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NUMMER 43

Voor u op het scherm weer een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Baby Hope. In deze nieuwsbrief brengen we u met plezier op de
hoogte van ontwikkelingen in projecten, beurzen, donaties en dergelijke. Zodat u zich blijvend betrokken zult voelen bij de
Stichting!

Bestuursnieuws.
Bestuursnieuws.
Deze nieuwsbrief komt dit keer wat sneller na de vorige, om samen met jullie een wederom goed jaar af te kunnen sluiten.
Ondanks de crisis en het feit dat steeds meer kraampakketten uit de basisverzekering verdwijnen, zien we in de cijfers terug dat
het inzamelen van deze materialen toch onverminderd doorgaat. Natuurlijk hadden we dit alles nooit kunnen doen, zonder onze
ruim 300 inzamelpunten, waarvoor enorme DANK voor jullie allemaal!!
Sinterklaas heeft het land alweer verlaten en plaats gemaakt voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Met December als
cadeautjes-maand bij uitstek, willen we jullie nog een keer herinneren aan het gratis doneren bij het online shoppen.
!!!LET OP!!! De website en het concept van de goededoelenshop is gewijzigd. Verderop meer info.
YouBeDo
Lees je graag en wil je een goed doel steunen zonder dat je daarvoor extra voor je boeken hoeft te betalen? Dat kan door je
boeken (ook e-boeken of studieboeken) aan te schaffen via YouBeDo.com. Je betaalt dezelfde prijs als in de winkel maar met het
verschil dat 10% van je aanschafprijs naar een doel naar keuze gaat. Wil je onze stichting steunen met je aanschaf? Kies dan via de
volgende link: https://www.youbedo.com/action/charities/view/706/stichting-baby-hope.htmlDank jullie wel!
Tot nu hebben we via deze weg een donatie van 34 euro mogen ontvangen! Op zo’n makkelijke manier!
GoedeDoelShop
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops! Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende
webshops (Bol.com, Zalando, Intertoys, Media Markt, V&D etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar Babyhope! Je shopt zo bij
dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost! Met de komende feestdagen in het
vooruitzicht, is het dus zeker de moeite waard om je online aankopen via de GoedeDoelShop te doen!
Sinds kort is de naam van de goededoelshop veranderd in www.doelshop.nl. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd die het
doneren nóg makkelijker maken. Je hoeft nu alleen nog maar de volgende link: www.babyhope.doelshop.nl in je browser in te
voeren en te beginnen met winkelen, je donatie wordt dan automatisch bijgeschreven!! Een account is dus niet per se meer nodig,
tenzij je je donaties terug wilt kunnen kijken. Via deze weg hebben we tot nu toe een donatie van 160 euro mogen ontvangen! Dat
is een mooie donatie op een makkelijke manier!
Nieuws van inzamelpunten.
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:
Gestarte inzamelpunten:
Heemstede – Sonja, Grootebroek – Marion, Deurne – Petra, Barneveld – Alice, Nuis – verloskundigen West, Delfzijl – Sylvia,
Zeewolde – Nieske, Hazerswoude Dorp – Charlotte, Leens – Nadia, Barendrecht – Annelies, Beuningen – Patricia, Rotterdam
Overschie – Doris, Maassluis – Amy, Dedemsvaart – Linda, Groenekan – Annalie, IJsselmuiden – Lysbert, Staphorst – Lisanne en
Almere – Marina. Het transport team is uitgebreid met Chloe Weel en mevrouw Schreuder.
Succes met inzamelen en ophalen!

Gestopte inzamelpunten:
Hilversum – Marloes, Oldenzaal – Magda, Lelystad – Eva, Almelo – Jolanda, Heerenveen – Janet, Hindeloopen – Anna, Tilburg –
Marjan, Jirnsum – Diana, Schipperskerk – Monique, Grootegast – Brenda, De Lier – Daniëlle, Capelle ad IJssel – Ans, Alphen ad Rijn
– Erna, Delft – Janneke, Eesveen – Coby, Baarlo – Petra, Assendelft – Tamara, Tegelen – Daisy.
Als transportvrijwilliger is Nynke Willemsen (rond Amsterdam) gestopt.
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest. Fijn dat jullie je tijd hebben ingezet.
Vrijwilligers gevraagd.
Voor een betere spreiding van de inzamelingspunten zijn wij op zoek naar vrijwilligers die kraammaterialen in ontvangst willen
nemen in of in de buurt van Almelo, Alphen aan de Rijn, Bergen of Schoorl, Beverwijk, Bladel, Breukelen, Capelle ad IJssel,
Castricum, Delft, Gemert, Grootegast, Heemstede, Hilversum, Hippolytushoef, Kerkrade, Leiderdorp, Lelystad, Lochem, Naarden,
Nijmegen, Oldenzaal, Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren, Sittard, Steenwijk, Tilburg, Weesp en Wijk bij Duurstede.

Een briefje bij de post.
Een tijdje terug alweer, kregen we van Marlene,
inzamelpunt in Rotterdam, de foto van dit briefje
toegestuurd. Per post had ze een pakketje gekregen met
restanten van een kraampakket, hoe leuk is het dat
mensen er toch zo veel moeite voor doen om hun spullen
een tweede bestemming te geven?!

Flyers.
De flyers zijn weer te bestellen. Wil je een nieuwe stapel in huis? En wil je ons helpen met de aanschaf en/of portokosten?
De kosten zijn: 500 flyers voor 4 euro. De verzendkosten komen daar nog bij: dit kan op verschillende manieren - via DHL komt er
dan €5,- of €5,75 bij, via Kiala €3,95 en via PostNL €6,50. De aanschaf en verspreiding van de flyers is een flinke kostenpost voor
Baby Hope dus alle hulp kunnen we daarbij gebruiken! Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org
Linkenpagina.
De linkenpagina is vernieuwd!! Met daarop de verschillende projecten die door ons bevoorraad worden, zorgverzekeraars,
zorgaanbieders en sponsors die ons een warm hart toe dragen. Daarnaast ook een lijst vol met interessante linkjes die ook allen op
hun eigen manier betrokken zijn bij Stichting Baby Hope. Neem dus gerust eens een kijkje op www.stichtingbabyhope.org. Staat
jouw website er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Beurs.
Kraammarkt in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, 29 oktober.
Zaterdag 29 oktober werd de allereerste najaars-kraammarkt gehouden in het
Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Ook onze stichting stond er met een stand.
Wendy Gerding (inzamelpunt Beilen) en Eefje Koster (inzamelpunt Diever) hebben
vele bezoekers bekend gemaakt met het doel van Baby Hope. De markt werd dit
keer niet zo druk bezocht als die in het voorjaar. Waarschijnlijk was dit te wijten
aan de eerste editie. Wij vonden het erg leuk om er weer bij te mogen zijn!

Donaties.
Gedoneerde kinderwagens van Joolz.
Enige tijd geleden kregen we bericht dat Joolz haar showmodellen kinderwagens
graag aan ons wilde doneren. Nu is dit wel een bruikbaar item voor onze projecten
maar we nemen dit soort goederen niet veel aan in verband met vervoer en
opslag in Nederland en het beperkte gebruik ervan in bepaalde landen waar onze
kraammaterialen naar toe gaan. Veelal worden de baby’s op de rug of buik
gedragen, dicht bij moeder. In totaal hebben we 13 exemplaren mogen ophalen in
Amsterdam en inmiddels zijn er een aantal wagens op transport naar Albanië en
Roemenië gegaan. In het depot in Ter Aar staan er nog wat dozen in afwachting
van vervoer richting Suriname. We proberen de wagens te laten plaatsen in
bijvoorbeeld meisjes tehuizen of opvang plekken, zodat er meerdere moeders en
baby’s profijt kunnen hebben van deze mooie donatie. In een volgende
nieuwsbrief hopen we een terugkoppeling te laten zien van de wagens in gebruik:
voor nu alleen de dozen in opslag!

Verloskoffers.
Zoals we in vorige nieuwsbrieven al schreven, zijn we al een tijdje bezig met het
verwezenlijken van een verloskoffer, mogelijk gemaakt door een geweldig mooie donatie
vanuit de kerkgemeenschap in Aarlanderveen. Het samenstellen van deze koffers is een
behoorlijke puzzel geweest, waar we behalve kwaliteit, ook écht bruikbare materialen wilde
leveren, die uiteraard aangevuld kunnen worden met de ingezamelde spullen zoals
navelklemmen, alcohol en handschoentjes.
Na het samenstellen van de uiteindelijk bestellijst, besloot de leverancier,
www.vosmedisch.nl, er nog een donatie bij te doen in de vorm van een mooie korting,
waardoor we uiteindelijk 4 koffers vol met goed bruikbare en duurzame instrumenten voor de
verloskamers in Malawi aan konden schaffen.
Op 29 november zijn in Strijen, tijdens de inpakochtend van het project in Malawi, de
kraamkoffers uitgereikt en meteen ingepakt voor verzending. Op de foto staat de vrouw van
Wil, Riet Winkelman, in het midden met aan haar rechterzijde de enthousiaste vrijwilliger ……
De koffers zijn nu op transport en we hopen in een latere nieuwsbrief nog een terugkoppeling
te geven van deze donatie.
2 Verloskoffers ontvangen van Duin&Dijk Verloskundigen Praktijk!
Na de plaatsing over onze spaaractie voor een verloskoffer op onze
facebookpagina kregen we een reactie van Maaike van der Sluijs,
verloskundige bij Duin en Dijk Verloskundigen Praktijk. Zij hadden
nog twee verloskoffers over (te klein..) en of wij die konden
gebruiken? Maaike ontving direct een reactie van maar liefst 2
bestuursleden dus ons enthousiasme was wel duidelijk ;-)
Maandag 21 november heeft Sandra 2 verloskoffers op mogen halen
bij Duin en Dijk Verloskundigen Praktijk op de spreekuurlocatie in
Warmenhuizen. Deze koffers zullen ingezet gaan worden zodra het
bedrag voor de inhoud bij elkaar gespaard is.
Voor 1 van de koffers is dat al gebeurd: deze gaat naar Zambia naar
het project van Willy van Dijk!
Voor de inhoud van de 2e koffer wordt nog druk gespaard.
Wij zijn heel blij dat wij deze 2 mooie koffers mochten ontvangen
van Maaike en haar team! We hopen dat we over een poosje foto's
kunnen laten zien als ze gebruikt gaan worden.
Wilt u ons helpen om ook de andere verloskoffer te kunnen vullen?
Dit kan door uw bijdrage op NL54 INGB 0009 5999 14 ten name van Stichting Baby Hope te
Nieuwkoop.
Wilt u in de omschrijving dan "verloskoffer" vermelden?
Vinyl handschoentjes van 2wins.
Van een groothandel in disposable producten, kregen we afgelopen maand de vraag of we interesse
hadden in een pallet vinyl handschoenen. Uiteraard konden we dit aanbod niet aan ons voorbij laten
gaan en heeft Jos Hermans van Stichting Blauw deze mooie donatie in ontvangst genomen voor het
ziekenhuis in Polen, waar deze handschoenen bijzonder welkom zijn.

Dorien Groen sponsort Baby Hope al vele jaren!
Dorien, werkzaam bij Kraamcentrum Assen, is al vele jaren een sponsor van onze stichting. Eerst
sponsorde zij via haar webwinkel “Bus vol Brocante” maar nadat de kosten voor een webpagina te
hoog werden is zij daar mee gestopt.
De handgemaakte spulletjes worden nu via vriendin Jolanda die vrijwilliger is bij “Jouw
Winkelkraam” in Assen verkocht onder de naam “De Haak-Naald”. “Jouw Winkelkraam” is een
concept dat inmiddels al in een aantal steden te vinden is. Binnen een winkelpand heeft een ieder
zijn/haar eigen kast waarin men zelf het winkelaanbod bepaalt. Niet helemaal gratis: je deelt met
elkaar de huur.
Dorien verkoop hier haar spulletjes en de opbrengst wordt verdeeld tussen Fiets voor een Huis en
onze stichting. Aan de donaties te zien die we mogen ontvangen is dit concept een succes. Mocht
u in de buurt van Assen zijn: ga dan zeker eens langs bij “Jouw Winkelkraam”. Overigens…ook
knutselmateriaal mag ingeleverd worden bij Dorien!

Projecten.
Mooi en goed werk in Suriname.
Het is al enige tijd geleden maar we willen jullie onderstaand bericht niet onthouden. Baby Hope heeft al enkele jaren goed
contact met Kees en Annet van Londen uit Leusden die jaarlijkse enige maanden in Suriname verblijven om daar heel goed werk te
doen. Annet, als lactatiekundige in Nederland inmiddels gestopt met werken, heeft in de afgelopen jaren zichzelf hard gemaakt
voor het opzetten van goede protocollen aangaande borstvoeding in het Diakonessenhuis. Dat dit een lang lopend project is waar
veel aandacht voor nodig blijft, zal duidelijk zijn. Voordat alle
medewerkers goed zijn opgeleid en begeleid kunnen worden op
een acceptabel niveau, gaat er flink wat tijd voorbij. Maar het
levert ook veel op.
Dankzij inspanningen van Kees en Annet is er vanuit Nederland
een prachtige nieuwe elektrische borstkolfpomp gedoneerd door
diverse partijen. En tijdens de borstvoedingstrainingen begin van
dit jaar, is deze pomp overgedragen (in bijzijn van Kees en Annet)
aan het ziekenhuis. Er worden in het Diakonessenhuis veel
kinderen geboren: in 2015 waren dat 1900 baby’s. Inmiddels is
het borstvoedingsbeleid aangescherpt: kunstvoeding wordt niet
meer gepropageerd en gestimuleerd. En de verpleegkundigen
doen er alles aan om de pasgeborene zo snel mogelijk bij de
moeder gelegd worden, zodat deze kunnen wennen aan de borst
en dat de moeder kan wennen aan het kind. Allemaal ter
bevordering van het op gang laten komen van borstvoeding. Het
ziekenhuis werkt hiermee samen met de Stichting ter bevordering van Borstvoeding in Suriname (Stibosu).
Via Kees en Annet gaan veel ingezamelde Baby Hope goederen naar Suriname. Waar ze altijd heel blij mee zijn, als de voorraad
weer aangevuld kan worden. Daarnaast haalt Kees een paar keer per jaar de borstvoedingsgerelateerde producten op in Ter Aar:
o.a. zoogkompressen en kolfapparaten en onderdelen daarvan. Dit alles wordt zeer zorgvuldig bekeken, schoongemaakt en
ingepakt voor verzending. Een hele klus maar zolang de resultaten ernaar zijn en het mogelijk is om de goederen te versturen,
gaan ze er mee door.
Stichting Malawi schools and hospitals in Uden.
Begin oktober is Wil Winkelman van Stichting Malawi op
het depot in Uden langs geweest. Het depot in Uden was
in een rap tempo vol gelopen met ingezamelde
e
materialen, welke Wil goed kan gebruiken voor hun 37
zending naar het zuidoostelijke Afrikaanse land. Een vol
vrachtwagentjes en een volledig leeg depot achter
latend, dus vol goede moed werken we verder om de
lege vloer weer gevuld te krijgen!!

Interview.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Sylvia, 33 jaar en woon in Delfzijl (provincie Groningen)
Hoe ziet je gezin er uit?
Ik heb een partner Adriaan en 2 zoons Dani & Mees (van 8 en 1,5 jaar)
Wat voor werk doe je?
Ik heb geen betaalde baan maar studeer voor Kindercoach en daarnaast doe ik ook
vrijwilligerswerk voor Melkpunt.
Hobby’s:
Ik hou van lezen over alles wat met zwangerschap & hechting & borstvoeding te maken heeft.
Ook ben ik dol op de natuur, ga graag wandelen en hou van muziek.
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope?
Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen: 17 aug.

Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen?
Alleen dat er vooral enthousiasme is. Mensen vinden het fijn dat hun kraammaterialen naar een mooi doel gaan ipv dat het op
zolder blijft staan. Ik probeer nu vooral wat bekendheid te krijgen. Het heeft al in de lokale krant/website gestaan en dat vond ik
erg leuk om te zien!
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom?
Johnny Depp, maar dan wel verkleed als Jack Sparrow. Haha ik hou wel van een beetje maf :)

Wil jij ook in deze interview rubriek? Laat het ons weten!
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in maart 2017. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand maart.

