
Beleidsplan 2021 

Doelstelling en werkwijze MommaLuv 

In onze statuten staat als doelstelling van Stichting MommaLuv: het werven van fondsen voor hulp 

aan mensen in ontwikkelingslanden. Hier gaan we graag in op de specifieke werkwijze van Stichting 

MommaLuv. Onze voornaamste bezigheid is het MommaLuv Baby Project. 

 

MommaLuv Baby Project 

MommaLuv koppelt een zwangere vrouw in Nederland/België aan een zwangere vrouw in een 

ontwikkelingsland. Zij ontvangt foto’s en het verhaal van deze moeder in een mail en er wordt een 

persoonlijke webpagina aangemaakt. Na de geboorte van het kindje hier vragen de ouders geen 

kraamcadeaus aan hun familie en vrienden, maar een donatie voor de moeder en baby in het 

ontwikkelingsland. Zij zamelen via de persoonlijke webpagina geld in en Stichting MommaLuv zorgt 

ervoor dat dit bij de contactpersonen in de ontwikkelingslanden terecht komt. Zij kopen lokaal een 

pakket met babyspullen (denk aan basisbenodigdheden zoals een klamboe, verzorgingsproducten en 

kleding) en schenken dit aan de moeder in het ontwikkelingsland. Hiervan worden weer foto’s 

gemaakt die worden teruggekoppeld aan de ouders hier. Dit maakt het voor de 

Nederlandse/Belgische ouders heel persoonlijk en wij communiceren heel transparant wat er met 

het geld gedaan is.  

In Nederland en België hebben we als bijkomend doel dat we de overconsumptie in de periode van 

zwangerschap en geboorte wat tegen willen gaan. In plaats van het ontvangen van bergen cadeaus, 

biedt Stichting MommaLuv aanstaande ouders de kans om van betekenis te zijn voor een moeder en 

baby in een ontwikkelingsland. Op het moment (juli 2021) werken wij in de volgende 

ontwikkelingslanden: Ghana, Liberia, Tanzania, Oeganda, Malawi, Namibië, Zuid-Afrika en Guinee-

Bissau. 

 

MommaLuv Birth Project 

Het MommaLuv Birth Project heeft als missie om vrouwen wereldwijd een veilige en hygiënische 

bevalling te bieden door medische kraampakketten uit te delen aan hen die dat niet kunnen 

bekostigen. Hiermee maken we de verdiepingsslag naar prenatale hulp. Vrouwen in Afrika lopen 33 

keer zoveel risico om tijdens de bevalling te overlijden. Het ziekenhuis is vaak te ver weg. Of het 

kraampakket, dat je zelf moet meenemen, te duur. We bieden donateurs de kans om voor 20 euro 

een medisch kraampakket te sponsoren. Dit bevat alle benodigdheden en materialen voor een 

bevalling.  

Nu loopt dit project in Capecoast-Ghana. Bij het ophalen van het pakket in de kliniek, kunnen de 

zwangere vrouwen direct een seminar bijwonen waar ze uitleg krijgen over de materialen, en de 

(voorbereiding op de) bevalling.  

Via Natalis verspreiden wij flyers van ons project in medische kraampakketten in Nederland.  

 

 



Seminars 

In Ghana en Uganda organiseren we 1 a 2 keer per maand seminars. Op zo’n seminar komen 

moeders met newborns (variërend in groepen van 10 tot 50 vrouwen) die wij voorlichten over 

onderwerpen als borstvoeding, babyverzorging, gezondheid en family planning. Na afloop van het 

seminar ontvangen de moeders ook een MommaLuv-pakket. We schenken ze in dit geval niet alleen 

spullen, maar dus ook kennis en maken hiermee echt een verdiepingsslag. Hiermee bereiken we 

meer mensen dan alleen de moeders zelf; deze informatie wordt doorgegeven in de community.  

MommaLuv Shop 

Met de MommaLuv Shop bieden we iedereen de kans om ook van betekenis te zijn voor een moeder 

en baby in een ontwikkelingsland. In de MommaLuv Shop kun je donaties doen waarmee we 

verschillende producten kunnen uitdelen in de ontwikkelingslanden waarin we werken. Te denken 

valt aan een klamboe t.w.v. 10 euro, een set verzorgingsproducten t.w.v. 15 euro, babykleding t.w.v. 

20 euro enz. Een groot verschil met onze voormalige werkwijze is dat we doneren nu ook 

toegankelijk maken voor mensen die niet zelf een kindje verwachten, maar toch iets willen 

betekenen voor MommaLuv.  

 

Samenwerkingen (RTS, Mamaplaats, leBump, Kenko, Baby Diaries uitlichten) 

 

MommaLuv heeft verschillende mooie samenwerkingen waarvan we er een aantal willen uitlichten: 

 

Return to Sender  

Samen bieden wij babyshowerpakketten aan. De pakketten  bestaan uit prachtige producten uit de 

babycollectie van Return to Sender. Alles handgemaakt door vakvrouwen in ontwikkelingslanden. 

Maar er wordt nóg een moeder in het zonnetje gezet. We zorgen er namelijk voor dat er een moeder 

en newborn uit Afrika worden verrast met een MommaLuv-pakket. Dit schenken wij uit naam van de 

moeder hier.  

 

leBump 

leBump Studio vereeuwigt zwangere vrouwen. Dankzij 3d-fotografie en de combinatie met 

traditionele ambachten worden er prachtige beeldjes gemaakt. Van elk verkocht beeldje gaat er een 

bedrag naar MommaLuv.  

 

Mamaplaats 

Mamaplaats is een blogplatform voor moeders. In dit netwerk van duizenden moeders, worden 

eerlijke verhalen over het moederschap gedeeld. Met elke post die geplaatst wordt, gaat er een 

bedrag naar MommaLuv. Maandelijks kan MommaLuv uit naam van Mamaplaats een moeder in 

Afrika verrassen met een pakket. 

Ander bedrijven/merken waar wij o.a. mee samenwerken zijn: Kenkô, Baby Diaries, en verschillende 

zwangerschapsyoga’s, kraamzorgbureaus, verloskundigenpraktijken. 



Decade of MommaLuv – 10 jarig bestaan en veiling 

Stichting MommaLuv bestaat in 2021 10 jaar en dat wordt gevierd met een speciale veiling ‘A Decade 

of MommaLuv’. 

Voor dit speciale project hebben 4 Haagse ondernemers de handen ineengeslagen. Op 2 september 

2021 organiseren wij in NOOK Gallery, gerund door Cila d’Oliveira en Loes Willems,  een veiling met 

artwork dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt door de getalenteerde Jessie Hoefnagel. 10 

verschillende werken waarin MommaLuv gevangen wordt. Het moederschap dat, waar ook ter 

wereld, in de kern altijd hetzelfde voelt.  

De opbrengst van de veiling gaat naar Stichting MommaLuv en komt ten goede aan de Afrikaanse 

moeders die wij ondersteunen. Naast de 10 werken die we veilen, zullen er ook prints en postkaarten 

verkocht gaan worden. Online kan er meegeboden worden. 

Reis Ghana november 2021 

Mocht de situatie m.b.t. Covid het toelaten, dan zijn we voornemend om in november 2021 weer 

een mooie MommaLuv-reis te maken naar Capecoast-Ghana. Hier zullen we o.a. seminars voor 

zwangere vrouwen organiseren, huisbezoeken afleggen en vele MommaLuv-pakketten uitdelen. 

Door een fotografe en een tekstschrijfster zal ons werk zo goed mogelijk worden vastgelegd in beeld 

en tekst.  

Verkrijgen van donaties 

Stichting MommaLuv is qua donaties volledig afhankelijk van de donateurs (de familie en vrienden 

van de deelnemende ouders in Nederland en België). Wij ontvangen geen (overheids-)subsidies. Om 

de voortzetting van de werkzaamheden te kunnen garanderen, moeten we er dus voor zorgen dat 

zoveel mogelijk aanstaande ouders deelnemen aan MommaLuv. Dit doen wij door middel van 

verschillende marketinguitingen op social media, exposure op podia en in de pers, en door 

voormalige deelnemers op een persoonlijke manier aan ons te binden zodat zij in de toekomst als 

ambassadeur van MommaLuv zullen optreden richting hun bekenden.  

Op alle donaties houdt MommaLuv 20% organisatiekosten in. Meer hierover valt te lezen in ons 

jaarverslag. 

 


