Café bébé
Een eerlijke start voor je kind?
Elke tweede zaterdag van de maand kunnen aanstaande en prille ouderselkaar ontmoeten in
alle rust en gezelligheid tijdens Café bébé (http://cafebebemechelen.weebly.com/) (sinds
2014). Het gezellig samenzijn gaat normaal door in het huis van het Kind in MEchelen, maar
deze speciale editie gaat door op M-Fair. Hanneke, Leen en Sarah ontvangen iedereen tussen
11u en 17u met veel enthousiasme en expertise over eerlijke en duurzame oplossingen voor
jouw kindje! Terwijl de kinderen spelen en baby's alle zorg krijgen, wisselen ouders er
ervaringen uit. Kom gerust eens kijken en wees welkom, ...onze deur staat er voor jullie open!
"We zijn zelf drie jonge mama's boordevol vragen, antwoorden en onzekerheden en willen met Café
bébé tegemoetkomen aan de nood van vele aanstaande en prille ouders aan een rustige plek waar
ze ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ontmoeten. We willen vooral een lokaal initiatief zijn
met en door lokale partners. We stellen tijdens deze maandelijkse bijeenkomst ook onze
deskundigheid ter beschikking. Op die manier willen we de aanwezigen op weg helpen met alle kleine
vragen over hun baby. Maar bovenal is er ruimte voor inbreng van ouders zelf: op die manier willen
wij een plek creëren waar ideeën kunnen groeien vanuit de ouders die tijdens Café bébé langskomen.
Wij geloven in de kracht van verbondenheid en willen dit uitdragen door mensen samen te brengen en
zo mee hun netwerk te verruimen. Samen weten en kunnen we meer, daar zijn wij van overtuigd. Wil
je het zelf komen ontdekken, dat kan! Elkaar ontmoeten en praten over ouderschap in al zijn facetten
staat tijdens Café bébé centraal. Maar ook als je een rustig plekje zoekt om je baby te voeden en/of te
verschonen kan je even binnenlopen en in alle rust even de batterijen opladen."
Leen (vroedvrouw), Hanneke (wasbare luiers) en Sarah (draagconsulente)

Praktisch
Kom even tot rust tijdens Café bébé op de Begijnenzolder van 11u tot 17u. Bereikbaar met de
lift. Gratis.



