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STICHTING BABYJUMP VIERT ZOMERVAKANTIE

De zomer is in aantocht, het eerste half jaar van 2021 zit er al weer op. In de schoolvakantie
zijn wij als stichting BabyJump gesloten om te genieten van onze vakantie. 
Pakketten kunnen nog opgehaald worden t/m 16 juli. Spullen kunnen nog gedoneerd worden
t/m 14 juli. Mocht je dus nog langs willen komen plan dan gauw een afspraak in via onze
website. 
Het aanvragen van pakketten in de periode van 17 juli - 1 september kan wel gewoon via de
website maar deze aanvragen zullen pas verwerkt worden na 1 september. 

Stichting BabyJump is tussen 17 juli en 1 september gesloten



VRIJWILLIGER                             UP-TO-DATE                   

Ik ben Marieke, 43 jaar, getrouwd met Jeroen en
samen hebben we 3 dochters van 20, 19 en 9 jaar. 

Wat vind ik leuk om te doen? 
Wandelen, zwemmen, gezellig borrelen/ uiteten
gaan/ spelletjes doen met het gezin,
(tijdschriften)lezen, muziek luisteren, creatief
bezig zijn, kringloopwinkels bezoeken, genieten
van de natuur en sinds april jl. actief bezig zijn bij
BabyJump. 

Afgelopen maart zag ik een artikel van BabyJump
in het Apeldoorns Stadsblad staan. Het trok mijn
aandacht omdat ik meteen dacht WOW! dat is een
ontzettend mooi en goed initiatief.
Verloskundigen Roos en Suzanne die in hun
dagelijks werk zien en ervaren dat dit echt nodig
is. 
In het artikel stond dat ze op zoek waren naar
vrijwilligers voor het selecteren van kleding en
samenstellen van pakketten. Ik heb meteen actie
ondernomen en vanaf april ben ik kleding aan het
selecteren en maak ik pakketten bij BabyJump. 

Met veel plezier en voldoening doe ik dit
vrijwilligerswerk om gezinnen te helpen die het
financieel niet redden om de eerste behoeften
voor hun baby aan te schaffen. Fijn dat er zoveel
donateurs zijn. Zodat wij mooie pakketten kunnen
samenstellen en onze winkel kunnen voorzien van
spullen die ook nodig zijn bij de komst van een
baby. 

Daarnaast hebben we een gezellig en enthousiast
team

Even voorsellen aan onze vrijwilligers                                  BabyJump up-to-date

Sinds we begin dit jaar verhuisd zijn naar een
grotere locatie hebben we de mogelijkheid om
met meer vrijwilligers op locatie te werken.
Hierdoor kunnen we meer spullen verwerken en
meer pakketten op voorraad klaar hebben staan. 
Met deze wijzigingen op de achtergrond hebben
er ook enkele wijzigingen op de voorgrond
plaatsgevonden. 

Zo werken we nu met een aanmeldformulier op de
website, hiermee komt de pakketaanvragen
meteen in een handig overzicht binnen en kunnen
we deze gemakkelijk beoordelen en (goed) keuren.

De mogelijkheid om pakketten te bezorgen is 
 komen te vervallen. Mensen kunnen het pakket
alleen nog komen ophalen bij de stichting zelf,
hierbij kunnen ze ook meteen voor 20 punten
"shoppen" in de "BabyJump Shop".
De pakkettickets zijn geüpdatet met een QR-code
waardoor wij precies weten welk pakket
meegegeven moet worden.

Mensen die spullen willen komen doneren kunnen
gemakkelijk een tijdvak reserveren via de website.
Voor spullen buiten onze "basislijst" blijft het
verzoek eerst contact met ons op te nemen of we
hier opslagruimte voor hebben.  



"MET VEEL PLEZIER EN VOLDOENING DOE IK DIT

VRIJWILLIGERSWERK OM GEZINNEN TE HELPEN DIE

HET FINANCIEEL NIET REDDEN OM DE EERSTE

BEHOEFTEN VOOR HUN BABY AAN TE SCHAFFEN. "

HALF JAARLIJKS OVERZICHT                DONATIES                       

In het eerste half jaar van 2021 hebben we al bijna
meer pakketten mogen uitdelen dan over het
gehele jaar 2020. Op dit moment hebben we 24
pakketten mogen uitdelen. Waarvan één
herhaalpakket voor een tweede kindje waar we
vorig jaar voor een eerste kindje hebben
uitgegeven, En twee keer een dubbelpakket in
verband met een verwachte tweeling. Er wordt ook
met veel verbazing en enthousiasme geshopt in de
"BabyJump Shop" veel mensen durven bijna niets
uit te zoeken en we krijgen nog regelmatig de
vraag of ze het echt gratis mogen uitzoeken.  
Nadat we ze hebben gemotiveerd om te kijken wat
ze nog nodig hebben gaan ze met veel
dankbaarheid en een grote glimlach naar huis met
prachtige spullen.

 Korte samenvatting 1e helft 2021                                  Donaties in het zonnetje  

We merken dat we als stichting steeds meer
bekendheid krijgen. Mensen weten ons goed te
vinden en ook via weggeefhoeken zien we onze
naam regelmatig voorbij komen. Hier zijn we
enorm dankbaar voor. Door alle donaties die wij
van jullie krijgen kunnen we nieuwe pakketten
maken en mensen blij maken met spullen.
Speciaal in het zonnetje deze keer de donatie van
MO-CA (www.MO-CA.nl) zij hebben prachtige
canvas posters gedoneerd zodat ouders de
babykamer extra kunnen aankleden. 


