PERSMEDEDELING : MMM Europa lanceert de “Workshops voor moeders”
Brussel, 10 november 2011 - MMMEurope, de Europese delegatie van de World Movement of Mothers
(Wereldbeweging van moeders), een NGO met zetel in Brussel, lanceert een nieuw concept: een reeks bijeenkomsten
van moeders die nood hebben aan dialoog en steun. Dit initiatief kwam meer dan 10 jaar geleden in Frankrijk tot
stand, bestaat ook in Spanje en wordt nu in België gesponsord door de Stichting Degroof. Het wordt mede
ondersteund door Belgische sociale instellingen en vzw’s, zoals de vereniging Femmes/Hommes & Foyer. De bedoeling
is om de moeders te steunen in hun belangrijke rol in het dagdagelijkse leven, ze bewust te maken van hun
vaardigheden en deze verder te ontwikkelen, moeders met elkaar in contact te brengen en lokale netwerken op te
bouwen.
Deze “Workshops voor Moeders” gaan van start op 11 December in Etterbeek, Brussel, met de driedaagse opleiding
van een twintigtal begeleidsters (opvoeders, psychologen, maatschappelijk werkers of vrijwilligers gemotiveerd door
persoonlijke belangen). Hierna zal elk van de begeleidsters tot en met April 2012 drie lokale workshops organiseren;
zo zullen dus in het voorjaar van 2012 een zestigtal workshops voor moeders plaats hebben. Deze workshops zullen
hoofdzakelijk gaan over “vroegtijdig school verlaten”, maar ook andere onderwerpen zullen aan bod komen,
naargelang de interesse (b.v. gezag, omgang met puberende tieners, ...). Om te beginnen zijn ze geconcentreerd rond
Brussel maar zij kunnen ook op nationaal niveau worden ontwikkeld. Hun concept maakt ze niet alleen geschikt voor
plaatselijke gemeenschappen, voor bedrijven, maar ook voor scholen of buurten waar de familiale solidariteit het
sociale weefsel op natuurlijke wijze versterkt.
Anne Claire de Liedekerke, voorzitster van MMM Europa: "Ook al weten ze het niet altijd, toch zijn moeders
“deskundigen" inzake de opvoeding van hun kinderen. Het is deze expertise die de workshops hen zal laten ontdekken
door het uitwisselen van ervaringen; het zijn als het ware 'goudkorreltjes' voor het opvoeden en het omgaan met
kinderen. In het recente “Onderzoek naar moeders in Europa” (2011) van MMMEuropa kwam de behoefte aan
ondersteuning van ouders nadrukkelijk naar voor. Hierop is het uitbreiden van deze workshops naar België één van
onze reacties, gezien hun succes in Frankrijk en Spanje, omdat we als NGO in dit land gevestigd zijn ...en des te meer
omdat de respons op onze eerste uitnodiging zeer bemoedigend was. "
De begeleidsters van deze Belgische workshops worden door MMM Frankrijk opgeleid volgens een originele methode
voor coaching en vorming uit de bedrijfswereld. Deze omvat technische fiches over communicatiemiddelen en
rollenspelen die op deze technieken gebaseerd zijn. De opleiding zal eerst in het Frans gebeuren, maar daarna zullen
tweetalige begeleidsters worden gevormd om de methode in het Nederlands en andere talen te verspreiden.
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@mmmeurope.org.
Perscontact : Catherine@mmmeurope.org
Betreffende MMM
De Wereldbeweging van Moeders, “Mouvement Mondial des Mères” (MMM), werd opgericht in 1947 en heeft
algemeen raadgevend statuut bij de UNO. Ze heeft verenigingen in 40 landen als leden en vertegenwoordigt meer dan
6 miljoen moeders over de hele wereld. MMM heeft vertegenwoordigingen in Brussel, New York en Parijs om ervoor
te zorgen dat de stem van moeders en van hun aangesloten verenigingen wordt gehoord op alle niveaus van de
internationale instellingen.

