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Nieuwsbrief nr. 32 – zomer 2012
De nieuwsbrief staat weer boordevol informatie en verhalen van de projecten met veel mooie
foto’s. We zijn een aantal samenwerkingsverbanden aan gegaan en er zijn veel donaties
geweest zowel financieel als materieel.
PERSOONLIJKE DONATIES
Marie werd op 30 september 2011 geboren. Ter ere van hun dochters geboorte gaven
Marloes Klein en Govert-Jan de Vrieze een kraamfeest. Zij wilden graag donaties ontvangen
voor Stichting Baby Hope. Er werd een mooi bedrag opgehaald dat gedoneerd is aan Aktie
Benin.
Het kraamfeest van de zoon van de familie Eisses bracht het mooie bedrag van 500 euro op.
Op kerstavond 2011 heeft de kerk in de gemeente Dinteloord/Steenbergen een collecte
gehouden bestemd voor Baby Hope. Er is een bedrag van 315,95 euro opgehaald.
Sieni Verhagen, ons inzamelpunt in Dinteloord, heeft aangegeven dat de opbrengst van de
collecte voor Ghana bestemd is. Inmiddels is Sieni gestopt als inzamelpunt door
gezondheidsproblemen – de donatie is inmiddels besteed in Ghana zoals jullie hieronder
kunnen lezen.
Angelika Angere heeft voor haar verjaardag geen persoonlijke cadeaus gevraagd maar een
donatie voor Stichting Baby Hope. De opbrengst zal besteed worden aan het project Hope
Alive Uganda.
SPONSORS
De zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid verstuurt sinds oktober 2011 onze flyer in hun
kraampakket. Tevens sturen zij een enquête mee waarin de aanstaande ouders wordt
gevraagd wat ze met hun kraampakket gedaan hebben.
Pyjamaatjes.nl - een winkel gespecialiseerd in baby- en kinderpyjama’s en slaapartikelen steunt onze stichting door 10% van de winst te doneren aan de projecten die wij
ondersteunen in Suriname en Birma.
U kunt meer lezen op: http://www.pyjamaatjes.nl/c-1462290/stichting-baby-hope/

DONATIE BABY HOPE IN ADAWSO KRAAMKLINIEK GHANA
Een paar jaar geleden bezocht Marieke van de Weele samen met haar man Ghana. Zij
kwamen toen ook in Adawso terecht, een dorp waar tweemaal per week een grote markt
wordt gehouden. Op deze markt komen duizenden mensen uit de wijde omgeving af, zowel
om te verkopen als te kopen. In dit dorp staat een kliniek, gebouwd met hulp van de Holland
Ghana Foundation en daarbij hoort een prima en zeer belangrijke kraamkliniek.

Een blik op de markt

Al enkele jaren levert Baby Hope containers vol met spullen voor de kraamkliniek.
Kort geleden werd ik door Marieke gebeld met de mededeling dat ze een financiële donatie
wilde doen en of ik iets kon bedenken, welnu dat kan in Ghana altijd!
Nu is op verzoek van Marieke bekeken welke hulp op dit moment nodig en belangrijk zou
zijn.

De kraamkliniek in Adawso

De kraamkliniek is al jaren aangesloten op elektriciteit, maar….de stroom valt heel vaak uit.
Dat is zowel overdag als ‘s nachts een groot probleem. In de nachtelijke uren lijkt dat logisch,
het is heel erg donker en je kunt mensen niet helpen, terwijl baby’s geen rekening houden
met dat soort problemen. Maar ook overdag is het een probleem omdat medicijnen koel
bewaard moeten worden en bij langdurige uitval erg te lijden hebben. Tenslotte lopen de
temperaturen dagelijks op tot de normale 35/40 graden en soms nog meer !
Er was daarom al jaren een grote behoefte aan een generator om dit probleem op te vangen.
Een antwoord op de vraag van Baby Hope was dan ook snel gevonden.
Met deze hulp is een generator aangeschaft en daarmee is opnieuw een belangrijke stap
gezet in het veiliger helpen bij bevallingen op alle momenten van de dag, met of zonder
stroom.
Ook blijven medicijnen veiliger met deze prachtige aanwinst.
Bedankt, Marieke, bedankt Baby Hope voor dit mooie en praktische geschenk !!!!

De generator met trotse medewerkers

Namens de Holland Ghana Foundation,
Henk Bakker, secretaris

KUNSTKINDJE
Diana Peters is inzamelpunt geworden in Ommen. Zij
heeft een eigen webwinkel www.kunstkindje.nl. Iedereen
die een product in haar winkel koopt krijgt tevens een
mooie flyer met daarop de oproep om zijn overgebleven
kraammaterialen bij ons in te leveren.

BIG BELLIES
Zwangerschapskleding inleveren bij Big Bellies:
Opbrengst voor Baby Hope!!
Heb je zelf nog zwangerschapskleding liggen die nog goed genoeg is voor een volgende
aanstaande moeder? Zo kort gedragen en te mooi om weg te doen? Maar ja, op een bepaald
moment draag je ze niet meer! Geef ze een nieuw leven via Silvia Schakel! Zij is naast
inzamelpunt in Houten, ook degene bij wie je deze kleding kunt inleveren. Zij verkoopt ze
voor je via haar website www.bigbellies.nl en met de volledige opbrengst daarvan
ondersteunt ze een aantal goede doelen, waaronder ook Baby Hope! Lees maar mee:
Silvia (zelf moeder van 3 kinderen): “Vorig jaar steunde ik met Big Bellies twee ‘grotere’ goede doelen. Maar steeds meer zei mijn gevoel dat ik als persoon, wat in mijn geval ook
automatisch zakelijk betekent, liever kleinschalige goede doelen wil steunen. Waar mensen
zich geheel belangeloos inzetten en die afhankelijk zijn van sponsors en donaties.
Waarbij het gedoneerde geld voor het leeuwendeel terecht komt bij diegenen waarvoor het
goede doel is opgericht.
Ik ben trots op het feit dat ik 5 mooie stichtingen heb gevonden, waar ik me met jullie graag
voor wil inzetten! Zij richten zich ieder op hun eigen unieke manier op kinderen, moeders
en/of duurzaamheid. Ik krijg veel energie en voldoening uit de samenwerking met deze
goede doelen. Big Bellies heeft geen winstoogmerk. Mijn winst is duurzaam ondernemen en
tevreden moeders en aanstaande moeders!”
We zijn eind vorig jaar in overleg gegaan met Silva om te zien of het mogelijk is om de
toevoer van kleding te bevorderen. Hoe meer kleding er wordt ingeleverd, hoe hoger de
opbrengst voor Baby Hope! Dus bij deze een oproep om eens te bekijken of je nog
zwangerschapskleding in je eigen of directe omgeving hebt liggen (bij vriendinnen, familie

etc). Daarnaast zul je als inzamelpunt ook wel eens zwangerschapskleding aangereikt
krijgen. Je kunt deze opsparen en opsturen naar Houten. Het is mogelijk om de
verzendkosten vergoed te krijgen (uit de opbrengst van de verkopen) maar dit gaat ten koste
van de opbrengst voor Baby Hope. Dus als je ons op die manier (extra) zou willen
ondersteunen, zou dat geweldig zijn! De verzendkosten kun je opvoeren als gift bij de
belastingdienst omdat we een ANBI-toekenning hebben.
Het is/blijft ook mogelijk om de positiekleding in te leveren bij de ophaalrondes.
Dan zorgen wij dat het via de depots alsnog wordt ingeleverd bij Silvia.
We zullen op de website vermelden dat de ingeleverde zwangerschapskleding een tweede
kans krijgen via Silvia of anders rechtstreeks naar onze projecten gaan.
Het is niet de bedoeling dat je naast inzamelpunt van Baby Hope, ook een inleverpunt van
kleding gaat worden! Dit gaat de doelstelling van Baby Hope voorbij. Maar mocht je kleding
hebben (of mensen weten die hun zwangerschapskleding kwijt willen) en je wilt ze een
tweede kans geven, dan kun je aan Big Bellies van Silvia denken. En mocht je kwalitatief
goede tweedehands positiekleding zoeken, dan bevelen wij Big Bellies van harte aan!
BEURZEN
In november 2011 werd er een kraambeurs in Lansingerland georganiseerd. Een taart met
daarop een eetbare baby is geveild en de opbrengst van 55 euro is gedoneerd aan onze
Stichting. Tevens heeft de organisatie onze flyer uitgedeeld.
In november 2011 werd tevens een gezinsbeurs in Wamel georganiseerd. Onze flyers
werden uitgedeeld in hun goodiebag.
Eind november 2011 werd er in Kasteel Assumburg in Heemskerk een winterfair gehouden.
Het was een hele zonnige dag en veel mensen namen dan ook de moeite om het kasteel en
de tuinen te komen bekijken. Bestuursleden Liesbeth en Sandra stonden er met een kraam.
Veel puzzels en knuffels hebben we kunnen verkopen en veel mensen op de hoogte
gebracht van het bestaan van Babyhope!
In april dit jaar stond Brenda van den Akker op de zwangeren- en babybeurs te Niekerk. De
animo was groot en ze heeft een aantal puzzels verkocht.

Het standje op de beurs in Niekerk

21 april werd er een kraambeurs georganiseerd door Judith Oude Munnink in Etten-Leur.
Helaas konden we er niet bij aanwezig zijn met een stand maar de bezoekers hebben onze
flyer meegekregen.

ANNA DROP VERTELT (inzamelpunt in Hindeloopen):
Sinds 2003 ga ik regelmatig naar Gambia. Inmiddels vragen veel mensen mij waarom
iedere keer naar Gambia?
Vanwege mijn werk ga ik in de wintermaanden op vakantie. Ik heb een B&B en in de
zomermaanden is het druk en verdien ik mijn centjes. Ik houd niet van kou en wintersport
is aan mij niet besteed dus ga ik naar de warmte. Gambia is 6 uur vliegen en ik heb
het er iedere keer erg naar mijn zin. Zo naar mijn zin dat ik er in de toekomst zou
willen gaan wonen...Dus voor wie het leuk lijkt een Bed and breakfast te runnen...Mijn
zaak is te koop! Zodoende had ik de afgelopen winter besloten om drie maanden naar
Gambia te gaan en eens te "proeven" hoe dat zou zijn, een langere tijd in Gambia. Nou beste
mensen het smaakt naar meer. Ik had net als voorgaande jaren ook nu brillen verzameld
en die breng ik dan naar een kliniek. De bevolking van Gambia is erg arm en alle
beetjes helpen. Dit jaar had ik een huisje gehuurd en de compound waar ik verbleef
was dichtbij The Holland Foundation. Dit is een compound waar een school en een
geboortekliniek is. Voor belangstellenden; www.thefutureinourhands.nl Bij toeval waren de
oprichters aanwezig, Didy en Jan Steenhuis. We hadden een leuk gesprek , ik kreeg een
lekker bakkie Nederlandse koffie en een rondleiding.
De kliniek ziet er verzorgd uit en ik bood aan dat ik tijdens mijn verblijf wel eens
wilde helpen schoonmaken en kasten opruimen. Daar was behoefte aan. Leuk om een kast
met kraamspullen te vinden die afkomstig was van Stichting Baby Hope en via de containers
van Bennie Ahlers (die ook een stichting heeft om de mensen in Gambia te helpen)
in de kliniek terecht waren gekomen. Er wordt zorgvuldig met het materiaal omgegaan
en de waardering is groot. Nederlanders hebben een goede naam in Gambia mede door
dat vele Nederlanders een helpende hand toesteken. Verder ben ik actief geweest voor
Animal Care Association The Gambia en uit privé middelen wat mensen geholpen. Het
geeft veel voldoening en ik realiseer me iedere keer als ik daar ben hoe rijk wij
zijn. Omdat ik voor mijn vertrek goederen (o.a. kinderkleding) naar Gambia wilde versturen
kwam ik via startpagina Gambia bij Bennie Ahlers uit en op zijn website ontdekte ik Stichting
Baby Hope, bij welke ik me sinds vorig jaar aangemeld heb om inzamelpunt te zijn.
Mooi om te zien dat op deze manier de dingen samen komen.
NIEUWS UIT GAMBIA
De zending kraammateriaal is goed aangekomen in Jaboro. Alle dozen staan nu in de
opslag van het Narang Health Centre. Ze zijn in goede staat aangekomen. Het ziekenhuis
kan de komen tijd weer vooruit met al het materiaal en de baby’s en moeders krijgen hierdoor
een hygiënische bevalling en kraamtijd. Ineke de Rijk, voorzitter van St. Care foundation the
Gambia bedankt ons namens de moeders heel hartelijk voor al het materiaal.
NIEUWS UIT TANZANIA
Van Rik Schaafstal van STUFA kregen wij dit bericht:
We hebben jullie schenking van 750.00 Euro goed besteed door verbandkarretjes te
kopen en deze vol te stoppen met allerlei materiaal die gebruikt kunnen worden in
een kleine kraamkliniek geleidt door 2 nonnen.

NIEUWS UIT POLEN
Stichting Blauw uit Limburg heeft een aantal dozen kraammateriaal naar de afdeling
verloskunde van het ziekenhuis in Usztryki Dolne gebracht. Ze zijn er erg blij mee.

ORANJE CZ-DOZEN
Petra van Oorschot (inzamelpunt in Uden) werkt bij luchtvaartmaatschappij Martinair. Zij is in
contact gekomen met Esther Haaisma van Stichting Hope Alive Uganda. De kraamkliniek die
in 2011 in Kisozi, Uganda geopend is, kan veel van onze kraammaterialen gebruiken. Deze
zullen uit het depot in Nijmegen komen. Petra heeft nu via haar werkgever in het kader van
'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' kunnen regelen dat deze goederen kosteloos
vervoerd mogen worden naar Entebbe in Uganda.
Helaas zijn de vuilniszakken waarin de materialen in het depot opgeslagen liggen niet
geschikt voor luchtvracht vervoer. De CZ kraamdozen waarin veel van de materialen worden
ingeleverd, zijn echter wel een uitkomst om de pallet op te bouwen.
Daarom deze oproep: Een vriendelijk verzoek om de oranje CZ dozen apart te houden. De
labels die op de doos zitten niet verwijderen omdat dit ten koste gaat van de sterkte. Er zal
op korte termijn een ophaalronde gepland worden zodat de dozen dan ook meegenomen
kunnen worden. Dit betreft dus alleen de inzamelpunten die bij het depot in Nijmegen horen.
Hopelijk kunnen we er in onze regio heel wat verzamelen - Op 1 pallet luchtvracht kunnen
namelijk al zo'n 250 dozen !!!
DONATIE GOEDEREN
Masja van der Werfe van de Stichting Kinderopvang Beek-Ubbergen had een aantal
kinderbedjes in de aanbieding. Deze zijn gedoneerd aan Hulp aan Gambia.
De Groene Kruis Winkel in Sneek heeft 6 kolfapparaten aan onze Stichting gedoneerd.
Deze zijn naar het project van Bennie Ahlers in Gambia verscheept.
Duizenden verbandmiddelen, rekverbanden, gaasje en EHBO-pakketten zijn gedoneerd door
Van Bergen Sports uit Mijdrecht (via Petra Groeneveld, inzamelpunt in Mijdrecht). Deze
materialen zijn verdeeld over de projecten van Dorcas en Gain.
Via Saskia Tieken van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam hebben we een autoclaaf
(sterilisator) plus diverse kraammaterialen en gynaecologische materialen ontvangen. Deze
materialen zijn naar Tanzania gegaan via de STUFA

MATERIALEN VOOR SENEGAL
Begin januari 2012 heeft er in De Schagen op Zondag een heel groot artikel gestaan over
Yvonne Bergman, ons inzamelpunt in Schagen.
Zij zamelt kraammaterialen in voor Senegal. Zo’n 3x per jaar reist zij daarheen en neemt dan
zoveel mogelijk spullen mee om daar uit te delen.

Inmiddels lopen de kosten voor al die kilo’s extra bagage flink op en ook de reeds
ingezamelde materialen stapelen flink op bij Yvonne in huis.
Yvonne is nu aan het bekijken of containervervoer richting Senegal mogelijk is. Verloskundig
Centrum Noord-Holland-Noord ondersteunt haar bij de inzameling door een financiële
bijdrage te vragen aan iedereen die flyers in de praktijk neer wil leggen. Ook een oproep in
het zondagskrantje heeft een aardige bijdrage opgeleverd.
Meer informatie over Yvonne is te vinden op onze website onder het kopje “projecten Afrika”.
Wil je Yvonne ook helpen? Een bijdrage kan overgemaakt worden op de girorekening van
Baby Hope onder vermelding van “Yvonne, Senegal”.
ST. FRANCISCUS KRAAMKLINIEK IN ETHIOPIE
In november 2011 maakte ik (Sylvia Verduin) een humanitaire reis met een groep
parochianen uit Castricum en hun pastoor Kaleab uit Ethiopië. Wij bezochten o.a. de
sloppenwijk waar de kindertjes naar school kunnen met een lunchpakket dankzij de projecten
die door deze groep mensen gesteund worden. Ook bezochten wij de St.Franciscus
kraamkliniek waar ik als kraamverzorgster natuurlijk in geïnteresseerd was. Tijdens een
rondleiding vertelde de verloskundige hoe er daar gewerkt werd en liet ze me de kliniek en de
materialen zien.
Het is een kleine kliniek waar de vrouwen drie keer tijdens hun zwangerschap heen gaan.
De laatste keer om te bevallen. Na 8 uur
moeten ze naar huis om na 2 dagen nog
eens terug te komen voor een TBC
vaccinatie voor de baby. Ze komen lopend
en de kosten voor de bevalling zijn 15 € ,
gelijk aan een maand huur voor deze
mensen! Er is ook een grotere kliniek met
een gynaecoloog en een operatiekamer
maar die is verderop en daar kost een
bevalling 65 €. In deze kliniek is één
verloskundige en een assistente. Als er
twee vrouwen tegelijk gaan bevallen liggen
die naast elkaar op de verloskamer en
hebben ze dus handen tekort. Die nacht dat
ik er was zijn er 3 vrouwen bevallen!
Ze bevallen op een onderzoeksbank met een bruin hospitaallinnen zeil erop zoals wij die van
vroeger kennen. Ik heb daar geen lakens, celstof matjes, gaasjes of watten gezien. Wel
handschoenen. Ze gebruiken katoenen wasbare kraamverbanden en nog de echte
veterbandjes om de navelstreng af te binden. Dat laatste zorgt trouwens dat de
navelstrengstomp sneller indroogt en is
vriendelijker voor de baby. Ik had een
handbagagekoffertje bij me met kraampakketten
en heb uitgelegd hoe ze dat konden gebruiken.
Ik beloofde ze te kijken wat ik voor ze kon doen
in Nederland om kraampakketten daarheen te
krijgen en nam het adres mee. Thuisgekomen
nam ik contact op met Stichting Baby Hope en
hoorde dat het wel mogelijk was maar dat ik het
zelf moest inpakken en verzenden. Daar zat ik
met mijn belofte! Hoe nu verder te gaan? Ik
kwam erachter dat Michel Zomerdijk, een
achterneef, bij Agility Internationaal werkt. Dit

bedrijf vervoerd zelf ook al als gratis extra diensten structureel goederen naar ontwikkelingslanden. Hij kon voor mij éénmalig regelen bij zijn baas dat er 100 kub van 100 kg naar
Ethiopië gestuurd kon worden.
Het was een hele uitzoekerij met formulieren, inklaringsrechten, waardebepaling, wie staat er
borg, een naam van een zuster die het op ging halen in Ethiopië, hoeveel kraampakketten
gaan er in 100 kub en wordt het niet te zwaar, hoe gaan we het verpakken, welk depot,
wanneer inpakken, wanneer kan de vrachtwagen komen om het op te halen? Ik wist niet wat
er allemaal bij kwam kijken en hoe het er in de exportwereld aan toe gaat. Michel heeft veel
geregeld, veel geduld gehad en mij veel geleerd. Het inpakken heb ik samen met Jolanda
Burgers gedaan in het depot bij Nijmegen op 20 januari. Ik keek mijn ogen uit wat daar
allemaal staat en wat Jolanda allemaal doet! Het exportbedrijf haalde het de volgende dag bij
Jolanda op en op 31 januari, ging het eerst naar België waar een staking was en waar de
zending vertraging opliep. Uiteindelijk was het 22 februari in Ethiopie waar Zr. Klara het niet
zonder betalen meekreeg. Dus liet ze het staan. Er was al voor betaald en na veel uitzoekerij
kon ze het eindelijk ophalen. Via pastoor Kaleab heb ik gehoord dat ze er erg blij mee zijn.
Met dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.
FLYERS
In nieuwsbrief 32 deden we een oproep aan de inzamelpunten. We wilden weten of er
interesse was om gezamenlijk flyers af te laten drukken. Hoe meer flyers er gedrukt werden,
hoe goedkoper het werd. Er hebben maar liefst 50 inzamelpunten meegedaan aan de actie
meegedaan en we hebben maar liefst 50.000 flyers af laten drukken! Bonny van B.O.N.Y.design heeft de flyer aangepast met het ANBI-logo erop, Edwin
Hakoff van Creagrafica heeft de flyers voor ons laten drukken tegen
inkoopsprijs, via het bedrijf van medebestuurslid Sandra haar man is
ons de BTW die in de factuur verwerkt was weggeschonken
en...medebestuurslid Mathilde heeft alle flyers in pakketjes van 500
geteld en gezorgd dat ze naar alle inzamelpunten verstuurd werden
via DHL. Alleen op deze manier konden we de prijs redelijk houden
(7,50 voor 500 flyers en 15 voor 1000 flyers, excl verzendkosten).
De aktie was dus geweldig geslaagd en we willen iedereen heel
hartelijk bedanken die hieraan heeft meegewerkt. We hebben
overigens nog flyers over dus als er nog iemand interesse heeft….
FINANCIELE DONATIES AAN PROJECTEN
- €750 Stufa voor de aanschaf van verbandkarren.
- €750 voor Ite Visser van Stichting Gambia Team NL voor de opleiding van een
vroedvrouw.
- €750 voor Stichting Blaauw voor een verlostafel.
- €750 voor de Poorters van Naarden voor de ondersteuning van de medewerker ter
plaatsen.
- €750 aan Bennie Ahlers (Bennie helpt Gambia). Hier zal de onkostenvergoeding van
de medewerker in Gambia van betaald worden.
- €500 aan Hope Alive Uganda voor aanschaf van een verloskoffer
De Pelgrimshoeve uit Zoetermeer heeft ons een mooie donatie gedaan. Dit is gedoneerd aan
de volgende projecten:
- €750 is er naar het project van Esther Haaisma gegaan voor het inrichten van de
kraamafdeling.
- €1000 is overgemaakt naar Stichting Aktie Benin bestemd voor de kraamafdeling.

EN DAAR DOEN WE HET ALLEMAAL VOOR
Het hoofddoel van Baby Hope is om zoveel mogelijk kraammaterialen bij moeders en baby’s
in ontwikkelingslanden te krijgen. In de afgelopen jaren is de stroom van materialen alleen
maar toegenomen, net als het aantal projecten dat we ondersteunen. Ook in 2011 is er weer
meer materiaal binnengekomen en doorgegeven. Helemaal top! Onderstaande overzichten
spreken voor zich! Hartelijk dank voor jullie inzet!
2008:
2009:
2010:
2011:

8.160 kg
9.445 kg
9.857 kg
11.490 kg

De verdeling over de projecten in 2011 in kilo’s:
Benin (Stichting Aktie Benin)
Gambia (2BaB)
Albanië (Albanië comité Huizen)
Tanzania (STUFA)
Albanië (Hoop voor Albanië)
Suriname (Kees en Annet v Londen
Gambia (Coevorden)
Dorcas
Hongarije (Poorters v Naarden)
Nijmegen (OEC)
Senegal (Yvonne)
Gambia (Care Foundation)
Gambia (Gambia Team NL)
GAIN
Polen (Stichting Blauw)
Roemenie (Hoop voor leven)

300
170
210
1395
1545
790
2750
1320
360
1280
60
270
295
430
55
260

DONATIE NZa
In februari 2011 kregen wij via ons inzamelpunt in IJsselstein, Ellen Kemp, de vraag of ze ons
goede doel mocht opgeven voor een donatie. Hier hebben we natuurlijk een positief
antwoord op gegeven!!
Ellen werkt bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de leden van de Raad van Bestuur,
directeuren en medewerkers van deze organisatie ontvangen regelmatig een
sprekersvergoeding wanneer zij ergens een optreden verzorgen. Deze vergoedingen
verdelen ze ieder jaar over een goed doel. Er waren 3 goede doelen aangemeld en
uiteindelijk kregen we het geweldige nieuws dat Baby Hope de donatie over 2011 zou mogen
ontvangen!
Gedurende het jaar hebben we natuurlijk wel eens gespeculeerd over de hoogte van het
bedrag. Een leuk vooruitzicht en een goed begin van 2012 voor Baby Hope.
In spanning hebben we afgewacht. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari van dit jaar,
is de cheque overhandigd aan Ellen

Zoals te zien op de foto, hebben we uiteindelijk een donatie van 4100 euro mogen
ontvangen! We zijn er nog steeds een beetje van onder de indruk! We zullen jullie op de
hoogte houden van de besteding van dit bedrag. En Ellen, natuurlijk ontzettend bedankt voor
het aanmelden van Baby Hope!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Baby Hope
Marieke, Liesbeth, Sandra, Mathilde en Helen

