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datum: 12 juni 2020 
aan: de personen, instanties en organisaties actief 

in de begeleiding bij borstvoeding 
betreft: Internationale Week van de Borstvoeding 2020 

 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Voor het 27

ste
 jaar op rij nodigen wij u vriendelijk uit om deel te nemen aan de Internationale Week van 

de Borstvoeding die plaatsvindt van 1 tot 7 augustus. 
 
Met Support Breastfeeding – For a Healthier Planet wijst de World Alliance for Breastfeeding Action 
(WABA) op het belang van borstvoeding voor de gezondheid van mens en milieu.  
Daarom lanceert VBBB deze zomer de slogan GEZOND EN WEL  -  VOOR MENS EN MILIEU. 
 
De suggestie van WABA indachtig, gooien wij het dit jaar over een andere boeg: we maken dus geen 
folder omtrent het thema, maar van 1 tot 7 augustus publiceren we elke dag een kort stukje via onze 
digitale kanalen. 
 
Het standaardpakket is gratis voor wie hiervoor inschrijft. Om uw actie meer in de kijker zetten, krijgt u 
dan in de tweede helft van juli niet enkel de posters opgestuurd, maar ook de elektronische versie en 
extra informatie per e-mail en via onze andere contactmogelijkheden.  
Inschrijven voor meerdere vestigingen? Gelieve dan wel ook daarvan naam en adres te vermelden.  
 
Zoals anders kunt u infotasjes voor zwangere of pas bevallen vrouwen bestellen. Of T-shirtjes voor de 
baby’tjes. Voor meer details: zie verder.  
 
Deelnemen is dus gratis en inschrijven doet u eenvoudig door ons e-mailbericht te beantwoorden en 
daarbij zeker deze gegevens te noteren: 
 
-  de naam en adres van uw ziekenhuis/materniteit 
-  gegevens van een andere vestiging, ook als het materiaal naar één adres moet 
-  uw activiteit(-en) voor de Week van de Borstvoeding 
-  uw eventuele bijbestellingen 
-  andere opmerkingen 
 
Antwoord liefst meteen of zeker niet later dan 22 juni. Dit is de uiterste datum voor inschrijvingen en 
bestellingen.  
 
Succes! 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
Het VBBB-team 
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In het standaardpakket zijn voorzien:        
(verzendkosten gratis) 

- 30 infokaartjes met contactgegevens VBBB, voor de 
moeders 

- 5 posters  
 
 
 
 
 
 
 
Extra info-en promotiemateriaal: 

1)  infotasjes voor moeders:      € 2,99 euro per infotasje 

In een infotasje zitten:  
- THEMA-nummer 3 “Gezonde voeding begint bij de geboorte” 
- THEMA-nummers 9 “Werkende/studerende vrouwen”  
- deurhanger 
- kaartje met  contactgegevens VBBB 
- pen en blocnote 

 

2)  T-shirtje voor baby, maat 0      € 6,99 euro per stuk 

 

3)  brochure T3 ‘gezonde voeding begint bij de geboorte’             € 6,99 euro per 25 

 

4)  brochure T9 ‘werkende/studerende vrouwen en hun omgeving’    € 6,99 euro per 25 

 

5)  deurhangers        € 5,00 euro per 25 

 
NB: voor extra info- en promotiemateriaal worden verzendkosten aangerekend en apart vermeld op de 
factuur. Geef duidelijk de interne regeling aan voor facturen of vermeld zeker naar welk mailadres de 
pdf-factuur moet worden gestuurd.  
 
Voorzie ook ineens voldoende materiaal bijvoorbeeld voor in uw brochurehouders, wachtkamer,… en 
voor gebruik bij uw begeleiding bij borstvoeding.  
Zoals steeds kan u nog ander materiaal (bijvoorbeeld ballonnen, T-shirtjes,…) bestellen uit ons aanbod. 
Bekijk de recente gegevens op onze website www.vbbb.be/catalogus en kijk bij ‘promomateriaal’. 
 
 
1. Contacteer ons voor meer informatie of voor extra bestellingen uit onze catalogus. Bestel tijdig en zeker vóór 22 juni. Stuur 

uw bestelling bij voorkeur via e-mail naar bestellingen@vbbb.be of secretariaat@vbbb.be  
2. Informatie van WABA: https://worldbreastfeedingweek.org/wbw2020-action-folder/  
3. In overeenstemming met de Internationale Gedragsode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor 

moedermelk 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. 
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