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De bestaande formele ondersteuning is meestal gericht op de
gezondheid van moeder en focust op de bestaande informele
ondersteuning is zeer divers, ongereguleerd, niet gebaseerd op
onoderzoek. Sommige vormen van ondersteuning, zoals moeder- en
babygroepen, zijn effectief en goed, maar richten zich vaak op moeders
uit de middenklasse. De dominante cultuur ziet het moederschap nog
steeds als hoogtepunt van het bestaan van de vrouw. Moederschap
wordt gepresenteerd als een  bevredigende en gelukkige ervaring.

Als eerste onderdeel van het NTC-
project werd een nationaal
onderzoek uitgevoerd, waarin.
Interviews en enquêtes werden
afgenomen met jonge moeders en
andere deskndigen over de huidige
situatie en ondersteuning van jonge
moeders in elk land.
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Update en
nieuws over
het NTC
project!
Nationaal onderzoek

Zwangerschaps-, vaderschaps-
en ouderschapsverlof zijn in alle
Europese landen van kracht,
maar de regelgeving is zeer
verschillend. In landen als
IJsland en Nederland is het
model ontworpen om maximale
gelijkheid te bereiken in het
delen van zorg en huishoudelijk
werk tussen moeders en vaders,
terwijl in andere landen
moeders aan hun lot worden
overgelaten en druk wordt
opgelegd om zowel voor hun
kind als huishouding te zorgen. 
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Contact:
info@cis-es.org

Op 4 en 5 oktober  hebben de
partners elkaar ontmoet in
Sofia, Bulgarije. Ze maakten van
de gelegenheid gebruik om de
toekomstige ontwikkeling van
het project, de acttiviteiten en
het urricullum  te bespreken om
de kwaliteit te borgen.

Cyberspace creëert een nuttige
uitlaatklep voor moeders om samen
te komen rond en hun moederlijke
ervaring te delen, maar kan ook 
 vervreemdend en giftig zijn. Leren
navigeren is een belangrijke
vaardigheid die momenteel nergens
wordt onderwezen. Het aanbieden
van een gemeenschappelijke ruimte
zorgt voor een  gezonde
onderbreking van de tegnstrijdige
en beperkende populaire cultuur. In
cybrspace is het verwerken van de
moederlijke ervaring en het creëren
van een ruimte voor meer
authentieke uitingen van wat
moederschap eigenlijk is en voelt.

Lees meer op onze website: bsite: 
needtoconnect.eu
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Deel je mening en ervaring 
met ons en neem deel aan het
project!

2e transnationale
partner meeting


