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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012

NUMMER 34

Een nieuwe nieuwsbrief in een nieuw jasje! De informatie blijft, zoals gebruikelijk, gaan over donaties, beursen, verslagen over
ontwikkelingen in verschillende projecten, inzamelpunten, bestuursnieuws, enzovoorts.

Bestuursnieuws
In juni 2013 is het 10 jaar geleden dat Stichting Babyhope is opgericht.
In de loop van de jaren zijn we gegroeid naar meer dan 300 inzamelpunten.
We willen graag aandacht geven aan ons jubileum en zijn aan het brainstormen hoe we dat gaan aanpakken. We hebben het idee
om Nederland in een paar regio's te delen vanwege de vele inzamelpunten.
Alle ideeën zijn welkom!

Er zijn nieuwe flyers ingekocht. Wie nieuwe flyers bestellen wil, mag dat doorgeven via info@stichtingbabyhope.org 500 flyers
voor €7,50 en €15,- voor 1000 flyers excl verzendkosten). Verzenden gaat via DHL – voor €4,- naar een DHL-afhaalpunt en voor
€5,50 naar een huisadres.

In 2012 zijn er heel veel materialen ingezameld en doorgegeven aan de projecten. Daar gaan we in 2013 natuurlijk mee door!
We willen hierbij iedereen bedanken die hier een vrijwillige bijdrage aan geleverd heeft, als inzamelpunt, vervoerder, inpakker
in een depot, sponsor…..

Donaties
NZA
Begin dit jaar hebben we een donatie ontvangen van de NZA, dit bedrag was nog niet verdeeld:
€1500,- Yvonne Bergman, Senegal (inrichting ziekenhuis)
€1000,- Bennie Ahlers, Gambia (gebruikte bedden)
€1000,- Leven voor Leven, Roemenie (diverse instrumenten ziekenhuis)
€1000,- Fam. van Londen, Suriname (nog voorstel)
€1000,- Stichting Blauw, Polen (bijdrage couveuse)

e

Silvia van Big Bellies heeft in de afgelopen maanden weer heel veel 2 hands positiekleding verkocht. Zij heeft van de opbrengst 55
euro gedoneerd aan onze stichting.
Ook van Netjes Aangekleed hebben we een donatie mogen ontvangen van 33 euro. Netjes Aangekleed geeft kleding een tweede
kans en een gedeelte van de opbrengst gaat naar onze stichting!

MRC Holland Foundation
Afgelopen zomer werden wij benaderd door de MRC-Holland Foundation te Amsterdam.
In eerste instantie om onze jaarcijfers te laten zien.
Aan de hand van de cijfers is besloten om onze stichting, op voordracht van een van de bestuursleden van de Foundation, een
donatie te doen.
We hebben de projecten geïnformeerd en een voorstel gedaan aan de MRC-Holland Foundation. Er werd besloten om niet voor 1
project te kiezen maar de keuze werd aan ons overgelaten. We mochten een donatie tegemoet zien van maar liefst 5000 euro!!
Op 24 november hebben wij tijdens de vergadering besloten om dit als volgt te verdelen:
€1000,- Ite Visser, Gambia (diverse instrumenten ziekenhuis)
€1000,- Ineke de Rijk, Gambia (diverse apparatuur ziekenhuis)
€1500,- STUFA, Tanzania (verlosbedden, autoclaven en bloeddrukmeters),
€1000,- Esther Haaisma, Oeganda (diverse apparatuur ziekenhuis)

Projecten
SYRIË
Eind oktober kregen wij het verzoek of we eenmalig wilden meewerken aan een goederen transport naar Syrie.
Via ons inzamelpunt uit Helvoirt (Christa Schuurmans) is het eerste contact tot stand gekomen.
Madeleine Steenbergen heeft goede contacten binnen Syrië (o.a met het Rode Kruis) en weet uit eigen ervaring dat er aan bijna
alles gebrek is.
Uiteindelijk zijn de materialen uit de omgeving van Tiel en bijna alle aanwezige materialen uit het depot in Ter Aar opgehaald en op
e
transport gezet. Er is inmiddels een 2 container vertrokken en er zijn ook al ambulances afgeleverd.
De materialen van Baby Hope zijn inzetbaar over de hele wereld!

GAMBIA
Dag allemaal,
Afgelopen weekend was het Tobaski, het offerfeest van de moslims. Ik heb van de gelegenheid van een extra lang weekend
gebruik gemaakt om alle spullen uit te zoeken en te verdelen wat waar naartoe gaat.
De kraamspullen vinden enorme waardering. Bepaalde dingen hebben we zo uitgedeeld in het dorp (plastic matrasbeschermers,
luiers), andere dingen heb ik samen met de vroedvrouw en een paar handlangers uitgezocht. De voorraad van de vroedvrouw is
weer aangevuld en een aantal dozen staan bij mij op de kast.
Verder hebben we samen besloten Kafuta Health Centre (5km van Tumani Tenda) te bevoorraden. Ik was een paar weken geleden
nog daar met Mariama Sanyang die wij sponsoren. Ze had met een kapmes in haar vinger gehakt. Gelukkig was de vinger er niet af
en het bot niet beschadigd, maar er wat een enorme jaap in. Met behulp wan mijn EHBOdoos heb ik het bij elkaar gebonden en
nam ik voor de zekerheid wat extra verband mee. Dat bleek hard nodig want ze hadden niks meer! Gelukkig wel verdoving en een
steriele naald en garen om het te hechten. Nog steeds zijn ze niet bevoorraad! Dat zullen wij dus komend weekend doen.
Het overige gaat naar het Jammeh Foundation Hospital, waar we eerder hebben bijgedragen aan de kraamkliniek. Daar zullen ze
het ook goed gebruiken. Kortom, alles is goed aangekomen en zal nuttig worden ingezet. Het zal fechter nog even duren voor ik
alles op bestemming heb gebracht.
Dank voor jullie aller inzet! En 100 maal lof van de vrouwen in Tumani
Tenda!

Goed nieuws! Nieuw project in MALAWI
We zijn begin van dit jaar in contact gekomen met Wil Winkelman van de Stichting Malawi Schools en Hospitals uit Strijen. In de
afgelopen maanden heeft Wil een aantal keer materialen opgehaald in het depot in Ter Aar en heeft hij ook, in overleg,
inzamelpunten uit de regio Rotterdam leeggehaald. Deze materialen zijn voor een deel al op transport gegaan naar Malawi. En de
rest staat klaar voor de eerst volgende container in het nieuwe jaar.
De kraammaterialen gaan ingezet worden in de provincie Dedza waar meer dan 40 ziekenhuisjes en health centra worden
ondersteund vanuit Nederland.
De inspirator achter deze stichting, is Theo Winkelman, een neef van Wil die missionaris in Malawi is geweest. Wil en zijn vrouw
Riet zijn in 2006 en 2007 de voetsporen van Theo gaan volgen, wat hen confronteerde met de enorme armoede in Malawi. Theo is
eind jaren vijftig uitgezonden naar Malawi en heeft daar heel veel goed werk gedaan. Werk dat Wil en Riet willen voortzetten. We
vragen Wil of hij een keer voor onze nieuwsbrief wil schrijven. Wil je nu meer informatie, kijk dan op hun website
www.malawisms.nl

Nog meer goed nieuws! Nieuw project in ETHIOPIË
Via inzamelpunt ’s-Gravendeel, Jennie Sint-Nieklaas worden er kraammaterialen mee gegeven naar Ethiopië. Het is een klein
project en er gaan zoveel mogelijk materialen mee in koffers als mensen er op bezoek gaan of er gaan werken als vrijwilliger. Maar
dat zo’n klein project ook heel veel kan betekenen voor de mensen die er gebruik van maken, getuigen wel de foto’s van de
kraamkliniek Hidi (zie hun website www.kliniekhidi.nl) Een kleine kliniek, 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba.
Tineke van de Haar is hier enkele jaren geleden naar toe verhuisd en heeft inmiddels een team van mensen om zich heen
verzameld waarmee ze de basis gezondheidszorg in de omgeving van Hidi een enorme impuls heeft gegeven. Naast de
kraamkliniek wordt er ook voorlichting gegeven over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er sinds kort een laboratorium en een
apotheek. Volgend jaar zullen er weer materialen van Baby Hope mee gegeven worden, ter ondersteuning van de kraamkliniek.

GAMBIA CFTG
Weer terug van 4 weken Jiboro, Het was heel erg heet: tussen de 35 á 40 graden en nog behoorlijk vochtig.
Gelukkig was ik er nog toen de container met al jullie goederen aankwam. Dus ik kon ook foto's voor je maken.
Sinds 3 maanden hebben we het consultatie programma voor Moeders en kinderen. Dit is een programma van het Ministery of
Health; zij komen 1 keer per maand in ons health centrum en vorige week was ik er ook bij. Ruim 500 consultaties zijn er gedaan
waarvan nu deze maand voor 110 zwangere vrouwen.. Uit de omliggende dorpen van Jiboro komt men nu naar ons Narang Health
Care Centrum voor controle. Door dit programma krijgen wij ook meer bevallingen wat betekent dat de goederen geschonken
door Baby Hope heel erg goed van pas komen.
Je ziet op de foto dat er soms wel 3 bevallingen tegelijk plaats vinden, de matrassen van de bedden zijn hier schoongemaakt en
wachten op de volgende bevallingen.
In Gambia is het de familie die patiënten verzorgt en je ziet dan ook iemand naast het kinderbedje met de nieuwe baby op de
grond slapen, dit is nu eenmaal de gewoonte hier.
Jullie dozen staan allemaal opgeslagen in onze opslag, Zij worden hier gesorteerd en aan de voorkant zetten we erop wat er inzit,.
Dit is makkelijker, want nu hoeft men niet iedere keer in de dozen te kijken wat er inzit. Ik ben erg blij dat het in dozen zit. Het blijft
nu schoon; zakken gaan gauw stuk en je kunt ook niet zien wat erin zit.
Ik wil Baby Hope namens de moeders en hun baby's en natuurlijk namens de CFTG heel hartelijk danken.
Vriendelijke groeten,
Ineke de Rijk
Voorzitter St. Care Foundation the Gambia

Kerstpakkettenactie GAMBIA
Afgelopen zomer/najaar, hebben we in onze administratie zitten neuzen om te zien hoeveel containers we in 6 jaar hadden
verzonden. We kwamen toen tot de opwindende uitslag dat als we door gingen in het tempo van dat moment, we eind oktober op
de 100ste container kwamen.
Dit vonden we een mijlpaal die niet zo maar voorbij mocht gaan. We dachten toen: er moet een actie komen die aan spreekt in de
regio en er kwam een voorstel uit de groep dat de welbekende actie schoenendoos iets kon zijn. Deze actie staat altijd in een zeer
goed daglicht. We vonden dit echter een actie met te kleine dozen omdat men in een compound met grote families met veel
kinderen dan al snel uit gedeeld was.
We besloten een stap verder te gaan en de actie, de actie bananendoos te noemen. Er werd publiciteit aan gegeven en er werd
een mooie poster ontworpen met als slogan: GEEF EEN ARM GAMBIAANS GEZIN EEN MOOIE KERST.
We hadden een schatting gemaakt hoeveel dozen we bij elkaar zouden moeten kunnen krijgen en deze schatting was 250 dozen.
Nu echter, na alle voorbereidingen, het in ontvangst nemen, het afwerken en het versieren van de dozen, bleef de teller staan op
537 dozen. Meer dan een keer zoveel als we hadden gedacht. Dat wil dus zeggen dat het een enorm succes is geworden en dat er
heel veel Gambiaanse gezinnen kunnen worden verblijd met een enorm groot Kerstpakket met als inhoud baby- en kinderkleding,
volwassenen kleding, een laken, en veel verzorgingsmiddelen zoals shampoo, zeep, tandpasta en tandenborstels en nog veel meer.
Allemaal spullen die een arm gezin goed kan gebruiken.
Ook hebben we voor iedere doos een Kerstkaart gemaakt en de kaart of brief van de gever van de doos er bij gedaan. Ook hebben
de dozen allemaal al een naam van een familie zodat elke doos al een eindbestemming heeft.
De dozen zijn op het moment dat ik dit schrijf onderweg met de 100 ste container naar Gambia en zullen 2 december in de haven
van Banjul aan komen. De Kerstpakketten zullen worden uitgereikt in het weekend van 7,8,9 december op 6 verschillende plaatsen
in woonwijken en dorpen in Gambia.
Om terug te komen op degene die de dozen ter beschikking hebben gesteld, kan ik verklappen dat het niet alleen de regio zuid
oost Drenthe en noord oost Overijssel waren, maar eigenlijk uit vele plekken in Nederland.
Ik wil al vast alle mensen die zich op welke wijze dan ook er aan hebben bijgedragen dat deze actie een groot succes is geworden,
van harte danken. In januari kom ik terug met een verhaal en foto's over de overhandiging van de dozen.
Voor nu wil ik u allen de volgende wens geven. Prettige Kerstdagen, zalig Kerstfeest, Merry Christmas, Sadaqah, Sarag, Saragla (de
laatste drie woorden betekenen vrij vertaald: wat we hebben zullen we samen delen)

Beurzen

Kraamzorg Allerzorg op Open Dag
Op vrijdag 29 november was er een Soosdag / Open dag van de Wandelwagensoos in Arnhem. Vestigingsmanager Carla van
Drumpt van Kraamzorg Allerzorg was deze dag aanwezig.
Vanaf 01 september 2012 ben ik gestart met mijn eigen vestiging Allerzorg / Kraamzorg www.allerzorg.nl/kraamzorg voor de
regio's: Arnhem, Nijmegen, Liemers en de Achterhoek.
Via de website kwam ik in contact met Stichting Baby Hope. Na een telefonisch gesprek met een van de bestuursleden wilde ik
graag wat betekenen voor Stichting Baby Hope. Omdat ik op 29 november voor mijn Kraambureau op de Open Dag zou staan, heb
ik aangeboden om tijdens de Open Dag folders uit te delen en spullen te verkopen voor Stichting Baby Hope. De Open Dag was een
goede gelegenheid om mijn Kraamzorg bureau en het goede doel Stichting Babyhope te promoten. Ik heb twee puzzels en een
kaartenplankje verkocht. Alle bezoekers gingen weg met een folder van Stichting Baby Hope en nu hangt er een mooie poster bij
de Wandelwagensoos van Stichting Baby Hope!

Laat de bezoekers maar komen!

Bolle Buiken en Baby Beurs in WIJCHEN
Zaterdag 10 november jl. namen we, namens de Stichting, deel aan de Bolle Buiken Beurs te Wijchen. Het eerste, grootste
regionale evenement, dat door de Regionale Verloskundigen Praktijken werd georganiseerd. Het was een groot succes!
De beurs vond plaats bij Zaal Verploegen in Wijchen. Gezien er voorafgaand veel publiciteit naar uit was gegaan, was de opkomst
overweldigend. Nog voordat de deuren van de zaal open gingen stonden de bezoekers al in een lange rij voor de deur te wachten.
In nog geen anderhalf uur hadden zich de eerste 400 mensen al gemeld. Of dit kwam door de brede interesse of de actie “de
eerste 400 goodybags gratis” laten we even in het midden…
We hadden een mooie stand op de tweede etage van het horecacomplex. Aangezien de verloskundigen uit de regio onze stichting
een warm hart toedragen, mochten we pro deo deelnemen aan deze beurs. Waarvoor nogmaals onze dank!
Opvallend was dat het bezoek van heinde en verre was gekomen. Velen kenden onze stichting al en hadden hun pakketten
ingeleverd of met de kraamzorg meegegeven. Echter ook een hele grote groep mensen die de stichting nog niet kende. Met
andere woorden: er valt nog veel te behalen, met name in het Zuiden en Oosten van het land.
Ons doel van deze dag was niet alleen onze naamsbekendheid te vergroten, maar ook wat geld op te halen ten behoeve van de
stichting. Daarvoor verkochten we zelfgemaakte cupcakes, puzzels en mooie memo-plankjes.
De plankjes zijn door Dorien Groen uit Assen ter beschikking gesteld.
De opbrengst mocht volledig aan de stichting worden gedoneerd. Dorien hartelijk dank hiervoor!
De dagen voorafgaand aan de beurs hebben een groepje familieleden en goede bekenden zich hard ingezet om 160 cupcakejes te
bakken, te versieren en in te pakken.

De opbrengst van de puzzels, cupcakejes en de plankjes heeft hebben het prachtige bedrag van € 186.50 opgeleverd! Mede dankzij
de enorme inzet van vele vrijwilligers blik ik terug op een geslaagde dag!
Mijn dank gaat uit naar: Fleur Coenders, Dorette Berkelmans, Ger en Patricia Burgers, Mariel Loeffen, Wilma en Tessa Lepoutre,
Petra van Oorschot, Rianne Boelen en Machteld Geltink

Wat ziet dit er allemaal prachtig en keurig verzorgd… en lekker uit! Bedankt iedereen!

Kinderbeurs CADIER EN KEER
Op zondag 23 september j.l. vond in het Zuid-Limburgse Cadier en Keer voor de tweede maal een kinderbeurs plaats. Op deze
beurs kunnen mensen hun (tweedehands) kinderkleding, kinderschoenen, zwangerschapskleding en -artikelen, speelgoed,
kinderboekjes en baby/kinderartikelen (bijv. badjes, gordijnen, lakens etc.) voor een schappelijk prijsje, anoniem verkopen.
Het concept heeft praktische en idealistische voordelen. De aanbieders kunnen hun spullen makkelijk en snel verkopen, en kunnen
daarnaast anderen blij maken met goede spullen die hen in de weg staan. Het biedt verder ook ouders met jonge kinderen de kans
om goedkoop spullen te kopen die vaak maar kort zijn gebruikt en er daardoor nog zo goed als nieuw uit zien en nog prima
gebruikt kunnen worden.
Een deel van de opbrengst dragen de aanbieders af aan de organisatie. De organisatie gebruikt dat deel om de kosten van het
organiseren te dekken. De rest van het bedrag is winst en gaat altijd naar een goed doel.
Na afloop van de beurs kunnen de niet verkochte spullen ook aan een goed doel geschonken worden.
Voor de beurs in september was als goed doel voor de Stichting Baby Hope gekozen. Om dit kracht bij te zetten is dit op de
reclame poster vermeld en is er ook tijdens de beurs veel aandacht voor de stichting gevraagd door middel van een banner,
posters en flyers.
Ook deze keer werd de beurs druk bezocht en vonden de spullen gretig aftrek. De bezoekers waren blij met hun aankopen, de
aanbieders met hun verkoop en daarnaast is een bedrag van €360 aan de Stichting Baby Hope overgemaakt!

Goede opkomst bij de Kinderbeurs…

Flyers
25 november werd in Heemskerk de Winterbeurs gehouden in Slot Assumburg. Een beurs op een prachtige locatie met een divers
aanbod aan standhouders!
Angelique van Rixtel, ons inzamelpunt in Heemskerk en tevens mede-organisator, heeft er voor gezorgd dat in alle goodiebags
onze flyer bijgevoegd werd.
Voor meer informatie: http://www.winterbeurs.blogspot.nl/
Angelique, bedankt dat je ook aan ons gedacht hebt!

Claire George, ons inzamelpunt in Utrecht wees ons op Mom in Balance..
Ze zou het fijn vinden als meer moeders van hun bestaan af weten. Sporten met andere zwangeren of pas bevallen moeders in het
park. Esther van Diepen is de oprichtster van Mom in Balance: "Onze ambitie met het Mom in Balance Sportprogramma is zoveel
mogelijk (aanstaande) moeders fysiek sterk en energiek te laten voelen, de juiste keuzes te laten maken om volop te genieten van
het moederschap. Dit doen we samen met een team van gemotiveerde en enthousiaste trainsters en actieve moeders".
Mom in Balance voegt in alle welkomstpakketten onze flyer bij. Meer weten? www.mominbalance.nl

Eind september werd in Hardenberg de Van Zwanger tot Dreumes beurs georganiseerd.
Happy Belly's (www.happybellys.nl) heeft goodie bags uitgedeeld met daarin een flyer van ons. Ook konden er kraammaterialen
worden ingeleverd.(Maar daar is geen gebruik van gemaakt.)
Bedankt, Mirjam!

Overig
www.spullenschenken.nl is sinds kort in de lucht.
Op hun website staat: Kunnen vrienden en familie jouw spullen niet gebruiken, maar is het nog te goed voor het grof vuil, dan is
het schenken aan een goed doel een mooie tussenstap!
Op deze website kun je snel bekijken welke goede doelen bij jou in de buurt je blij kunt maken met jouw (tweedehands) spullen.
Met drie simpele stappen zie je precies waar jij in jouw buurt je spullen een nieuwe en dankbare bestemming kunt geven.
Op deze site zijn onze gegevens van de inzamelpunten ook opgenomen.
En wij zijn er blij mee dat we als goed doel weer beter op de kaart staan.

Stichting Baby spullen
Stichting Babyspullen is er om ouders te helpen die in een financieel moeilijke situatie zitten. Wij weten hoe moeilijk het kan zijn
om met een klein budget en een baby op komst rond te komen. Daarom bieden wij hulp door verschillende hulpinstanties te
voorzien van babystartpakketten. Stichting Babyspullen is een non-profit organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers. Deze
vrijwilligers zetten zich naast hun fulltime baan met liefde in voor de stichting. Zij houden zich bezig met de inzameling van
gebruikte en nieuwe babykleertjes en overige babyspullen. Dankzij deze inzameling kunnen wij jouw baby zo veel mogelijk geven
van wat hij of zij het eerste anderhalf jaar nodig heeft. Het diverse aanbod dat wij binnen krijgen, wordt gesorteerd en
gecontroleerd op kwaliteit. We verstrekken kleertjes van maat 50 tot maat 92. Met elke maat kunnen wij weer iemand blij maken.
Ook voor verzorgingsproducten en meubels vinden wij een nieuwe, dankbare eigenaar. Grote meubels kun je via een advertentie
op onze website gratis aanbieden. Ook financiële steun is van harte welkom. Op die manier kan de stichting die artikelen kopen,
die een pasgeboren baby echt nodig heeft. Denk aan spenen en flesjes, die nieuw worden aangeschaft in verband met hygiëne. Op
deze manier kunnen papa’s en vooral de zwangere mama’s zorgeloos van hun zwangerschap en kraamtijd genieten.
Is er bij jou een baby op komst of ben je sinds kort trotse moeder? Wij helpen graag wanneer je een steuntje in de rug kunt
gebruiken.
Gooi jouw gebruikte en ongebruikte babykleding en spulletjes dus niet meer weg. Maak iemand anders er blij mee!
Alvast enorm bedankt!

Tot slot wensen we iedereen hele gezellige kerstdagen toe en voor 2013 een succesvol,
gelukkig en gezond nieuw jaar.
Marieke, Sandra, Liesbeth en Mathilde

