De opstart naar de Babytheek!
Een gloednieuwe bibliotheek
van babyspullen in Brussel

Hoera, er is een kindje in aantocht! Snel de
babykamer inrichten. Wat je daarvoor nodig
hebt? Veel, als je de vele geboortelijsten en
adviezen mag geloven. De Babytheek geeft
Brusselse spruitjes een duurzame start. Het is
een handig uitleensysteem voor babyspullen
die je slechts kort nodig hebt. Of je nu klein
woont, slechts enkele keren per jaar je nichtje
op bezoek hebt, een beperkt budget hebt of
radicaal wil kiezen voor minder spullen… de
Babytheek biedt het antwoord. Met dit initiatief
trekken Netwerk Bewust Verbruiken en GC
Elzenhof volop de kaart van de nieuwe
maatschappelijke trend rond ruilen en delen.

Hoe werkt de babytheek?

Iedereen kan lid worden van de Babytheek: ze
is er voor ouders en grootouders, arm of rijk,
nieuw samengestelde gezinnen of
alleenstaanden, ketjes en nieuwkomers,
minimalisten en mensen die eerst willen
proberen alvorens tot een aankoop over te
gaan. Het lidmaatschap kost 20 euro voor een
jaar. Voor dat bedrag kun je per keer een
aantal artikelen ontlenen. Je ontleent de
spullen steeds voor één maand, maar kunt ze
daarna nog enkele keren verlengen indien
nodig.

Wat zijn de voordelen?

1. Ouders krijgen de mogelijkheid om
een product te testen alvorens het
meteen aan te kopen. Want niet
iedere baby vindt een draagzak fijn en
de geschikte drinkfles vinden, kan
voeten in de aarde hebben.
2. De afvalberg verkleint,, omdat één
product door meerdere gezinnen
gebruikt kan worden.
3. Het is een oplossing voor mensen die
klein wonen. Het materiaal blijft
slechts in huis voor de tijd dat het
nodig is.
4. Jonge ouders komen concreet in
contact met het concept gebruik in
plaats van bezit. En ze sparen geld uit.
5. De Babytheek wordt een
ontmoetingsplek voor jonge ouders in
het hart van Brussel.

Help de Babytheek van start gaan
en steun de Growfundingcampagne

12.000 euro is het bedrag dat we nodig
hebben om de Babytheek op te starten. Om dit
bedrag bijeen te krijgen, lanceerden we via
Growfunding (een Brussels sociaal-innovatief
platform dat reward based crowdfunding inzet
als een hefboom voor ontkiemende
stadsprojecten) een geldinzamelactie. Met de

opbrengst van de campagne zullen we
duurzaam babymateriaal aankopen, een
gezellige ontmoetingsplek in het Elzenhof
inrichten én een toegankelijk uitleenplatform
met duidelijke communicatie creëren. Zodra
we het startkapitaal van 12.000 euro hebben
verzameld, kunnen we beginnen met de
inrichting. We mikken erop de Babytheek te
openen op 1 februari 2018.
Iedere bijdrage is belangrijk om elk gezin
toegang te geven tot kwaliteitsvolle
babyspullen, ook zij die het minder breed
hebben of geen groot netwerk bezitten. 4 op
de 10 Brusselse gezinnen leeft namelijk in
armoede.
Help de Babytheek geboren worden en steun
de campagne via een gift op
www.growfunding.be/nl/bxl/babytheek.

Wie steunt krijgt daar een reward
voor terug

Growfunding werkt op basis van twee
principes: reward based en alles of niets. In
ruil voor een bijdrage aan een project ontvang
je als donateur een reward op maat. Pas als
het project minimum 100% van het doelbedrag
heeft opgehaald, is de campagne geslaagd en
wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt
aan de projecthouders. Zoniet, krijg je als
growfunder je bijdrage terug.
Dit zijn de Babytheek-rewards:
€10 De kleine zus of broer
= een grote dankjewel en een uitnodiging voor
het lanceringsfeest van de Babytheek
€25 De grote broer of zus
= uitnodiging voor 2 personen voor het
lanceringsfeest + gratis drankje
€40 De toffe neef of nicht
= uitnodiging voor 2 personen voor het
lanceringsfeest + gratis drankje + gratis
lidmaatschap om te houden of weg te geven
€80 De coole meter of peter
= word meter/peter van de Babytheek en geef
dankzij jouw bijdrage 4 gezinnen een

lidmaatschap voor de Babytheek + een
uitnodiging voor 2 personen voor het
lanceringsfeest met gratis drankje
€200 De gezellige oom of tante
= vorming op maat in jouw organisatie over
hoe je een Babytheek opstart
€500 De favoriete bompa of bomma
= organiseer je event in het Elzenhof en krijg
een rondleiding in de Babytheek
€1000 De suikertante of suikernonkel
= word suikertante/nonkel: bel ons en we
bedenken samen een speciale reward op
maat voor jouw organisatie of bedrijf

Een lidmaatschap doneren?

Wij werken samen met partnerorganisaties in
de buurt zoals het OCMW, Kind & Gezin,
Zwanger In Brussel, ONE e.a.. Zij hebben
zicht op mensen die een lidmaatschap goed
kunnen gebruiken.

De babytheek op een andere manier
steunen?
Met deze oproep willen we ook mensen,
organisaties en bedrijven aanspreken die in
het algemeen het concept genegen zijn.
Behalve een financiële bijdrage kunnen ook
babyspullen - nieuwe of tweedehandse gedoneerd worden.
Wie zin heeft om als vrijwilliger te helpen is
zeker ook welkom om deze allereerste
babytheek mee vorm te geven;

Pilootproject voor België

Hoe meer uitleendiensten en -theken, hoe
minder afval. Hoe meer mensen beseffen dat
lenen of delen ook werkt, hoe minder nieuwe
spullen we zullen nodig hebben in de
toekomst. Met de pilot-Babytheek in GC
Elzenhof hopen we ook andere plaatsen te
inspireren, om zo over heel Vlaanderen
uitleendiensten voor duurzaam babymateriaal
te laten ontstaan.

Over GC Elzenhof

Elzenhof is het gemeenschapscentrum van
Elsene: een bruisende ontmoetingsplaats voor
elke buurtbewoner, Elsenaar of Brusselaar.
We zetten duurzaamheid en engagement
voorop. Op twee zaterdagochtenden per
maand organiseren we van 10-12u
Café-O-Lait, een ontmoetingsmoment voor
jonge gezinnen in een gezellig kader. Ouders
met kinderen tussen 0 en 6 jaar kunnen dan in
onze kindvriendelijke bar genieten van een
drankje en een activiteit. Iedere
woensdagvoormiddag kun je in GC Elzenhof
terecht bij een vroedvrouw van de
vroedvrouwenpraktijk Zwanger in Brussel.
www.gcelzenhof.be

Over Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken vzw inspireert en
activeert mensen tot een eenvoudige en
duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van
bezit en de nood aan nieuwe aankopen in
vraag. Onze activiteiten stimuleren het
hergebruik, herstel en delen van spullen. Met
het project Op Wielekes organiseerden we als
eersten in Vlaanderen een deelsysteem van
kinderfietsen. Verschillende steden en
gemeenten namen die concept over en we
hopen dat we ook andere gemeenten en
organisaties kunnen inspireren met het
Babytheek-concept.
www.bewustverbruiken.be

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over de werking van de
Babytheek? Zoek je een jonge ouder die kan
getuigen, of heb je beeldmateriaal nodig?
Contacteer
eva@bewustverbruiken.be
sarah.vanriel@vgc.be
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www.growfunding.be/babytheek
www.babytheek.be
www.facebook.be/babytheek

