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STINGTING BABYJUMP VERHUIST

Na een aantal oproepen via de verschillende media kanalen hebben we een prachtige plek in
het pand aan de Kostverloren ter beschikking gekregen voor de stichting. Inmiddels hebben we
onze intreden gedaan in het pand en hebben zelfs al een aantal mensen gebruik kunnen maken
van de "BabyJump Shop". Aan de kostverloren zitten we naast de pop-up store van New day
Impact.
Het bezoeken van de stichting is voor alsnog alleen mogelijk op afspraak.

Stichting BabyJump is per 1 februari verhuist



"DE FINANCIËLE STEUN DIE IK KREEG IVM CORONA

KAN IK OP DEZE MANIER SCHENKEN AAN MENSEN DIE

HET ECHT GOED KUNNEN GEBRUIKEN."

DONATIES

Op de nieuwe locatie aan de Kostverloren hebben
we meer mogelijkheden voor het tijdelijk opslaan
van spullen.
We zijn blij dat mensen ons zo snel al weten we
vinden met grotere spullen zoals Bad, bed,
autostoel, kinderwagen en zelfs complete
babykamertjes. 
Financieel zien we dat er via onze website zo nu
en dan een gelddonatie wordt gedaan. Hier zijn
we erg blij mee, op deze manier kunnen we de
onkosten betalen en waar nodig spullen
aanschaffen om de basispakketten compleet te
maken. 
Voor alsnog hebben we weinig spullen aan hoeven
te schaffen om de pakketten compleet te kunnen
maken, meestal na een oproepje via social media
kwamen de te korten al snel binnen.

Donaties in het zonnetje

Speciaa10l in het zonnetje een grote donatie van
een kraamverzorgster, 
Deze kraamverzorgster heeft vanaf de zijlijn gezien wat het
effect de BabyJump pakketten hebben. Zoals jullie wellicht
weten hebben bepaalde zorggroepen recht op €1000 extra
vergoeding in verband met de extra werkdruk in deze
corona periode, Deze kraamverzorgster heeft van haar
werkgever deze extra bonus ontvangen. 
In plaats van hier zelf wat leuks mee te doen heeft ze
hiervan een heel veel nieuwe spullen aangeschaft voor de
stichting. 

GEZOCHT
Wat zoeken we nog voor de sichting

Op onze nieuwe locatie hebben we ruimte om met
vrijwilligers te gaan werken. We hebben sinds een
aantal weken een vrijwilliger op locatie maar er is
ruimte voor meer, we zijn dus opzoek naar
vrijwilligers op locatie
Daarnaast willen we graag onze vrijwilligers een
fijne werkplek bieden, Hiervoor zijn we nog opzoek
naar een bureau (max 1 meter breed), waterkoker,
soort trolley voor de coffeecorner, mini koelkast.
Heb je een of meerdere van deze spullen voor de
stichting horen we dat graag.

 


