
Kelly van Moederliefde organiseert een
intieme samenkomst met max. 5 deelnemende
moeders om samen stil te staan bĳ de meest
bĳzondere en intense ervaring in het leven
van een vrouw - de geboortereis (van
conceptie tot kraamtĳd). Deze Mama Cirkel is
een plek waar jouw ervaring als moeder de
ruimte krĳgt om gedeeld, gehoord en gevoeld
te worden. De workshop omvat een mediatie,
schrĳfoefening & sharing Cirkel. 

Voor wie?
Deze intieme Mama Cirkel is voor moeders
die tĳd en aandacht willen schenken aan hun
geboortereis en willen verbinden met andere
mama's in een veilige, intieme groep. 

RESERVERING VERPLICHT: Om de
intimiteit van de groep te bewaken, is
deelname enkel mogelĳk met reservering. Bĳ
aankoop van je ticket kan je je reservering
doorgeven in het veld opmerkingen of per
mail aan nadine@momcare.be 

Diepgaande workshop over hoe je zo
natuurlĳk mogelĳk kan bevallen in een
medische omgeving. Renate & Adriënne
schetsen een duidelĳk kader over wat
bevallen in een ziekenhuis omgeving
betekent. Maar zetten jou met deze workshop
volledig in je kracht zodat je weet wat wél
mogelĳk is. Na deze workshop weet jĳ hoe je
dicht bĳ jezelf kan blĳven als je gaat bevallen
in een medische omgeving.

Voor wie?
Buitengewoon interessant voor (as) moeders
die in het ziekenhuis gaan bevallen of voor
moeders die eerder een negatieve ervaring
hebben gehad in het ziekenhuis.

Haal je schaar, tĳdschriften en kopje thee
maar boven! Met Manon maak je het
aankomende geboorteproces visueel. Tĳdens
deze workshop word je als aanstaande
moeder of ouders begeleid om een
moodboard te maken over de aankomende
geboorte. Eerst wordt het belang en de
effectiviteit van deze visuele oefening
besproken en nadien ga je creatief aan de slag. 

Voor wie?
Deze workshop is ideaal voor (as) moeders die
willen kennismaken met het geboorteproces.
Ook een leuke oefening om samen met je
partner te doen! 

Al stilgestaan bĳ de vraag hoe jĳ je na de
bevalling wil voelen? Wat je nodig hebt? En
hoe jĳ voor jezelf gaat zorgen post partum? 
Tĳdens de workshop van Jonneke worden
deze vragen jou duidelĳk, is er gelegenheid
om je vragen en/of ervaringen te delen en heb
je aan het eind genoeg input voor wat jĳ, je
lichaam en je baby('s) nodig hebben na de
bevalling. 

Voor wie?
Uiteraard de moeder (to be) als ook haar
partner en zorgverleners, zodat zĳ beter zicht
hebben op hoe ze haar kunnen ondersteunen
en haar herstel kunnen voorspoedigen.

Hoe ondersteun jĳ je vrouw in ongestoord
baren? Een vraag waar tot op heden nog maar
weinig aandacht voor is. Deze workshop van
Simone is speciaal gericht op partners want
ja, ook zĳ én andere naasten zĳn een
belangrĳke sleutel in het
moederschapsverhaal. Dit is de uitgelezen
kans om samen in verbinding en gesprek te
gaan, terwĳl je geniet van qualitytime.
Daarnaast is de booth van Simone ook dé plek
waar partners terecht kunnen met hun eigen
ervaring rondom de geboorte van hun
kind(eren). Simone belicht het thema met
voorbeelden en wetenschappelĳke kennis
zodat jĳ als partner ook begrĳpt wat de
impact is op jouw (emotionele) gezondheid.

Voor wie?
Voor de partner die graag emotioneel
beschikbaar wil zĳn zodat hĳ/zĳ een veilige
haven kan zĳn voor de vrouw & het gezin.

Workshop: De lotusbevalling 
in de booth van Brun
Interactieve workshop van 45 min. over wat
een lotusbevalling is, wat de voordelen zĳn,
wat de route eraantoe moet zĳn en welke
uitkomsten verwacht worden.

Voor wie?
Deze workshop is voor moeder (to be), haar
partner, vrienden, zussen, moeder en
zorgverleners.  

TICKETS

De kick off! We gaan geboorte herwaarderen
door de diepe betekenis van een dierlĳke
bevalling onder de loep te nemen.
Onderwerpen die voorbĳkomen zĳn
inattentional blindness, denken en
communiceren, abstracties vs beeld, en tot
slot de genialiteit van het dierlĳke aspect
tĳdens de bevalling in functie van haar
gezondheid.

We zĳn er voor jou! Hier mag je al je
moederschapsvragen afvuren.

12:30
13:45

Mama Cirkel 
in de booth van Kelly

Zobevalik Workshop met nazorg
in de booth van Jonneke 
Tĳdens deze workshop krĳg je een sneak peek
in de Zobevalik Workshop en wat het voor jou
kan betekenen ter voorbereiding op de
geboorte van je kind. Ben je zoekende en wil
je met je voorbereiding de focus leggen op
jezelf? Doe mee en je weet aan het einde van
de workshop wat je nodig hebt.
Het is een prachtige manier om te verbinden
met wat er van binnen bĳ jou en je baby
speelt.

Voor wie?
Een workshop voor (as) moeders en
teamleden.

11:15
12:00

Lezing van Brun: 
De genialiteit v/e barende vrouw 

10:00
11:00

After Talk & Connect in de booth 
van Momcare x Zobevalik 
Schuif mee aan onze virtuele tafel en deel ons
jouw inzichten en mĳmeringen over de
besproken thema's tĳdens de lezing.

Ideale plek ook om te netwerken. 

11:15
11:45

09:30 Virtuele deuren open - welkom & nog
even tĳd voor een kopje thee 

Nadine Simone Brun

Workshop: 
Zobevalik in het ziekenhuis in de
booth van Renate & Adriënne 

11:15
12:30

Workshop: Geboorte Moodboard 
in de booth van Manon

12:30
13:45

Workshop: de reis naar post partum 
 in de booth van Jonneke 

13:45
14:30

Sluitingsritueel & dankwoord

We sluiten kort samen de dag af en blikken
vooruit naar ons Summit van 2024. 

14:45
15:00

Eén dagticket met verschillende mogelĳkheden.
Laat je dragen, laat je inspireren en kom ik je

kracht te staan. Kies jouw route tot verbinding.

SUMMIT DAGPLANNING 
&

Workshop voor partners
in de booth van Simone

12:45
13:45

12:45
13:45

Vraag maar Raak in de booth van
Renate & Adriënne

14:00
14:30

 
Het online event is een internationale samenwerking tussen het

Belgische Momcare en het Nederlandse Zobevalik en vindt plaats
op 14 april 2023 van 10u tot 15u. Tickets kosten € 149 per

gezelschap.
 

BEN JE ERBĲ?
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