Kraamzorg voor Afrika
‘Moeders en baby’s meer kansen geven’

Ans Kuipers werkte jarenlang in een verloskundigenpraktijk. Daar zag ze hoe
goed aanstaande moeders begeleid worden. Dat is elders op de wereld wel
anders. Daarom besloot Ans materialen in te zamelen voor Stichting Baby Hope
die zich inzet voor kraamprojecten in Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en OostEuropese landen.

door Piet van de Watering
CAPELLE>
,,Met minimale middelen kunnen we heel goed werk doen’’, valt Ans meteen met de deur in
huis. ,,Hier krijg je via de zorgverzekeraar een kraampakket, vol met watten, verbanden en
luiertape. Heel prettig natuurlijk, maar sommige vrouwen hebben deze spullen helemaal niet
nodig. Bijvoorbeeld omdat de baby in het ziekenhuis geboren wordt of omdat er spullen van
het pakket niet gebruikt worden. Mijn oproep aan iedereen is dan ook: Gooi uw ongebruikte
kraammaterialen vooral niet weg. Je kunt er levens van baby’s en kraamvrouwen mee
redden! Stichting Baby Hope zamelt de overgebleven kraammaterialen in en transporteert ze
naar de plaatsen waar ze hard nodig zijn. Op die manier zorgen we voor meer hygiëne tijdens
de bevallingen, zodat zowel de vrouwen als hun pasgeboren baby’s meer kansen hebben.
Spullen die we heel goed kunnen gebruiken zijn navelklemmetjes, verbandwatten,
desinfecterende zeep, latex handschoentjes, plastic schorten, gaasjes, kraam-, maand- en
inlegverbanden, celstof matjes, onderleggers en matrasbeschermers, flesjes alcohol, rolletjes
luiertape en stretch gaasbroekjes. Daarnaast neem ik ook urinekatheters, spuiten en naalden
en slijmuitzuigapparaatjes in ontvangst als ze nog in de onaangebroken steriele verpakking
zitten.’’
Stichting Baby Hope is in 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket
niet wilde weggooien. Daarna is het snel gegaan. Er is nu een netwerk van 120
inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee worden veertien kraamprojecten in elf
landen ondersteund. Ans Kuipers is voor de stichting actief in Capelle. ,,Ik heb al heel wat
spullen in ontvangst mogen nemen, maar zou graag zien dat meer mensen mij weten te
vinden. Ik heb daarom posters opgehangen in de praktijken van de verloskundigen en flyers
uitgedeeld. Ik ben ook van plan het consultatiebureau te benaderen. Het is zo jammer als
mensen de kraamspullen weggooien, omdat ze niet weten wat ze er nog mee moeten doen.
Ergens anders kunnen ze zo goed van pas komen en daar wil ik me graag voor inzetten.’’ U
kunt uw materialen inleveren bij Ans Kuipers na een telefonische afspraak via 010-451.61.30.
U kunt u ook een kijkje nemen op de website: www.stichtingbabyhope.org.

