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Voor u op het scherm weer een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Baby Hope. In deze nieuwsbrief brengen we u met plezier weer op
de hoogte van ontwikkelingen in projecten, beurzen, donaties en dergelijke. Zodat u zich blijvend betrokken zult voelen bij de
Stichting!

Bestuursnieuws
Overleden: Jikke Schaafstal-Cuperus
Onlangs (14 maart 2015) kregen we het zeer droevige bericht dat Jikke Schaafstal is overleden aan complicaties na een val in haar
huis. Jikke, net 68 jaar geworden, was met haar man Rik een drijvende en super gemotiveerde kracht achter Stichting Urology For
All (STUFA), een reeds lang lopend project in Tanzania. We hopen dat Rik, hun directe familie en vrienden de kracht vinden om dit
verlies te dragen.

Extra materialen en Stichting Babyspullen
De laatste tijd krijgen we regelmatig vragen van inzamelpunten wat er nog extra ingezameld kan worden. In de handleiding staat
het zo omschreven: “Wij zamelen alleen de materialen in van het medisch kraampakket en enige aanvullende medische materialen
die in het verlengde liggen van pre- en postnatale zorg, zoals vermeld staat op de website.
Naalden, injectiespuiten en slijmuitzuigapparaatjes (wel in onaangebroken verpakking vanwege steriliteit) kunnen indien
aangeboden eveneens worden aangenomen.
Andere zaken zoals zoogkompressen, hydrofiele luiers, wegwerpluiers, speentjes, verzorgingsproducten, kleding etc. kunnen onze
projecten inmiddels ook goed gebruiken maar vragen om een ruime opslag.
Je kunt je regionale contactpersoon laten weten of je deze ook in wilt zamelen. Bij vragen hierover kan hij/zij daar dan een passend
antwoord op geven.”
Deze richtlijn houden we nog steeds aan. Als inzamelpunt mag je dus meer inzamelen, maar denk dan wel aan de capaciteit van je
opslagruimte. Of kijk in je omgeving of er een inzamelpunt van Stichting Babyspullen is. Zij zijn ook blij met kleding, hydrofiele luiers,
wegwerpluiers, kruiken, speentjes, nieuwe flesjes en verzorgingsproducten.
(www.stichtingbabyspullen.nl)

Nieuws van inzamelpunten
Hoe symbolisch: kraammaterialen in een prachtige vuilnisbak!
Ons inzamelpunt in Haaren, Susanne van Bijnen, haalt enorm veel
materialen op via een inleverpunt in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den
Bosch. Ze heeft nu ook een plaatsje gemaakt waar mensen uit haar eigen
omgeving kraammaterialen kunnen inleveren: in een mooie vuilnisbak!

Rederij Doeksen zorgt voor vervoer kraammaterialen vanaf Terschelling!
We hebben inmiddels overal in Nederland inzamelpunten, van onder Maastricht tot op de eilanden. Op Terschelling zamelt voor ons
Marleen Kinzel in. Een bezige bij, die onlangs al op de televisie was voor een uitzending van Geloof en een hoop liefde. Ze liet daar
haar betrokkenheid en werkzaamheden op het eiland zien. Ook Baby Hope kwam voorbij, al werden we (helaas) niet met naam en
toenaam vernoemt. Het vervoer van de kraammaterialen en al het overige materiaal wat er wordt ingezameld, is een kostbare zaak
omdat dit vanaf Terschelling met de boot naar Harlingen vervoerd moet worden. Marleen heeft daarom een verzoek tot sponsoring
bij Rederij Doeksen ingediend en deze is gehonoreerd. Natuurlijk wel met een kleine tegenprestatie, namelijk dat wij de Rederij
noemen in onze nieuwsbrief en op onze website. Bij deze dus. Met hartelijke dank!! Voor meer informatie (als u eens een weekendje
naar Terschelling wilt): www.rederij-doeksen.nl

Flyers
In de afgelopen tijd zijn er weer flyers verstuurd naar verloskundigen, beurzen, ziekenhuizen enz.
Ook inzamelpunten hebben flyers gevraagd, zodat we nu bijna door de oude flyers heen zijn. Wie nieuwe flyers wil bestellen (tegen
betaling van flyers en verzending) mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org

Beurs
Stichting Babyhope de beurs op....
Eind 2014 zocht men iemand die voor de stichting Baby Hope in januari 2015 in Westerhaar op een babybeurs wilde gaan
staan. Om een steentje bij te dragen aan het goede werk heb ik mezelf aangeboden om dit te gaan doen. Vanwege een
rugoperatie was het nog even spannend of ik het wel zou redden maar uiteindelijk is het gelukt. De eerste babybeurs in
westerhaar was een succes! Er waren veel verschillende stands en heel uiteenlopend qua producten. Het was gezellig druk in
de sporthal in dit kleine stadje in Overijssel. Omdat wij met onze winkel in Enschede ook een stand hadden heb ik mijn man
meegenomen om te assisteren en voor het zware werk.
Meteen bij de opening was het al behoorlijk druk en de hele dag liep het gezellig door. Meest allemaal dikke buiken. De dames
waren ook belangstellend naar de stichting babyhope. We hebben zo veel mogelijk uitgelegd wat de Stichting doet en in de
goodiebags zaten de flyers. Veel mensen weten niet dat ze de restanten kunnen inleveren en daarom denk ik dat we goed
werk hebben gedaan om de stichting te promoten.
De organisatie verdient een dikke pluim, het valt niet mee om zoiets voor de eerste keer te organiseren maar het is gelukt
om er een leuke succesvolle dag van te maken met aandacht voor het goede werk van de Stichting Babyhope!
Wij hebben het graag gedaan!
Groetjes Wilfred en Corrine Onstein
Ooievaar&Co / Babylifestyle in Enschede
Onze hartelijke dank voor jullie inzet Wilfred en Corrine!

Maaijke Vernooij stond op een rommelmarkt in Houten voor Stichting Baby Hope.
Veel geld heeft ze niet opgehaald, maar voor de naamsbekendheid zijn we heel blij met je inspanning! Dankjewel!

Donaties
Donatie van Baby Hope aan Stichting Blauw
Paul van Stichting Blauw mailt het volgende:
Jullie donatie is in goede orde ontvangen en de directie van het ziekenhuis is daarvan in kennis gesteld.
In november zijn leden van ons bestuur vergezeld van enkele vrijwilligers naar diverse plaatsen in Polen gegaan om enkele
projecten op locatie te ondersteunen. Kijk maar voor de volledigheid naar
het uitgebreide reisverslag dat op onze site staat: www.stichtingblauw.nl
In dat verslag lees je, dat jullie donatie ter sprake is gekomen en inmiddels weten we (men denkt daar eerst diep na wat men van
die kostbare middelen gaat aanschaffen!!) wat men graag wil: operatiematerialen ten behoeve van hun kraamafdeling.
Zodoende heeft stichting Blauw 1000 euro naar het ziekenhuis overgemaakt. Fijn! Hieronder enkele foto’s van het transport in
november, de apparatuur die je ziet is door stichting Blauw gefinancierd. En je ziet ook de dozen van Stichting Baby Hope. Die worden
steeds met grote vreugde ontvangen, aldus Stichting Blauw. De dankbaarheid was groot.

Heel veel ritselknuffels CZ gedoneerd!
Via Ingrid Westelaken kregen wij de vraag of we interesse hadden in ritselknuffels.
Zetje Zebra maar dan met een knisperend geluid. Een klein presentje wat CZ in de
kraamdozen doet, die hun cliënten toegestuurd krijgen. Nu was er een flinke partij met
ritselknuffeltjes afgekeurd op hun kleur en een stukje dubbele stiksel. Voor de NL markt
niet meer inzetbaar maar nog o zo welkom op onze projecten! Dat had Ingrid goed bedacht
en zodoende zijn we via ons inzamelpunt Petra van Oorschot uit Uden, in het bezit
gekomen van maar liefst 6000 van deze lieve knuffeltjes, 16 flinke dozen vol! Vier dozen
zijn achtergebleven in het depot van Uden voor het project in Polen (Blauw). De andere
dozen zijn vervoerd naar het depot in Ter Aar. Van daaruit zijn er inmiddels 2 dozen op
transport gegaan naar Malawi en 2 naar Suriname. Er staat een doos klaar voor Senegal
(Yvonne) en Gambia (Bennie) en 2 dozen gaan naar Albanië (Hoop voor Albanië). U ziet, ze
zwerven uit over de hele wereld. En zullen tot veel plezier leiden bij de kinderen die ze
mogen ontvangen!
Met dank aan CZ en een ieder die zorg gedragen heeft voor de
verdeling en verspreiding!

Goederen ontvangen van Agis via Natalis
In de zomer van vorig jaar zijn we benaderd door Ramona Visser van Agis verzekeringen
over goederen die ter beschikking zouden komen omdat de merknaam Agis uit de markt
zou gaan (is per 1 januari 2015 over gegaan in Zilveren Kruis). Natuurlijk zeiden we “ja” op
dit voorstel: een mooie kans om voedingskussens, badcapes en thermometers te
bemachtigen!
“Ja’, in de veronderstelling dat het om een flink aantal dozen zou gaan die we in eigen
opslag konden houden en verdelen over de Baby Hope projecten. Gaandeweg bleek dat er
nog heel veel in opslag stond in Almere bij Natalis: getallen als 18.600 badcapes, 18.000
thermometers, 17.600 voedingskussens…. 178 pallets vol!
Op 30 oktober zaten daarom Teun Welvaart (Dorcas), Ramona Visser (Agis/Zilveren Kruis),
Chris van Pommeren (Natalis) en Marieke (Baby Hope) rond de tafel in Almere om de
afhandeling te bespreken. Dorcas beschikt over een veel groter transport systeem en was

bereidt om mee te werken hierin. Waar we natuurlijk enorm dankbaar voor zijn, want alleen was dit een veel te groot project!
Nog in december zijn de eerste transporten richting Dorcas ingezet. Ook de projecten van Malawi en Suriname konden in Almere
pallets vol met goederen ophalen. Via Wil Winkelman (project Malawi) kwamen er ook de nodige dozen met voedingskussens,
badcapes en thermometers in het depot in Ter Aar terecht. Welke uitgedeeld zijn aan de projecten in Senegal (Yvonne) en Gambia
(Ellen). Er staat momenteel nog een kleine bescheiden voorraad welke voor een deel naar het depot in Uden gaan voor het project
in Polen (Blauw). Het laatste deel zal in kleine porties verdeeld worden gedurende het jaar aan projecten die afnemen uit het depot
in Ter Aar. Al met al een geslaagd project waarbij we Dorcas, Natalis en Agis natuurlijk hartelijk bedanken voor hun soepele
medewerking!
Hier foto’s van hoe de voedingskussens al in gebruik genomen zijn door mensen aan wie Dorcas hulp verleent:

Uwthuiszorgwinkel.nl doneert kolfmaterialen aan Suriname!
Amersfoort- Dinsdag 10 februari heeft thuiszorgorganisatie Uwthuiszorgwinkel.nl in Amersfoort een donatie van diverse
(medische) hulpmiddelen gedaan aan Stichting Baby Hope. Dit werd gedaan door enkele medewerkers van Uwthuiszorgwinkel.nl
waaronder directeur Michiel Boomsma. De donatie, bestaande uit diverse kraammaterialen zoals elektrische borstkolven, een
ziekenhuiskolf, flesjes en bewaarhulpmiddelen werden aangeboden aan Kees en Annèt van Londen. Zij vertegenwoordigen
Stichting Baby Hope in deze regio en werken ook nauw samen met Stichting Zorg samen voor Suriname.
De reden van de donatie was dat een aantal goede en bruikbare producten op het gebied van zwangerschap en geboorte uit het
assortiment zijn gegaan bij Uwthuiszorgwinkel.nl door een assortimentsaanpassing. Hiervoor is een goede bestemming gezocht en
gevonden in de vorm van een donatie aan Stichting Baby Hope wat o.a. een kinderziekenhuis in Paramaribo (Suriname) steunt en
voorziet van medische hulpmiddelen en kraammaterialen. “Zomaar weggooien is zonde als je er nog iemand blij mee kan maken”,
aldus Ruud van de Wiel, leidinggevende van de backoffice van Uwthuiszorgwinkel.nl. Het doel van Stichting Baby Hope is: meer
hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s met verminderde risico’s ter wereld kunnen brengen,
gezond en wel.
Met dank aan Myrthe Modderman voor het tot stand laten komen van deze donatie!

Printer via Pieter Bas Automatisering
Pieter Bas Automatisering uit Molenhoek heeft deze allrounder (uit 2008) cadeau gegeven aan degene die daarvoor de beste
argumentatie had. En dat was dus Baby Hope. Het is een multifunctioneel kopieerapparaat met tal van mogelijkheden. Zwart-wit en
kleur printen, faxen, scannen en de gescande documenten kunnen direct vanuit de printer worden verstuurd. De printer is nog in
uitstekende staat en bij goed gebruik en onderhoud heeft Baby Hope er nog jaren plezier van! Het vervoer van de printer kwam
mede tot stand door een aanbod van Wil Winkelman van het Malawi project. Via een bevriend verhuisbedrijf is de printer van
Molenhoek naar Breezand verhuisd. En in gebruik inmiddels!

Projecten

Annet (project Suriname) maakt kennis met de pop!
Leuke foto’s uit Suriname welke we jullie niet willen onthouden. Annet van Londen maakt zich daar al jaren hard voor een goede
inzet van mensen en materialen op de verlosafdelingen in ziekenhuizen. Mede door een donatie via Baby Hope kon een lang
gekoesterde wens in vervulling gaan: een heuse dummy waarmee bevallingen geoefend kunnen worden. Middels een handeltje
kunnen de cursisten en leidinggevenden de bevalling in werking stellen en is ook zichtbaar hoe het kindje zich in de buik van de
moeder beweegt tijdens de bevalling.
Het is ook mogelijk om een stuit bevalling te “oefenen”. Wat een prachtig middel! Hiermee kan veel kennis over gedragen worden.
En dus weer een mooi bestede donatie!!!!

Care4Tina in Xian – september 2014
Via Elise Niels, oprichtster van Care4Tina ontvingen we een uitgebreid verslag van hun verblijf in Xi‘an afgelopen september. Via
Baby Hope ontvangen zij (voor zover deze binnen komen) Haberman flessen en spenen, welke goed bruikbaar zijn bij kinderen met
schisis. Elise zorgt met haar stichting voor hersteloperaties bij (wees) kinderen. Half april gaat er wederom een medische missie van
28 vrijwilligers naar China om daar zo’n 40 kinderen te helpen. Als u meer wilt weten (of het verslag lezen), kijk dan eens op
www.care4tina.nl

Project Namaste
Rinnie de Groot en haar man Bram hebben navelklemmen en –bandjes meegenomen naar hun project. Voor meer informatie
verwijzen we graag naar hun website: http://www.projectnamaste.nl/
Hier een aantal foto’s:

Web shop http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop

Overig
We zoeken nog nieuwe inzamelpunten. Vooral in Utrecht en Rotterdam kunnen we nieuwe inzamelpunten gebruiken. En we willen
graag een linkenpagina op de website, daarbij kunnen we ook hulp gebruiken. Als je helpen wilt – graag een berichtje naar
info@stichtingbabyhope.org

Dit was de nieuwsbrief van Stichting Baby Hope van april 2015

