Filmmiddag ‘Nieuw Leven Beleven’
De Verloskundigen kring Gelderse Vallei, in
samenwerking met de kraamzorgorganisatie Yunio,
organiseerden op 6 november jl. het Filmmiddag
‘Nieuw Leven Beleven’ in congrescentrum de Reehorst
in Ede. De verloskundigen wilden zwangeren met deze
informatieve middag een kijkje geven in de wondere
wereld van zwangerschap, bevallen en kersverse ouder
zijn. De film die werd vertoond was een compilatie van
verschillende films over bevallen en de eerste tijd na de
bevalling, met nadruk op de natuurlijke bevalling.
Vooraf, in de pauze en achteraf konden de bezoekers
in de hal informatie krijgen bij diverse stands. De NBvD
was hiervoor ook uitgenodigd en als regio hebben we
besloten dat het een goede gelegenheid was om de
doula meer bekendheid te geven. De NBvD heeft de
!100,- standhuur betaald en zelf hebben we een aantal
extra zaken betaald zoals een posterbord en posters.
Alle bezoekers kregen een tasje met folders van de
aanwezige organisaties, waaronder de NBvD flyer.
Omdat er geen extra kosten aan waren verbonden
hebben we ons deze kans niet laten ontnemen om zo
de flyer te verspreiden.
De NBvD had een mooie plek tussen de stand van
Natural Family Planning en een moederschapscoach /
massagetherapeut. Op tafel hadden we boeken, flyers
van de NBvD en ons eigen promotiemateriaal liggen.
Op het posterbord achter de tafel een paar mooie
posters met de foto’s die ook tijdens de Jong Gezinnen
Beurs zijn gebruikt. Op een ronde statafel hadden we
een laptop staan waarop we de doula film hebben
gedraaid. Al met al hadden we een uitnodigende stand.
Voor de stand hebben we demonstraties gegeven met
de rebozodoek en de baarbal. Ook deelden we
beschuit met muisjes uit. Deze dingen en de doula film
waren goede aanknopingspunten voor een gesprek.
Het bezoekersaantal was lager dan verwacht –
misschien door de Jong Gezinnen Beurs? – maar we
waren zeer tevreden over het verloop van de middag
en het aantal bezoekers dat we toch over de doula
hebben kunnen vertellen.
Bijgaand een paar foto’s om een indruk te geven.
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