
 

 

Stichting Fiom Hendrik Pierson Fonds (HPF) biedt financiële steun aan 
alleenstaande ouders die het financieel moeilijk hebben. Via hulpverlenende 
instanties kunnen aanvragen gedaan worden voor bijvoorbeeld financiële 

ondersteuning voor het volgen van een studie, inrichten van een huis, aanschaf 
huishoudelijke apparatuur etc. Daarnaast ontvangt het HPF regelmatig verzoeken 

om alleenstaande aanstaande moeders financieel te ondersteunen bij de 
aanschaf van de benodigde babyspullen.  

 

Het HPF biedt de baby een goede start! 
De financiële bijdrage die HPF levert biedt de aanstaande moeder een steuntje in 
de rug, maar is bij lange na niet voldoende om alle benodigde babyspullen aan te 
schaffen. Vandaar dat het HPF als proef een samenwerking is aangegaan met 

Stichting Babyspullen en MamaLoes Babysjop. Door deze samenwerking hopen 
wij de aanstaande moeder van zoveel mogelijk babyspullen te voorzien, zodat zij 

zorgeloos kan genieten van haar zwangerschap. 
 
 

1. Baby Startpakketten met basisproducten 

Via Stichting Babyspullen ontvangt de aanstaande 
moeder twee babypakketten met zowel nieuwe als 
gebruikte spullen. Het eerste pakket bevat 130 artikelen 

die nodig zijn voor een baby tot ongeveer zes maanden. 
Na zes maanden ontvangt men een tweede pakket met 

ruim 120 artikelen. Zo heeft de aanstaande moeder in 
ieder geval de basisproducten om het kindje te 
verzorgen totdat hij/zij anderhalf jaar is.  

 

De inhoud van het babystartpakket is afhankelijk van de spullen die aan 

Stichting Babyspullen worden gedoneerd. Dit betekent dat de inhoud van de 

pakketten nooit exact hetzelfde is. Natuurlijk wordt er wel voor gezorgd dat het 

pakket de belangrijkste spullen voor de baby bevat, zodat de aanstaande moeder 

zonder zorgen het kleintje alles kan geven wat hij/zij nodig heeft!  

 
Het eerste deel van het pakket bevat kleding in de maat 50/56 en 62/68. Er 

zitten ook verzorgingsproducten, speelgoed, een boxkleed en beddengoed in. In 
het tweede deel van het pakket zitten de maten 74/80 en 86/92. Het 
babystartpakket is in een jongens- en meisjesvariant te verkrijgen.  

 



 

Inhoud Babypakket 1                                  Inhoud Babypakket 2 
 
10 rompers  50/56  1 deken  10 rompers 74/80  10 sokken 
5 shirts/jurk 50/56  1 molton  5 shirts lange mouw 74  2 Mutsen 
5 broekjes/rokjes 50/56  1 hoeslaken  3 shirts korte mouw 74  Schoenen/ slofjes 
3 boxpakjes 50/56  2 molton doeken  5 broeken 74  1 Dekbedovertrek 
1 jas 50/56  1 slaapzak klein  5 shirts lange mouw 80  1 Hoeslaken 

10 rompers 62/68  6 hydrofiele luiers 
 

3 shirts korte mouw 80 
 1 molton doek 
 (geen hoeslaken) 

5 shirts lange mouw 62  3 washanden  5 broeken 80  1 grote slaapzak 
3 shirts korte mouw 62  3 spuugdoekjes  1 jas 74/80  1 duster/ poncho 
5 broekjes 62  Luiers mt 1, 2 of 3  10 rompers 86/92  Billendoekjes 
5 shirts lange mouw 68  Billendoekjes  5 shirts lange mouw 86  Verzorgingsprodukt 
3 shirts korte mouw 68  Verzorgingsprodukt  3 shirts korte mouw 86  Luiers mt 4, 5 of 6 
5 broekjes 68  Schoentjes/ slofjes  5 broeken 86  Boekje / dvd 
3 boxpakjes 62/68  Speeltjes/ knuffel  5 shirts lange mouw 92  Speelgoed/ knuffel 
1 jas 62/68  1 Badcape  3 shirts korte mouw 92  Stiften 
2 mutsen  1 aankleedkussenhoes  5 broeken  92  Slinger 
10 sokken  1 kruik/ kruikzak  1 jas 86/92  Grote fles met speen 
Boxkleed  Klerenhangers    
Drinkflesje met speen 

 
   

 

 

2. Waardebon € 200 voor aanvullende spullen 

 

 

 

 

 

Met deze waardebon kan de aanstaande moeder via de 

webshop of in één van de winkels van MamaLoes in Goirle of 

Breda aanvullende spullen kopen. Bij MamaLoes vindt men 

alles voor baby en peuter. Van autostoelen, buggy’s en 

kinderwagens tot wipstoeltjes, loopstoeltjes en babykamers. 

Maar ook prachtige babykleding, vrolijk speelgoed en een 

uitgebreide lijn verzorgingsartikelen.  Doordat MamaLoes 

continu op zoek is naar de beste kwaliteit tegen de scherpste prijs, wisselt de 

collectie steeds weer. Naast de bekende merken biedt MamaLoes ook vele unieke 

babyproducten aan die men nergens anders in Nederland vindt.  

 

http://www.mamaloesbabysjop.nl/


De procedure 
 

Nadat uw aanvraag door het Fiom Hendrik Pierson Fonds (HPF) is goedgekeurd, 
worden de NAW-gegevens van uw instelling en cliënt doorgegeven aan Stichting 

Babyspullen en MamaLoes Babysjop. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens 
vertrouwelijk behandeld worden.  
 

Van het HPF ontvangt u een bevestiging, alsmede een instructie hoe u de 
babyspullen kunt bestellen.  

 
U bestelt de spullen rechtstreeks bij Stichting Babyspullen en MamaLoes 

Babysjop. Wanneer uw spullen zijn geleverd krijgt het HPF hiervan bericht en zal 
het HPF voor de financiële afwikkeling zorgen. 
 

Vanzelfsprekend zal een en ander zorgvuldig gebeuren. Mochten er klachten zijn, 
dan verzoeken wij u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Vanzelfsprekend 

zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Vandaar dat u te zijner tijd een evaluatie-
formulier zult ontvangen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fiom Hendrik Pierson Fonds 
Helftheuvelweg 11 

5222 AV  DEN BOSCH 
 

Telefoon: 073-6274115 
info@fiomhendrikpiersonfonds.nl 

 www.fiomhendrikpiersonfonds.nl 
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