VERENIGING voor BEGELEIDING en BEVORDERING
van BORSTVOEDING – VBBB – vzw
Secretariaat VBBBvzw - Cardijnstraat 36 2910 Essen - tel. 03 2817313
administratie@vbbb.be - bankrekeningnummer: BE 07 9793 8958 7266

datum: 29 mei 2019
aan:
de personen, instanties en organisaties actief
in de begeleiding bij borstvoeding
betreft: Internationale Week van de Borstvoeding 2019

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Met Empowering Parents - Enable Breastfeeding wijst de World Alliance for Breastfeeding Action
(WABA) op het belang van goede maatregelen om borstvoeding mogelijk te maken.
Daarom lanceert VBBB deze zomer de slogan IN GOEDE HANDEN.
ste

Als vertegenwoordiger van WABA zorgt VBBB nu al voor het 26 jaar voor de vertaling en aanpassing
van de WABA-folder en nodigt u vriendelijk uit om deel te nemen aan de Internationale Week van de
Borstvoeding die plaatsvindt van 1 tot 7 augustus.
Laat zien dat u werk maakt van de promotie en bevordering van borstvoeding. Vermeld ook of u bij
deze gelegenheid een attentie voor uw eigen team van medewerkers of voor de pas bevallen moeders
voorziet. Leuke mogelijkheden vindt u in onze catalogus op de website vbbb.be.
Benadruk vooral wat origineel is, zodat het goed opvalt in de lijst van evenementen die VBBB opstelt
voor het persbericht, voor ons Tijdschrift en de website, en die ook wordt doorgestuurd naar WABA.
Deelnemen kost € 45,00: vul het inschrijvingsformulier in en stuur het snel terug. Stuur het formulier bij
voorkeur via e-mail en maak zo ook uw activiteiten bekend, ook als u die organiseert in het najaar of ter
gelegenheid van Open Bedrijvendag, de Dag van de Zorg, een personeelsfeestje,… of voor in uw
brochurehouders, wachtkamer,…
U ontvangt in de laatste week van juli het standaardpakket met folders en materiaal voor een
informatiestand of ter ondersteuning van uw activiteiten. U kunt extra standaardpakketten en/of
infotasjes voor zwangere of pas bevallen vrouwen bestellen. Voor meer details: zie keerzijde.
Succes!
Vriendelijke groeten,

Anne Coen
VBBB vzw

1.
2.

VBBBvzw krijgt geen financiële ondersteuning voor het organiseren van dit evenement en moet dan ook de kosten van
drukwerk en verzending doorrekenen. Een standaardpakket is inbegrepen in de deelnamekosten.
De prijs en inhoud van extra materiaal (buiten het standaardpakket) is vermeld op het inschrijfformulier en op de achterkant
van deze brief.
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In het standaardpakket zijn voorzien:

INBEGREPEN IN INSCHRIJVING

(verzendkosten inbegrepen)

-

50 folders IN GOEDE HANDEN
50 infoflyers VBBB
50 THEMA-nummers “Gezonde voeding begint bij de geboorte”
50 deurhangers
10 posters
50 kaartjes met telefoonnummer VBBB
6 ballonnen + stokjes
zakje met 50 ballonnen om uit te delen

+ Attentie van VBBB voor uw medewerkers

Extra standaardpakketten met dezelfde inhoud als hierboven:

30,00 euro per extra pakket

(verzendkosten inbegrepen)

U kunt ook infotasjes voor moeders aanvragen:

2,95 euro per stuk

(verzendkosten inbegrepen, voor zover die binnen de forfaitaire verzendkost van het standaardpakket vallen, extra verzendkosten
voor grote bestellingen worden vermeld op de factuur)

In een infotasje zitten:
- folder IN GOEDE HANDEN
- THEMA-nummer 3 “Gezonde voeding begint bij de geboorte”
- THEMA-nummers 9 “Werkende/studerende vrouwen” en 2 “Vaste voeding bij borstvoeding”
- deurhanger
- kaartje met telefoonnummer VBBB
- pen en blocnote
- infoflyer VBBB
MAAK GEBRUIK VAN DEZE MOGELIJKEID ! ! !
Bestel extra ballonnen en extra ballonstaafjes voor meer kinderplezier! Gebruik daarvoor het
bijgevoegde inschrijfformulier.
Voorzie ook ineens voldoende materiaal bijvoorbeeld voor gebruik tijdens Open Bedrijvendag, De Dag
van de Zorg,... voor in uw brochurehouders, wachtkamer,…
Zoals steeds kan u nog ander materiaal bestellen uit ons aanbod. Bekijk de recente gegevens op onze
website www.vbbb.be/catalogus
1.

2.
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Contacteer ons voor meer informatie of voor bestellingen van boeken, dvd’s of promotiemateriaal uit onze catalogus. Bestel
tijdig, zeker als u wenst dat deze bestelling samen aankomt met het materiaal van de Week van de Borstvoeding van uw
inschrijving. Stuur uw bestelling bij voorkeur via e-mail naar bestellingen@vbbb.be of stuur naar Secretariaat VBBB vzw,
Cardijnstraat 36, 2910 Essen.
Verzendingskosten voor extra materiaal (zie inschrijfformulier) worden aangerekend indien daardoor de verzendkosten voor
het standaardpakket worden overschreden. Dit wordt dan afzonderlijk vermeld op de factuur.
In overeenstemming met de Internationale Gedragsode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor
moedermelk aanvaarden en de erop volgende WHA-resoluties aanvaarden WABA en VBBBvzw geen giften van de
zuigelingenvoedingsindustrie en van de industrie voor zuigflessen, spenen, afkolfapparaten, en dergelijke en vragen dat
deelnemers aan de Internationale Week van de Borstvoeding die filosofie zouden respecteren en navolgen.
Producten als babyvoeding, potjesvoeding, afkolfapparaten, zuigflessen, spenen, tepelhoedjes, zalf… of de firma’s hiervan
betrekt u dus beter niet bij de Internationale Week van de Borstvoeding of uw activiteiten daarbij.

