De roze en broze wolk mobiel wordt ondersteund door:
Dennis Emmers van Sigmania en My Family vzw
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0471 999 567
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van.rozenaarbrozewolk
van Roze naar Broze wolk

informeert en ondersteunt in de eerste 1001 dagen
www.vanrozenaarbrozewolk.be

Met steun van Sigmania en My Family vzw
ontwikkelde de vzw een roze en broze wolk mobiel,
deze mobiel tourt door Vlaanderen met lezingen en
heeft als doel te informeren én sensibiliseren.
Wil jij als instantie of bedrijf ook een webinar of
lezing aanvragen?
Mail ons dan via: hallo@vanrozenaarbrozewolk.be
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Het zorgnetwerk van roze naar broze wolk werd
ontwikkeld en gelanceerd door Van Genechten in
maart 2020 met advies van professor Patrick Kenis
Internationaal netwerkexpert die de vzw al meer dan
tien jaar begeleidt. Samen met dokter Silke Stalpaert
die in 2021 met de vzw in contact kwam, zal dit project
verder uitgerold worden in Vlaanderen. Door betere
en vroegtijdige informatieverstrekking hopen we zo
preventieve gezondheidswinst te boeken bij toekomstige
ouders en hun kinderen. Samen willen we streven naar
een gezonde toekomst!

De roze en broze wolk mobiel
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Het krijgen van kinderen is voor de meeste mensen een
levensdoel. In 2010 richtte Shanti Van Genechten samen
met professor Lode Godderis Kinderwens Vlaanderen
op. Uit onderzoek blijkt dat de periode vanaf conceptie
tot en met het tweede levensjaar het fundament vormt
voor de lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid
én ontwikkeling van onze toekomstige kinderen. Daarom
is het essentieel dat de kennis van het belang van de
eerste 1001 dagen breed onder de aandacht wordt
gebracht in Vlaanderen.

Shanti Van Genechten
Vroedvrouw

Onze missie

Onze visie

• Informeren van het brede publiek via
lezingen en webinars

• Elk toekomstig kind heeft
recht op een kansrijke start

• Sensibiliseren van werkgevers

• Elke toekomstige ouder
heeft recht op correcte
informatievoorziening en
tijdige ondersteuning

• Psychosociaal ondersteunen van ouders via
het gratis hulpverleningsplatform en een
wegwijzer bieden
• Het uitbouwen van het zorgnetwerk omdat
elke schakel voor ouders belangrijk is

Online hulpverleningsplatform
Via het gratis online hulpverleningsplatform
bieden we toekomstige en jonge ouders
een professioneel hulpgesprek. Wekelijks
kunnen zij terecht bij onze chatpermanentie
via www.vanrozenaarbrozewolk.be

Dr. Silke Stalpaert
Huisarts

