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Opening Babytheek 
Anderlecht: sociale en 
duurzame uitleendienst 

 

Op 16 februari opent de eerste babytheek van Anderlecht de deuren in de Paul Jansonlaan 

68 (vlak bij metrostation Sint-Guido). Het initiatief kwam van het Huis van het Kind 

Anderlecht en schepen van Jeugd en Kinderdagverblijven Elke Roex, met de steun van 

burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en het voltallige college. Daarnaast is het 

ook een samenwerking met de vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht, vzw Arlette 

en de VGC. 

 

Een babytheek werkt net als een bibliotheek, maar in plaats van boeken, kunnen ouders van 

baby’s tot 1 jaar er allerlei babyspullen uitlenen zoals speelgoed, een buggy, een babybadje, een 

borstvoedingskussen, een wippertje, keukenmateriaal, …. Via deze sociale uitleendienst krijgt elk 

gezin dus op een eenvoudige manier toegang tot kwalitatieve en duurzame babyspullen die ze 

maar een korte periode nodig hebben. 

 

“Ouders van baby’s hebben heel wat (vaak dure) spullen nodig, maar alles nieuw kopen is niet 

nodig. Met de babytheek willen we ouders concreet ondersteunen en vertrouwd maken met 

circulaire economie en duurzaamheid. We zien dit sociale uitleensysteem als een meerwaarde in 

de opvoeding van kleine ketjes en als een belangrijke bijkomende deelwerking van het Huis van 

het Kind Anderlecht”, zeggen initiatiefnemers Bieke Comer, voorzitter van de gemeentelijke vzw 

Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht, en Elke Roex, schepen van Jeugd en 

Kinderdagverblijven.  
 

De babytheek helpt overconsumptie te vermijden en de afvalberg te verkleinen. Daarom is de 

babytheek nog geregeld op zoek naar babyspullen! Wie babyspullen wilt doneren of als vrijwilliger 

aan de slag wilt, mag contact opnemen via info@babytheekanderlecht.be of kan op 

maandagmorgen langskomen op het onthaalmoment van het Huis van het Kind.  

Alle info rond openingstijden en inschrijvingen vind je op www.babytheekanderlecht.be.  
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