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Beste vroedvrouw,
Graag willen wij een extra nieuwsbrief verzenden ter gelegenheid van de 5de mei, Internationale Dag van
de Vroedvrouw.

PROFICIAT t.g.v. de 5de mei: Internationale Dag van de Vroedvrouw!!
Voor iedere vroedvrouw een mooi bloemenboeket... omdat je VROEDVROUW bent!
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Het bijzonder beroep van vroedvrouw staat op 5 mei 2014 in de kijker! Vanuit de VLOV vzw sturen we
onze felicitaties naar u als vroedvrouw.
Onze profileringsactie i.v.m. de broodzakken kende vorig jaar een groot succes. Ook dit jaar waren 30 000

broodzakken snel verspreid. Kijk maar eens mee.
We stuurden een persbericht rond waarin wij vragen om de vroedvrouw op 5 mei extra aandacht te
geven.
We nodigen u uit een autosticker te kleven met de boodschap ' Met de vroedvrouw veilig onderweg' Deze
actie start op 5 mei 2014 in Dworp. Vandaag op 5 mei zal een ploeg hem gratis op je achterruit kleven.
Vanaf 6 mei 2014 wordt de sticker te koop aangeboden voor 13 € in onze VLOV shop. Kijk maar eens
mee.
We krijgen op 5 mei aandacht bij Libelle TV; ook TV Limburg en VTM geven ons aandacht. We zullen voor
u alles verzamelen in de volgende nieuwsbrief. Zelf iets gelezen of gezien? Stuur gerust door naar
communicatie@vlov.be.
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Niet alleen in België worden de vroedvrouwen op 5 mei gevierd, maar ook wereldwijd. Het ICM
(International Confederation of Midwives) vraagt wereldwijd aandacht voor de vroedvrouwen. We
verwijzen graag naar de website van ICM om hierover meer te vernemen.
***
Onder de krachtlijnen: Inspire - Learn en Network kunt u vandaag een gratis online sessie volgen voor
vroedvrouwen - Virtual International Day of the Midwife. Meer info vindt u hier.
Geniet van onze 5de mei - VROEDVROUWENDAG 2014!

Wil je graag lid worden van de VLOV, dan heten we jou van harte welkom! Ontdek de vele voordelen die je
als VLOV-lid geniet en vraag hier je lidmaatschap aan.
Suggesties, vragen en bemerkingen in verband met deze nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar
info@vlov.be. Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, geef dan een seintje aan het
secretariaat van de VLOV vzw.
klik hier als je deze nieuwsbrief niet langer wil ontvangen
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