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• NGO gesticht in 1947 bij de UNESCO in Parijs

• Apolitiek en niet-religieus

• Brengt moeders bij elkaar:  >40 organisaties in 28 landen

• Vraag om erkenning voor het onbetaalde familiale werk 

van moeders

• IJveren naar meer Vrede in de wereld

• www.makemothersmatter.org
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MAKE MOTHERS MATTER



Hoofdzetel in Parijs - Frankrijk
Vertegenwoordiging - delegatie bij
• UNITED NATIONS: Genève, New York en Wenen
• UNESCO: Parijs
• European Union: Brussel
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ORGANISATIE



• MMM Belgium °2015
• MMM Frankrijk °1993
• MMM Libanon °2003
• MMM England °2017
• MMM Italy °2018
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MMM delegaties per land



Make Mothers Matter Belgium vzw

Vzw nummer: 0612961014

Opgericht op 17 maart 2015 door

Laurence Bosteels-Vanden Abeele

laurence@mmm-belgium.org

www.mmm-belgium.org

www.facebook.com/mmm4mothersBelgium

Giften: BE51 0689 0237 5162
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MAKE MOTHERS MATTER BELGIUM

mailto:laurence@mmm-belgium.org
http://www.mmm-belgium.org
http://www.facebook.com/mmm4mothersBelgium


Het werk van elke tak binnen MMM is opgedeeld in 3 
thema’s:

• MOTHERS & ECONOMY

• MOTHERS & HEALTH

• MOTHERS & PEACE

De SDG’s worden zoveel mogelijk bij het werk betrokken.
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3 WERKTHEMA’S 
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STEUN VOOR IMPLEMENTATIE SDG’s



Zonder moeders, geen economie…
En toch blijft het evenwicht tussen gezin en werk nog steeds een 
grote uitdaging.
• Pensioenhervorming opvolgen en stakeholders identificeren en 

ontmoeten – gesprek met Kim de Witte
•Workshops voor moeders: 3-daagse opleiding organiseren voor 6 

workshopbegeleiders, dankzij steun van de Koning 
Boudewijnstichting binnen het Fonds Pauvreté, met hulp van MMM 
France

• Analyse maken over evenwicht gezin-werk binnen de maatschappij
• Gendergelijkheid opvolgen
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MOTHERS & ECONOMY – 2016



Zonder moeders, geen economie…
En toch blijft het evenwicht tussen gezin en werk nog steeds een 
grote uitdaging.

• Networking & stakeholders: Ontmoeting met Bea 
Cantillon en Frank Vandenbroucke - Modernisering van 
de gezinsdimensie van de belgische pensioenen.

http://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/20171002%20Agenda%20colloquium%202%20oktober.pdf

• Deelname aan het platform Assez is Genoeg. Platform 
van Belgische verenigingen die zich verzetten tegen de 
grote ongelijkheid van de pensioenen tussen vrouwen 
en mannen.
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MOTHERS & ECONOMY - 2017

http://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/20171002%20Agenda%20colloquium%202%20oktober.pdf


Zonder moeders, geen gezondheid…
Moeders bevinden zich aan de basis van de groei, de 
ontwikkelingen de opvoeding van hun kinderen. 

• Mede-organisator & Speaker : 2-daagse Conferentie Mothers & 
Health in Brussel – 7 en 8 maart. #MMM4HEALTH

• Laurence Bosteels-Vanden Abeele stelt het project DORIAN voor, 
waaraan MMM Europe 3 jaar heeft meegewerkt.

• Keynote speaker: Dr. Marleen Temmerman 

• Networking & Stakeholders: deelname aan voorstelling studie 
Gezinsbond: Studie over de duur van het zwangerschapsverlof.
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MOTHERS & HEALTH - 2016

http://www.mmm-belgium.org/ficdoc/20160308-Press-Release-NL.pdf
http://www.mmm-belgium.org/ficdoc/20150526_NL_Press_release_Dorian_Final.pdf


Zonder moeders, geen gezondheid…
Moeders bevinden zich aan de basis van de groei, de 
ontwikkelingen de opvoeding van hun kinderen. 

• Advocacy: Zwangerschapsverlof – petitie van Valerie Loreaux
• website in het Nederlands vertaald: www.14weken.be
• Voorbereiding obesitas project Margherita Caroli- ECOG: enquête 

naar ouders richten over hoe zij hulp wensen om obesitas bij 
kinderen te vermijden. Lancering in 2018.

• Co-auteur: Plateforme pour promouvoir la santé des Femmes 
(PPSF) – Femmes & Santé. Project gestart rond Moederschap bij 
Feministen. Realisatie interviews. Publicatie in 2018.

• Networking: ontmoeting Viasano
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MOTHERS & HEALTH - 2017

http://www.14weken.be


Zonder moeders, geen vrede…
Moeders hebben de kracht om mensen te herenigen en om hen de 
principes van vrede bij te brengen.

• Benoeming door MMM Belgium van Zuster Françoise Bosteels, 
missionaris in Indië, tot Vredesvrouw 2016 in België. 

• Plechtigheid in Belgische Senaat: Networking
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MOTHERS & PEACE - 2016



Zonder moeders, geen vrede…
Moeders hebben de kracht om mensen te herenigen en om hen de 
principes van vrede bij te brengen.
• Networking & Stakeholders: Ontvangst van Laurence Bosteels -

Vanden Abeele op het Paleis op 8 maart 2017 bij Koning Filip en 
Koningin Mathilde ter ere van de Vredesvrouwen 2014 en 2016, in 
plaats van Zr. Françoise Bosteels (Indië) die er niet bij kon zijn.

• Voorbereiding boek over Moeders en Vrede geschreven door Pauline 
Ambrogi MMM Unesco - networking Vredesvrouwen
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MOTHERS & PEACE - 2017



• MMM@HHC- Smoothie actie for Life ten voordele van MMM Belgium 
in Heilig Hart College Tervuren

• MUSIC FOR LIFE- Warmathon
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FONDSENWERVING - 2016



• TOSSI: toneelstuk opgevoerd in januari 2017 in de Warandepoort 
Tervuren. Opbrengst integraal naar MMM Belgium

• Music for Life - Warmathon

15

FONDSENWERVING - 2017



• #MOTHERS4PEACE- Casablanca in Marokko op 3 en 4 mei 2018 –
Organisatie en Deelname

• Networking & Stakeholders - Interviews van moeders in België: ter 
voorbereiding boek van Pauline Ambrogi- “Moeders voor Vrede” -
MMM delegatie UNESCO

• Uitgave van het rapport over “Moederschap binnen het 
Feminisme”- PPSF

• Lid worden van “Plateforme pour une naissance respectée”
• Lanceren platform ESPERAS samen met Mama Kivu en Moeders 

voor Vrede
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VOORUITZICHT - 2018

http://www.mmm-belgium.org/ficdoc/20180512BelgiumPersBericht-Mothers4Peace.pdf
http://www.mmm-belgium.org/ficdoc/Etude2017_StigmatisationdelaMaternite.pdf


Laurence Bosteels-Vanden Abeele
Voorzitter MMM Belgium

laurence@mmm-belgium.org
Tel: +32 474.345.363

www.mmm-belgium.org
FB: www.facebook.com/mmm4mothersbelgium

www.makemothersmatter.org
Jaarverslag Make Mothers Matter 2016-2017
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