Jaaroverzicht 2014.
Graag willen wij met u door het jaar 2014 lopen, we mochten heel veel mooie donaties
ontvangen naar aanleiding van geboorten en jubilea, van zowel bedrijven als van heel veel
particulieren. Vanwege de privacy van de gevers zullen/kunnen we niet iedereen benoemen
maar we willen iedereen zeker heel hartelijk danken voor de gulle gaven!
Ans Kuipers heeft via haar inzamelpunt in Capelle a/d IJssel een donatie ontvangen

50,--

Kinderboetiek Pupula doneert een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van tweedehands
baby- en kinderkleding
131,50

Boefjespost (www.boefjespost.nl) doneert van ieder verkocht geboortekaartje 5 euro (en vanaf
1 juli is dit 2 euro geworden) aan onze stichting. Dit bedrag is bestemd voor het project in
Benin
69,--

Een aantal jaren geleden kregen we een donatie van Esthex-materialen zoals handpoppen en
muziekdoosjes. Via de zwangerenbeurs in het Medisch Centrum Leeuwarden zijn er een aantal
verkocht.
10,-In 2012 werd er door Sylvie Zuidam een groot bedrag bij elkaar gebreid voor Serious Request
“let’s hear it for the baby’s”. Naar aanleiding van dit succes besloot ze hier in 2013 een vervolg
aan te geven maar de opbrengst volledig naar onze stichting te laten gaan.
Ook in 2014 hebben we diverse donaties mogen ontvangen via haar breisels.
65,-Sylvie heeft in de loop van het jaar haar webshop op een laag pitje gezet maar er kunnen nog wel
een aantal breiwerken besteld worden. De opbrengst hiervan is alleen niet meer voor onze
stichting. (www.breimeisje.nl)

Sabine Gomes Semedo schreef in 2013 het boek “Larissa en zijn diepste wens” waarvan de
opbrengst geheel bestemd is voor onze stichting! De eerste oplage van 30 stuks is inmiddels
verkocht. Het boek is nog steeds te bestellen via onze webshop:
http://www.stichtingbabyhope.org/webshop/boeken
25,--

Ook vonden er via diverse beurzen/markten en via onze webshop vele puzzels een nieuwe
bestemming. De puzzels zijn te bestellen via onze webshop:
http://www.stichtingbabyhope.org/webshop/puzzels
328,50

Shop4mama.nl is dit jaar overgegaan tot sponsoring. Tevens sturen zij bij iedere bestelling onze
flyer mee (www.shop4mama.nl )
50,-Eind december hebben we via Archi-Nova BV een mooi bedrag mogen ontvangen. Dit bedrijf
heeft een donatie gedaan in plaats van het versturen van kerstattenties en kerstkaarten 250,-Via de Protestantse Gemeente LKK (Lekkerkerk) ontvingen wij een mooie donatie

150,--

Dorien Groen heeft op een verschillende markten gestaan: vrouwendag, vrijmarkt etc.
Op die markten verkocht zij brocante artikelen, zelfgemaakte knuffels, jam etc.

291,--

Ook verkocht ze haar zelfgemaakte cadeau’s via haar website maar deze is voorlopig offline.
Dorien is een nieuwe uitdaging aangegaan (mocht u Dorien willen sponsoren dan kan dat via
deze link): http://www.fietsvooreenhuis.nl/PersonalPage.aspx?PersonId=7

Aan de verloskoffer voor een project is door de familie Smallegange nog een bedrag toegevoegd
aan de donatie van 2013. Inmiddels zijn we met een project aan het bekijken welke
instrumenten er nodig zijn voor de koffer en waar aan te schaffen.
20,-Eiskje Clason heeft in 2013 in eigen beheer een boek uitgebracht: Babypraat – gebaren met je
baby en dreumes. Van ieder boek dat verkocht word via
http://eiskjeclason.nl/babygebaren/product/babypraat-gebaren-met-je-baby-en-dreumes/
gaat 1 euro naar onze stichting.
Eind oktober heeft Eiskje een tweede donatie kunnen doen naar aanleiding van de verkoop van
de boeken.
150,--

Via marktplaats, twitter en facebook hebben we dit jaar vele artikelen verkocht die bij de
kraampakketten werden ingeleverd. Denk hierbij aan geheel nieuwe knuffels (kikkers, koala’s,
ijsbeertjes, aapjes, beertjes….) of voedingskussens.
572,84

Dorien Groen maakt brocante plankjes. Deze worden op diverse beurzen/markten etc.
verkocht.

20,--

Dit jaar hebben we bij onze leverancier ook weer een bestelling gedaan voor nieuwe puzzels, erg
mooi en fleurig!
-178,99

Het rondsturen van de flyers naar heel veel bedrijven die ons een warm hart toedragen of naar
inzamelpunten die dit jaar gestart zijn, blijft een groot deel van ons budget vragen.
Op deze manier weten we wel dat dat dit helemaal bij onze doelgroep terecht komt en zijn daar
uiteraard heel blij mee!
-300,35

Printer via Pieter Bas Automatisering:
http://www.pieterbas.nl/en-de-printer-gaat-naar-stichting-babyhope/

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:
Benin:
In 2013 is Stichting Aktie Benin geheel zelfvoorzienend geworden. Er zullen dan ook geen
kraammaterialen meer naar dit project gaan. Wel kunnen er nog bijdragen gedaan worden aan
het keizersnedenfonds. De donatie van Boefjespost is doorgestort.
69,-Senegal:
Yvonne Bergman van Vrouw voor Vrouwen in Senegal heeft voor een bedrag van 966,-- aan
donaties mogen ontvangen. Van dit bedrag heeft Yvonne via Bennie Ahlers 2 grote zendingen
met kraammaterialen naar Senegal kunnen sturen.
Yvonne en haar werkzaamheden zijn te volgen via facebook:
https://www.facebook.com/vrouwenvoorvrouweninsenegal/info?tab=page_info
Yvonne heeft nog een donatie van 500 euro tegoed voor het betegelen van de douche in het
ziekenhuis en een donatie van 500 euro voor het vervoer van bedden.

Tanzania:
De Stichting Urology For All (Stufa) heeft nog een donatie van 1000 euro tegoed uit de donatie
van de MRC-Holland Foundation (2013). Deze zal besteed worden aan de aanschaf van
materialen voor veldonderzoek. Zodra dit van start gaat, zal de donatie overgemaakt worden.
Polen:
Stichting Blauw heeft in 2013 ook een donatie van de MRC-Holland Foundation ontvangen van
1000 euro.
Inmiddels is het geld besteed aan nieuwe bedden in het ziekenhuis
1000,-Meer over Stichting Blauw is te lezen via http://www.stichtingblauw.nl/

Malawi:
Uit de donatie die we in 2013 ontvingen van de MRC-Holland Foundation hebben we dit jaar een
gift aan Willem Winkelman van Stichting Malawi Schools and Hospitals kunnen geven. Met dit
geld konden er materialen aangeschaft worden voor het ziekenhuis.
1000,-Meer over het project in Malawi is te lezen op: http://www.malawisms.nl/home
Albanië:
Ook Stichting Hulp voor Albanië heeft nog een donatie van 1000 euro uit 2013 tegoed uit de
donatie van de MRC-Holland Foundation. Op dit moment zijn er enkele bestuursleden in Albanië
en inventariseren zij wat er nodig is aan apparatuur in het ziekenhuis.
Meer te lezen over dit project op http://www.hoopvooralbanie.nl
In 2015 zullen we het restant van de donatie van de MRC-Holland Foundation overmaken naar
de genoemde stichtingen mits zij er een bestemming voor hebben die in het verlengde van
Stichting Baby Hope ligt.
Mocht dit in 2015 niet gaan lukken, dan gaan wij op zoek naar een project dat wel direct een
bestemming voor apparatuur op de verloskamer weet.
Ook zal er een project gezocht worden die de donatie van Fam. Smallegange kan besteden aan
een couveuse. Twee projecten zijn er mee bezig maar een couveuse is een behoorlijk prijzige
aanschaf en ook hiervoor geldt: mocht dit in 2015 niet van de grond komen dan zullen we in
overleg met de familie Smallegange een andere bestemming voor de donatie zoeken.
We houden een werkkapitaal aan van 2000 euro. Mocht er meer geld overblijven dan word dit
besteed aan een project naar keuze van het bestuur.
Met erg veel plezier heb ik dit verslag over 2014 voor u gemaakt. Ik hoop dat u het met net zo
veel plezier gelezen heeft.
Mochten de genoemde nieuwsbrieven niet meer in uw bezit zijn dan kunt u deze opvragen via
info@stichtingbabyhope.org
Ook met vragen of opmerkingen kunt u op dit e-mailadres terecht!
Met hartelijke groet,
Sandra Zuurbier
Penningmeester Stichting Baby Hope

