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Tweede bestemming voor kraamartikelen
Kraamverbanden, steriele
navelklemmen, luiertape en
alcohol. Stichting Baby Hope
weet er wel raad mee. Met
het inzamelen van ongebruikte kraampakketten hoopt
de stichting de zuigelingensterfte in derde wereldlanden
terug te brengen. Petra van
Oorschot richtte het eerste
inzamelpunt voor de regio
Uden en Veghel op.

Stichting Baby Hope is medio
2003 opgericht door een moeder
die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby
Hope is inmiddels uitgegroeid
tot een netwerk van 200 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt
de stichting maar liefst veertien
kraamprojecten in elf landen in
Afrika, Zuid-Amerika, Azië en
Oost-Europa.
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Volgens Petra is het zonde dat
veel kraampakketten ergens op
zolder staan te verpieteren.
“In veel gezinnen met jonge
kinderen staat de doos van de
ziektekostenverzekering nog in
de kast gevuld met de restanten
van het kraampakket. Veel mensen bevallen in het ziekenhuis en
gebruiken het pakket maar ten
dele. Ook bij een thuisbevalling
zijn niet altijd alle materialen
nodig.
Ook producten waarvan de
houdbaarheidsdatum is verstreken zijn nog prima te gebruiken.
Je kunt denken aan spullen als:
kraam-, maand- en inlegverbanden, verbandwatten, gaas-

Bevallingen in Nederland vinden plaats onder strenge hygiënische omstandigheden. In
landen als Benin, Kameroen en
Roemenie zijn die voorzieningen niet altijd vanzelfsprekend.
Dit heeft een hoge babysterfte
tot gevolg. Stichting Baby Hope
probeert daar verandering in
aan te brengen. Ongebruikte
kraampakketten kunnen vanaf
nu worden ingeleverd bij Petra
van Oorschot uit Uden.
Petra vertelt: “Bij de geboorte
van Lucas ontving ik een mooi

Petra hoopt dat deze kraamartikelen het leven van baby’s kunnen redden.
kraampakket. Omdat ik in het
ziekenhuis ben bevallen, heb ik
het pakket niet gebruikt. Er zat
een begeleidende brief bij van
Stichting Baby Hope. Het idee
om vrijwilligerswerk te doen,
speelde al langer door mijn

hoofd. Stichting Baby Hope
heeft door het gehele land inzamelingspunten waarbij mensen
hun ongebruikte kraampakketten kunnen inleveren. Toen ik
op de site keek, zag ik dat Brabant slecht vertegenwoordigd

Uw (klein)kindje als Baby van de Maand? Dat kan! Mail de
contactgegevens en een foto naar info@peelenmaasuitgevers.
nl De Baby van de Maand ontvangt een pakket met daarin
onder meer een waardebon van Babysales. Van Rabobank
Uden Veghel ontvangt de Baby van de Maand een Rabo
RegenBoog Rekening met inleg, een Ikke-Geboortepakket
en een kado van madelief.

Babykamers
Autostoelen
Badartikelen
Kinderstoelen
Juniorkamers

Kinderwagens
Verzorging
Speelgoed
Babyphones
Buggy’s

Energielaan 17
5405 AD Uden
Telefoon 0413-378 798
babysales@home.nl

is. Om nog maar niet te spreken
van onze regio. De dichtstbijzijnde inzamelingspunten bleken
in Gemert en Eindhoven te zitten. Toen er een oproep bij stond
voor de regio Uden/Veghel heb
ik niet lang getwijfeld.”

jes, celstof matjes, onderleggers,
matrasbeschermers, zeep en
handschoenen. Onze zoon is
onder perfecte omstandigheden
bevallen.
Als je zo’n klein hummeltje ziet,
word je je bewust van de kwetsbaarheid van een baby. Om de
bekendheid van de stichting te
vergroten, ga ik de komende periode intensief flyeren bij verloskundigepraktijken, huisartsen en
in de buurt.”

Informatie:
Ongebruikte kraamartikelen kunt u inleveren
bij Petra van Oorschot.
Contact: Petra-babyhope@hotmail.com. Voor
meer informatie over de
stichting: www.stichtingbabyhope.org. Ook is het
mogelijk om giften te doneren. Dat kan op rekeningnummer 9599914.

Baby van de maand

Joep

Joep van den Broek
Geboren: 29 oktober 2010
Gewicht: 3265 gram
Lengte: 51 centimeter
Woonplaats: Volkel

Linda Borghouts en Gijs van den Broek werden
in oktober de trotse ouders van Joep. In Ziekenhuis Bernhoven in Oss zag hij het eerste levenslicht. Moeder Linda is erg trots op haar kleine
mannetje: “We genieten volop van hem. Het is
namelijk ons eerste kindje. Hij is wel erg druk.
Boven zijn wieg hangt een muziekmobiel. Die
trekt hij constant naar beneden. Ook als hij zijn
flesje krijgt, begint hij hevig met zijn hoofdje te
schudden. Wat dat betreft is hij een beetje ongeduldig.” Op de zwangerschap kijkt Linda met
tevredenheid terug. Ze heeft er echt van genoten. Maar ook in dat vroege stadium bleek Joep

al een behoorlijk actieve baby. Linda hierover:
“Ik ben bang dat hij ons temperament over
heeft genomen. Hij was zo actief dat hij met
het schoppen mijn ribben heeft gebroken. Dat
belooft dus nog wat. Gelukkig is hij ook heel
lief. Opa’s, oma’s, tantes en ooms komen hem
regelmatig opzoeken. Zij zijn apetrots.” Of Joep
er in de toekomst nog een broer of zus bij
krijgt, weet moeder Linda wel: “Ik moet er
voorlopig nog niet aan denken. Maar de plannen zijn er wel hoor. We laten onze Joep niet
alleen zitten. We zouden het erg leuk vinden als
hij over een paar jaar gezelschap krijgt.”

Hoera, een baby op komst!
* Baby- & kindermeubels

Wat een bijzonder gevoel, dat kleintje veilig in uw buik. U kunt niet wachten tot
u de kleine in uw armen kunt sluiten. Rabobank Uden Veghel viert deze periode
graag met u mee. Win € 150,00 door de geboortedatum van uw kind te raden en
laat straks iedereen weten dat uw baby geboren is met een geboortebord van
Rabo Rups Ikke!

* Beddengoed & verzorging
* Decoratie & aankleding
* Behang & stoffen
* Speelgoed & (kraam)cadeaus
* Verzorgingstassen
* Lifestyle accessoires

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op: www.rabobankudenveghel.nl

* Baby- & kinderkleding
maat 50 t/m 152

Het is tijd voor de Rabobank.

(oa Vingino, Retour, Guess, Beebielove, Lot & Binc)
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Email | ma-delief@live.nl

NIEUW bezoek nu ook onze webshop:

www.ma-delief.nl

www.rabobankudenveghel.nl

