
'Oss is een Millenniumgemeente'
OSS – Zwangere vrouwen die thuis willen bevallen, moeten ruim van te voren een 
kraampakket in huis halen. Maar mocht de bevalling om wat voor reden dan in het 
ziekenhuis plaatsvinden, staan de kraamspullen ongebruikt in de kast, of erger nog, 
worden ze weggegooid. Dat is nu echter verleden tijd, want moeders kunnen hun 
overtollige kraamspullen nu kwijt bij Tina van Doorn, van Stichting Baby Hope.

Tina van Doorn is in juli van haar jongste kind bevallen en had, net als de vorige keer, heel 
wat over van de kraamspullen. “Weggooien vond ik ook zo zonde, maar ja, wat moet je 
ermee? Toen bedacht ik me dat ik een tijdje geleden hoorde over een inzameling van deze 
artikelen. Ik ben gaan zoeken op internet, en kwam bij de landelijke Stichting Baby Hope uit.” 

Tina van Doorn zamelt kraampakketten in voor Stichting Baby Hope in Oss.

Inzamelpunt
Ze vervolgt: “Deze stichting verzamelt bijvoorbeeld kraamverbanden, steriele navelklemmen, 
luiertape en alcohol voor landen waar de gezondheidszorg niet zo goed geregeld is als in ons 
land.” Tina kon haar spullen inleveren bij het inzamelpunt Ravenstein, maar vond dat er in 
haar eigen woonplaats ook een inzamelpunt moest zijn van de stichting. Vanaf 1 december 
kunnen vrouwen hun overtollige kraamspullen dan ook bij haar inleveren. Tina: “De 
gemeente Oss is een millenniumgemeente en één van de doelstellingen die daarin is 
opgenomen, is het verminderen van moeder- en kindsterfte. In overleg met de gemeente wordt 
straks melding gemaakt van dit inzamelpunt op de Osse site van Millennium Gemeente. Ook 
ga ik het kenbaar maken bij onder andere consultatiebureaus.” 
Jonge moeders die kraamartikelen over hebben, kunnen deze kwijt bij Tina van Doorn, 
Westerveldlaan 41 in Oss. Wel graag eerst even bellen via tel. (0412) 64 72 88. Kijk ook eens 
op de site: www.stichtingbabyhope.org.
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