Een kast vol kleren, voldoende verzorgingsspullen, een warme deken voor je kind… Voor veel mensen is
het heel normaal. Maar er zijn ook ouders die niet genoeg geld hebben om hun kindje die belangrijke
basisspullen te geven. Duizenden kinderen in Nederland groeien op in armoede. Okidoki Kinderopvang,
Kinderopvang Simba, Stichting Kwest, Kinderopvang 2Samen en Smallsteps Kinderopvang maken zich
hard voor deze kinderen en organiseren daarom weer de jaarlijkse actieweek voor Stichting Babyspullen.
Stichting Babyspullen
Stichting Babyspullen vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Daarom zamelt de stichting gebruikte
en nieuwe babyspullen in en maakt daar babystartpakketten van. In deze pakketten zit alles wat ouders nodig
hebben voor hun kindje: kleding, verzorgingsspullen, beddengoed, een kruik etc. (Aanstaande) ouders die het
financieel moeilijk hebben, kunnen via hulpverleningsinstanties zoals de Voedselbank of Jeugdzorg een pakket
aanvragen. Zo weet de stichting zeker dat de pakketten terechtkomen bij de baby’s die ze het hardst nodig
hebben. Kijk voor meer informatie op www.stichtingbabyspullen.nl.
Inzameling babyspullen
De Westlandse kinderopvangorganisaties organiseren in de week van maandag 9 tot en met vrijdag 13
december een inzameling voor Stichting Babyspullen. Die week kunt u de volgende spullen doneren: broeken,
jurkjes, jassen, rompers, maillots, leggings, shirtjes, sokjes, pyjama’s, boxpakjes, badjasjes… Kortom, alle kleding
tot en met maat 92. Maar ook: metalen kruiken, ledikantlakens en -dekens, moltons, hydrofiel doeken en
washandjes, verzorgingsspullen, nieuwe drinkflesjes, wol etc.
! Let op: grote babyspullen als boxen, ledikantjes, maxi-cosi’s, kinderwagens, speelgoed etc. kunt u niet bij ons inleveren !
U kunt de spullen tijdens de actieweek inleveren op een van de volgende locaties:
Okidoki / Villa Okidoki





Dresdenweg 1 – ’s-Gravenzande
Wagenmakerstraat 53-55 – ’s-Gravenzande
Leeuwerik 9 – Kwintsheul
Bakkershof 140 – Wateringen

Kwest
 Adelaarshorst 23 - Honselersdijk
 Prinsenlaan 11 – Maasdijk
 Schiereiland 52 – Naaldwijk
 Druivenstraat 30 – Naaldwijk
2Samen
 Kloosterlaan 53 – Monster
 De Gouwe 8 - Naaldwijk
 Hastastraat 13 - Naaldwijk

Simba
 Zilvermeeuwstraat 1 – Monster
 Choorstraat 45 - Monster
 Poelenburgh 1 – Monster
 Julianastraat 49 – Poeldijk
 Bernardolaan 16/18 - Poeldijk
Smallsteps
 De Ruijtbaan 81 – Poeldijk
 Lange Spruit 88 - Wateringen

Na de actieweek kunt u spullen blijven inleveren bij de inzamelpunten in
het Westland (zie: www.stichtingbabyspullen.nl).

We hopen dat we met de opbrengst van deze actieweek veel baby’s een goede start in het leven kunnen geven!
Helpt u mee?
Met vriendelijke groet,
De Westlandse Kinderopvangorganisaties,
Okidoki, Simba, Kwest, 2Samen en Smallsteps

