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De achtergrond van de stichting:

De wens om actief betrokken te zijn in de maatschappij.
&
De passie in het hart voelende voor ongeboren levens, kinderen en gezinnen.
&
Bewogen realiseren dat er aanstaande ouders zijn die in een moeilijke situatie verkeren.
&
In liefde iets voor de naaste medemens willen betekenen.
&
Bereid zijnde mijn overvloed met jou te delen.

Want leven is geven.....
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Betekenis van stichting Liefde voor Leven voor de samenleving van Eindhoven.

Meerwaarden:
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•

Positieve aandacht voor een doelgroep:
Positieve aandacht voor ouderschap in het algemeen en in het bijzonder voor jonge gezinnen,
eenouder gezinnen en tienermoeders die extra ondersteuning en versterking nodig hebben.

•

Samen goede zorg bieden:
Als informele zorg samenwerkt met het formele professionele zorg aanbod door een goede en
betrouwbare schakel te zijn in het totale aanbod van zorg rondom een client.

•

Preventieve werking:
Door bij te dragen aan het scheppen van goede randvoorwaarden , kunnen aanstaande (eenouder)
gezinnen worden versterkt gedurende de eerste fase na de komst van hun baby.
Mentale en praktische ondersteuning door inzet van een buddy; preventie dat een (eenouder) gezin
mentaal gezien niet vastloopt waardoor meerdere processen van de betrokken gezinsleden
afzonderlijk, mogelijk in gevaar kunnen komen.
Door bij de eerste signalen, snel in te kunnen zetten op tijdelijke ondersteuning wordt een heel
gezin versterkt.
De client houdt hierbij de eigen verantwoordelijkheid en regie tijdens het traject zodat er geen
afhankelijkheid ontstaat. Client wordt versterkt en kan bemoedigd verder.
Ook het onderdeel financiële ondersteuning door inzet van de Baby Bank kan bijdragen aan het
scheppen van de juiste randvoorwaarden. Een baby kan verzorgd/verschoond worden en gevoed,
ook als er financiële tekorten zijn op het huishoud budget. Hiermee wordt voorkomen dat er
eventueel bezuinigd wordt op deze benodigdheden ten koste van het welzijn van de betrokken baby
(‘s). Voor een bepaald bedrag (en dus bepaalde periode) wordt hierin voorzien door de Baby Bank.

•

Verhoogde betrokkenheid van inwoners naar het welzijn van hun medemensen:
Burgers vormen samen een steunpunt en tonen zich bereid belangeloos in te willen zetten, wat ten
goede komt aan de hele samenleving.

•

Verhoging van het algemene welzijn in de stad:
Wanneer een gezin zich gezien en gesteund weet, door de inzet van hun medemens en wordt
opgevangen door een ander en onbekend netwerk van mensen.
Maar andersom ook: als een burger zich (tijdelijk) inzet voor een medemens zal deze zich ook
gezien voelen, gewaardeerd en weten dat hij/zij bijdraagt aan een gezonde samenleving.
Talenten kunnen worden ingezet of worden ontdekt!

Wat hebben we bereikt in het jaar 2019 ?

Stichting Liefde voor Leven heeft de “oversteek gemaakt”
van:
“achter de schermen aan het fundament werken”
naar:
“zichtbaar aanwezig zijn in Eindhoven”

En hier zijn we erg blij mee!!
We zijn actief geweest in het leggen van verschillende nieuwe contacten en hebben de samenwerking met
elkaar kunnen aangaan.
De betreffende samenwerkingspartners hebben we in een volgend hoofdstuk beschreven.
Zo zijn we bijvoorbeeld sinds oktober dit jaar voor het eerst aan tafel gaan zitten met de ketenpartners in
stadsdeel stratum. We zullen dit regelmatig blijven doen, zodat de communicatie lijnen kort zijn en we
weten wat er speelt in de wijk Stratum.
Dankzij de ontvangen subsidie van gemeente Eindhoven heeft de stichting nu haar eigen Baby Bank waaruit
gegeven kan worden wanneer het dringend nodig is.
Denk hierbij aan pakken luiers en blikken babymelk, vaak wekelijks terugkerende onkosten.
We hebben dit jaar tevens de eerste gezinnen in Eindhoven mogen versterken;
door de professionals aangevraagde ondersteuning te kunnen bieden met de inzet van een buddy en vanuit
de Baby Bank.
Hier zien we dat de informele zorg samen kan werken met de formele zorg.
Als bestuur kijken we dan ook uit naar wat er komend jaar gedaan kan worden en willen we iedereen
danken voor het gestelde vertrouwen en de hulp die ons gegeven is in welke vorm dan ook.
Dank!
Het bestuur;

Hr. P. Salenbien
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Hr. B. Klein

Hr. S. Venhuizen

Uitleg over de Baby Bank en haar projecten.
•
•

De naam Baby Bank is gekozen om het totaal aan diverse beschikbare baby producten (zoals luiers,
babymelk en verzorgingsproducten) te kunnen aanduiden in 1 omvattend geheel.
De Baby Bank is tevens een fysieke plaats waar de baby producten liggen opgeslagen en vanwaar ze
uitgegeven kunnen worden.

Wie hebben we versterkt in Eindhoven met de verkregen subsidie?

Totaal aantal van ondersteunde gezinnen: 2
Totaal aantal daarbij betrokken baby’s: 4

Verdeling van baby’s per gezin als volgt:
2x
gezinnen met een tweeling baby
x
gezinnen met een baby

Gehuwd/ alleenstaand/ samenwonend ten tijde van geboorte baby (s)
1x
Gehuwd maar verlaten kort voor de geboorte
1x
Gehuwd maar man woont nog in het buitenland

Waarmee hebben we versterkt?
2x
Buddy inzet bij gezin thuis
2x
Baby Bank; project: PAKJE luier!
2x
Baby Bank; project: uitgifte van baby melkpoeder
1x
Moederdag actie voor JeM & kids
1x
Kledingactie voor JeM & kids

De aanvragen voor de door ons verstrekte ondersteuning zijn gedaan door:
2x
Wijeindhoven; generalisten Stratum
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De resultaten

De professionele partners:
•

Gehoord:

“Jullie zijn een mooie stichting en doen goed werk.”
“Fijn dat jullie er zijn”.
“Jullie bedienen een groep die niet zo zichtbaar is”.

•

Uit emails blijkt:

“ Wanneer ik weer een client heb, neem ik zeker contact met jullie op.”
“ Jullie hebben onze aanstaande moeders erg blij gemaakt met prachtige cadeau’s.”
NB. Vanaf komend jaar, 2020, gaan we een schriftelijke enquete inzetten om onze resultaten te kunnen
meten op vlakken van zowel de kwaliteit van samenwerking als de kwaliteit van de geboden
ondersteuning.

De waarneembare resultaten:
van betrokken buddy’s:
Wat hebben de buddy’s waargenomen bij de gezinnen gedurende het traject van gemiddeld 8
weken?
(Uit schriftelijke vragen die zij invullen na afloop van het traject & vergelijk met hun schriftelijke beschrijving
van de beginsituatie die zij troffen bij de start van het ondersteuningingstraject.)
•

“ Ik heb de moeder fysiek kunnen ontlasten.”
“ De moeder had veel financiële problemen en was blij met de hulp.”
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Jaarcijfers 2019;
Inkomsten, Uitgaven en Reservering
Geldbedragen zijn vermeld in Euro’s

Inkomsten
• Subsidie Gemeente Eindhoven (eind augustus)
• Giften particulieren

3.200
750

Totaal

3. 950

Uitgaven
• Baby Bank; opstart
• Baby Bank; project PAKJE luier!
• Stichtingskosten
• Waardering vrijwilligers

1.732
725
636
250
Totaal

3. 343

Goed rentmeesterschap
Het bestuur van stichting Liefde van Leven hecht veel waarde aan een goed rentmeesterschap.
Dit houdt in dat we met zorg de financiën en/of goederen beheren die ons toevertrouwd worden om de
beoogde doelstelling mee te behalen.
Hoe?
•

We zorgen ervoor dat de ondersteuning aan die gezinnen gegeven wordt die het ook echt nodig
hebben.
• Wanneer we zelf moeten inkopen voor de Baby Bank wegen we zowel goede kwaliteit- als de prijs
van het product, goed met elkaar af.
• We geven graag producten van een goede kwaliteit; dat wil zeggen dat de ontvanger er ook echt blij
van wordt, en de gebruiker (de baby) ook. Maar kwaliteit zit ook in de productie van deze
producten en dit geldt vooral bij de luiers die we kopen. De luiers die wij kopen hebben het EU
Ekolabel: CZ 047/001.
• Als mogelijk kopen we in met korting. Door dit kortingsbedrag per bestelling vervolgens te
reserveren en op de zakelijke spaarrekening te zetten, maken we het totaal aan besparingen
inzichtelijk.
Voor zowel onszelf alsook voor andere belanghebbenden. Op een later moment hopen we hiermee
een nader te bepalen extra voorziening/ project mee te kunnen opnemen.
Reservering
• Bedrag aan behaalde kortingen uit inkoop sinds eind augustus: totaal 467

7

Het vrijwilligersbestand
Eind 2019 bestaat ons vrijwilligersbestand uit 13 vrijwilligers,
waaronder 3 bestuursleden.
Dat betekent een groei van 7 bestuursleden in 2019!

Ambities voor 2020.
•
•
•
•
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Uitbreiden van het aantal ondersteuningstrajecten voor de doelgroep als geheel.
Een betrouwbare schakel zijn als informele zorg die snel inzetbaar is.
Door kwalitatief goede zorg te leveren.
De huidige samenwerkingen versterken en uitdiepen.

Samenwerkingspartners van Stichting Liefde voor Leven

Zoals eerder vermeld in het voorwoord willen we graag de samenwerking opzoeken met anderen, zodat ook
wijzelf versterkt kunnen worden, om zodoende te kunnen toewerken naar de doelstelling van de stichting.
In de voorgaande hoofdstukken is te lezen welke stappen we in het afgelopen jaar, 2019, konden nemen.
In dit hoofdstuk laten we graag zien met wie we de samenwerking inmiddels gezocht hebben:

•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Eindhoven; sociaal domein
Eindhoven Doet
SupportPunt Eindhoven
WIJeindhoven; Generalisten
WIJeindhoven; project Buurt in Bloei, ontwikkelplaats
Lumens, JeM en kids; Dynamo
Ketenpartners burghplan; stratum

Om hergebruik van mooie kleding te bevorderen hebben we contact met:
• Awesome Kledingruilatelier; babykleding, positiekleding, dames-/herenkleding
• Krijg de Kleertjes; babykleding (ook prematuur) en speelgoed ruilpunt Eindhoven
Er zijn enige particuliere donateurs die de stichting ondersteunen met giften.
Voor onze bestellingen voor de Baby Bank hebben we de samenwerking gezocht met:
• buurtwinkel ETOS; heezerweg in Stratum
Zowel de luiers als de standaard baby melk die de Baby Bank inkoopt zijn van het eigen huismerk van ETOS.
De luiers zijn van zeer goede kwaliteit en zijn tevens voorzien van het EU Ecolabel: CZ/047/001
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