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Inleiding 

 

Met veel plezier bieden we u het Jaarverslag 2019 aan van de Stichting Fonds van het College van 

VrouwenKraammoeders. De Goemoers, zoals de organisatie kortweg genoemd wordt, bestaat sinds 

1582. Veel arme kraamvrouwen vroegen toen hulp bij de Diaconie in het Huiszittenhuis aan de Oude 

Rijn in Leiden. Daarop werd besloten een aparte organisatie op te richten om hen te helpen.  

 

De Goemoers bestaan nog steeds en geven nog altijd hulp. Tot in de zeventiger jaren van de vorige 

eeuw was dat een pakket met kleertjes, luiers en beddengoed. Daarna werd het een financiële bijdrage, 

totdat rond 2014 het vermogen van De Goemoers daarvoor niet meer toereikend was. 

We stonden toen voor de vraag of we onze eeuwenoude stichting noodgedwongen zouden moeten 

opheffen. Gelukkig kwam er een oplossing en werken we nu samen met Stichting Babyspullen in 

Heerhugowaard, waarover later meer.  

 

2019 was een druk jaar voor De Goemoers. Er werden weer méér babyspullen gedoneerd in de rode 

container in het Atrium van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Daar zijn wij én de Stichting 

Babyspullen blij mee, maar dat betekende ook dat er 13 keer een beroep gedaan moest worden op 

vrijwilligers, om met een auto vol babyspullen naar het voorsorteercentrum in Zwammerdam te rijden.  

Ook de vraag naar pakketten nam toe: in 2019 werden 36 babypakketten uitgegeven, tegen 28 in 2018.  

 

 

                                                                                                                            Henriëtte van den Broek 

                                                                                                                                                    voorzitter  

 

 

 

 

 
 

De Goemoerskamer 
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Doelstelling   

De Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders heeft ten 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 statuten uit 2002).  

 

Statutair moet een kleine financiële reserve aangehouden worden voor het in stand houden en 

restaureren van de Goemoerskamer.  

 

De Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders is een zelfstandige organisatie, die 

van oorsprong diaconaal is. We hebben een goede relatie met de Diaconie Protestantse gemeente 

Leiden en de RK Diaconie Leiden en werken nauw samen met beide diaconieën. 

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 2019 bestond het bestuur uit: 

 

•       Henriëtte van den Broek - van Dijkhuizen, voorzitter 

• Chantal Knulst - van der Heijden, secretaris 

• Harry P. Jurgens, penningmeester 

 

Het College vergaderde in 2019 eenmaal in de Goemoerskamer, en overlegde regelmatig vele malen 

telefonisch, per e-mail en via Whatsapp. 

 

Halverwege het jaar verhuisde secretaris Chantal Knulst naar Drenthe. Hoewel ze aanvankelijk van 

plan was om Goemoer te blijven, bleek dat toch op afstand niet goed werkbaar. Daarom besloot zij 

met ingang van 1 februari 2020 af te treden als bestuurslid van het College van VrouwenKraam-

moeders.  
 

 
 

De Goemoers m.i.v. 1 februari 2020: Harry Jurgens, Henriëtte van den Broek en Chantal ter Haar 
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Chantal Knulst was van 14 oktober 2010 tot 1 februari 2020 secretaris van De Goemoers en was al die 

jaren de spin in het web van de organisatie: ze nam de aanvragen van verwijzende organisaties in 

ontvangst, beoordeelde die en gaf de pakketten uit. Bovendien deed ze de bestellingen van nieuwe 

pakketten bij de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard.  

We kijken terug op een hele goede samenwerking.  
 

Na haar vertrek is haar taak overgenomen door Chantal ter Haar, office manager bij de Diaconie in De 

Bakkerij. Met ingang van 1 februari 2020 behartigt Chantal ter Haar niet alleen de praktische zaken, 

maar maakt zij ook deel uit van De Goemoers als secretaris.  

 

 

Samenwerking met de Stichting Babyspullen 

Sinds oktober 2014 werken De Goemoers samen met de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard.  

De Stichting Babyspullen is een enthousiaste, professioneel werkende organisatie met vele 

vrijwilligers, die door heel Nederland meer dan 100 inzamelpunten voor babykleertjes heeft met rode 

containers. Sinds het begin van de samenwerking staat er ook een rode container met het logo van de 

Stichting Babyspullen in het Atrium van Diaconaal Centrum 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. 

 

  
 

Alles wat in De Bakkerij binnenkomt wordt door Harry Jurgens, Daan Schoonwater en Peterhans van 

den Broek naar Stichting Ipse de Bruggen in Zwammerdam gebracht, een instelling voor begeleid 

wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Bewoners van de Stichting sorteren de 

babyspullen. In 2019 werd 13 maal gereden; in 2018 10 maal.   

 

In Heerhugowaard, de hoofdvestiging van Stichting Babyspullen, worden de babypakketten  

samengesteld. Deze pakketten, die gratis uitgegeven worden, maar waarvan de reële kosten  

€ 50,- bedragen, worden na aanvraag afkomstig van verschillende hulpverlenende instanties, zoals de 

Diaconie, de Voedselbank, of Vluchtelingenwerk, door De Goemoers uitgegeven. In Nederland wordt 

1 op de negen baby’s geboren in armoede; in de grote steden maar liefst 1 op de 4. Babyspullen 

hanteert de slogan: ‘omdat elk kind recht heeft op een goede start’. 

 

 

Uitgifte van babypakketten 

De kant- en klare babypakketten, d.w.z. startpakketten en vervolgpakketten voor een jongen of meisje 

(J/M), worden opgeslagen in De Bakkerij. De pakketten worden alleen verstrekt wanneer ze via een 

hulpverlenende instantie worden aangevraagd en alleen aan inwoners van Leiden. De Goemoers gaan 
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ervan uit dat het dan om aanstaande ouder(s) gaat die van een minimum moeten rondkomen (op of 

onder het bijstandsniveau). De Goemoers doen zelf geen onderzoek naar de financiële situatie van een 

hulpvrager. 

 

De aanvragen worden d.m.v. een aanvraagformulier ingediend. Tot en met juni 2019 bij Chantal 

Knulst, secretaris van De Goemoers én secretaresse van de Diaconie in De Bakkerij; na haar 

verhuizing naar Drenthe bij haar opvolgster Chantal ter Haar, office manager bij de Diaconie.  

Dit formulier is te downloaden van de website van De Bakkerij (www.debakkerijleiden.nl). 

 

Jan van Houwelingen, conciërge van De Bakkerij, helpt bij de opslag en de uitgifte van de 

babypakketten. 

 

 

Aanvragen in 2019 

In 2019 werden 36 babypakketten uitgegeven door De Goemoers, voor 16 jongens en 20 meisjes 

(in 2018 waren dat er 28). Het betrof 21 maal een startpakket (J1/M1) en 15 maal een vervolgpakket 

(J2/M2). 

 

Er werden 25 cliënten aangemeld door Vluchtelingenwerk Leiden, meest vluchtelingen uit Syrië. 

Verder twee aanstaande moeders door de Voedselbank Leiden e.o., twee door STUV (Stichting 

Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden), twee door Stichting De Binnenvest, een door de Ekklesia 

Leiden, een door de Diaconie van de Leidse Binnenstadsgemeente, een door Stichting 

Gezondheidszorg Illegalen Leiden, een door de GGD Hollands Midden en een door Aemosa 

(ondersteuning van mensen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen).  

 

In onderstaande tabel is te zien uit welke landen de aanstaande moeders afkomstig waren: 

                                      

Nr. Maand Verwijzer Nationaliteit moeder Pakket 

2019-1 Januari Voedselbank Leiden e.o. Syrië J1 

2019-2 Januari Vluchtelingenwerk Leiden Turkije J1 

2019-3 Februari Vluchtelingenwerk Leiden Guinea J1 

2019-4 Februari Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M1 

2019-5 Maart Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J2 

2019-6 Maart Stichting De Binnenvest Nederland M1 

2019-7 Maart Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J1 

2019-8 April Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J1 

2019-9 April Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M1 

2019-10 April Ekklesia Leiden Eritrea M1 

2019-11 April Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M1 

2019-12 April Stichting De Binnenvest Marokko J1 

2019-13 Mei Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J2 

2019-14 Mei Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-15 Mei Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-16 Juli Vluchtelingenwerk Leiden Turkije J2 

2019-17 Juli Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-18 Juli Vluchtelingenwerk Leiden Gambia M1 

2019-19 Juli Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-20 Juli Diaconie Binnenstadsgemeente Syrië M1 

2019-21 Augustus Vluchtelingenwerk Leiden Afghanistan M2 

2019-22 Augustus Voedselbank Leiden Somalië J1 

2019-23 Augustus Gezondheidszorg Illegalen L’den Tunesië M1 

2019-24 Augustus GGD Hollands Midden Guinee J2 

2019-25 September Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J1 

2019-26 September Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J2 

http://www.debakkerijleiden.nl/
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2019-27 September STUV Leiden Filipijnen M1 

2019-28 Oktober Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-29 Oktober Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-30 Oktober STUV Leiden Burundi J1 

2019-31 Oktober Vluchtelingenwerk Leiden Sierra Leone M1 

2019-32 November Vluchtelingenwerk Leiden Syrië J2 

2019-33 December Vluchtelingenwerk Leiden Stateloos M2 

2019-34 December Vluchtelingenwerk Leiden Eritrea J1 

2019-35 December Vluchtelingenwerk Leiden Syrië M2 

2019-26 December Aemosa Nederland M1 

 
 
Bijzondere activiteiten 

• In januari 2019 heeft een aantal leerlingen van het Da Vinci College in Leiden, dat deelnam 

aan het diaconale Project M25 in Diaconaal Centrum De Bakkerij, aan het winkelende publiek 

gevraagd om verzorgingsproducten voor baby’s te doneren. Ze deden dat bij de HEMA, de 

Etos en het Kruidvat in de Haarlemmerstraat in Leiden. Vooraf kregen zij informatie over de 

Stichting Babyspullen. 

 

 

 
 

                                               Een kar vol gedoneerde verzorgingsproducten 

 

• Toen de Stichting Slimme Boefjes Leiden stopte werd hun voorraad babykleertjes naar De 

Goemoers gebracht, t.b.v. Stichting Babyspullen. Slimme Boefjes zamelde sinds 2012 

gebruikte babyspullen in, om die als Startkid aan gezinnen te geven die het niet zo breed 

hebben. 

• Regelmatig worden met de babyspullen ook kraamspullen ingeleverd. Die worden naar het 

Leidse inzamelpunt van Baby Hope gebracht. Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in 

voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne 

tijdens bevallingen. 

• Regelmatig brengt een oudere dame setjes met een zelfgemaakt lakentje, sloopje of bokskleed 

en een knuffeltje naar De Goemoers. Die geven we als extraatje mee wanneer er een pakket 

opgehaald wordt. 
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• Verzekeringsmaatschappij Zorg en Zekerheid bracht een restant toilettasjes met beenolie, 

borstcrème en crème tegen striae. Babyspullen was er blij mee en voegt ze bij de pakketten. 

 

 

 
 

Ingezameld bij Zeeman 

 

• Bij de vestiging van Zeeman in de Luifelbaan in Leiden werd door een enthousiaste 

medewerker een oproep gedaan aan de klanten om iets extra’s te kopen voor een baby en dat  

te doneren, met als resultaat dat zes volle dozen, mét vijf zakken met ingezamelde 

tweedehands kleertjes, afgeleverd werden bij De Bakkerij. 

 

 

Organisatorische zaken 

Het behoort tot de taak van het College om de Goemoerskamer in goede staat te houden,  dat wil 

zeggen: schoonhouden en de meubels in de was zetten.  

 

 

PR 

• De Goemoers worden vermeld op de website van De Bakkerij (www.debakkerijleiden.nl), 

onder Organisaties. Daar kan het aanvraagformulier gedownload worden. 

• Op diezelfde website staat onder HISTORIE meer informatie over De Goemoers, met een 

filmpje over de Goemoerskamer (uit 2011).  

• De folders van De Goemoers en folders van de Stichting Babyspullen worden regelmatig 

uitgedeeld. 

• Incidenteel werd aan geïnteresseerde bezoekers van De Bakkerij een rondleiding gegeven in 

de Goemoerskamerkamer. 

 

 

http://www.debakkerijleiden.nl/

