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NIEUWSBRIEF 19 JULI 2018  NUMMER 47 

 
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! Veel leesplezier! 
 

Bestuursnieuws 
 
De schoolvakanties zijn al begonnen in de regio zuid- en midden-
Nederland en binnenkort ook in de noordelijke regio. Tijd voor wat gas 
terugnemen, lekker luieren of juist actief iets gaan doen, op vakantie 
gaan of thuis vakantie vieren…. Vul het maar in! Ook het bestuur van 
Baby Hope zal in de komende weken minder goed bereikbaar zijn via 
mail of telefoon. Als je ons echt dringend wilt bereiken, is mailen het 
beste – we houden de mailbox in de gaten en waar nodig zullen we 
zeker actie ondernemen. Maar zoals je begrijpt, is het voor ons ook zaak 
om na de zomer weer fris en energiek verder te gaan. Dus we vragen 
jullie begrip en geduld als het antwoord op een bericht wat langer dan normaal op zich laat wachten. Alle bestuursleden van Baby 
Hope hebben schoolgaande kinderen (net als vele van jullie) en zijn daarmee gebonden aan deze zomerperiode. Vanaf begin 
september zijn we weer op volle sterkte – tot die tijd dus beperkt bereikbaar. We wensen jullie een hele fijne vakantie! 
 
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/action/charities/view/706/stichting-baby-hope.html 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!  
Je hoeft alleen maar de volgende link: www.babyhope.doelshop.nl in je browser in te voeren en te beginnen met winkelen, je 
donatie wordt dan automatisch bijgeschreven!! Een account is dus niet per se meer nodig, tenzij je je donaties terug wilt kunnen 
kijken. De donatie die we mogen ontvangen via Doelshop.nl besteden we aan het versturen van de flyers en andere kosten die we 
als stichting Baby Hope maken om zoveel mensen te laten weten wat ze met hun restant kraammaterialen kunnen doen. Je 
ondersteunt via deze weg onze stichting op een hele makkelijke manier! Dus als je weer eens een online bestelling doet – denk dan 
eens aan deze manier van doneren! 
 
Nieuws van inzamelpunten.   
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:  
 
Gestarte inzamelpunten:  
Sexbierum, Margreet Bijman, Almelo – Hanneke Dambacher, Ede – Corine Hamming en Westzaan – Sharon Konijn. 
Succes met inzamelen!  
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Gestopte inzamelpunten:  
Rijswijk – Rosan, Tytsjerk – Johanna. Sexbierum – Marjolein, Alkmaar- Bente, Hoogerheide – Ditta, Boxmeer – Jolanda. Zoetermeer 
– Debbie, Rotterdam – Doris, Krabbendijke – Patricia, Dalfsen – Formido, Gemert – Pauline, Nieuwleusen – Helma, Enkhuizen – 
Sanne. 
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest.  Fijn dat jullie je tijd 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 Assen, Bergen of Schoorl, Beverwijk, Bladel, Bolsward, Breukelen, Capelle ad IJssel, Castricum, Dalfsen,  
Delft, Delfzijl, Gemert, Grootegast, Haarlem, Heemstede, Hippolytushoef, Hoogerheide, Kerkrade, Leiderdorp, Lelystad, Lochem, 
Naarden, Nieuwleusen, Nijmegen, Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren, Rijswijk, Rotterdam, Sittard,  Steenwijk, Tilburg, 
Utrecht, Weesp, Wijk bij Duurstede, Winsum, Zaandam en Zeewolde. 
 
Transportvrijwilligers gevraagd. 
En al die ingezamelde materialen moeten uiteindelijk bij een depot of project terecht komen. We proberen de materialen zo 
weinig mogelijk kilometers te laten maken door de kraammaterialen te koppen met een regionaal project. Soms helpen de 
projecten zelf met het ophalen van de materialen (zoals Dick vd Velden/Brabant en Kees van Londen/regio Amersfoort) maar 
merendeel van de materialen moet worden vervoerd.  
Daarvoor zoeken we altijd nieuwe mensen die ons daarbij willen helpen. En dan hoef je echt geen grote ronde te rijden langs 10 
inzamelpunten (mag wel als je vervoersmiddel groot genoeg is en je die tijd erin wilt stoppen ☺). Als je auto groot genoeg is voor 2 
(of 3) inzamelpunten en dan 3x per jaar, kun je onze transportpuzzel al voor een stukje helpen invullen. Je moet de beschikking 
hebben over een auto (de kilometers kun je opgeven bij de belastingdienst als gift omdat we een ANBI-instelling zijn). Het tijdstip 
van ophalen en wegbrengen kun je zelf in overleg bepalen. In de avond, in het weekend… net wat jou het beste uitkomt. Altijd in 
overleg.  
Dus…. lijkt het je wat om ons op die manier te helpen – laat ons het weten via info@stichtingbabyhope.org en dan bekijken we 
welke inzamelpunten we aan jou kunnen koppelen. Op die manier is het voor onze vrijwilligers ook duidelijk wie er komt ophalen 
(vast afspreekpunt) en wellicht met enige regelmaat i.p.v. op afroep. Wie helpt ons mee? Je mag ons natuurlijk ook 1-malig helpen 
in combinatie met familie of werk bezoek. Er is altijd iets mogelijk!  
 
Projecten gezocht.  
Door uiteenlopende redenen zijn er in de afgelopen periode een aantal projecten gestopt of draaien tijdelijk op een lager pitje. 
Daarom zijn we hard opzoek naar nieuwe projecten, met name in de omgeving Eindhoven-Limburg en omgeving Rotterdam-
Amsterdam, die de door ons ingezamelde medische (kraam) pakketten kunnen gebruiken voor hun doelen in het buitenland.  
Heb je tips voor ons, dan horen we die dus graag. Ook kleinere projecten zijn uiteraard meer dan welkom!!    
 
Sluiting depot Sint Jansklooster. 
We kregen bericht van Gerda dat het depot in Sint Jansklooster moet sluiten i.v.m. lekkage. Dat vinden we erg jammer! Gerda 
heeft de afgelopen 5 jaar met een aantal vrijwilligers vele materialen klaargemaakt voor verzending naar Gambia. Dat was elke 
keer een flinke klus! Nu moeten we dus een andere oplossing zoeken. 
De materialen van Groningen en Drenthe worden (bijna) allemaal opgehaald in een ophaalronde door Albert Krijgsheld. Die 
kunnen mee richting Ureterp (waar Mathilde woont) en van daaruit richting Coevorden - het project van Gambia. Maar de 
materialen van Overijssel en Flevoland - daarvoor is het niet handig om dit allemaal richting Friesland te rijden. Al met al hebben 
we dus een flinke puzzel op te lossen. We zijn druk bezig met die puzzel, een deel is inmiddels opgelost. De inzamelpunten krijgen 
daarvan rechtstreeks bericht. Heb je een oplossing voor ons? We horen het graag! 
 
Website spullen schenken gestopt. 
Meer dan 6 jaar lang heeft www.spullenschenken.nl zich ingezet om (tweedehands) spullen een goede bestemming te geven. Ook 
de inzamelpunten van stichting Baby Hope stonden vermeld op deze website. Helaas is gebleken dat het voortzetten, het 
bijhouden en het onderhouden van deze website geen haalbare kaart meer is, waardoor ze besloten hebben hem per 1 juli uit de 
lucht te halen.  
 
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Ook Baby Hope ontkomt niet aan de nieuwe eisen op het gebied van de privacy wet in Europa. Jullie zullen, net als wijzelf, vast al 
heel veel berichten hierover hebben gekregen. Nu is onze organisatie niet groot, maar ook wij hebben gegevens van onze 
vrijwilligers en nieuwsbrieflezers in bezit. En daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee om. Onze eerste stap zal de ontvangers van de 
nieuwsbrief zijn, zodat we ons verzendbestand kunnen aanpassen indien nodig. Intussen zijn we met de informatie over/met onze 
vrijwilligers bezig. We zullen jullie hierover een aparte mail sturen met daarin beschreven welke gegevens we van jullie hebben en 
wat we daarmee doen. Het is goed om je ervan bewust te zijn, dat je gegevens zichtbaar zijn op internet als inzamelpunt. En dat je 
daarin keuzes kunt maken welke informatie voor iedereen zichtbaar is. Wordt vervolgd dus… 
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Donaties 

Oude uniformen Kraamzorg De Waarden weer in gebruik! 
 
Al heel lang zet Anneke de Jong (transportvrijwilliger Zuid-Holland) 
zich in om afgeschreven (maar nog schone en hele) uniformen van 
Kraamzorg De Waarden een mooie bestemming te geven. Een flink 
aantal van deze uniformen zijn afgelopen maart aangekomen in 
Roemenië via Ria Beukenkamp (van Stichting Oost-Europa 
Boskoop – SOEB). Ze heeft er persoonlijk op toegezien dat de 
uniformen uitgedeeld werden. Kijk die trotse gezichten! De eigen 
uniformen waren aan vervanging toe en op deze manier konden 
aanbod en vraag mooi gecombineerd worden. Via Caritas worden 
er in totaal 4 verpleeg- en verzorghuizen voorzien van bruikbare 
goederen.  

 
Donatie Gambia 
In de kraamkliniek Gambia, waar Ellen Plaschek en haar mensen meedraaien om de moeders en baby’s te ondersteunen met 
kennis en materialen, is de resuscitatieplek gereedgekomen. “Het is ontzettend mooi geworden”, schrijft Ellen ons.  
Haar team en zijzelf gaan met grote regelmaat naar Gambia om daar mee te werken en toe te zien op de vorderingen die gemaakt 
worden. En “wederom hebben we gezien dat elk matje, elke navelklem, elk pak maandverband er een is. Keihard nodig voor veilig 
en respectvol moederschap”.  
Dat zijn mooie woorden uit de mond van een harde werker! Via Baby Hope heeft Puur Foundation een bijdrage ontvangen, 
waarvoor een lamp en beademingsballon aangeschaft zijn. De donaties die we mogen ontvangen via onze donateurs, krijgen op 
deze manier een mooie bestemming. Op de site van Ellen (www.puurfoundation.nl) vind u meer informatie over dit project in 
Gambia. 
 
 
 
Projecten 

Commissiehulp Roemenië - Kraammaterialen blijven hun weg vinden naar goede bestemmingen! 
 
Iedere ophaalronde weer een verrassing – hoeveel materialen zullen er bijeenkomen. 
Het stroomlijnen van die goederen is een hele puzzel – vraag en aanbod gaan niet altijd gelijk op. 
Voor Brabant en Zeeland verzorgt Dick van der Velde al vele jaren het ophalen van de ingezamelde 
kraammaterialen en sinds 1,5 jaar gaan deze materialen naar de stichting Commissiehulp 
Roemenië. Deze organisatie werkt vanuit Hardinxveld-Giessendam.  
De laatste keer is de ophaalronde van rond Rotterdam ook die kant op gegaan (wat voorheen door 
Wil Winkelman werd opgehaald). Commissiehulp Roemenië heeft inmiddels een goed netwerk van 
contacten opgebouwd ter plaatse – ze vierden onlangs hun 20-jarig bestaan!  
 
 
 
 
 
 

De materialen worden door hen in rap tempo verdeeld en klaargezet voor 
transport – soms gaan ze binnen een week al mee in het vervoer! Via Dirk-Jan 
Verboom kregen we o.a. onderstaande foto retour van het afleveren van de 
goederen – waarbij ook onze kraammaterialen zijn afgeleverd. Bijgaand ook een 
bedankbrief van het ziekenhuis en een handgeschreven bedankbrief.  
Hij schrijft in een bericht aan ons: “de meeste babyartikelen etc. gaan naar het 
ziekenhuis in Margitha en een huisartsenpost in Valea Lui Mihai. Er wordt 
dankbaar gereageerd als deze goederen worden afgeleverd.”  
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Luieractie voor Lesbos (Help Moria de zomer door – Arjan op Lesbos) 
Via Facebook kregen we het verzoek om mee te werken aan een actie voor de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Een plek 
waar iedere week 500 vluchtelingen aan land komen en in dit kamp voorzien worden van een schone/droge set kleding en wat 
basisvoorzieningen waar ze verder mee kunnen (schoenen, slippers, ondergoed, sokken, shirts). Inmiddels is het een goed lopend 
systeem door de ervaringen uit het verleden zodat er op een goede manier hulp geboden kan worden. 

 
Er worden in het kamp zelf geen nieuwe baby’s geboren, zo hoorde we via Arjan 
Walraven. Maar de zwangere moeders worden opgevangen in het nabij gelegen 
ziekenhuis waar kraammaterialen voor zo’n 100 bevallingen zeer welkom was. Dat 
transport is inmiddels in gang gezet via het depot van Ter Aar, waar ook nog een zending 
schoenen stond die mee kon.  Voor de langere termijn zoeken ze organisaties en mensen 
die luiers willen inzamelen – luiers maat 5 en 6 gaan heel hard maar ook 3 en 4 zijn van 
harte welkom. Die gaan er met duizenden doorheen per maand. Er zijn in Nederland al 
aardig wat initiatieven opgestart zoals een luier café (waar mensen in een pop-up setting 
luiers kunnen brengen). Nu krijgen we weleens luiers aangeboden bij Baby Hope, geen 
grote hoeveelheden.  

 
Het idee is, om de inzamelpunten die dat leuk vinden hieraan mee te werken, de kans te geven dit te doen. Enige voorwaarde is 
wel, dat je in de buurt van een GAIN-inzamelpunt zit (of dat je je luiers bij 1 van de punten zou kunnen brengen). De logistiek van 
de luieractie gaat namelijk in samenwerking met GAIN (die wij goed kennen omdat ze via ons kraammaterialen krijgen). Dus… lijkt 
het je wat om hieraan mee te doen, dan kun je de luiers aanbieden in een doos of zak bij 1 van de inzamelpunten van GAIN. Zet er 
dan wel een sticker op dat het bestemd is voor Moria/Lesbos. Dan komen ze op de juiste plaats terecht.  
Je kunt de GAIN inzamelpunten vinden via hun website: www.gainhelpt.nu  
 
En… ga je hieraan meedoen en je hebt een leuke actie bedacht met resultaat, laat het ons dan weten!  

 
Kraammaterialen voor Burkina Faso 
Eind maart kwam via de mail een verzoek van Diana Kraak/Koos Hopster om mee te werken 
aan het leveren van kraammaterialen aan Burkina Faso. Stichting Zeewolde Werelddorp 
onderhoudt een vriendschapsband met het dorp Gaongho en heeft een project opgepakt 
om een kraamkliniek met 3 dependances aan te pakken. Er werd een container gestuurd 
met bouwmaterialen om de betreffende klinieken op te knappen en daarbij kwam ook het 
verzoek om materialen. Via de chef-arts kwam er een wensenlijst waarop ook 
kraammaterialen stonden. Er waren al wat moeders die hun restanten hadden ingeleverd – 
vraag was of Baby Hope kon helpen met een aanvulling.  
 
Nu hebben we die meestal wel genoeg, al was het dit keer een leuke puzzel waar het 
vandaan moest komen. Uiteindelijk, en met vereende krachten van Sandra, Koos en 
compagnons en Marieke is er een flinke hoeveelheid kraammaterialen mee de container in 
gegaan. Het depot in Krommenie werd geleegd op 17 april en ook een deel van de 
materialen van het depot in Vleuten ging mee op transport. Sandra had al eerder materialen in 
Zeewolde gebracht. Eind april kon er dus een goed gevulde container verscheept worden (de zakken met Baby Hope materialen 
zijn een prima opvulling van ruimtes tussen grotere goederen en uiteindelijk nog een laag bovenop andere materialen ☺).  
 

Begin juni is de container aangekomen in Gaongho. Meer informatie over het 
goede werk in Burkina Faso is te vinden op www.zeewolde-werelddorp.nl  
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Interview  

 
Wie ben je en waar woon je? 
Mijn naam is Rianne Boelen-Arts, geboren in het 
Brabantse Haren, maar sinds 2007 in het mooie 
Ravenstein neer gestreken.  
 
Hoe ziet je gezin eruit? 
Samen met mijn man Remon en 2 allerliefste zoontjes; 
Stan van 7 en Alex van 5 en onze trouwe viervoeter 
Summer, een Hollandse Schapendoes van 10 jaar oud.  
 
Wat voor werk doe je? 
Na jarenlang werkzaam geweest te zijn als 
kraamverzorgster, heb ik 7 jaar thuis mogen blijven 
voor de kinderen. Nu de jongste inmiddels ook naar 
school gaat, bleek de kraamzorg helaas toch niet meer 
zo fijn te combineren met mijn eigen gezin. Sinds dit 
voorjaar werk ik als all round horeca medewerkster in 
een Sauna complex, waar ik dus zowel achter de bar, in 
de bediening als in de keuken en op het saunaplein 

werkzaam ben. Leuk, afwisselend en gezellig werk, maar mijn hart ligt toch écht nog in de kraamzorg, dus wie weet, over een paar 
jaar, als de jongens wat groter zijn….  
 
Hobby’s: 
Lezen, kletsen, wandelen, muziek luisteren.  
 
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope? 
In 2008 ben ik gestart als inzamelpunt, nadat ik vanuit mijn werk als kraamverzorgster steeds vaker de vraag kreeg ‘wat te doen 
met de restanten’ en ik opzoek ging naar een organisatie die daar iets mee kon. Met het wegvallen van het toenmalige depot in 
Nijmegen én het regionale contactpersoon, ben ik sinds 2014 gestart als regionaal contactpersoon vanuit het nieuwe (maar 
inmiddels helaas ook al weer verlaten) depot in Uden. Vrij snel daarna werd ik uitgenodigd voor de bestuursvergadering en 
sindsdien in Babyhope een onderdeel van mijn dagelijkse leven. Heel erg leuk om te doen, in een wereld waar alles al zó 
egocentrisch is ingesteld, waar mensen maar aan de (westerse) welvaart voorbijsnellen en het bewustzijn over het milieu zó 
bedroevend slecht gesteld is, ben ik blij om onderdeel te kunnen zijn van die ene druppel op die enorme gloeiende plaat om de 
wereld een klein beetje beter te maken.   
 
Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen? 
Het is en blijft ontzettend leuk om mensen kennis te laten maken met de stichting. Mensen die aan de deur enthousiast zijn over 
het ontdekken van zo’n goed initiatief, maar ook mensen die je bijvoorbeeld op beurzen tegen komt. Uiteindelijk is 
naamsbekendheid het állerbelangrijkste en daarom was het ook extra leuk om afgelopen voorjaar uitgenodigd te worden voor een 
interview met de regionale omroep. Opname van dit interview is terug te zien op: 
http://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist/4732/stichting-baby-hope.html  
 
Welk boek zou je iedereen willen aanraden? 
Recentelijk heb ik ‘in een sluier gevangen’ gelezen over een Amerikaanse vrouw die samen met haar dochter gegijzeld werd in Iran 
en uiteindelijk succesvol ontsnapt is, die vond ik echt enorm indrukwekkend!! Zo ook ‘geschonden’ van Souad met een te 
vergelijken, aangrijpend verhaal.  
 
Welke film vind je geweldig? 
Heel erg uiteenlopend; Save the Last Dance blijft mijn favoriet, maar Twilight, the Hungergames, the Tournament, the Game,  
Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Strand! Niet om hele dagen te gaan liggen bakken, maar ik houd van de zee, de lucht, de zon, het zand tussen mijn tenen…  
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom? 
Jimmy Kelly! 1 van de members van de (toenmalige) Kelly Family. Zo knap! En zo’n lieve man. En zo knap! En zo’n gouden hart. En 
zo knap! En zo’n stem! En knap!!  
Wie is je held en waarom? 
Ik ben onvoorstelbaar trots op mijn zoontjes; hoe ze zich ieder op hun eigen manier, via hun eigen pad, ontwikkelen tot eigen 
individuen!  

 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in oktober 2018. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand. 
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