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NUMMER 42

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
Bestuursnieuws.
De zomermaanden lijken alweer ver achter ons te liggen en wij hopen dat iedereen op zijn eigen manier genoten heeft van een
welverdiende vakantie. Inmiddels wordt het alweer tijd om na te denken over het volgende seizoen; wordt het tijd voor een
nieuwe (winter) collectie? Is tijdens je vakantie al het leesvoer verslonden en is het tijd voor nieuwe (e)boeken? Of ben je stiekem
al na aan het denken over cadeautjes voor de feestdagen? Denk daarbij dan eens aan deze manieren van gratis doneren bij het
online shoppen:
YouBeDo
Lees je graag en wil je een goed doel steunen zonder dat je daarvoor extra voor je boeken hoeft te betalen? Dat kan door je
boeken (ook e-boeken of studieboeken) aan te schaffen via YouBeDo.com. Je betaalt dezelfde prijs als in de winkel maar met het
verschil dat 10% van je aanschafprijs naar een doel naar keuze gaat. Wil je onze stichting steunen met je aanschaf? Kies dan via de
volgende link:
https://www.youbedo.com/.../charities/view/706/stichting-baby...
Dank jullie wel!
GoedeDoelShop
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops! Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende
webshops (Bol.com, Zalando, Intertoys, Media Markt, V&D etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar Babyhope! Je shopt zo bij
dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost! Met de komende feestdagen in het
vooruitzicht, is het dus zeker de moeite waard om je online aankopen via de GoedeDoelShop te doen!
Hoe werkt het?
1) Ga naar www.goededoelshop.nl en klik op Log in.
2) Klik op Ik ben nieuw en maak een account aan.
3) Kies bij goede doelen je favoriete doel en ga door naar Shops.
4) Kies je favoriete webshop.
Nieuws van inzamelpunten.
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:
Gestarte inzamelpunten:
Boornbergum - Trudie (Lief Kleintje) , Naarden - Arjan (oerbron), Reduzum – Bianca, Eindhoven - Apple Blossom, IJmuiden – Kim,
Kootstertille – Erma, Zwolle – CVZG, Verloskundigen Duin en Dijk in Bergen (NH), Tuitjenhorn en Warmenhuizen, Gouda – Irene,
Utrecht – Superfair, Hoeven – Davinia, Voorburg/Naaldwijk – Wereldwonder, Rijswijk – Kraamzorg extra, Boxmeer – Touchlife
Massagepraktijk, Zwolle – verloskundig huijs (2 locaties), Eindhoven – Sara, Ridderkerk – Larisa, Stuifzand – kraamzorg Tineke,
Haarlem – Tamara, Naaldwijk, Zwolle – verloskundigenpraktijk de Kiem, Gieten – Margé, Lopik – Mandy
Succes met inzamelen!
Gestopte inzamelpunten:
Nieuwegein - Linda Rose, Amstelveen – Sharon, Beinsdorp – Hilda, Doetinchem – Jessica, ’t Goy –Maaike, Nijkerk – Yuliska,
Harderwijk – verloskundigenpraktijk de 9 maanden, Hillegom – Karin, Haarlem – Helene, Helmond – Elles, Rotterdam – Sylvia,

Eijsden – Rachelle, Fluitenberg – Carla, Rheden – Yvonne, Eindhoven – Apple Blossom, Berkel en Rodenrijs – Saskia, Heerlen
Kikibo, Den Haag – Angela, Warmenhuizen – Anita, Amsterdam – Marina, Gemert – Lieke, Geldrop – Rianne, Schoonhoven –
Carine, Zeewolde – Claudia en Veldhoven – Ilse. Bedankt voor jullie inzet!
Als transportvrijwilliger zijn Wilma en Corine gestopt.
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest. Fijn dat jullie tijd en kilometers hebben
ingezet.
Vrijwilligers gevraagd.
Voor een betere spreiding van de inzamelingspunten zijn wij op zoek naar vrijwilligers die kraammaterialen in ontvangst willen
nemen in of in de buurt van Almelo, Bergen of Schoorl, Beverwijk, Bladel, Breukelen, Castricum, Geldrop, Gemert, Heemstede,
Hilversum, Hippolytushoef, Kerkrade, Leiderdorp, Lochem, Maassluis, Naarden, Nijmegen, Oldenzaal, Raamsdonkveer,
Renkum/Doorwerth/Heteren, Rotterdam, Sittard, Sneek, Velserbroek, Weesp en Wijk bij Duurstede.
Hoe vinden de gevers ons als inzamelpunt.
Aan het begin van het jaar stuurden we jullie een korte vragenlijst om in beeld te kunnen brengen via welke wegen onze
inzamelpunten gevonden worden. Hierin maakte we onderscheid tussen: de flyer of brief uit de kraampakket, brabbels.com,
spullenschenken.nl, via de verloskundige/ kraamzorg of via nog een andere weg. Hartelijk dank voor jullie reacties hierop!
Wat opviel is dat maar weinig van jullie de gegevens op de website van brabbels en spullenschenken controleert. Fijn dat dit nu
wel weer een keer gedaan is, we hebben daarop veel reacties gehad over wijzigingen. Deze wijzigingen worden met de tijd
allemaal doorgevoerd, dus controleer over een tijdje gerust nog eens of alles klopt.
Hieronder al jullie antwoorden, verwerkt in een grafiek. In de tweede grafiek valt op dat alle tijd die jullie steken in het flyeren
(denk aan consultatiebureaus, kinderdagverblijven en huisartspraktijken), zich enorm loont! De naamsbekendheid groeit hiermee
enorm, dus ga zo door!!

En zo ziet een bestuursvergadering eruit… 

Flyers
De flyers zijn te bestellen. Wil je een nieuwe stapel in huis? De kosten zijn: 500 flyers voor 4 euro. De verzendkosten komen daar
nog bij: dit kan op verschillende manieren - via DHL komt er dan €5,- of €5,75 bij, via Kiala €3,95 en via PostNL €6,50.
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org
GoedeDoelshop en Youbedo.com
We zijn aangesloten bij GoedeDoelshop en Youbedo.com om zo wat inkomsten te krijgen. Het geld wordt gebruikt voor de
aankoop van flyers en het versturen daarvan naar verloskundigen, kraambureaus, enz. Op pagina 4 wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Beurs
Kraammarkt in Assen
e
Inmiddels zijn we een bekend gezicht op deze kraammarkt, dit voorjaar voor de 10 keer georganiseerd in het Wilhelmina
ziekenhuis in Assen. Wendy Weelink stond hier met een kraampje om Baby Hope te promoten onder de aanstaande ouders.
Inmiddels alweer enige tijd geleden, maar we willen het wel vermelden. Dit soort lokale publiciteit werkt namelijk heel goed! Naast
veel flyers uitdelen, heeft Wendy ook nog een paar puzzels en kleine knuffeltjes kunnen verkopen. Waarvoor onze hartelijke dank!
Zomerfair in Tuk
Het was helaas geen zonnige dag (18 juni) en de fair werd voor de eerste keer georganiseerd. Maar Kinderdagverblijf het
Woldkasteel had ons uitgenodigd om onze naamsbekendheid te vergroten. En als het dan lukt om iemand van ons er te laten
staan, dan zijn we daar heel blij mee! De fair was voor zwangeren en jonge gezinnen en geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Namens Baby Hope was Corine Groen gewoon present!! Iedereen die haar kraampje passeerde kreeg informatie en de doos met
puzzels en knuffeltjes kwam lichter retour. Ook waren er kraammaterialen ingeleverd. Via Corine kregen we ook nog een foto
doorgestuurd van haar eigen koningsdag verkoop waarbij ze iedere zwangere een flyer van Baby Hope meegaf. Goed bezig hoor!!

Donaties
Donatie voor Hope Uganda Live van baby Jikke
Het team van het medisch centrum in Oeganda heeft
inmiddels de donatie besteed aan materialen.
De 150 euro was omgerekend 500,000/= Oegandese
shillings. Zij hebben voor dat bedrag kleine materialen als
scharen, tangen, kidney dishes en trays en een pakket om
bloed te kunnen testen op o.a. tyfus aangeschaft.
Zouden jullie de familie die dit mogelijk heeft gemaakt
nogmaals heel erg hartelijk willen danken voor deze
materialen?
Heel erg bedankt voor alles.
Groeten, Esther Haaisma

Mooie donatie uit Wemeldinge!
Begin april informeerde Angelina Smallegange (inzamelpunt Wemeldinge, Zeeland) ons dat er in haar kerk een collecte gehouden
zou worden, welke aan Baby Hope opgedragen zou worden. En ze kon ons niet veel later heel blij maken met een mooie donatie
van 227,50 euro.
Angelina gaf aan, dat ze dit bedrag graag ingezet ziet worden in de aanschaf van een couveuse. Dit omdat haar kindje heel veel
baat heeft gehad bij een couveuse na de geboorte. En dat gunt ze andere moeders graag ook. Een couveuse is een heel groot en
duur apparaat wat ook nog goed gebruikt moet worden. We zijn daarom op zoek naar een model/systeem wat in
ontwikkelingslanden goed gebruikt kan worden. Er zijn wat aanknopingspunten dat dit misschien mogelijk is maar dat moeten we
verder nog onderzoeken.
Het bedrag staat dus, tezamen met eerdere donaties voor dit doel, in de wacht op onze spaarrekening. We gaan ons best doen om
er zo snel mogelijk een goede besteding aan te geven. Maar het kost wat meer tijd dan gedacht. We houden jullie op de hoogte.
Meer donaties voor Baby Hope!
Aan het einde van vorig jaar (de vorige nieuwsbrief kwam vlak voor kerst
uit), zijn er via 2 kerkelijke instanties 2 super donaties binnen gekomen.
Het kinderkerstfeest in de Nieuwe Badkapel in Scheveningen leverde een
mooi donatie op van meer dan 1.000 euro. Welke dit jaar besteed zal
worden aan 1 van onze projecten. Daarnaast stond er in Aarlanderveen
een grote collecte(melk)bus tussen kerst en oud/nieuw jaar waarin
gedoneerd kon worden. Traditiegetrouw word er een lokaal project bij
gezocht. Het depot van Ter Aar ligt op een flinke steenworp afstand en
hoort ook onder deze parochiekern. Dus Baby Hope was daarmee een
lokaal project. We hebben er bij deze laatste een doel aan gekoppeld,
namelijk kraamkoffers voor Malawi. De opbrengst was grandioos:
1.324,20 euro! Hiervoor kunnen heel veel goed bruikbare en duurzame
instrumenten voor de verloskamers in Malawi gekocht worden. We zijn
inmiddels bijna zover dat we de kraamkoffers kunnen overhandigen. We
hebben in overleg met andere projecten en Wil Winkelman gekeken welke instrumenten een meerwaarde zouden kunnen
hebben. We hopen in de volgende nieuwsbrief een foto van de overhandiging te laten zien. Wel hebben we het bedrag alvast
symbolisch aan hem overhandigd bij de keukentafel in Ter Aar. Waar Wil toch echt even sprakeloos was...

Projecten
Blij met artikelen van Stichting Baby Hope,
Wij als Stichting Elburg helpt Gambia hebben in het Gambiaanse dorp Banyaka in samenwerking met het Ministerie van
Volksgezondheid een medische post gebouwd en deze is op 5 april 2014 officieel geopend.
Enkele jaren geleden kwamen wij tijdens een vakantie in aanraking met de bevolking van Gambia. Deze eerste kennismaking liet
een diepe indruk achter. De armoede waarin deze mensen leven is onvoorstelbaar voor ons westerlingen, maar de vriendelijkheid
en toch ook de tevredenheid van de bevolking maakten diepe indruk. Niet voor niets heeft het gebied de bijnaam “The Smiling
Coast”.
In 2008 kwamen we in contact met de Stichting Banyaka the Gambia uit Heemstede die in het binnenland van Gambia, in het dorp
Banyaka, een school heeft gebouwd waar nu ruim 800 kinderen op zitten. Ook had deze stichting de intentie om hier een
medische post te bouwen maar dat was tot op dat moment niet goed van de grond gekomen.
In dit gebied was de medische zorg nihil, een keer in de maand kwam er een dagdeel een medische karavaan, een vorm van een
consultatiebureau, voor zuigelingenzorg en controle zwangere vrouwen.
Wij hebben toen als Stichting “Elburg helpt Gambia” een convenant met het Ministerie van Volksgezondheid gesloten en hebben
daarna het Banyaka Health Centre gebouwd, wat in februari 2014 in gebruik is genomen en op 5 april 2014 officieel door de
Minister van Volksgezondheid is geopend.
De post wordt bemand door goed opgeleid medisch personeel, heeft consultatie kamers, een verpleegafdeling met 10 bedden en
inmiddels een douche, toilet, 2 verloskamers, een pre- en een after deliveryroom. In de laatste kunnen de pas bevallen vrouwen
enige tijd bijkomen, voordat ze te voet met de baby in de draagdoek weer naar hun eigen dorp lopen.
Elke dag kunnen de mensen uit heel de omgeving ( vaak voor hen uren lopen) medische zorg krijgen. In de drukke regentijd komen
dagelijks wel 400 mensen voor een consult. Naast de medische post hebben wij een huis gebouwd voor huisvesting van de
medische staf en een 2-tal zit-slaapkamers voor stagiaires en vrijwilligers uit Holland.
Op dit moment zijn alle bedden bezet. In Gambia begint nu de regentijd, wat betekent dat er heel veel malaria patiënten zijn.
Komen de patiënten op tijd, dan kunnen zij na een infuus en enkele dagen medicijnen weer gezond naar huis. Zonder de medische
post zullen de meeste malariapatiënten sterven. In het convenant met het Ministerie van Volksgezondheid is opgenomen dat het
Ministerie de medische post in Banyaka in zijn geheel eind 2017 overneemt en zodoende is de continuïteit dus gewaarborgd. Dat is
ook goed! Elburg helpt Gambia heeft dan in die 5 jaar gebouwd, begeleid, salarissen betaald, maar we merken dat de post steeds
zelfstandiger functioneert. Dat geeft ons ook het vertrouwen dat de Gambianen trots zijn op “hun”medische post en dat ze het
straks zelf aankunnen.
In de medische post worden heel veel baby’s geboren. Een grote overgang voor de vrouwen, die gewend waren dat een oude
dame uit het dorp ( zonder opleiding) hen hielp tijdens de bevalling. Dit gebeurde regelmatig gewoon op de grond en met een
“scheermesje”. Nu komen de vrouwen naar de medische post. De babysterfte is met meer dan de helft afgenomen. U begrijpt dat
de medische post dolgelukkig is met alle produkten die Baby Hope over heeft. Er is nu weer een container van onze stichting
Elburg helpt Gambia onderweg, waarin weer heel wat gevulde dozen vol opgehaalde artikelen uit Wezep, Apeldoorn, Elburg en
Harderwijk.
U begrijpt, dat wij ontzettend blij en vooral ook heel dankbaar zijn voor uw bijdrage Wilt u op de hoogte blijven van het wel en
wee van onze medische post, dan nodigen we u uit onze website www.elburghelptgambia.nl maar vooral facebook te bekijken:
Stichting Elburg helpt Gambia.
Op de volgende pagina vindt u een aantal foto’s van ons werk:

Stichting Blauw in Uden
Eind Juni is Stichting Blauw op het depot in Uden geweest om onder andere de
gedoneerde ritselknuffeltjes van CZ, de badcapes en thermometers, maar ook heel
wat kraammaterialen in ontvangst te nemen. Afgeladen vol keerden ze huiswaarts,
deze spullen vinden een mooie bestemming in Polen.
Nieuw project rond Rotterdam: Guyana
We zijn onlangs in contact gekomen met Ger Ubink, van het transport bedrijf Vertraco uit Rotterdam. Zij vervoeren de containers
met goederen voor Suriname. Hij heeft zelf een project geadopteerd in Guyana (land ten westen van Suriname) , namelijk het
General Public Hospital. In overleg met de mensen in het GPH zouden de materialen van Baby Hope er erg welkom zijn. Ger gaat
voor ons, in overleg, materialen ophalen in de omgeving van Rotterdam. En de inzamelpunten kunnen ook zelf hun materialen bij
hem inleveren.
In een latere nieuwsbrief meer informatie over dit nieuwe project.
Met dit stukje van de transportpuzzel zal het mogelijk zijn, om meer inzamelpunten in/rond Rotterdam te hebben. De materialen
kunnen nu binnen de regio blijven en gaan niet naar het centrale depot in Ter Aar. Momenteel is er alleen in RotterdamNesselande een vrijwilliger voor Baby Hope actief. Gelukkig zijn in Rotterdam – Overschie en in Barendrecht net twee
inzamelpunten gestart. Dus mocht je familie, kennissen of andere bekenden weten die in Rotterdam ons willen helpen als
inzamelpunt of transportvrijwilliger, dan horen we dat graag!

Interview
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Sandra Mostert, 40 jaar. Ik woon in Nederweert , Beukenstraat 3. (Limburg)
Hoe ziet je gezin er uit?
4 jaar geleden ben ik gescheiden, en sindsdien woon ik samen met mijn 2 kinderen Tycho 10 jaar en Lisa 6 jaar. Onze hond is
overleden, maar we overwegen om ons gezin weer uit te bereiden met een hond.
Wat voor werk doe je?
Ik werk al 21 jaar als kraamverzorgster, daarnaast ben ik sinds 4 jaar ook zelfstandig lactatiekundige. Ik weet nooit van te voren
hoe mijn dag eruit zal zien. Ik kan plotseling naar een bevalling moeten, en vervolgens 8 dagen kraamzorg verlenen.
En als er dan een moeder belt met een borstvoedingsprobleem, wil ik daar het liefst ook nog dezelfde dag nog naar toe. Als
kraamverzorgende sluit je het kraambed na 8 of 10 dagen af. Als lactatiekundige, begeleid ik moeder en kind, zolang als er vanuit
de moeder behoefte aan is. Soms is dat een jaar of langer. Dat geeft een hele andere band met de cliënt. Als het rustig is, ben ik
ook wel eens een week thuis, dan kan ik mijn administratie bijwerken.
Hobby’s:
Vroeger heb ik paard gereden, heerlijk. Maar mijn tuin is te klein om een paard te stallen, tot grote teleurstelling van mijn dochter,
hahaha. Ik ga wekelijks met mijn kinderen zwemmen. Tycho gaat duiken en ik ga met Lisa naar de reddingsbrigade. Ik ben een
enorme fan van het hondenras Rottweiler, en ik heb een lieverd gevonden in het asiel. Zowel privé als in mijn werk, maak ik graag
foto's. Maar door drukte op mijn werk en alle hobby's, ben ik er nog niet aan toe gekomen, om een cursus fotografie te
doen. Dat staat voorlopig op mijn verlanglijstje.
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope?
Ik ken stichting babyhope al langer vanuit mijn werk. Maar ben nu ruim een jaar, inzamelpunt. Ik vind het heerlijk om de verhalen
te horen, van mensen die in andere landen, andere cultuur, moeder kind zorg hebben verleend. Een droom, om in de toekomst
mijn grenzen te gaan verleggen. Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen? Omdat ik niet weet, of ik plotseling ben
werken, zet ik een curver bak buiten. Mensen kunnen hun restanten van het kraampakket in de bak stoppen, wanneer ze in
de buurt zijn en wanneer het hun uitkomt. Wel moet je een steen onder in de curver bak doen, want hij is me wel eens
weggewaaid. De ingezamelde spullen, breng ik naar depot, waar een man heerlijke verhalen heeft over zijn vrijwilligerswerk. Ik
vind het leuk, om op deze manier mensen te ontmoeten en mensen te helpen, heerlijk.
Naar keuze:
Welk boek zou je iedereen willen aanraden? 50 tinten grijs, hahahaha
Er zijn ontzettend veel leuke boeken: Kolletje (kinderboek), maar ook het boek van Brooke Shiels, in de schaduw van mijn geluk
(over haar postnatale depressie) vond ik leerzaam en met humor geschreven.
Laatste boek wat ik heb gelezen, was van John vd Heuvel, de gevallen Engel (over het verhaal achter de hells angels).
Misschien ga ik zelf nog wel eens een boek schrijven, over echtscheidingen en de impact van onze fouten op onze kinderen, maar
het word wel een boek met humor!

Welke film vind je geweldig? Disney, comedy, actie, Titanic.
Wat is je favoriete vakantiebestemming? www.degelpenhoeve.nl
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom?
Mijn vriend Maarten want als ik met hem een beschuitje eet, betekent dat ik ook naast hem wakker word, toch?!
Wie is je held en waarom?
Tycho Krijnen van de E2. Als trotse moeder heb ik zijn voetbal carrière vanaf zijn 3e gevolgd vanaf de zijlijn. Ik weet nog steeds niet
wanneer het nu buiten spel is, maar mijn zoon zegt, dat ik bij het voetballen, vooral mijn mond dicht moet houden!

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in december 2016. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand.

