Goemoers geven hulp oan ouders met smalle beurs

Elk kind heeft toch.recht op
een goede start in het leven?
LEIDEN - In het Atrium van Diaconaal

Centrum De Bakkerij aan de Oude
Rijn staat een grote rode container.
Daarin worden gebruikte en nieuwe
babykleertjes tot en met maatje 98,
beddengoed en verzorglngsproducten voor baby's ingezameld. De Stichting Babyspullen in Heerhugowaard
maakt daar babystartpakketten van,
die via diverse hulpverlenende instanties gratis verstrekt worden aan (aanstaande) ouders die het financieel
\ moeilijk hebben. "Een op de negen
kinderen in Nederland groeit op in
armoeJle; in de grote steden zelfs een
op de vier kinderen!"
door Henriette van den Broek

Die rode container staat niet
zomaar in De Bakkerij. De hier
gevestigde Diaconie heeft zich al
eeuwenlang bekommerd om mensen die het financieel moeilijk
hebben. Toen er veel arme kraamvrouwen aanklopten bij de diakenen werd in 1582 het College van
VrouwenKraammoeders, of Goemoers (= Goede Moeders), opgericht om kraamvrouwen te helpen
met geld, een babypakket en in de
winter turf. De Goemoers bestaan
nog steeds en het bestuur, bestaande uit Henriette van den Broek,
Chantal Knulst en Harry Jurgens,
vergadert nog altijd in de statige
regentenkamer in De Bakkerij, de
Goemoerskamer. Tot in 1973 werden er babypakketten uitgegeven,
daarna kregen kraamvrouwen
een financiele bijdrage. Omdat het
kapitaaltje van De Goemoers echter opraakte werd gezocht naar
een nieuwe manier om hulp te
geven aan kraamvrouwen met een
smalle beurs. "Na zoveel eeuwen
wilden we liever niet stoppen met
het werk. We vonden de Stichting
Babyspullen in Heerhugowaard,
een landelijke, professioneel werkende organisatie met enthousiaste vrijwilligers." De Goemoers
werken sinds eind 2014 met hen
samen.
&#8232;Babypakketten

Dat wil zeggen dater in De Bakkerij
een grote rode container staat met
het logo van Stichting Babyspullen
erop. De Goemoers zamelen de
babyspullen in en Henriette van

In de rode container warden gebruikte en nieuwe babykleertjes tot en met
maatje 98, beddengoed en verzorgingsproducten voor baby's ingezameld
(Foto: pr).

tig werkje. Wat niet bruikbaar is
wordt als vodden verkocht; van de
opbrengst worden nieuwe producten gekocht zoals luiers en billendoekjes. We hebben bovendien een
paar vrijwilligers die regelmatig
een auto vol met babyspullen naar
Heerhugowaard brengen." Startpakketten voor jongens of meisjes
gaan mee terug naar De Bakkerij,
waar ze in Leiden uitgegeven worden als ze aangevraagd worden
door een hulpverlenende instantie.
Naderhand kan er ook nog een vervolgpakket aangevraagd worden.
Een aanvraagformulier is te downloaden via www.debakkerijleiden.
nl, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen door Chantal Knulst, Goemoer en secretaresse van de Diaconie. Knulst zegt:
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"Zowel het inzamelen als het uitgeven van pakketten loopt geweldig. We moeten steeds vaker naar
Heerhugowaard rijden en de pakketten vliegen de deur uit." Begonnen met twaalf pakketten in 2015,
waren het er al vijfendertig in 2017.
De meeste pakketten gaan naar
Vluchtelingenwerk Leiden, een
van de organisaties in De Bakkerij.
Gebruikte of nieuwe babykleertjes
tot en met maatje 98, beddengoed,
kleine schone knuffeltjes en verzorgingsproducten kunnen tijdens
kantooruren (behalve vrijdagmiddag na 12.00 uur) gedeponeerd
worden in de rode container. Grote
stukken speelgoed, bedjes, boxen
en andere grote dingen worden
niet ingenomen. •
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