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Wat hebben de LLL-leidsters  
in Nederland gedaan in 2020?

We zijn 2020 begonnen  
met 36 LLL-leidsters.

Gedurende het jaar zijn  
2 leidsters gestopt.
We mochten 1 nieuwe 
leidster verwelkomen.
We hebben nu 35 leidsters  
in Nederland. 
Er zijn 13 aspiranten die  
de opleiding tot leidster 
volgen op dit moment.

Heb je ook interesse in  
het leidsterschap? Kijk op 
www.lalecheleague.nl

In januari waren we met vrijwel alle 
leidsters en aspiranten een weekend in 
Ermelo voor scholing. We wisten toen 
nog niet dat dit voorlopig de laatste keer 
zou zijn. Ook op andere vlakken 
verliepen dingen anders. We moesten 
onze activiteiten stilleggen of online 
vormgeven.

Er zijn 2.200 telefoontjes  
van ouders beantwoord.

Er zijn 600 e-mailvragen 
van ouders beantwoord.

Op onze Facebookgroep werden ruim  
6.000 postings geplaatst en daarop werden  
zo’n 142.000 reacties gegeven, waarvan 
ongeveer 28.000 door LLL-leidsters.

In 2020 heeft het merendeel van de scholingen online 
plaatsgevonden. We hebben eenmaal een coronaproof 
ontmoetingsdag georganiseerd, verdeeld over vier 
locaties in Nederland.

De LLL-leidsters hebben in totaal ruim 
100 (virtuele) bijeenkomsten georgani-
seerd en deze werden bezocht door 
meer dan 600 belangstellenden.

Er was een toename van 12.500 naar 13.900  
leden bij onze Facebookgroepen.

In 2020 waren er 846.698 unieke 
bezoekers en zijn er 2.914.109 
pagina-weergaven geregistreerd 
op onze website.

12.500 leden 13.900 leden

Ons magazine voor donateurs:  
Borstvoeding Vandaag had  
1 nummer in 2020.

We realiseerden 3 brochures en ontwik-
kelden Engelstalige flyers, gericht op 
niet-Nederlandssprekende ouders.
 
We publiceerden twee nieuwe boeken 
dit jaar: Borstvoeding, compleet handboek 
voor ouders en Borstvoeding in Beeld

We verzonden 5 keer een  
gratis nieuwsbrief aan ruim  
3.000 adressen. 5x

Nieuws

2x

Boeken

3x

Brochures

1x

BOVA

Onze Facebookpagina heeft ruim 10.000 
volgers. Ons (nieuwe) Instagram-account 
heeft zo’n 800 volgers.
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