UITNODIGING AAN DE MEDIA

Stichting Beschermde Wieg geeft 18.000 luiers weg
Dordrecht, 1 juni 2017 - Stichting Beschermde Wieg geeft op woensdag 7 juni 18.000 luiers weg
aan gezinnen uit de Drechtsteden met een baby die onder de armoedegrens leven. Geld voor
vakanties, speelgoed, uitjes, gezonde voeding en luiers is er veelal niet. De voedselbank helpt
deze gezinnen met voeding, maar er is geen enkele instantie die helpt met kostbare luiers. De
Beschermde Wieg wil hierin verandering aanbrengen. In Nederland leven zo’n 323.000
kinderen in gezinnen die op of onder de armoedegrens leven.
Vrijwilligers van de stichting hebben meerdere malen een baby in hun armen gehad met een natte
romper, omdat de ouders geen geld hadden voor luiers. “Voor deze gezinnen willen wij een lans
breken. Wij willen hen en bovenal hun baby helpen essentiële basisvoorwaarden voor een veilige en
comfortabele start te creëren”, aldus Barbara Muller en Kitty Nusteling van Stichting Beschermde
Wieg.
Begeleiding
De stichting leerde dat slechte financiële omstandigheden sommige - vaak alleenstaande - moeders
doen besluiten niet zelf voor haar baby te gaan zorgen. Beschermde Wieg begeleidt de ouder(s) die
dankzij de interventie van de stichting besluiten wel voor hun baby te gaan zorgen om hun leven,
zowel praktisch, psychisch als financieel op de rit te krijgen.
De stichting werkt hierin samen met Stichting Babyspullen die van een gulle gever de 18.000 luiers
aangeboden kreeg. In Dordrecht start Stichting Beschermde Wieg op 7 juni met een pilot en wil bij
succes de pilot uitrollen in de grote steden. Armoede is landelijk een groot probleem met
verstrekkende gevolgen.
Babylevens
In drie jaar tijd heeft de Stichting Beschermde Wieg, die zeven vondelingenkamers en een
preventieve noodlijn heeft om te vondeling leggen en babydoding te voorkomen, negen babylevens
gered en meer dan 250 zwangere vrouwen in een preventief stadium kunnen begeleiden. Meer
informatie vindt u op www.beschermdewieg.nl

Noot redactie:
De uitreiking van de eerste luiers vindt plaats op woensdag 7 juni tussen 10.00 en 12.00 uur op de Stationsweg
39. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Graag vooraf opgeven bij:
Kitty Nusteling, tel: 06-11116565 of via e-mail info@beschermdewieg.nl.
Wij verzoeken u de locatie niet voor 7 juni te publiceren. Via Social Media kunnen de mensen zich
aanmelden bij Kitty Nusteling.

