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Voor jullie ligt weer een goed gevulde nieuwsbrief over 2022.
Een jaar waarin de samenleving langzaam weer op gang
kwam, waar we veel nieuwe inzamelpunten hebben mogen
verwelkomen, maar helaas ook afscheid hebben moeten
nemen van oude inzamelpunten. Een jaar waarin we
wederom ontzetend mooie donaties hebben mogen
ontvangen en zo de geboortezorg wereldwijd samen wat
hebben kunnen verbeteren. Een aantal projecten hebben
moeten besluiten om hun werkzaamheden af te ronden en
stop te zetten, wat ontzettend jammer is, maar we zijn
ontzettend blij om te zien dat er ook weer andere projecten de handen ineen hebben kunnen
slaan en de ingezamelde materialen een mooie bestemming weten te geven.

Zoveel handen die ons helpen om moeders en baby's in landen als Gambia, Ghana, Suriname,
Roemenië, Oekraïne, Pakistan, Ethiopië, Senegal en Albanië een betere start te geven. Zonder
jullie hulp lukt dat niet. Dus inzamelpunten, transportvrijwilligers, projecten, donateurs: op de
nationale dag van de vrijwilliger, afgelopen 7 december, hebben we jullie via de social media al
bedankt voor jullie inzet, maar dat mag hier zeker nogmaals benoemd worden! Jullie
enthousiasme en tomeloze inzet verdiend een extra "dank je wel". Velen helpen ons al
jarenlang. Dus: dank je wel!

Dat maakt een mooi einde aan 2022, rest ons jullie nog bijzonder fijne, warme en liefdevolle
feestdagen te wensen en samen op naar een mooi en succesvol 2023. Het jaar waarin Stichting
Babyhope haar 20ste verjaardag mag gaan vieren, maar daarover later meer!
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Bestuursnieuws.

Nieuws van
inzamelpunten
Van een heel jaar lang alle gestopte en
gestarte inzamelpunten vermelden is een
heel indrukwekkende rij - mensen die
jarenlang hebben ingezameld en om allerlei
verschillende redenen stoppen als
inzamelpunt.  We zijn blij met alle inzet, lang
of kort. Daarom zijn we blij met de vele
nieuwe inzamelpunten die in de afgelopen
tijd zijn gestart. Soms op een bijzondere

Volg Stichting
Babyhope nu ook
op social media!
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manier: een gesprekje op de radio leverde
weer nieuwe inzamelpunten op.
Voortaan heten we de nieuwe
inzamelpunten per week welkom op onze
facebook-pagina en instagram, volgt u ons
daar al?

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 
Amersfoort, Apeldoorn, Assendelft,
Barendrecht,   Berkel en Rodenrijs,
Beverwijk, Bladel, Bolsward, Bovenkarspel,
Breukelen, Capelle ad IJssel, Castricum, 
Delft, Delfzijl, Dokkum, Dronten, Eindhoven,
Enschede, Gouda, Grootegast, Haarlem
(oost of zuid),   Heemskerk, Heerenveen,
Heiloo, Hellendoorn, Helmond, Hengelo,
Hilvarenbeek, Hippolytushoef, Hoorn,
Nieuwegein, Raamsdonkveer, Rijswijk,
Rotterdam, Schagen, Schipperskerk,
Schoonhoven,    Steenwijk, Uithoorn,
Veendam, Veldhoven, Winkel, Winsum,
Zaandam, Zeewolde , Zoetermeer, Zwaag.
 

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 €4,50 of €5,75 bij, via
DPD €4,40 of €5,60 en via PostNL €6,75.
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via
info@stichtingbabyhope.org

DoelShop en YouBeDo.
 
Gratis doneren door te shoppen bij jouw
favoriete webshops! Via doelshop.nl kun je
shoppen bij ruim 300 bekende webshops
(Bol.com, Zalando, Coolblue, Intertoys,
Media Markt, supermarkten 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 nodig, tenzij je je donaties terug wilt
kunnen kijken.

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 Stichting
Babyhope steunen met je aanschaf? Kies
dan via de volgende link:
www.youbedo.com/
Dank jullie wel!

Beurzen.
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Tijdens het laatste bezoek van Stichting Care4Gambia aan 2
ziekenhuizen in Nyofelleh en Nemasu zagen Marijke Holtman
en haar collega’s dat deze ziekenhuizen wel heel weinig
materialen hadden om mee te werken en wat er wel was, was
oud en kapot. Met de meegebrachte kraampakketten konden
ze al veel bijdragen aan betere geboortezorg en met een
donatie van Stichting Baby Hope hebben ze nu ook
bloeddrukmeters, bloedsuikerapparaten, oor thermometers,
baby weegschalen en dopplers kunnen aanschaffen.

Komende januari en maart zijn ze weer in Gambia en worden deze materialen uitgedeelt.
 

Winter Wonder Markt.
Na 2 jaar hebben Dorien en Jolanda op 10 december eindelijk weer eens op een markt
gestaan. Een gezellig drukke markt waar de baby pakketjes goed verkochten werden en ook de
cadeau pakketjes liepen goed. Deze pakketjes bevatten vaak spullen die ingeleverd worden in
kraampakketten; knuffeltjes, klein speelgoed, boekjes enz.  Er is veel vertelt over de Stichting
Baby Hope en flyers kunnen uitdelen, deze naamsbekendheid blijft onmisbaar! Dorien en
Jolanda kijken terug op een geslaagde dag en gaan uiteraard ook door met de verkoop in Jouw
Winkelkraam in Assen, dat loopt ook super goed. Een deel van de opbrengst van deze markten
en de winkelkraam, komt ten goede aan Stichting Babyhope, waar wij natuurlijk bijzonder blij
mee zijn!

Donaties.

Donatie Care4Gambia.

Borstkolven van
NurtureGoods.
Via het bedrijf Clavium, onderdeel van NurtureGoods
kregen we het aanbod van een hele partij nieuwe
NurtureGoods smart 1.0 elektrische borstkolven.
Nurturegoods ontzorgt de ouders van vandaag en
morgen: op deze website (klik hier voor meer informatie)
zijn vele praktische tips te vinden voor de zwangerschap
en het voeden van je baby.
Via Stichting Caritas Ukraine-Holland is een deel
opgehaald voor Oekraïne.
Via Puur Foundation is een deel opgehaald voor Gambia
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Dit voorjaar zijn Kees en Annèt van Londen helaas gestopt
met het versturen van medische goederen (waaronder
onze kraammaterialen en veel borstvoedingsmaterialen)
naar Suriname. Bijna 20 jaar hebben zij dit met veel
kennis van zaken, dankzij goede contacten en
enthousiasme gedaan. Met grote regelmaat waren ze
wekenlang in Suriname om alle klinieken te bezoeken.
Annèt heeft als gespecialiseerd verpleegkundige veel
betekend voor de afdeling Verloskunde van het
Diakonessenhuis in Paramaribo en als lactatiekundige
veel gedaan aan borstvoeding voorlichting en opleiding in
een 5-tal andere ziekenhuizen. De materialen konden mee
in het transport van de stichting Zorg samen voor Suriname, waar Kees ook bestuurslid was.
Het was een onverwachts besluit om zo abrupt te stoppen, door verdrietige persoonlijke
omstandigheden bij de andere bestuursleden. De laatste materialen zijn nog op transport
gegaan, waaronder een groot aantal Avent borstkolven, gedoneerd door Philips. Kees heeft
deze opgehaald in Eindhoven en zorg gedragen voor het transport naar Suriname, welke mede
door Philips gefinancieerd zijn. Na zo’n lange tijd zich ingezet te hebben voor de medemens in
Suriname, is het een hele omschakeling naar andere invulling van tijd. Meer tijd voor gezin,
kleinkinderen etc. We wensen Kees en Annèt alle goeds toe en danken hen via deze weg
nogmaals voor de fijne samenwerking.

Stichting BAMBS, Binnenland Amazone Mama's Baby's Suriname, is er om zwangere vrouwen
en pasgeborenen te helpen. Concreet houdt dit in dat wij bijdragen aan een voorspoedige
zwangerschap en veilige start voor baby's in het binnenland van Suriname, vaak op honderden
kilometers van de hoofdstad in het prachtige Amazone oerwoud.
Dankbaar zijn wij voor de samenwerking met Stichting Baby Hope. Zo fijn dat wij de afgelopen

en inmiddels al in gebruik genomen. Bijgevoegde foto’s
ontvingen wij daarvan.
Bedankt Joshua, Mauricio en Kevin voor deze
fantastische donatie!
 

Hulp voor Pakistan.
Deze zomer zijn er door hevige regenbuien dorpen en infrastructuur weggevaagd in bijna 1/3
van Pakistan. Meer dan 900 klinieken en ziekenhuizen waren niet meer bereikbaar en
bruikbaar. Zwangere vrouwen waren hierdoor gedwongen om thuis, onderweg of in een
opvangkamp te bevallen. Een aantal vrijwilligersorganisaties hebben medische hulp gevraagd
om deze moeders zo goed mogelijk te helpen. Zahra Afzal uit Amstelveen zag zo’n oproep
voorbij komen en vroeg onze hulp bij het opsturen van bruikbare materialen. Een aantal dozen
met vooral matrasbeschermers, navelklemmen, handschoenen en  wat luiers en baby mutsjes
zijn opgestuurd door Zahra. Een kleine bijdrage misschien maar een grote impact in Pakistan
voor de moeders aldaar.

Projecten.

Kees en Annèt van London na jaren gestopt.

Een nieuw project: Stichting BAMS.
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maanden een mooie band hebben
opgebouwd, de tips die wij krijgen,
de liefde en natuurlijk de
kraampakketspullen die wij mogen
ophalen. De kraampakketspullen
zamelen wij in en mogen mee in de
containers van de stichting vrienden
van Suriname. In Paramaribo
worden de spullen opgehaald en
naar het binnenland van Suriname
gebracht, de poli het dichtste bij de
stad is 2,5uur rijden. De
kraammaterialen verlichten zoveel,
de kleine simpele spullen zoals een

kraammatras en de navelklemmen maakt het werken op de poli's in het binnenland voor de
verpleegster zoveel makkelijker. Ieder baby verdient een veilige geboorte. Bedankt alle
vrijwilligers van Stichting Baby Hope voor het mooie werk dat jullie leveren.

Onyame, Ghana. Een nieuw project.
Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen
mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. De
projecten van Onyame in Ghana zijn gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en
kinderen en in november 2018 heeft Onyame een kraamkliniek geopend.
Het doel van de kliniek is om goede voorlichting en zorg aan zwangere vrouwen en hun
partners te bieden en vrouwen gelegenheid te geven in een prettige omgeving en op veilige
manier te bevallen. Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met de “You & Ghana
foundation”. Wij bieden zo aan Nederlandse stagiaires en vrijwilligsters die via deze stichting
naar Ghana gaan, gelegenheid om ervaring op te doen in het verstrekken van
gezondheidsvoorlichting aan zwangere vrouwen. Zij helpen ons op hun beurt met het uitwerken
en implementeren van een ’centering pregnancy project’, een voor Ghana nieuwe manier om
zwangere vrouwen en hun partners voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap.
We zijn dankbaar voor de hulp van die we ook via Baby Hope vanuit Nederland ontvangen.
Mede dankzij deze steun kunnen we betaalbare kwaliteitszorg beschikbaar maken.
 

Stichting Blauw stopt er mee.
Het bestuur van de Stichting Blauw maakt na twintig jaar de balans
op en kijkt met heel veel voldoening terug. Het werk werd mogelijk
gemaakt door een vaste kern van supporters, donateurs en vooral
sponsoren. Er werd gewerkt met steun van de Regio Politie,
Nationale Politie en heel veel politiemensen. Deze steun kregen ze
ook vanuit de Politie in Polen, Oekraïne, Duitsland en België. In
deze landen en in Nederland en India werden er kindvriendelijke
projecten gesteund. Zo verzamelde ze honderden kubieke meters
school en ziekenhuis ondersteunend materieel en verzamelde en
verstrekte ze levensmiddelen en kleding.
Het bijzonder mooie werk van Stichting Blauw wordt voortgezet door
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het Burgercomité Leudal met Pogorzela, die sinds 2018 al nauw met
elkaar samenwerken.

Wist je dat...
... we in de afgelopen periode ook ontzettend veel hulpgoederen voor Oekraïne beschikbaar
gesteld hebben?
... er in oktober celstof matjes mee zijn gegaan met Margreet en Sylke voor hun reis naar
Ethiopië? Hun blog kun je hier lezen.
... de Rotary Challange 2022 succesvol is afgerond? Met de verkoop van de gereden auto's
voor Rescue Baby Gambia is ruim €10.000 opgehaald!
... de puzzels die wij jaren lang verkocht hebben, via de webshop en op beurzen, inmiddels
helemaal uitverkocht zijn?

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in de zomer van 2023. Bijdragen mogen aangeleverd worden via info@stichtingbabyhope.org

Deze e-mail is verstuurd aan petervdleek@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@stichtingbabyhope.org toe aan uw adresboek.
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