Zierikzee, 6 juli 2012
Geachte verzenders van een open brief,
Namens de Samenwerkende Borstvoeding Organisaties (SBO) dank ik jullie voor de genomen moeite en
inspanningen een brief te sturen waarin jullie het SBO informeren over jullie verbazing en teleurstelling
betreffende de nominatie van het Voedingscentrum (VC) voor de Borstvoedingprijs. De gekozen route (een
open brief met het verzoek de voorzitter te bestoken met mails) verbaast ons en stelt ons enigszins teleur.
Na lezing van de brief realiseren wij ons dat we in de communicatie over deze nominatie niet duidelijk
hebben omschreven wat de overwegingen zijn geweest om het VC als een van de kanshebbers voor de
Borstvoedingprijs aan te dragen.
Wij zijn ons er van bewust dat het VC niet altijd op hetzelfde niveau of op dezelfde manier naar buiten treedt
over borstvoeding die we gewend zijn te verwachten van onze eigen publicaties en uitingen.
De nominatie voor de Borstvoedingprijs is een erkenning voor het enthousiasme, de wil, de kracht en de niet
aflatende inspanningen die het VC de afgelopen jaren heeft getoond om binnen de voor het VC geldende
regels, wetten en budgetten borstvoeding op de kaart te zetten. En daar is veel in bereikt: aandacht en ruimte
voor borstvoeding op de NegenMaandenBeurs, het ontstaan van een gratis glossy over borstvoeding, het
initiëren van de Richtlijn Borstvoeding, het oprichten van het Landelijk Platform Borstvoeding, het
ontwikkelen van het charter voor borstvoeding en het ontwikkelen en initiëren van talloze andere initiatieven,
zoals deurhangers over kolven, een Hyves babyboek gericht op borstvoeding, trams met borstvoedingsfoto’s
en een fototentoonstelling op het Plein in Den Haag, prijs voor borstvoedingsvriendelijke gemeente,
ontwerpwedstrijd Design Academy, enz. enz.. Helaas dreigen al hun initiatieven voor het
vermaatschappelijken van borstvoeding het kind van de bezuinigingsrekening te worden. De subsidie voor
borstvoeding is stopgezet en de effecten zijn al merkbaar. De huidige regering laat borstvoeding domweg
vallen.
De nominatie van het VC is niet alleen een erkenning van alles wat gedaan is, maar ook hopen we een
krachtig signaal uit te zenden naar de overheid, in de hoop dit (bezuinigings)tij te keren.
Dit jaar vindt het vijfde SBO-Congres plaats. Het is wederom gelukt om zonder sponsoring van WHOCodeschenders een toonaangevend en professioneel congres neer te zetten.
Zonder het VC zou dit vijfde congres er wellicht niet zijn geweest; het VC heeft in de beginjaren financieel
garant gestaan om onze wens en droom te helpen verwezenlijken.
We betreuren het dat de nominatie van het Voedingscentrum voor onrust heeft gezorgd, maar deze onrust is
voor ons geen reden om de nominatie terug te draaien. Het is iedere bezoeker van het congres vrij om zijn of
haar eigen keuze te bepalen tussen de drie kandidaten.
Ons jubileum is een goed moment om dingen te herijken. Zijn het congres en de prijs nog wat we willen, wat
willen we eventueel veranderen, wat moet zeker blijven en hoe gaan we dingen vormgeven. We gaan daar
tijdens de evaluatie van dit congres over praten en daarna zullen we voor de komende jaren onze koers
bepalen.
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