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BABY-NEST V.Z.W. 
 
 

INFORMATIE VOOR 
DOORVERWIJZENDE INSTANTIES 

 
 

Inhoud 
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1. Voorstelling  
Baby-Nest 

 
 
 
 
 

De geboden hulp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Partners en 
maatschappelijke 
inbedding van de V.Z.W. 

 
 
 

Baby-Nest is een organisatie die voor 100% met vrijwilligers 
draait. Het doel is kinderen binnen kansarme kwetsbare 
gezinnen te helpen door hulp te bieden in de vorm van 
materiële hulp en gebeurlijke adviezen voor en na de geboorte 
van het kind,  met respect voor eenieders ideologische en 
godsdienstige overtuiging.  
 
- de zwangere of pas bevallen moeder een gratis babyuitzet 
bezorgen om haar de mogelijkheid te bieden het kindje in een 
optimale omgeving op te vangen op gebied van hygiëne, slaap, 
kledij, ontspanning en veiligheid   
- de kansarme moeders/gezinnen het gevoel geven dat zij, net 
als in een kinderboetiek, mogen kiezen hoe zij hun kinderen 
willen aankleden 
- gewassen baby- en kinderkledij, educatief speelgoed 
aanbieden  
- gepaste zwangerschapskledij aanbieden 
- de privacy respecteren door slechts één 
(toekomstige)moeder/gezin te ontvangen per uur en op 
afspraak 
 
De V.Z.W. werkt onder de koepel van KRAS-Gent V.Z.W..  
Er is een intense samenwerking met het OCMW, Kind & Gezin, 
CAW’s, CKG’s,  en met de KRAS diensten, die de moeders / 
gezinnen doorverwijzen.  
De V.Z.W. heeft een formele taak binnen de Gentse 
pamperverdeling. 
De V.Z.W. onderhoudt verder contacten met sociale diensten, 
scholen, crèches, ziekenhuizen, mutualiteiten, vluchthuizen, 
..enz. 
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2. Werkwijze van Baby-
Nest v.z.w. 

 

De V.Z.W. staat ervoor in dat de hulp enkel ten goede komt 
van moeders / gezinnen die in “overlevingsmodus” bestaan. 
Omwille van dit argument kan de V.Z.W. goederen 
verzamelen, alsook de financiële middelen bekomen om haar 
werkingskosten te dekken en aankopen te doen van 
noodzakelijke verbruiksgoederen ten behoeve van de 
doelgroep. 
Daarom vindt een goede filtering plaats ten voordele van 
degenen die in aanmerking komen voor de verstrekte hulp. 
Deze filtering wordt uitgevoerd door de officiële organisaties 
die zicht hebben op de privésituatie waarin moeders / 
gezinnen verkeren. 
 

 

3. Doorverwijzers: wie en 
hoe en criteria 

 
 
 
              Afspraak maken 
 
 
 
 
 
              Eventueel begeleiden 
 
 
 
 
 
 
            Doorverwijzingscriteria 
 

 

 
 
 
 

                   
Doorverwijzingsfrequentie 

 
 

De voornaamste doorverwijzers zijn: OCMW, Kind & Gezin, 
CAW’s, CKG’s, en de KRAS diensten. Ook andere instanties, 
b.v. scholen, ziekenhuizen, wijkwerkers, andere betrokkenen, 
kunnen via deze officiële instanties doorverwijzen.  
 
Baby-Nest ontvangt cliënten enkel op afspraak. Een 
medewerker van de doorverwijzende instantie maakt die 
afspraak voor de cliënt en geeft de cliënt een volledig 
ingevuld doorverwijsformulier mee. Doorverwijsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij Baby-Nest via mail. 
 
De cliënt meldt zich op de afspraak met het ingevulde 
doorverwijsformulier; de cliënt kan eventueel begeleid 
worden door een medewerker van de doorverwijzende 
instantie. 
De cliënt wordt gedurende een uur individueel geholpen bij 
de keuze van het nodige gerief. 
 
Cliënten die voor doorverwijzing in aanmerking komen 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

- Onvoldoende inkomen/ weinig kansen op de 
arbeidsmarkt 

- Onaangepaste woonomstandigheden 
- Hoge drempel voor toegang tot de gezondheidszorg 

 
- Zwangerschapskledij: van zodra het nodig is 
- Babyuitzet vanaf 32 weken zwanger m.i.v. babykledij 

tot en met de leeftijd van  6 maanden 
- 2e maal bij de leeftijd van 6 maanden 
- 3e maal bij de leeftijd van 1,5j  
- 4e maal bij de leeftijd van 2,5j 
Telkens maakt de doorverwijzer een afspraak een geeft 
een doorverwijzingsformulier mee 
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4. Speciale situaties  
 

Op de voorwaarden, zoals die beschreven staan in de vorige 
rubriek, kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden; 
bijvoorbeeld indien een gezin de woning verliest ten gevolge 
van een brand, of een moeder die op straat woont en op het 
punt van bevallen staat ….. Het gaat om urgente en 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
Uitzonderlijk kan in een noodsituatie, maximum en éénmalig, 
voor 4 weken flesvoeding bekomen worden. 
 
In dit soort gevallen kan direct contact opgenomen worden 
met Baby-Nest en het nodige worden afgehaald. 
  

 

5. Contactgegevens Baby-Nest 
Morekstraat 159, 9032 Wondelgem 
T. 0486 14 16 87 (tijdens de openingsuren) 
baby-nest@telenet.be  
www.baby-nest.weebly.com 
 
Openingsuren:  
maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag : 
9u - 12u  en  13u - 16u 
woensdag , zaterdag, zondag en feestdagen:  gesloten   
 
Ontvangst van moeders / gezinnen: enkel op afspraak en 
met doorverwijzingsformulier 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 
Bus 52, 53 of 54: Halte Wondelgem-Spoorwegstraat 
Bus 5: Halte Gent-Dracenastraat 
Tram 1: Halte Wondelgem-Kolegemstraat 
 
Rekeningnummer: BE 22 8909 5427 7947 
Ondernemingsnummer: 607874155  

 


