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Ingezamelde babyspullen, klaar voor transport naar het Voorsorteercentrum in Den Haag
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Inleiding
Met veel plezier sturen we u het Jaarverslag 2021 van de Stichting Fonds van het College van
VrouwenKraammoeders. De Goemoers, zoals de organisatie kortweg genoemd wordt, bestaat sinds
1582. Veel arme kraamvrouwen klopten toen aan voor hulp bij de Diaconie in het Huiszittenhuis aan
de Oude Rijn in Leiden. De Huiszittenmeesters besloten daarop een aparte organisatie op te richten om
hen te helpen.
De Goemoers bestaan nog steeds, ook in 2022 geven we nog altijd hulp. Tot in de zeventiger jaren van
de vorige eeuw was dat een pakket met kleertjes, luiers en beddengoed. Daarna werd een financiële
bijdrage gegeven, totdat rond 2014 het kapitaaltje van De Goemoers steeds verder opraakte.
We stonden toen voor de moeilijke vraag of we onze eeuwenoude stichting (inmiddels 440 jaar)
noodgedwongen zouden moeten opheffen. Gelukkig kwam er een oplossing en werken we nu samen
met Stichting Babyspullen in Heerhugowaard, waarover later meer.
Ook in 2021 hadden De Goemoers te maken met het coronavirus. Diaconaal Centrum De Bakkerij was
van januari tot juni gesloten, zodat het brengen van babyspullen niet mogelijk was. Soms werden
zakken tóch buiten bij de deur neergezet….
Ondanks de sluiting en de lockdown kwam de inzameling in het tweede halfjaar van 2021 weer op
gang en hoe! De kasten in de Goemoerskamer raakten steeds weer snel vol en de vrijwillige rijders
hebben weer hun best gedaan met vele ritjes naar Den Haag en Heerhugowaard.
In 2021 werden 23 pakketten uitgegeven; in 2020 waren dat er 29.
Henriëtte van den Broek
voorzitter

De Goemoerskamer
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Doelstelling
De Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders heeft als doel ‘het verlenen van hulp
aan kraamvrouwen en kinderen die zulks nodig hebben door middel van het in ere houden van het
gedachtegoed van de oorspronkelijke oprichters van deze stichting; het in stand houden vanuit
historisch perspectief van de gerenoveerde Goemoerskamer en al datgene dat met een of ander in
verband staat, alles in de ruimste zin des woords’ (Artikel 2.1 van de vernieuwde statuten uit 2002).
Statutair moet een kleine financiële reserve aangehouden worden voor het onderhouden en restaureren
van de Goemoerskamer.
De Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders is een zelfstandige organisatie, die
van oorsprong diaconaal is. De Goemoers hebben haar domicilie in Diaconaal Centrum De Bakkerij in
het eeuwenoude Huiszittenhuis aan de Oude Rijn in Leiden. De band met de Diaconie Protestantse
gemeente Leiden bestaat al sinds de oprichting van De Goemoers in 1582. Met beide diaconieën in De
Bakkerij, de Protestantse en de RK Diaconie wordt nauw samengewerkt.
In Diaconaal Centrum De Bakkerij bevindt zich de eeuwenoude regentenkamer, de Goemoerskamer,
met de monumentale schouw uit 1682. De Goemoers vergaderen nog altijd in deze historische kamer.
Samenstelling bestuur
In 2021 bestond het bestuur uit:
•
•
•

Henriëtte van den Broek - van Dijkhuizen, voorzitter
Chantal ter Haar, secretaris
Harry P. Jurgens, penningmeester

Het College vergaderde niet in 2021, maar kwam elkaar zeer regelmatig tegen in De Bakkerij.
Lopende zaken werden meestal afgehandeld per e-mail of telefoon.
Samenwerking met de Stichting Babyspullen
Sinds oktober 2014 werken De Goemoers samen met de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard, een
landelijke organisatie met vele vrijwilligers, die door heel Nederland meer dan 200 inzamelpunten
voor babykleertjes heeft met rode containers. Er staat ook een rode container met het logo van
Stichting Babyspullen in het Atrium van De Bakkerij. Alles wat een baby nodig heeft, t/m maatje 98,
kan in die container gedeponeerd worden. Ook verzorgingsproducten voor baby's, beddengoed,
kruiken, kleine speelgoedjes, boekjes en hydrofiel doeken zijn welkom.
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In Heerhugowaard, de hoofdvestiging van Stichting Babyspullen, worden de babypakketten
samengesteld. Deze gratis pakketten, waarvan de reële kosten € 50,- bedragen, worden na aanvraag
door een hulpverlenende instantie in het hele land uitgegeven aan ouders die het financieel moeilijk
hebben. Het gaat jaarlijks om ongeveer 5000 pakketten ( in 2021: 5375!). In Nederland wordt één op
de negen baby’s geboren in armoede; in de grote steden nog veel meer!
Stichting Babyspullen hanteert de slogan: ‘omdat elk kind recht heeft op een goede start’.
De inzameling in de rode bak
Ondanks het feit dat De Bakkerij van januari t/m mei 2021 was gesloten is in verband met corona, is er
vooral het laatste halfjaar toch heel veel ingezameld. Veel mensen weten dat ze in de rode bak hun
gebruikte -of soms nieuwe- babyspullen kwijt kunnen. Veel mensen vinden het fijn dat moeders en
baby’s in Nederland ermee geholpen worden. Het vraagt soms wel enige oplettendheid van de
baliemedewerkers in De Bakkerij: zij houden zoveel mogelijk in de gaten wat er binnengebracht
wordt, zodat we geen spullen krijgen die Stichting Babyspullen niet in de pakketten kan stoppen. Dat
is niet altijd makkelijk, want mensen wegsturen die voor de deur staan met vuilniszakken vol, doe je
niet zomaar. We vinden dus nog weleens wat ‘bijvangst’.

Bijvangst
Om het kaf van het koren te scheiden worden alle zakken door ons grof nagekeken en wat niet
bruikbaar is wordt eruit gehaald. Bijvoorbeeld: te grote schoenen en kleren of positiekleding, boeken,
babyvoeding, vieze, afgetrapte kinderschoenen of laarsjes, aangebroken verzorgingsproducten, te groot
speelgoed…. Een enorme tijger of pony past niet in een babypakket, hoe leuk zo’n beest ook is.
Vieze of versleten spullen en aangebroken producten gaan linea recta de vuilcontainer in.
De bijvangst vergt dus wel enige organisatie, maar veel is elders bruikbaar en er worden zo min
mogelijk spullen weggegooid!
Te grote kleding, positiekleding en andere goede spullen worden regelmatig opgehaald door de De
Ruytergroep in Rijnsburg, die de spullen naar Oost-Europa brengt.
Kraamspullen (zoals kraammatrasjes, verband, kolven, navelklemmen, kompressen) worden naar het
Leidse inzamelpunt van Baby Hope gebracht in de pastorie van de RK kerk op de Lammenschansweg.
Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor projecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en
Oost-Europa. Doel is: meer hygiëne tijdens bevallingen.
Een oudere dame brengt regelmatig setjes in cadeauverpakking (met een zelfgemaakt lakentje, sloopje
of boxkleed en een knuffeltje) naar De Goemoers. Zo’n setje geven we als extraatje mee wanneer er
een startpakket opgehaald wordt.
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Door een oudere dame gemaakte cadeausetjes

Transport en voorsorteren
De ingezamelde babyspullen worden regelmatig weggebracht naar een Voorsorteercentrum. In de loop
van 2021 werd de groep rijders uitgebreid met Sam Anes. Alles wat in De Bakkerij binnenkwam werd
door de vrijwilligers Harry Jurgens, Daan Schoonwater, Peterhans van den Broek en Sam Anes (en hun
vrouwen) weggebracht. De rijders brachten om beurten in totaal acht keer babyspullen (meer dan 25
volle vuilniszakken per auto) naar het Voorsorteercentrum in Den Haag, het Activiteitencentrum
Zwedenburg van Middin in Mariahoeve, een dagbesteding voor mensen met een beperking.
Regelmatig hebben we goed contact met Monica van Loon of Jennifer Kanters over het brengen van
de spullen. Eenmaal werden ongesorteerde spullen naar Heerhugowaard gebracht omdat er in Den
Haag verbouwd werd.
Daan Schoonwater haalde tweemaal een voorraad nieuwe pakketten uit Heerhugowaard.
Driemaal fietsten we met volle fietstassen naar Baby Hope.

Bea en Sam Anes stouwen hun auto vol
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Aanvraag van een babypakket
In Leiden kunnen babypakketten aangevraagd worden bij De Goemoers, bij een zwangerschap van
ongeveer zeven maanden. De startpakketten (J1/M1) worden uitgegeven vóór de geboorte van de
baby. Zo nodig kan een vervolgpakket (J2/M2) later aangevraagd worden. De pakketten worden alleen
verstrekt wanneer ze door een hulpverlenende instantie worden aangevraagd en alleen aan inwoners
van Leiden. De Goemoers gaan ervan uit dat het om (aanstaande) ouder(s) gaat die van een minimum
moeten rondkomen. De Goemoers doen zelf geen onderzoek naar de financiële situatie van een
hulpvrager, maar vertrouwen erop dat de verwijzer het pakket met een goede reden aanvraagt.
Een aanvraag kan ingediend worden bij Chantal ter Haar, secretaris van De Goemoers en office
manager van de Diaconie in De Bakkerij, d.m.v. het aanvraagformulier dat te downloaden is van de
website van De Bakkerij (www.debakkerijleiden.nl). Zij registreert de aanvragen en geeft de pakketten
uit. Conciërge Rob Rijsdijk helpt bij de opslag en de uitgifte van de babypakketten en het transport.
Aanvragen in 2021
In 2021 werden 23 babypakketten uitgegeven door De Goemoers, voor 14 jongens en 9 meisjes
(in 2020 waren dat er 29), iets minder dus dan vorig jaar. Het betrof 20 maal een startpakket voor een
jongen (J1)of meisje (M1) en 3 maal een vervolgpakket (J2 of M2).
Van de aanvragen kwamen er 14 van de Voedselbank (7 in 2020) en 5 van Vluchtelingenwerk (13 in
2020). Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden), De Fabel van de Illegaal, Cardea (jeugd- en
opvoedhulporganisatie in de regio Zuid-Holland Noord) en een Sociaal Wijk Team vroegen elk voor 1
moeder een pakket aan. We zagen in 2021 een aanzienlijke vermindering van het aantal aanvragen van
Vluchtelingenwerk en een verdubbeling van aanvragen door de Voedselbank voor veelal niet uit
Nederland afkomstige aanstaande moeders.
Nr.
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4
2021-5
2021-6
2021-7
2021-8
2021-9
2021-10
2021-11
2021-12
2021-13
2021-14
2021-15
2021-16
2021-17
2021-18
2021-19
2021-20
2021-21
2021-22
2021-23

Maand
Januari
Januari
Februari
April
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
Augustus
Augustus
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November
November

Verwijzer
Vluchtelingenwerk Leiden
GIL
De Fabel van de Illegaal
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Vluchtelingenwerk Leiden
Vluchtelingenwerk Leiden
Cardea
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Vluchtelingenwerk Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Vluchtelingenwerk Leiden
Sociaal Wijk Team Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
Voedselbank Leiden
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Nationaliteit moeder
Syrië
Nigeria
Eritrea
Syrië
Syrië
Syrië
Syrië
Nederland
Syrië
Spanje
Syrië
Eritrea
Somalië
Nederland
Nederland
Somalië
Eritrea
Nederland
Guinee
Syrië
Egypte
Armenië
Nederland

Pakket
J1
J1
M1
M1
J1
J2
J2
M1
M1
M2
M1
J1
J1
J1
J1
M1
J1
M1
J1
M1
J1
J1
J1

Bijzondere zaken en activiteiten
➢ Aan alle baliemedewerkers is per brief nogmaals informatie gegeven over wat er wel en niet
ingezameld kan worden en wat er daarna met de babyspullen gebeurt.
➢ In maart is er in samenwerking met Erfgoed Leiden een promotiefilmpje opgenomen voor de
Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2021, waarin Henriëtte van den Broek vertelt
over haar relatie met De Bakkerij en de Goemoerskamer. Thema was dit jaar: ‘Mijn
monument is jouw monument’.
➢ Op 26 april 2021 kregen zowel Sam en Bea Anes beiden als Henriëtte van den Broek een
koninklijke onderscheiding voor hun vrijwilligerswerk, waaronder dat voor De Goemoers. Ze
werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➢ Tijdens de Open Monumentendagen 10 en 11 september 2021 was De Bakkerij open op
zaterdag. Chantal ter Haar en Jacqueline Schoonwater gaven rondleidingen in de
Goemoerskamer.
➢ Omdat corona een gezamenlijke activiteit voor vrijwilligers en bestuur onmogelijk maakte,
werd als dank voor hun inzet aan de vrijwilligers een VVV-bon gestuurd.

Chantal ter Haar (links) geeft een rondleiding

Jacqueline Schoonwater in actie tijdens de Open Monumentendagen
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Organisatorische zaken
Ook huishoudelijke taken moeten gebeuren: zo wordt de kamer door ons schoongehouden en worden
de meubels in de was gezet.

Henriëtte van den Broek zet de meubels in de was

PR

•
•
•
•

Op de website van De Bakkerij (www.debakkerijleiden.nl) kan onder ORGANISATIES het
aanvraagformulier voor een babypakket gedownload worden.
Op de website van De Bakkerij onder HISTORIE is meer informatie over De Goemoers te
vinden, met een filmpje over de Goemoerskamer uit 2011.
De folders van De Goemoers en folders van de Stichting Babyspullen worden regelmatig
uitgedeeld.
Incidenteel wordt aan geïnteresseerde bezoekers van De Bakkerij een rondleiding gegeven in
de Goemoerskamer.
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