
  

Lidmaatschap vernieuwen actie 

Het is weer december! Blijf jij ook in 2019 lid van MamAditi? Of sluit jij je voor 

het eerst aan bij onze vzw? 

Onze betalende leden zijn voor ons onmisbaar. Jullie zorgen er voor dat wij ook 

volgend jaar het Natuurlijk Ouderschap in the picture kunnen blijven zetten! 

MamAditi kan zo blijven informeren over Attachment Parenting, organiseert 

inspirerende workshops en lezingen oa op de MamAditi-dagen en zorgt er voor 

dat jullie elkaar kunnen blijven ontmoeten op onze Facebookgroep, 

https://mamaditi.us14.list-manage.com/track/click?u=eeb72239811d95c5fc1a3a01f&id=06a447848e&e=57b81495e8


 

onze maandelijkse MamaMeets (kijk voor een locatie bij jou in de buurt!) en ons 

kampeerweekend. 

Wie lid wordt, geniet van tal van kortingen en voordelen bij onze sponsors èn 

krijgt een mooie ledenkorting bij onze betalende activiteiten (MamaMeets zijn 

steeds gratis!). 

Betaal nu je lidmaatschap via deze link! Voor slechts 12 Euro ben je heel 2019 

lid van MamAditi vzw! En...betaal vóór 25 december, want...: op 26 

december verloten wij onder ieder reeds betaald lidmaatschap voor 2019 

deze 2 prachtige boeken: 

Het Attachment Parenting boek (in het Nederlands!!) van  William en Martha 

Sears, en het Roots Natuur-doe boek! 

Betaal dus snel! 

 

  

MamAditidag herfst  

Een 50-tal ouders hadden zich ingeschreven voor onze MamAditi-dag Herfst op 

28 oktober in Beerse. Chris Muller en Annelies Peeters kwamen uiterst 
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boeiende workshops geven over resp. Verbindend spel en Verbindende 

communicatie met kinderen (vanuit het Non Violent Communication 

gedachtegoed). MamAditi zorgde voor een locatie met afgesloten speeltuin èn 

monitoren, waardoor ook de kinderen meekonden – de peuters en baby’s 

vermaakten zich binnen op de speelmat of in de draagdoek. 

Beide workshops waren erg inspirerend. We kregen herkenbare voorbeelden, 

veel concrete handvaten, en mooie visies die perfect binnen het Attachment 

Parenting kader passen! Iedereen ging opgeladen weer naar huis, met veel 

vertrouwen en bijna uitkijkend naar het eerstvolgende conflict met de kinderen 

thuis, om te kunnen toepassen wat er in de workshops geleerd werd ;) ! 

 

 

 MamaMeets december 

December staat in het teken van Zelfzorg bij MamAditi! Maak wat tijd en ruimte 

voor jezelf en kom je opladen op één van onze MamaMeets – je kindje kan 

spelen terwijl jij ervaringen uitwisselt in fijne babbels met andere mama’s. Op 

sommige locaties leggen de vrijwilligsters jullie extra in de watten deze maand! 

Kijk op onze kalender voor een MamaMeet bij jou in de buurt! 

 

 

 En... onze beste wensen voor jullie voor het nieuwe jaar! 
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