Stichting Babyspullen
…omdat elk kind recht heeft
op een goede start.

Wie zijn we?
1 op de 9 – en in grote steden soms zelfs 1 op de 4 – kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wij vinden dat elk kind recht
heeft op een goede start! Daarom zamelt Stichting Babyspullen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar
babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken wij via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het
financieel moeilijk hebben en niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun kindje. Landelijk werken we met meer dan 800
organisaties samen, waaronder Voedselbanken, Jeugdzorg, kraamorganisaties, verloskundigen, het Leger des Heils etc.
In 2017 hebben we door het hele land 3.973 babystartpakketten verstrekt. Dit jaar verwachten we er meer dan 4.000 te verstrekken.

Wat doen we?
Stichting Babyspullen heeft door heel Nederland inzamelpunten waar iedereen gebruikte en nieuwe babyspullen kan doneren.
Een groot team van vrijwilligers sorteert en controleert deze spullen op kwaliteit in het sorteercentrum in Heerhugowaard.
Vervolgens maken we er babystartpakketten van. Er zijn twee soorten pakketten: een pakket voor de eerste maanden (t/m maat
68) en een pakket voor de vervolgfase (t/m maat 92). Zo hebben ouders in ieder geval de basisproducten om hun kindje te
verzorgen totdat het ongeveer twee jaar is. Babystartpakketten zijn verkrijgbaar in een jongens en meisjes variant. (Aanstaande)
ouders kunnen via hulpverleningsinstanties een pakket aanvragen. Zo weten we zeker dat de pakketten terechtkomen bij de
baby’s die ze het hardst nodig hebben.

Wat zit er in een pakket?
Er zijn twee soorten babystartpakketten. In het pakket 1 (aanvragen tijdens de zwangerschap) zitten spullen die nodig zijn voor een
baby tot ongeveer zes maanden: kleding in de maat 50/56 en 62/68, verzorgingsproducten, slaapzak, badcape, hydrofiele luiers,
speelgoed, een kruik, beddengoed, een fles, luiers, spuugdoekjes, slabbetjes etc. Pakket 1 bevat ruim 130 artikelen.
In pakket 2 (aanvragen als het kindje maat 62/68 heeft) zitten de maten 74/80 en 86/92. Dit pakket bevat ruim 120 artikelen.
Op www.stichtingbabyspullen.nl/faq kun je precies nalezen wat er in een pakket zit.

Hoe vraag je een pakket aan?
Zoals gezegd verstrekt Stichting Babyspullen de pakketten uitsluitend op verwijzing van hulpverleningsinstanties die zicht hebben
op de financiële situatie van een gezin. Een gezin kan dus niet rechtstreeks bij de stichting een pakket aanvragen.
Als hulpverleningsinstantie vul je de verwijsbrief in die je op de website vindt en stuurt deze per mail of post naar de stichting.
Na ontvangst van de bevestigingsmail kan het pakket worden opgehaald in Heerhugowaard of tegen betaling worden verstuurd.
Kijk voor meer informatie en de verwijsbrief op de website van de stichting.
De verwijsbrief en alle informatie over het aanvragen van een babystartpakket vind je op:
http://www.stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/hulpverleningsinstanties/
Meer informatie over Stichting Babyspullen? Kijk op www.stichtingbabyspullen.nl
Bekijk ook eens ons animatiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=SsQcv-iu67E

