Kinderwens - Zwangerschap - Geboorte

Kraamzorg

Vroedvrouw

Kraamzorg is de zorg voor moeder en
baby in de periode na je bevalling.
Een kraamverzorgende helpt je thuis
binnen je gezin, bij de verzorging en bij
het huishouden.

Een vroedvrouw helpt je tijdens de
zwangerschap, bij de geboorte en
tot een jaar na de geboorte: advies,
medische en psychosociale begeleiding,
bij borstvoeding, na een miskraam, bij
geboorteplanning,... Een vroedvrouw
organiseert ook tal van interessante
workshops en infosessies.

% kraamvogel.be/kraamzorg

% vroedvrouwen.be
% vroedvrouwen-dijlenete.be

Activiteiten rond zwangerschap en geboorte van partners:
gezinsbond.be: workshops en tweedehandsbeurs
azsintmaarten.be: infobeurs en borstvoedingsavond
mutualiteiten: infosessies en workshops, …
Sociale gids Mechelen:
Tal van nuttige adressen: www.sociaalhuismechelen.be

ZANZU.be:
Duidelijke en meertalige informatie rond zwangerschap,
arbeid en bevalling

Nog vragen?
Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
£ 015 44 52 42
M huisvanhetkind@mechelen.be
ism
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V.U. Gert Eeraerts, directeur Samen Leven, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Myfairbaby.be:
Tips voor kersverse of toekomstige ouders om eerlijke en
duurzame keuzes te maken voor de verzorging van hun kind

Infosessies
Infosessies voor aanstaande ouders
Het Huis van het Kind geeft samen met Mechelse vroedvrouwen infosessies
voor (aanstaande) ouders over zwangerschap en geboorte.
Je moet vooraf inschrijven.
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015 44 52 42
huisvanhetkind@mechelen.be
mechelenkinderstad.be > Kinderwelzijn > Baby op komst
Huis van het Kind Mechelen

Heb je creatieve kriebels of gewoon zin in een leuke babbel?
Kom naar de kleurdoos van Inloopteam De Nieuwe Weg,
samen met je kinderen van 0 tot 3 jaar.

Kleurdoos
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Elke dinsdag tussen 13 en 15u
Residentie Clément Van Perck (Korte Schipstraat 14)
015 27 64 26
inloopteams-antwerpen.be/nieuweweg
de kleurdoos dnw

Je wordt bijna ouder of je bent nog maar pas mama en/of
papa? Kom met je baby naar Café Bébé en ontmoet andere
ouders in alle rust en gezelligheid . Je bent heel erg welkom.
Jullie kunnen samen praten en wij helpen jullie bij jullie
vragen en verhalen.

Café Bébé
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Elke tweede zaterdag van de maand tss 9.30 en 12.30u
Residentie Clément Van Perck (Korte Schipstraat 14)
cafebebemechelen.weebly.com
café bébé Mechelen

Spreekuren
Ben je op zoek naar kinderopvang?
En je zoekt hierbij hulp? Een medewerker van de dienst Kinderopvang helpt je
graag bij je zoektocht!
D Elke woensdag tussen 13 en 16u in het Huis van het Kind
% mechelenkinderstad.be > Kinderwelzijn > Baby op komst
% www.kinderopvangwijzer.be/mechelen

Spreekuur ‘zwangerschap en geboorte’
Heb je een kinderwens? Of heb je vragen over je zwangerschap of je pasgeboren
baby? Een vroedvrouw wil je graag helpen en zoekt mee naar antwoorden.
D Elke donderdag tussen 13 en 16u in het Huis van het Kind
% mechelenkinderstad.be > Kinderwelzijn > Baby op komst

Kind & Gezin
Kind en Gezin ondersteunt jou van bij de zwangerschap tot je kindje 3 jaar is. Je
kan er terecht met al je vragen over de (op)voeding, verzorging en ontwikkeling
van je kind. Dit kan tijdens de consultaties, huisbezoeken, vrije inloopmomenten
op de consultatiebureaus of andere contactmomenten. De verpleegkundige (soms
samen met een gezinsondersteuner) luistert naar wat je bezighoudt en zoekt
samen met jou naar een antwoord.
P Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27
D Elke maandag tussen 10 en 12u
P Consultatiebureau (i.s.m Kind & Preventie), Brusselsesteenweg 49 te Mechelen
D Elke woensdag tussen 14 en 16u
P Consultatiebureau (i.s.m. Thuishulp vzw), Maurits Sabbestraat 61
D Elke donderdag tussen 14 en 16u
% kindengezin.be
£ 078 150 100

