd. Het herinnert ons eraan dat we
allemaal een taak hebben om een omgeving te creëren die het voor vrouwen mogelijk maakt om met
succes borstvoeding te geven. Dit kan door politieke steun, media-aandacht en de medewerking van een
hele reeks actoren te zoeken, vooral dan bij de jeugd.
WABA roept haar partners op om de activiteiten rond moeder en kind uit te breiden. De campagne A
Warm Chain, die een ‘warme keten’ voor steun bij borstvoeding wil, streeft ernaar om continuïteit in de
zorg voor moeder en kind te voorzien voor de eerste 1000 dagen. Daartoe moeten consistente
boodschappen en handige doorverwijssystemen ervoor zorgen dat moeder en kind blijvende steun
hebben en op deskundige hulp kunnen rekenen.
Er is dus een team nodig dat ervoor zorgt dat borstvoeding ‘werkt’. Wij moeten individuen en groepen in
de gemeenschap en op regionaal en wereldwijd niveau in gang zetten. Op die manier hebben alle
moeders de kans op een bevredigende en efficiënte borstvoedingservaring.
Zo staat het in de folder die VBBB verspreidt naar aanleiding van de Internationale Week van de
Borstvoeding. Borstvoeding is de gewone manier is om een kindje te voeden. Borstvoeding beschermen,
bevorderen en ondersteunen, is de eerste stap om iets te ondernemen voor de gezondheid van moeder
en kind en bij uitbreiding voor de gezondheid en het welzijn van iedereen en ook van de planeet.
Borstvoeding speelt een belangrijke rol in een duurzame ontwikkeling, want voor de baby betekent het:
voedselzekerheid, gezondheid, ontwikkeling, overleving.
Omdat borstvoeding rechtstreeks van producent naar verbruiker gaat, is het de enige duurzame voeding,
die zo dus helpt om een schone economie te bereiken en de toekomstige generaties te beschermen.
Om daarover te informeren en een breed publiek te sensibiliseren verspreidt VBBB documentatie over
het duurzame effect van borstvoeding als deel van de goede zorg voor latere generaties en voor het
welzijn van iedereen, onder meer als methode om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat staat in
de folder over het thema: https://vbbb.be/internationale-week-van-de-borstvoeding/
Zie ook op onze facebook-pagina: www.facebook.com/VBBBvzw
Bijlage:
-poster en folder 2017 VASTE WAARDE - DUURZAAM BELEID
-lijst deelnemers aan deze actie in Vlaanderen
Verdere info: Els Flies, VBBBvzw, tel 0475 699320

Voor WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) is de Internationale Week van de Borstvoeding een actie om te sensibiliseren over borstvoeding.
Zie ook: organisatie wereldwijd: http://worldbreastfeedingweek.org/
Als lokaal vertegenwoordiger van WABA organiseert VBBB dit evenement in Vlaanderen en verzorgt Nederlandstalige documenten en infomateriaal.
Secretariaat VBBB vzw – Cardijnstraat 36, 2910 Essen – tel 03 2817313

