Groene Voetjes - MamAditi vzw
Inhoud:
In de groene luiertas zitten verschillende ‘groene’ items.
De bijhorende handleiding kan helpen een gesprek te faciliteren. Onderstaande lijst kan je
helpen alles terug in de zak te verzamelen na de sessie:
-

2 borstcompressen Mammae
1 inlegkruisje MaM
1 menstruatiecup Diva
4 make-up doekjes Imse Vimse
1 tandenborstel
Kleine wetbag met 2 cheecky wipes, 2 Imse Vimse doekjes en 2 badstof doekjes
Stoffen zakje met 2 weleda-flesjes, enkele Traay-staaltjes, 1 tube
1 stoffen zakdoek met groene accenten
1 bijtring
1 mini-draagdoek
1 kledingstuk
1 bloemetjesluier
1 houten ezeltje
1 grote wetbag Bummis
2 batterijen
1 boekje
1 bamboe-bord
1 oranje doosje met MamAditi-sticker
1 drinkbeker met deksel Tupperware
1 groene fietsbel
Lotto-spel RupsjeNooitGenoeg
1 roze microvezeldoek
3 schoonmaakproducten: azijn, soda, natriumbicarbonaat
Folders: seizoenskalender Velt, kringloopwinkel, vegetarisch en biologisch koken
Herbruikbare tassen: 1 bloemetjestas, 1 broodzak
1 wasbal
2 wasknijpers
1 exemplaar Groene Stapjes (via boeken@mamaditi.be bij te bestellen door
deelnemers)

Groene Voetjes – MamAditi vzw
Verloop:


Groene Voetjes verhuist van MamaMeet naar MamaMeet om een ecologisch
groepsgesprek aan te gaan op de verschillende locaties.



Groene Voetjes staat toe om samen te praten over verschillende kleine ingrepen in het
dagelijkse leven met een baby of jong kind.



De deelnemers kunnen elk één of meerdere items uit de zak nemen en om beurt
praten over waarom het item in de zak zit, waarom het volgens hen beter gebruikt
wordt dan het wegwerp alternatief, hoe het makkelijk in je dagelijks leven kan
sluipen, waarom je het zeker niet zou gebruiken, …
Als begeleider kan je de groene handleiding gebruiken om het gesprek te sturen of
om sommige items te verduidelijken.



Is er te weinig uitleg over een item? Hebben bezoekers opmerkingen of vragen?
Nodig hen uit te mailen naar bib@mamaditi.be voor een gepast gevolg.



Mail naar bib@mamaditi.be op welke datum jullie de Groene Voetjes - zak in jullie
bezit hebben en de sessie laten doorgaan, dan wordt dit op de kalender en Facebook
gezet.



Voor het doorgeven wordt de inhoud gecontroleerd.



Je meldt in het topic op het forum wanneer hij doorgegeven is en aan wie.



Doorgeven kan enkel via vrijwilligers.



Items worden niet uitgeleend (noch aan vrijwilligers, noch aan bezoekers) en ook niet
gebruikt. Het Groene Stapjes boek kan worden besteld via boeken@mamaditi.be. De
afzonderlijke items kunnen aangekocht worden via de vermelde sponsors.



Meld onmiddellijk wanneer er een item vermist of beschadigd is.



Wil je graag een eigen bijdrage schenken of zijn er echt grote tekorten in deze zak dan
kan je dit melden aan bib@mamaditi.be en zal dit opgenomen worden in de
eerstvolgende herziening.

