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Stichting Babyspullen
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Er is voor

aan schaarse items ingekocht.

Wij kopen het meeste in bij: 

Mamaloes Babysjop, 
Zeeman, Kruidvat en 
Kabalt. 

“Wat een WAANZINNIG en 

groot pakket zeg. De liefde 

spa�e er vanaf.”

“Ik kan niet uitleggen hoe 

GELUKKIG ik ben. Ik huil 

van blijheid.”

De ouders die onze 

babystartpakke�en ontvangen zijn 
daar erg blij mee. 

Zij waarderen 

het pakket 

gemiddeld met een...

Klanten

volgers op Facebook, Instagram, 

Twi�er en LinkedIn. 

21.800

S�ch�ng Babyspullen hee� 
een grote achterban die ons 

steunt en op de voet volgt. 

In 2020 hadden wij in totaal

Social media Uitgaven

We werden gesteund door 240 

donateurs, 2 sponsoren, 14 

vrienden en 6 partners. In onze 

loods in Heerhugowaard vonden 3 

teamuitjes plaats. De deelnemers 

hielpen ons met sorteren, vouwen 

en inpakken. 

Financiële en zakelijke steun
Onze vrijwilligers helpen op alle vlakken, 

zoals bij het inzamelen, sorteren, 

inpakken en transport, maar 

bijvoorbeeld ook bij de administra�e, 
coördina�e, communica�e en het 
bestuur van de s�ch�ng.

Vrijwilligers

vrijwilligers 

ac�ef, waarvan 
93% vrouw en 

7% man. De 

jongste is 12 en 

de oudste 79.

290
Bij S�ch�ng Babyspullen zijn 

Onze crea�eve vrijwilligers 
breiden, haakten en naaiden  

dekens, knuffels en kleertjes. 
Kids Foundation naaide 

honderden kledingsetjes.  

Guusje Nederhorst Founda�on
   Jollein beddengoed

      PEHR designs

         Dr. Brown
            Zwitsal

               Ouders van Nu

Het meeste van deze spullen verwerkten we in 

de babystartpakke�en. Onbruikbare spullen 
gaven we door, bijvoorbeeld aan onze 

tex�elopkoper, de Kringloop of andere 
s�ch�ngen. Naast gebruikte babyspullen 
kregen we ook veel nieuwe spullen gedoneerd.  

Dona�es van babyspullen We werken samen met:

kilo aan babyspullen 

naar onze hoofdloca�e 
in Heerhugowaard. 

127.952
In totaal kwam er 

kilometer.61.189
Onze bus 

reed ruim

Onze bus reed door heel Nederland om de 

ingezamelde spullen te verzamelen. In onze 

voorsorteercentra selecteren we de spullen die 

geschikt zijn voor de babystartpakke�en en 
sorteren deze op categorie.  

Transport & sortering

Van 

hieruit 

gaan de 

spullen 

naar: 

Opslagcentra

Voorsorteercentra

In 2020 

waren er in 

totaal 

inzamelpunten 

verdeeld over 

heel 

Nederland.

221
Een groot deel van de spullen voor 

de babystartpakke�en komt binnen 
via onze inzamelpunten. 

Inzameling

Jaarlijks worden bijna 13.000 baby’s onder de

armoedegrens geboren. Voor die kinderen maken 

wij babystartpakke�en die wij gra�s verstrekken. 
Hierin zi�en onder andere kleding, 
verzorgingsproducten en beddengoed.

Babystartpakke�en
babystartpakke�en 
aan gezinnen die 

dit nodig hadden.

In 2020 verstrekten wij 

4.933

Pakket 2  Pakket 1 

S�ch�ng Babyspullen in cijfers 2020

Sam& voor alle kinderen, 

Allian�e Kinderarmoede

Er zijn 2 soorten 

pakke�en. Pakket 
1 (maat 50/56 en 

62/68) en pakket 

2 (maat 74/80 en 

86/92). Hiernaast 

de verdeling in 

afname.
439 pakke�en zijn opgehaald
4.289 pakke�en zijn bezorgd d oor DHL
205 pakke�en zijn bezorgd via onze bus

 € 111.647


