...omdat elk kind recht
heeft op een goede start

Waarom Stichting Babyspullen?
S�ch�ng Babyspullen zet zich in om de eﬀecten van armoede op
baby’s en jonge kinderen te verminderen. 1 op de 13 baby’s in
Nederland wordt geboren in armoede. Dat zijn ruim 13.000 baby’s
per jaar!* Hun ouders leven op of onder de armoedegrens en
kunnen niet voorzien in de basisbehoe�en van hun kindje.
En dat gee� stress, met alle schadelijke gevolgen van dien.
Zo kan stress bij de moeder nadelige gevolgen hebben voor de
hersenontwikkeling van de baby. Ook kan het de veilige hech�ng
tussen ouder en kind onder druk ze�en. En dat terwijl steeds
duidelijker wordt dat juist de eerste jaren van het leven
essen�eel zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling.
* Bron: CBS

‘Ik had geen idee hoe ik mijn
kindje kon geven wat hij nodig
had. Dankzij jullie kon ik weer
rustig ademhalen.

Jullie hebben de stress rond
de geboorte van mijn kindje
weggenomen.’

Wat doet Stichting Babyspullen?
S�ch�ng Babyspullen zamelt in heel Nederland nieuwe en gebruikte babyspullen in. Daar maken wij
babystartpakke�en van die wij gra�s verstrekken aan (aanstaande) ouders in Nederland die het
ﬁnancieel moeilijk hebben. Dit doen wij uitsluitend op indica�e van een hulpverlener. Zo weten we
zeker dat de pakke�en terechtkomen bij de baby’s die ze het hardst nodig hebben. Landelijk werken we
met meer dan 800 hulpverleningsorganisa�es samen. Bijvoorbeeld Voedselbanken, Jeugdzorg,
kraamzorgorganisa�es, verloskundigen, GGD-en en het Leger des Heils.

Helaas bereiken wij nog niet alle kinderen die ons nodig hebben
In 2020 hee� S�ch�ng Babyspullen door het hele land 4.934 babystartpakke�en
verstrekt. In 2021 willen we 5.500 pakke�en verstrekken. Maar daarmee bereiken
we nog lang niet alle baby’s die ons nodig hebben.

Samen met de gemeenten Kansrijk van start!
S�ch�ng Babyspullen werkt samen met een groeiend aantal gemeenten, waaronder Haarlem, Alkmaar,
Krimpenerwaard, Alblasserdam en Heerlen. Samen met hen kunnen we de plannen uit het regeerakkoord verwezenlijken: schulden voorkomen en armoede bestrijden, in het bijzonder onder kinderen.
Een samenwerking met S�ch�ng Babyspullen ziet er als volgt uit:
• Een hulpverleningsorganisa�e vraagt voor ouders in uw gemeente een babystartpakket aan
• Uw gemeente draagt 50 euro per pakket bij om de kosten te dekken*
• S�ch�ng Babyspullen stelt het pakket samen én verzorgt de administra�eve en logis�eke a�andeling

Heeft u interesse in samenwerking?

Wij maken graag een overzicht voor u van het aantal babystartpakke�en dat wij in uw gemeente
verwachten te verstrekken en de daarbij behorende kosten. Dit maakt het voor u direct inzichtelijk wat
een samenwerking met S�ch�ng Babyspullen betekent. Werkt u samen met S�ch�ng Babyspullen, dan
bent u gegarandeerd van een babystartpakket als u of een hulpverleningsorganisa�e
dit voor een inwoner in uw gemeente aanvraagt.
* Het samenstellen van een compleet babystartpakket kost 50 euro. Dat komt doordat wij, naast de spullen
die wij gedoneerd krijgen, ook spullen nieuw moeten aanschaﬀen. Bijvoorbeeld om hygiënische redenen of
omdat ze niet voldoende worden gedoneerd. De totale waarde van het babystartpakket is ongeveer 300 euro.

Wat zit er in een babystartpakket?
Er zijn twee soorten babystartpakke�en. In pakket 1 zi�en spullen die nodig zijn voor een baby tot
ongeveer zes maanden. Denk aan kleding in de maten 50/56 en 62/68, verzorgingsproducten, speelgoed, beddengoed en een kruik. Pakket 2 bevat kleding in de maten 74/80 en 86/92 en eveneens
verzorgingsproducten, beddengoed, enzovoorts. De babystartpakke�en zijn verkrijgbaar in een jongensen meisjesvariant. Met de pakke�en hebben ouders de basisproducten om hun kindje te verzorgen tot
het ongeveer twee jaar oud is. De totale waarde van het babystartpakket is ongeveer 300 euro.

Hoe kan een hulpverlener een babystartpakket aanvragen?
Hulpverleners kunnen een babystartpakket aanvragen via ons online aanvraagsysteem.
Hoe dit werkt leest u op onze website:
s�ch�ngbabyspullen.nl/hulp-nodig/hulpverleningsorganisa�es/
S�ch�ng Babyspullen beoordeelt of de cliënt in aanmerking komt voor een babystartpakket. Als de
aanvraag is goedgekeurd stemmen we af op welke manier het babystartpakket aan de cliënt wordt
aangeboden. Als de aanvraag is afgekeurd laten we weten wat de reden hiervoor is.

Gemeente Heerlen:

’’De babystartpakketten zijn een groot cadeau en een steuntje

in de rug voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk

hebben. Als gemeente leveren wij met het pakket een praktische

bijdrage aan een goede start in het leven van de allerkleinsten.‘’

Lees hier een interview met de gemeente Heerlen over de
samenwerking met S�ch�ng Babyspullen:
s�ch�ngbabyspullen.nl/interview-gemeente-heerlen/

Hoe gaan we dit doen?
Inzameling kleding & samenstelling pakketten
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Landelijke spreiding van de aanvragen
Absolute aantallen verstrekte pakke�en 2020
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S�ch�ng Babyspullen is trots op de
samenwerking met Sam&, lees meer
via de link: s�ch�ngbabyspullen.nl/
s�ch�ng-babyspullen-startsamenwerking-met-sam/
Andere samenwerkingsverbanden: Allian�e
Kinderarmoede en Kansrijke Start.

Sam&

Verloskundigen
Kraamzorg
Ziekenhuizen
Centra voor Jeugd en Gezin
Kledingbank
Voedselbank
Humanitas
Wijkteams
Vluchtelingenwerk
Maatschappelijk werk

Tessa Roseboom is schrijfster van het boek

’De eerste 1000 dagen’, professor en ambassadeur van
het overheidsprogramma Kansrijke Start:

“Ik was erg onder de indruk van hoe de stichting met

een zeer groot aantal vrijwilligers in het land babyspullen
inzamelt en distribueert naar aanstaande ouders

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een
prachtige praktische vertaling van een bijdrage aan een
goede start voor elk kind.

Lees meer in haar blog voor S�ch�ng Babypullen:
s�ch�ngbabyspullen.nl/een-goed-begin-is-het-halve-werk/

Meer weten?
Wij gaan graag met u in gesprek over de samenwerkingsmogelijkheden.
Neem hiervoor contact op met directeur Marjolijn Hermus via
marjolijn@s�ch�ngbabyspullen.nl
Of maak een terugbelafspraak via:
s�ch�ngbabyspullen.nl/gemeenten/
Op deze site vindt u ook uitgebreide informa�e over de
samenwerkingsmogelijkheden.
Meer informa�e over S�ch�ng Babyspullen?
Kijk op s�ch�ngbabyspullen.nl
Bekijk ook eens ons anima�eﬁlmpje:
youtube.com/watch?v=SsQcv-iu67E
Wist u dat S�ch�ng Babyspullen ook verschillende podcastaﬂeveringen hee�
opgenomen, waaronder een aﬂevering met meer informa�e over samenwerkingen
met gemeenten. Wilt u luisteren naar de podcastaﬂeveringen, dat kan hier:
s�ch�ngbabyspullen.nl/podcast/
TOEZICHTHOUDER
GOEDE DOELEN

