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Opening Beschermde Wieg kamer Oudenbosch

Op 2 september 2014 is de Stichting Beschermde Wieg (liefde voor leven)
opgericht met een eerste Beschermde Wieg kamer in Papendrecht. De tweede in
Groningen opende de deuren op 7 november.

Deze Stichting stelt zich ten doel zwangere vrouwen die – om welke redenen
dan ook - geen beroep op reguliere hulpverlening kunnen, durven of willen
doen, desgewenst anoniem, hulp te bieden bij hun vragen en onzekerheden rond
hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn
bevallen. Vaak zal het daarbij gaan om vrouwen die hun zwangerschap geheim
willen houden uit angst voor repercussies bij het bekend worden daarvan. Dit
sluit ook naadloos aan bij het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing
(RSJ) en Jeugdbescherming, waarin de Raad aan de overheid adviseert meer
werk te maken van vroegtijdige en laagdrempelige hulp aan ongewenst
zwangere vrouwen.

Ons team vrijwilligers zal trachten deze vrouwen bij te staan. Niet alleen door te
proberen zo goed mogelijk advies en antwoord op hun vragen te geven, maar
ook door te proberen hen te helpen tot verantwoorde afwegingen te komen als
het om de toekomst van hun aanstaande baby gaat. Vrouwen in nood met een
hulpvraag kunnen contact opnemen via een live chat en via 0800-6005 (24 uur
per dag bereikbaar).

Op 13 april opent de Beschermde Wieg kamer Oudenbosch zijn
deuren aan de achteringang van het pand op de Markt 45. De
ingang van de kamer ligt op het Jan Gielenplein, recht tegenover
de ingang van de apotheek op het grote plein naast de kerk. De
ingang heeft geen eigen huisnummer en is te herkennen aan het
naambord van de Beschermde Wieg.

Mochten (a.s.) moeders besluiten afstand te willen doen van hun baby, dan
bestaat daartoe op genoemde locaties eveneens een mogelijkheid die met alle
waarborgen is omgeven, nu de ervaring leert dat niet-gewenste baby’s soms
onder onverantwoorde omstandigheden aan hun lot worden overgelaten of zelfs
de dood vinden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor een interview aanvraag kunt u
contact opnemen via info@beschermdewieg.nl of via 06-41460457 (Barbara
Muller) en 06-11116565 (Kitty Nusteling). De foto van de Beschermde
Wiegkamer is opvraagbaar via Info@beschermdewieg.nl.

www.beschermdewieg.nl

Bijlage: uitgebreide toelichting op de doelstelling en werkwijze van de stichting.

