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BABY-NEST VZW 

 

DOEL EN WERKING 

Baby-Nest vzw is een autonome organisatie, ontstaan in de Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk eind 2009, 

die als doel heeft de kinderen binnen kansarme kwetsbare gezinnen alle kansen te geven en dit door hulp te 

bieden aan (toekomstige) moeders die doorverwezen werden door organisaties uit de preventieve 

gezondheidszorg en welzijnssector zoals Kind en Gezin, OCMW, diensten van KrasGent e.a. in de vorm van 

materiële hulp en gebeurlijke adviezen voor en na de geboorte van het kind. 

Baby-Nest vzw is een organisatie die voor 100% op vrijwilligers bestaat en werkt met hoofdzakelijk eigen 

middelen.  Daarmee speelt Baby-Nest een maatschappelijke rol in het kader van de Armoede bestrijding.  

Baby-Nest werd vanaf 19-3- 2015 een autonome VZW en zit onder de koepel van KrasGent 

(www.krasgent.be ) 

De hulp bestaat uit: 

- 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 leden van het gezin betrekken in het kiezen van het nodige materiaal om zo hun verantwoordelijkheid te 

versterken 

- 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  

- de privacy respecteren door slechts één (toekomstige)moeder/gezin te ontvangen per uur en op afspraak. 

 

DOELGROEP 

Baby-Nest richt zich tot zwangeren en jonge gezinnen van Oost-Vlaanderen die door verscheidene 

zorgorganisaties doorverwezen worden. Deze specifieke noden worden vastgesteld bij consultaties en 

huisbezoek en is vooral gericht tot gezinnen waar een tekort is aan baby- en kindermateriaal, kinderkledij en 

educatief speelgoed. Om de hulp aan de juiste doelgroep ten goede te laten komen werkt Baby-Nest 

exclusief op basis van doorverwijzing; om redenen van discretie wordt gewerkt op afspraak. 

 

CRITERIA VAN DOORVERWIJZING 

Moeders/gezinnen die doorverwezen kunnen worden zijn: 

 

- alleenstaande moeders met leefloon 

- gezinnen in schuldbemiddeling 

- gezinnen en daklozen zonder papieren 

- met doorverwijzingsformulier van Baby-Nest  

http://www.krasgent.be/
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DE VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN VAN BABY-NEST 

- geven van zwangerschapskledij en advies aan zwangeren  

- gratis bezorgen van een babyuitzet op het einde van de zwangerschap of na de geboorte en na 6 maanden  

- overleggen met K&G, OCMW, diensten van KrasGent e.a. om de optimale hulp te kunnen bieden 

- verzamelen, sorteren en controleren van alle tweedehands babymateriaal - wassen van kledij van 0 tot 3 

jaar en verzamelen van kledij tot 8 jaar 

-  aanbieden stage aan leerlingen van het secundair onderwijs in het kader van een armoedeproject, aan 

studenten sociaal werk in het kader van een vrijwilligersproject en aan studenten vroedkunde in het kader 

van het project 'buddy bij de wieg’ 

- bezorgen van wegwerpluiers aan de kansarme gezinnen van de zone Gent-Noord 

- aankopen van verzorgingsproducten en wegwerpluiers 

- werking uitleggen aan bezoekers, mogelijke sponsors, verenigingen enz. 

- doorverwijzen naar voedselbank 

De organisatie van Baby-Nest heeft een raad van bestuur, waarvan 2 leden / vrijwilligers met medische 

achtergrond de dagelijkse werking op zich neemt. Verder wordt de werking ondersteund door 23 andere 

vrijwilligers. Het OCMW zorgt voor bijkomende hulp in het kader van de activeringsbegeleiding.  
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CIJFERS BABY-NEST 2017 

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 

In totaal werden in 2017, 878 gezinnen naar Baby-Nest doorverwezen.  

Dit is ongeveer een zelfde cijfers als in 2016 ondanks dat Baby-Nest gedurende 1 maand gesloten werd 

wegens de verhuis. 

Het aantal zwangeren bedroeg 310, dit is 35% van het totale aantal. Wanneer de zwangere niet meer in staat 

is zelf naar Baby-Nest te komen, wordt een geboortepakket afgehaald. In 2017 waren dit 85 pakketten. 

1179 kinderen werden geholpen aan kledij en speelgoed. 

Ongeveer 42 % van de aanmeldingen werd doorverwezen door K&G. De doorverwijzing door diensten van 

het OCMW is gestegen van 23% naar 25 %. Zie tabel voor de overige doorverwijzende organisaties. 

Het aantal Belgen bedraagt 164, dit is 19% van het totale aantal doorverwezen moeders/ gezinnen. Dit is een 

daling t.o.v. het jaar 2016. De overige gezinnen komen uit 65 verschillende landen waarbij de grootste groep 

uit Bulgarije en Slovakije komt gevolgd door landen uit Centraal Afrika. Er is een stijging van vluchtelingen uit 

Syrië en Afghanistan. Zie ook tabel. 

De cliënten die worden doorverwezen komen voor 78% uit Gent, inclusief deelgemeenten.  

21% komt uit de overige gemeenten van Oost-Vlaanderen, Van 16 cliënten was het woonadres onbekend. 
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ORGANISATIES DIE HEBBEN DOORVERWEZEN NAAR BABY-NEST 

IN CIJFERS 

doorverwijzende organisaties doorverwezen 

   cliënten 

Kind en Gezin 368 

OCMW 218 

Krasdienst (Kring Rond mensen in Armoede in de 
Stad) en andere organisaties# 226 

Huis van het Kind 66 

   

# Gentse ziekenhuizen, CAW, CIG, Buddyproject, Integrale jeugdzorg, Integratiedienst, MSOC, OBSG, 

Pleegzorg, VDAB, Vertrouwenscentrum, VZWLejo, WGC Brugsepoort, Dokters… 

 

IN GRAFIEK 
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EVOLUTIE VAN HET AANTAL DOORVERWIJZINGEN VAN 2009 TOT NU 

IN CIJFERS 

Jaar 
Totaal 
Aantal 

Aantal 
Belgen 

Aantal 
zwangere 

Aantal 
tienermoeders 

2009 29 * * * 

2010 78 11 * * 

2011 130 17 * * 

2012 273 69 * * 

2013 454 155 * * 

2014 581 162 127 * 

2015 721 197 158 52 

2016 886 201 295 54 

2017 878 164 310 25 

 

*=Niet geregistreerd 

IN GRAFIEK 
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LAND VAN HERKOMST (GEGROEPEERD) 

 

Europa excl België 13 

België 164 

Oost-Europa 225 

Noord-Afrika 53 

Azië 171 

Afrika 215 

Onbekend 37 
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WOONPLAATS VAN DE CLIËNTEN 

IN CIJFERS 

 

Woonplaats Aantal 

Gent incl. deelgemeenten 676 

Overige Oost-Vlaanderen 186 

Onbekend   16 

 

IN GRAFIEK 
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BEZORGDE GOEDEREN IN 2017 

-Verzorgingstas aan cliënten die komen voor een geboortepakket 

- Pampers en herbruikbare luiers 

- Buggy’s 

- Zwangerschapskledij* 

Ook bedjes, relaxen, boxen, kinderstoelen..; De vraag naar buggy’s, bedjes en boxen was groter 

dan het aanbod. 

*Inhoud verzorgingstas:  

- 30 pampers nr 1 of 2 

- babylotion 

- babywasgel 

- babyluiercreme 

- reinigingsdoekjes 

- fopspeen 

- knuffel 

- bijtring 

Wordt extra meegegeven aan zwangeren: handdoeken, douchegel, tandpasta en tandenborstel 

voor in de kraamafdeling. 

 

 

BIJLAGEN: 

(afzonderlijke bestanden aan te vragen ) 

 

- Doorverwijsformulier Baby-Nest 

- Overzicht babyuitzet  

- Folder donaties 

- Folder hulpverlener 

 

 


