Nieuwsbrief 'de wieg' - april 2020

‘de wieg’ is er meer dan ooit voor jou!
Het coronavirus strooit roet in de organisatie van onze
opendeurdagen en infomomenten. Voorlopig hebben we deze tot
eind mei geannuleerd. Toch hoef je met geen enkele vraag rond
zwangerschap, geboorte of kraamtijd te blijven zitten!
In deze nieuwsbrief lees je wat je van ‘de wieg’ mag
verwachten.

Live online infomomenten
Volg onze infomomenten rechtstreeks vanuit je zetel. Je kan ook
live vragen stellen aan onze deskundigen.

•
•

•

•

vrijdag 24 april 2020
o 19 uur: eerste hulp bij baby’s tot 6 maanden
vrijdag 8 mei 2020
o 13.30 uur: (over)leven met je baby
o 15 uur: een baby in huis, een huis vol spullen?
o 18.30 uur: eerste hulp bij baby’s tot 6
maanden
vrijdag 15 mei 2020
o 14.30 uur: bevallen zoals het je bevalt
o 16 uur: (over)leven met je baby
o 18 uur: borstvoeding, echt de moeite waard
maandag 11 mei 2020
o 19 uur: borstvoeding: goed begonnen is half
gewonnen

Deze livesessies verlopen via Teams. Schrijf je in via
info@dewieg.be en je krijgt alle instructies.

Instructiefilmpjes en –presentaties om te
herbekijken wanneer je maar wil
We sturen je onze filmpjes en ingesproken presentaties digitaal
toe. Zo heb je alle info en tips bij de hand, wanneer en waar je
maar wil!
Onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je baby dragen in een draagdoek
Baby’s eerste wasje en plasje
Administratie bij zwangerschap en bevalling: de ‘TO
DO’S’ op een rijtje
Bevallen zoals het je bevalt
(Over)leven met je baby
Slaap veilig, slaap zacht
Wat je baby de eerste weken van je verwacht
Een baby in huis, een huis vol spullen?
Ecologische en huidvriendelijke babyverzorging
Algemene EHBO bij baby's

Stuur een berichtje naar info@dewieg.be of bel ons (0473 45 14
38), en wij zorgen voor de rest.

Op de koffie
Tijdens onze ‘op de koffie-sessies’ beantwoordt één van onze
consulenten al je vragen via het kanaal dat je zelf kiest: live
chat, telefoon, info@dewieg.be, Messenger…
Op vaste tijdstippen, vanaf donderdag 23 april 2020:

•
•
•
•

elke maandag tussen 12 en 14 uur (Mireille Picard 0473 45 14 38)
elke dinsdag tussen 14 en 16 uur (Els Soete - 0479 95 17
90)
elke woensdag tussen 10 en 12 uur (Els Soete - 0479 95
17 90)
elke donderdag tussen 18 en 20 uur (Mireille Picard 0473 45 14 38)

Mireille Picard is gespecialiseerd in borstvoeding, communicatie
met je baby, informatie over bevalling en kraamtijd, slapen en
slaapproblemen bij baby's...
Els Soete is gespecialiseerd in draagdoeken, EHBO, de
babyuitzet, (ecologische) babyverzorging…

Luisterlijn
Stel je je persoonlijke vragen liever op een door jou gekozen
moment? Zoek je een luisterend oor voor je bezorgdheden? We
maken graag tijd voor je!
Contacteer ons voor een afspraak: 0473 45 14 38 - 0479 95 17
90 of info@dewieg.be

En verder...
De kraamverzorgenden van ‘de wieg’ komen bij je thuis voor de
noodzakelijke zorg voor je baby, voor jou en je gezin. Zij nemen
alle preventie- en zorgvuldigheidsmaatregelen in verband met
het coronavirus. (zie website)
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