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Nieuwsbrief nr. 33 – herfst 2012
In de zomermaanden hebben een aantal vrijwilligers op babybeurzen en braderieën gestaan
om onze stichting te promoten. In deze nieuwsbrief hun verhaal. Ook leest u meer over de
actie Serious Request en mooie verhalen vanuit Gambia en Uganda.
BESTUURSNIEUWS
Het bestuur van Baby Hope bestaat momenteel uit 4 personen - onlangs heeft Helen
besloten om te stoppen met haar bestuurstaken. Hetgeen we natuurlijk jammer vinden maar
het combineren van werk en opleiding blijkt in de praktijk soms moeilijker dan gedacht. Op 24
november vergadert het bestuur van Baby Hope weer en dan zal besproken worden hoe we
de taken van Helen gaan verdelen in de toekomst. Helen, via deze weg heel hartelijk bedankt
voor al je tijd en energie die je voor Baby Hope over had.
Er is contact gelegd met een organisatie die in het zuiden van Limburg ons wil helpen met
het ophalen van de kraammaterialen bij de inzamelpunten. Zodra hier meer over duidelijk is,
dan zullen we met de betreffende inzamelpunten communiceren.
MOEDER EN KIND BRADERIE
Op 14 juni werd er een braderie georganiseerd door een verloskundige uit Winsum.
We kregen een uitnodiging en de bemanning was rond, maar in de week ervoor kregen wij
bericht dat één van de dames was verhinderd. Op het laatste moment iemand erbij regelen,
lukte helaas niet. Gelukkig stond Janita van Boefjespost (www.boefjespost.nl) ook op de
braderie. Zij doneert vijf euro van elk verkocht kaartje aan Stichting Baby Hope. Janita vond
het geen enkel probleem om onze flyer aan de bezoekers uit te delen. Zo werd toch de
stichting gepromoot!
NIEUW DEPOT IN VELP
Onlangs hebben wij een nieuw depot mogen openen in Velp (Arnhem)!
Het depot is gevestigd in een bedrijfspand van de het hoveniersbedrijf
Roosegaarde.
Rana Roosegaarde, transport vrijwilligster van onze regio, heeft aangeboden
om deze ruimte beschikbaar te stellen voor de Stichting. Tevens heeft zij
te kennen gegeven dat zij zich wil gaan inzetten als Regionaal
Contactpersoon. De ingezamelde materialen vanuit Velp zullen naar de projecten in
Nijmegen gaan en inmiddels word ook de Yammeh Foundation hiermee ondersteunt, zie
verslag hieronder.

DONATIES
In de maand juni doneerde welnesscentrum KI & SENTO (www.kisento.nl) in Den Haag 10%
van de opbrengst van massages aan Stichting Baby Hope. Het mooie bedrag van 75 euro is
daarmee opgehaald.
Van de personeelsvereniging de Bildtstars van Zorgcentrum het Bildt te Sint Annaparochie
hebben wij een donatie mogen ontvangen van 50 euro.
Van Kinderboetiek Pupula (www.pupula.nl) hebben wij een donatie mogen ontvangen van 50
euro. Pupula geeft baby- en kinderkleding een tweede kans en een gedeelte van de
opbrengst gaat naar onze stichting!
Ook van Pyjamaatjes (www.pyjamaatjes.nl) hebben we weer een donatie mogen ontvangen.
Pyjamaatjes doneert maar liefst 10% van de omzet, geweldig.
Boefjespost doneert van ieder verkocht geboortekaartje 5 euro aan onze stichting. Over de
Afgelopen periode is een bedrag van 20 euro gedoneerd.
VROEDVROUW IN GAMBIA

Ellen Plaschek, verloskundige, vertelt over de Yammeh foundation.
(Ellen wordt sinds kort voorzien van materialen vanuit ons depot in Velp)

Overal ter wereld zijn er moeders, overal ter wereld in alle omstandigheden werken onze
collega’s. Zelf heb ik vorig jaar mee mogen werken in een klein, maar druk ziekenhuis: The
Yammeh foundation in Gambia. Achter een dunne laag van toerisme schuilt een zeer arm
Gambia, het kleinste en één van de armste
landen van Afrika. Door deze ervaring ben ik erg
onder de indruk geraakt van het land, de mensen,
de wilskracht en onze collega’s! Indrukwekkend
om te zien was hoe de Gambiaanse collega’s hun
beroep uitoefenen veelal zonder de, voor ons zo
normale materialen. Navel-klemmen zijn een luxe,
een doptone een uitzondering, goede
instrumenten schaars...Helaas door gebrek aan
middelen en de mogelijkheid om hygiënisch te
werken sterven nu nog onnodig veel moeders en
baby’s. In de Yammeh foudation worden de aller
armste gratis geholpen om ‘veilig’ moeder te worden. Daar kan je aan mee werken, door
onder andere, de broodnodige materialen in te zamelen.
Het gaat om materialen die hier vaak niet
meer worden gebruikt. Medische
instrumenten, navelklemmen of andere
disposables (ook de inhoud van oude verband
dozen), zeep, alcohol en bijvoorbeeld
hydrofiel luiers.
De materialen worden verscheept en komen
aan, daar waar nodig!
Mijn collega’s, maar vooral de aanstaande
moeders en hun baby’s in Gambia zijn er
enorm mee geholpen.
Meer informatie over verzending en het
verloop van dit project kun je vinden op de
website www.vroedvrouwellen.nl.

KRAAMMARKT IN ASSEN

2 juni jongstleden vond in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen een kraammarkt plaats.
Patrica Boer en Christa Roskam vertegenwoordigden Baby Hope.

Patricia vertelt: “ Zelf vond ik het erg leuk om te doen, ik had het ook makkelijk de hele dag
kunnen doen, al is het alleen maar om alle hartelijke reacties die ik heb ontvangen van
mensen. Het was niet extreem druk, maar het liep over het algemeen lekker door en de
flyers en het doel van de stichting werden zeer positief ontvangen door iedereen. Ik heb
veelvuldig mijn telefoonnummer uitgedeeld aan mensen die op dit moment al spullen in
wilden leveren, dus ik ben erg benieuwd wat de daadwerkelijke respons zal zijn. Daarnaast
ben ik een beetje aan het 'netwerken' geslagen. Zo is de Assense vestiging van Vegro
Thuiszorgwinkel erg enthousiast en één van de medewerkers gaat kijken of ze iets voor de
stichting kunnen doen d.m.v. het verspreiden van flyers. Ook heb ik een dame van DZC
Kraamzorg in Assen een stapel flyers meegegeven. Zij delen bij de intakegesprekken
zogeheten 7e maand tasjes uit met folders/proefmonsters en ze willen daar ook de flyers van
Baby Hope in doen. Er waren ook twee dames die afzonderlijk van elkaar wisten dat er in
Groningen e.o. beurzen werden georganiseerd en die ook graag mensen namens Baby Hope
wilden uitnodigen.”
Maar Patricia was nog niet klaar: buiten de kraammarkt om heeft ze bij een Etos-filiaal in
haar wijk geregeld dat er in hun 'surprisetasjes' (die ze meegeven wanneer ouders hun
geboortekaartje inleveren) een flyer komt te zitten. Op 23 mei jl. werd in de bioscoop in
Assen een ladies night georganiseerd waarbij een comedy werd vertoond over zwanger zijn.
Deze ladies night stond dus ook zo'n beetje in het teken van bevallen en zwanger zijn en met
de medewerking van de bioscoop zaten in alle 500!! goodie bags die werden uitgedeeld, een
flyer. De communicatie- medewerkster van de bioscoop prees de stichting overigens nog
voor het "prachtige initiatief"! Patricia en Christa bedankt!

BABY HOPE PLANKJES
Dorien Groen is kraamverzorgende in Assen en neemt altijd overgebleven kraammaterialen
mee uit de gezinnen waar ze werkt. Ze heeft tevens een webshop waarin ze brocante
spulletjes verkoopt. Dorien heeft nu speciale plankjes gemaakt waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan Baby Hope. Op de website www.eenbusvolbrocante.nl kun je deze leuke
plankjes bestellen.

GOEDE DOELEN MARKT EN BABYMARKT IN TIEL
Marije Meems vertelt: In Tiel zijn we de laatste paar maanden druk geweest met promotie
van Stichting Baby Hope. Marije Meems runt het inzamelpunt Tiel-Passewaaij en Pascalle
Slob zamelt in vanuit Tiel-Centrum.
Vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de Mama's Club Tiel hebben wij op zaterdag 2 juni een
Goede Doelenmarkt mede georganiseerd. Op deze dag waren ca. 15 goede doelen
aanwezig en werden allerhande activiteiten georganiseerd voor kinderen om zo geld op te
halen. Knutselen, bloemschikken, verven, ponyrijden, spuiten met de brandweerauto, etc.
Baby Hope-collega Pascalle Slob heeft op deze dag de kraam bemand en veel informatie
gegeven en geflyerd. Aangezien de Goede Doelenmarkt op een school plaatsvond, liepen er
de nodige gezinnen met kinderwagens en dikke buiken! Naar aanleiding van deze markt
mochten we een donatie van maar liefst 194 euro ontvangen!
Onlangs zijn we ook uitgenodigd voor een Babymarkt die georganiseerd werd door de
bibliotheek Tiel ter ere van de week van de opvoeding. Ouders van baby's zijn natuurlijk DE
doelgroep, dus ook daar zijn weer veel flyers uitgedeeld en de nodige kraampakketten
gescoord. De combinatie van de Mama's Club en Stichting Baby Hope blijkt uitstekend te
werken. We hopen in de toekomst nog vaak samen kraampjes te bemannen!

FRYSKE BABY FAIR
Na het succes van vorig jaar keeg de fair&moederwandeling dit jaar een vervolg! Op 12 mei
2012 stond Park Heremastate in Joure bol van de activiteiten op het gebied van
zwangerschap, baby’s en je kraamperiode.
Onderdeel van de babyfair was de moederwandeling, een gesponsorde wandeltocht van 5
km in de omgeving van Park Herematate. Deelname aan de wandeling kostte € 7,50, de
opbrengst hiervan ging geheel naar het goede doel: Bouwen met Bouma’s en Stichting Baby
Hope. Helaas moesten we op het laatste moment afzeggen omdat de bezetting van een
stand niet rondkwam, hierdoor zijn we de sponsoring misgelopen. Gelukkig kregen de
bezoekers wel onze flyer uitgereikt!

KRAAMMATERIAAL VOOR UGANDA
Het begon allemaal in 2011, toen ik kraammaterialen van Baby Hope kreeg en uitlegde hoe
deze worden verzonden naar Uganda: door het inzamelen van statiegeldbonnen kan er om
de zoveel weken een doos gevuld met materiaal richting Uganda. Diezelfde avond maakte ik
kennis met Petra van Oorschot, die bij Martinair werkte. Ik vertelde haar mijn wens om een
voorraad materialen in één keer naar Uganda te kunnen krijgen.
Dank zij Petra kwam er een goed onderbouwd voorstel voor een groot transport bij Martinair
te liggen. Martinair voert cargo vluchten uit naar Entebbe in Uganda. In het kader van
internationale samenwerking en duurzaamheid stelde Martinair ruimte op hun cargo vlucht
naar Entebbe beschikbaar waardoor er een grote hoeveelheid kraammaterialen naar
Uganda vervoert kon worden.
Om een grote hoeveelheid kraammateriaal naar Uganda te kunnen vervoeren moest er veel
georganiseerd worden: dozen om het materiaal in te kunnen pakken, inpakavonden en veel
papierwerk. Baltussen Conserven BV in Driel stelde 150 dozen beschikbaar waar het
kraammateriaal ingepakt kon worden. Er waren twee inpakavonden nodig om al het
materiaal in dozen te
pakken. Begin juli
stonden vele vrijwilligers
klaar om te helpen met
het inpakken van de
materialen. Wat een
enthousiasme en
opkomst! Geweldig!
Babykleding,
kraamverband, flesjes,
navel-klemmen, gaasjes,
schorten voor de vroedvrouwen, wegwerp
matrassen, speelgoed
maar ook dingen als een
weegschaal werden ingepakt. Bovendien was er nu ook de kans om dozen met brillen voor
Eyecamps en leesboeken voor een basis-school te vervoeren. De 150 dozen met materialen
maakte bijna 1000 kilo gereed voor een vlucht naar Entebbe op 31 juli van dit jaar. Na het
vervoer naar Schiphol, waar de mensen van VCK Logistics ervoor zorgden dat alle dozen
keurig op pallets gestapeld werden voor transport, was het op 31 juli dan zover. De bijna
1000 kilo ging rond het middaguur de lucht in op een vlucht met Martinair.

De enorme vracht kwam veilig aan in Entebbe, maar helaas hebben we in Entebbe nog
aardig moeten onderhandelen om de goederen vrij te krijgen. In Afrika werken de dingen toch
altijd nog wel eens anders dan in Europa. Uiteindelijk kregen we alle goederen vrij en kon de
ruim 4 uur durende trip naar Kisozi beginnen. In Kisozi keek men in het medisch centrum al
uit naar de truck met dozen uit Nederland. De truck kwam rond middernacht aan en werd met
luid gejuich ontvangen. Dit transport is ontzettend belangrijk geweest voor de kraamafdeling
van het medisch centrum in Kisozi. Het komende jaar is er genoeg materiaal op voorraad
waarmee de vroedvrouwen in Kisozi – Fatuma Babirye en Annet Onyango – vrouwen en
meisjes kunnen ondersteunen tijdens de bevalling. Dingen als kraamverband zijn
onbetaalbaar voor vrouwen op het platteland in Uganda, maar dank zij Baby Hope kunnen zij
hun kraamperiode comfortabeler doorbrengen. Baby Hope en Martinair hebben ervoor
gezorgd dat de vroedvrouwen hun werk beter kunnen doen en dat moeders en hun baby’tjes
onbezorgd van hun kraamperiode kunnen genieten. Baby Hope en Martinair: namens Hope
Alive Uganda, het team in het medisch centrum van Kisozi en de moeders en hun kindjes in
Kisozi: Bedankt!!!

Esther Haaisma, Eddy Kiirya Mpoya en Simon Peter Oullo, Hope Alive Uganda

Een woord van dank gaat uit naar:
Petra van Oorschot, voor het onderbouwen van het voorstel richting Martinair, voor de
organisatie van de inpakavonden, voor al het papierwerk voor Martinair en de contacten bij
Martinair en haar enthousiasme. Zonder Petra was dit enorme transport niet gelukt! Er zijn
geen genoeg woorden om Petra te bedanken!!
Jolanda Burgers en Baby Hope, voor de geweldige hulp en de kraammaterialen.
Alle vrijwilligers die geholpen hebben tijdens de inpakavonden.
Martinair voor het beschikbaar stellen van ruimte op hun cargo vlucht naar Entebbe.
VCK Logistics voor het papierwerk nodig voor de cargo vlucht naar Entebbe.

STICHTING BABY HOPE OP DE STOLKWIJKSE BRADERIE
Zaterdag 18 augustus was er in Stolwijk weer de traditionele Stolkse braderie.
Zoals altijd was ook de EHBO vereniging Stolwijk vertegenwoordigd in geval van eventuele
calamiteiten. Omdat zij zelf weinig invulling hadden voor hun kraam was er gelijk een
verkoop en promotie van Stichting Baby Hope.. Als vrijwilliger voor zowel de EHBO
vereniging, als Stichting Baby Hope kon Marjolein zo twee vliegen in 1 klap staan. Er was
genoeg tijd voor de
verkoop van
allerlei spulletjes
die je als
inleverpunt
weleens krijgt,
maar die niet
ingezameld
worden. Zoals
nieuwe
knuffels/knuffeldoe
kjes, dichte
verzorgingsproduct
en, nieuwe spenen
ed. Hiervan waren
dan
“kraamcadeautjes”
gemaakt, met daarin de flyer van Stichting Baby Hope.
Helaas was het weer te prachtig en was het aantal bezoekers minder dan voorgaande jaren.
Iedereen genoot van het tropische weer. Desondanks zijn er toch redelijk wat flyers
uitgedeeld en ook de verkoop bleef
redelijk lopen.
Uiteindelijk heeft de braderie voor Stichting Baby Hope het mooie bedrag van € 45,90
opgebracht. Samen met de doorlopende verkoop van wenskaarten kon er dus een
totaalbedrag van € 98,65 worden overgemaakt aan Stichting Baby Hope.
MOEDERDAGMARKT IN VELSEN
Op 12 mei werd er in de Centrale Bibliotheek in Velsen een moederdagmarkt georganiseerd.
Liesbeth stond er dit jaar wederom met een stand en naast het uitdelen van de flyers werden
er ook de bekende houten puzzels verkocht.
BIG BELLIES

Het is vorige keer ook al genoemd in de nieuwsbrief, maar Sylvia van Big Bellies wil toch nog
een keer jullie aandacht en hulp vragen. Stichting Baby Hope is een van de goede doelen
die ze met Big Bellies van harte steunt. Hoe meer kwalitatief goede positiekleding er wordt
ingebracht en verkocht via Big Bellies, hoe meer geld dit oplevert voor Stichting Baby Hope
(of een van de andere 4 goede doelen).
Als inzamelpunt draagt u de Stichting ook een warm hart toe, ook ik ben inzamelpunt in de
gemeente Houten. We zien vaak de moeders die hun overgebleven kraammaterialen komen
brengen en/of hebben contact via de mail en/of telefoon. Ook zij vinden Stichting Baby Hope
een mooi goed doel en zijn zich bewust van hergebruik/duurzaamheid. Dan is het bruggetje
toch gauw gemaakt? Vraag hen of zij nog positiekleding hebben en of ze dit ook willen
verkopen, 60% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Baby Hope!
Je kunt ze aan de telefoon en mail verwijzen naar www.bigbellies.nl. Als je de moeder ziet,
kun je haar ook een flyer overhandigen. Stuur mij een mail en ik stuur een stapeltje flyers
naar je toe: info@bigbellies.nl

SERIOUS REQUEST EN BABY HOPE
Zoals jullie wellicht weten staat in december 2012 het Glazen Huis in Enschede.
Dit jaar is het thema babysterfte. Corinne Onstein, eigenaar van babyzaak “Ooievaar & Co”
in Enschede voelde zich geroepen om zich hiervoor in te zetten en voor beiden een
inzamelingsactie te houden.
De actie zal plaatsvinden op vrijdag 21 december 2012 van 10.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Lipperkerkstraat (parkeerhavens, trottoir voor keppels) en/of schoolplein
(bij goed vinden van de Freinetschool de Bothoven).
Afhankelijk van het weer zullen we de tent opzetten en zorgen voor evt. warmte bronnen...
Het doel is het inzamelen van kraampakketten en knuffels voor Stichting Baby Hope en geld
voor het Glazen Huis.
Er zal deze dag een container geplaatst worden voor de kraampakketten en knuffels.
Hieromheen komt een kleine kerstmarkt. Van de opbrengst van de verkoop is minimaal
50% voor Glazen Huis maar dit mag ook meer zijn. Ook zullen er warme dranken, oliebollen
etc. te koop zijn, ook hiervan gaat de opbrengst naar Glazen Huis.
Uiteraard kan Corinne het niet alleen en hulp is van harte welkom ! Denk hierbij aan het
opbouwen en afbreken, het assisteren en aannemen van de pakketten en gelden.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die willen helpen met het verkopen van de glühwein,
warme dranken en mensen die per toerbeurt oliebollen willen bakken en verkopen.
De opbrengst hiervan gaat uiteraard naar het glazenhuis!
We weten dat het een lange dag is maar de bedoeling is om toch ook een beetje solidair
te zijn aan de mensen in het glazen huis! Denk ook aan het goede doel !
Je kan daarvoor mailen naar glazenhuis@ooievaar-co.nl met als onderwerp SR12.
https://www.facebook.com/#!/hopevoorglazenhuis
Een donatie overmaken mag ook natuurlijk:
http://www.kominactie.nl/hope_voor_glazen_huis
KLEDING RECYCLING VOOR HET GOEDE DOEL
Daar stonden we dan met onze kledingrekken, containers en bakken. Hoeveel kleding zou er
binnenkomen? Zoveel dat we de deur niet meer open konden doen of zo weinig dat we de
helft van de rekken direct weer in konden pakken? De eerste “Mama Geeft Door!” actie werd
gelukkig een succes!
Op de Ouders Natuurlijk Beurs in Doorwerth op 23 juni jl. ontvingen we direct bij de opening
al zakken met positie- en zwangerschapskleding. Mooie en leuke kleding. De kleding werd
direct weer voor een zacht prijsje verkocht. Natuurlijk zat in de tas met verkochte tweedekans
kleding ook de flyer van Stichting Baby Hope. Iedere ouder moet op de hoogte zijn van het
feit dat ongebruikte kraammaterialen ook een goede bestemming krijgen als ze ingeleverd
worden! Al die zachte prijsjes bij elkaar vormden het leuke bedrag van € 337,50 voor het
opleidingsproject voor vrouwen in DR Congo, een project van Stichting Humana, een
ontwikkelingsorganisatie en een van de grootste kledinginzamelaars in Nederland.
Deze pilot was een initiatief van EcoMama, BabyBeGood en Big Bellies. Momenteel wordt er
druk nagedacht over een vervolg, want die gaat er zeker komen! Een sfeerimpressie? Kijk dit
filmpje http://youtu.be/OdWAYBkscS8.
Foto’s en nieuws vind je ook op onze facebook: http://www.facebook.com/mamageeftdoor

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over een nieuw project in Malawi wat
onze ingezamelde kraammaterialen krijgt. Ook aandacht voor de Goede Doelen Markt in
Schagen waar Yvonne Bergman onlangs stond en de beurs in Hardenberg die plaatsvond op
27, 28 en 29 september.
Hartelijke groet,
Liesbeth, Sandra, Mathilde en Marieke

