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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 
 
Bestuursnieuws. 
Blij zijn wij om jullie mede te kunnen delen dat er, met name rondom de randstad, zich een tweetal nieuwe projecten hebben 
gemeld die met enige regelmaat materialen af zullen nemen. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief. Ook hebben we weer een 
aantal ontzettend mooie donaties kunnen doen aan verschillende projecten, om de geboortezorg elders weer een klein beetje 
beter te kunnen maken. Mogelijk gemaakt daar alle donateurs, groot of klein, onze dank is enorm groot!  
Wij wensen jullie allemaal een prachtige zomer met mooie plannen en lange avonden. 
 
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, Cool Blue, Bruna 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 perse meer nodig, tenzij je je donaties terug wilt kunnen 
kijken.  
 
Nieuws van inzamelpunten.   
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:  
 
Gestarte inzamelpunten:  
Assen- Patricia Boer en Linda van Osch, Bergeijk – Thelma Govaarts, Bussum – Marie Khabiri,  Dalfsen – Jolande Hartholt, De Bilt – 
Wowwies, Delft – Marjolein Ammerlaan, Doetinchem – Karlijn Veltman, Dokkum – Trientsje Wijnsma, Gennep – Toos Hendriks, 
Giessen – Lydia van de Berg, Groningen – de Verloskees, Hazerswoude-Dorp – Lynsie van Haastrechts, Hilversum – Hadewig, 
Leiderdorp – Jetske Gravenkamp, Nieuwleusen – Marijke Ouwehand, Sliedrecht – Tessa de Pee, Soest – Wies ten Arkel, Spaubeek – 
Naomi Schoenmakers, Tilburg – Wereldwinkel, Tilburg – Jeanette de Ruiter, Utrecht – Abrona Winkel, Utrecht – Emmaus Parkwijk 
en Overvecht, Utrecht – Stuti Oberoi, Utrecht –Zuilen – Nese Savas. 
Succes met inzamelen!  
 
Gestopte inzamelpunten:  
Alblasserdam – Willianne, Apeldoorn – Ezra Verloskundigen, Assen – Harriet Kol, Beuningen – Patricia van Dijk, Dokkum – Femke 
Hopman, Genemuiden – Mindy, Hazerswoude Dorp – Charlotte Kaptein, Houten – Fleur, Leiderdorp – Monique Berends, 
Mijnsheerenland – Madelon Kleijwegt, Roermond – Francis Berk, Sexbierum – Margreet Nijman, Steenbergen – Janneke Laban, 
Wezep – Annelinde, Zwaag – Manon Korver,  . 
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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  Apeldoorn,  Barendrecht,  Beilen, Bergen of Schoorl, Berkel en Rodenrijs, Bladel, Bolsward, Breukelen, 
Capelle ad IJssel, Castricum,  Delft, Delfzijl, Gemert, Grootegast, Haarlem, Heiloo, Hippolytushoef, Hoogerheide, Hoorn, Kerkrade, 
Krimpen ad IJssel, Lelystad, Lichtenvoorde, Lochem, Naarden, Nijmegen, Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren, Rijswijk, 
Rotterdam, Sittard,  Steenwijk, Weesp, Wijk bij Duurstede,  Winkel, Winsum, Zaandam, Zeewolde , Zeist, Zoetermeer en Zwaag. 
 
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 Tilburg, 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!!    
 

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 UPS €4,20 en via PostNL €6,50.  
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org 

 
Donaties 
 

Hartmonitor en  lactatiepomp voor Stichting Blauw.  
Onlangs hebben wij Stichting Blauw kunnen verblijden met een donatie voor hun ziekenhuis in 
Polen. In onderstaande bedankbrief leest u waaraan zij de donatie besteed hebben: 
“Bestuur en personeel van het ziekenhuis in Krosno en Gubin maar ook de regioburgemeester 
van Krosnienski zijn bijzonder dankbaar met alle ondersteuning die ze krijgen vanuit Nederland. 
Tijdens het bezoek van Stichting Blauw, bij het transport van ziekenhuisbedden en kastjes, 
waren ze onder de indruk van de spontane hulp vanuit Stichting Blauw en Stichting Baby Hope. 
Dankzij deze hulpmiddelen krijgen de patiënten in het ziekenhuis en verzorgingshuis betere 
medische zorg en wordt het verblijf wat aangenamer. We hebben vanuit het ziekenhuis Krosno 
een aantal foto's gekregen waarop personeel heel dankbaar en blij de nieuwe apparatuur toont. 
Hun dankbaarheid gaat natuurlijk ook uit naar Stichting Baby Hope die zo genereus is om het 
bedrag ter beschikking te stellen voor lactatiepomp-kolfapparaat en cardiotocograaf." 

 
Nieuwe borstkolf voor Suriname.  
Dankzij een donatie van Baby Hope konden Kees en Annet van Londen voor de afdeling 
Verloskunde/Babykamer van het Diakonessenhuis in Paramaribo een Symphony kolf aanschaffen. Op de 
foto (in het wit) Friselda Vliet-van der Leeuw (verloskundige en hoofd van de deze afdeling) en van het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo kinderarts dr. N. Lissone en hoofd NICU zuster Lana Kewal (in het 
blauw).  
Er zijn nu 2 Symphony’s kolven in het Diakonessenhuis. Met deze nieuwe kolf kunnen ook de allerkleinsten 
op de afdeling goede zorg krijgen. De losse onderdelen voor deze kolven (maar ook de bijbehorende 
flesjes) worden door Kees en Annet in Nederland verzameld, (indien nodig schoongemaakt voor 
hergebruik) en verscheept naar Suriname. Ze verdelen er ook al jaren kraammaterialen, borstcompressen 
en verzorgingsproducten voor de moeders en baby’s ter plaatse.  
 
 
Jaarcijfers Stichting Babyhope.  
Inmiddels staan op onze website de jaarcijfers 2018 vermeld. U kunt deze vinden via de volgende link: 
https://www.stichtingbabyhope.org/index.php/jaarcijfers 
Eind 2018 hadden we een redelijk groot saldo op de spaarrekening staan. Begin 2019 hebben we een aantal projecten kunnen 
verblijden met een flinke donatie waarover u eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen. 
Mocht u een donatie willen overwegen dan kunt u dit doen middels een overschrijving op ons rekeningnummer: NL54 INGB 0009 
5999 14 ten name van Stichting Baby Hope te Nieuwkoop. 
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Projecten 

Kennismaken: twee nieuwe projecten! 
 
Begin dit jaar is er contact tot stand gekomen met 2 nieuwe organisaties die onze kraammaterialen gaan vervoeren naar landen 
waar ze heel welkom zijn: Oekraïne en Roemenië.  
 
We hebben onlangs telefonisch kennis gemaakt met de heer Jan van der Made van Stichting Oost Europa werkgroep 
Middelharnis/Sommelsdijk. Via hun netwerk gaan er jaarlijks 8 transporten richting Gherla en Uiora. Na overleg met mensen ter 
plaatse, gaan er bij het volgende transport ook kraammaterialen mee – vanuit de inzamelpunten rondom Rotterdam. Na 
terugkoppeling zal bekeken worden of er bij een volgend transport weer materialen mee kunnen. Daarover meer in een volgende 
nieuwsbrief. Meer informatie: www.oosteuropa-werkgroep.nl  
 
Vanuit het depot in Krommenie zijn er materialen op weg naar de Oekraïne. De mensen van Stichting 
Ukraine Holland hebben in overleg alle materialen opgehaald die in het depot in Krommenie lagen. 
Waaronder een flinke partij incontinentie materialen. Er is in Oekraine gebrek aan zo ongeveer alles dus 
onze materialen zijn er meer dan welkom. Na terugkoppeling van dit transport zal bekeken worden of 
er nogmaals materialen vervoerd gaan worden. Omdat deze organisatie vanuit De Rijp werkt, is het qua 
transport een prima bestemming voor de kraammaterialen. Meer informatie: 
www.stichtingukraineholland.nl  
 
Met deze 2 nieuwe projecten hopen we een flink deel van de afzet/transport puzzel weer ingevuld te 
hebben. We weten dat de kraammaterialen goed ingezet kunnen worden, maar het daadwerkelijk op 
bestemming krijgen, is soms lastig. Veranderende regels, minder donateurs of subsidies voor het 
vervoeren van de containers of vrachtwagens. Het is en blijft een puzzel van aanbod en vraag.  
 
Materialen Breezand naar Stichting Bennie helpt Gambia. 
Begin mei zijn in de opslag in Breezand een aantal pallets materialen opgehaald, onderweg naar Gambia. 

 
 

Interview  
Wie ben je en waar woon je? 
Petra van Herpen - van Oorschot, 40 jaar en ik woon in Uden. 
Hoe ziet je gezin er uit? 
Ik ben getrouwd met Matthijs en we hebben 2 zoontjes: Lucas (8 jaar) en Thijn (7 jaar). 
Wat voor werk doe je? 
Ik werk in de luchtvaart, als Quality Engineer bij Fokker Landing Gear in Helmond. Daar ontwerpen, maken, assembleren en 
onderhouden we landingsgestellen en onderdelen voor diverse militaire helicopters en straaljagers. Ik werk aan een tweetal 
programma's: De NH90 helicopter (Europees programma) en voor 2 Amerikaanse klanten werk ik op de F35 (Joint Strike Fighter). 
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Ik zorg o.a. voor borging dat we conform klanteneisen werken en conform ons intern kwaliteitsmanagement systeem. E.e.a. wordt 
dmv interne audits en klantenaudits getoetst. Dit begeleid ik dan. Tevens een belangrijk aspect is de afhandeling van fouten 
(quality escapes) en hierin achterhalen wat de oorzaken zijn en vervolgens het definiëren en uitzetten van corrigerende en 
preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen.  
Hobby’s: 
Piano, aerobics en verder ga ik graag naar een musical of filmhuis. 
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope? 
Sinds eind 2010; kort nadat mijn oudste zoontje geboren was, zag ik op de website van Baby Hope de oproep voor vrijwilligers in 
de regio Uden. 
Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen? 
Eén van alweer een tijdje terug: In de periode dat ik nog bij mijn vorige werkgever in dienst was (luchtvaartmaatschappij Martinair) 
kwam ik via Baby Hope in contact met Esther Haaisma van stichting Hope Alive Uganda. Hope Alive Uganda had in begin 2011 in de 
plaatst Kisozi het medical centre kunnen uitbreiden met een kraamafdeling. Ik had toen een voorstel ingebracht bij de directie van 
Martinair of we - in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - deze kraamafdeling konden ondersteunen door 
kosteloos transport beschikbaar te stellen naar Uganda. Wat was het gaaf dat de directie hiermee had ingestemd! Met diverse 
andere Baby Hope vrijwilligers hebben we toen 144 dozen gesorteerd en verpakt (destijds vanuit het depot in Nijmegen) en de 
vrachtwagen beladen voor transport naar Schiphol. Het logistieke bedrijf waar Martinair veel mee samenwerkte vernam van dit 
mooie initiatief en bood ook al haar diensten kosteloos aan. Zo vertrok op 30 juli een MD11 vrachtvliegtuig met deze 144 dozen / 
965 kg aan kraammaterialen en babykleding naar Entebbe in Uganda en kwamen de spullen op 3 augustus op de eindbestemming 
in Kisozi. Supermooi dat we dit hebben kunnen realiseren en dat ik als inzamelpunt nu ook de andere kant van dichterbij (via 
foto's) heb mogen meemaken; namelijk de ontvangst op bestemmingen waar onze spullen zo hard nodig zijn!! 
 
Een andere ervaring waar ik ook graag m'n steentje aan bij heb kunnen dragen: Een paar jaar geleden moest het centraal depot in 
Nijmegen helaas sluiten. De stichting was toen op zoek naar een ander depot in de buurt. Al fietsend door Uden kwam ik zo voorbij 
een voormalige kerk waar ook stichting Caritas (o.a. kledinginzameling) in was gestationeerd. Samen met Rianne Boelen hebben 
we toen kunnen regelen dat we een stukje van de grote (voormalige) kerkruimte mochten gebruiken voor de Baby Hope spullen: 
wij kregen het (ruime) altaar tot onze beschikking! Een erg bijzonder plekje!  Zo'n 2 jaar zijn hier vele kraammaterialen opgeslagen 
geweest met diverse ophaal transporten vanuit andere projecten. Helaas heeft de gemeente Uden een deel van de kerk vorig jaar 
een andere bestemming gegeven en moest de stichting op zoek naar een andere depot ruimte. 
Welk boek zou je iedereen willen aanraden? 
Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini - beklemmend mooi! 
Welke film vind je geweldig? 
Moeilijk om er 1 te benoemen. Ik kan erg genieten van kostuumfilms/series (bv Pride & Prejudice), romantische Engelse films (bv 
Notting Hill) of filmhuisfilms (bv Intouchables, Into the Wild etc) 
Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Wij gaan met het gezin zomers graag de bergen in in Oostenrijk (Tirol).  
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom? 
Met Richard Branson - maar dan meer in de vorm van een 'inspiratie ontbijtje' / vragen uurtje aan deze luchtvaartpionier. 
Wie is je held en waarom? 
Michelle Obama. Ze is een intelligente, inspirerende en empowering vrouw die opkomt voor vele goede belangen. 
 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in November. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand. 

 


