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Het is alweer een tijd geleden dat er een nieuwsbrief van Stichting Baby Hope verscheen. In 
de tussenliggende periode hebben wij natuurlijk niet stil gezeten. Het is geweldig te kunnen 
melden dat we op dit moment 193 inzamelpunten hebben. De aanmeldingen stromen binnen, 
zeker drie keer per week ontvangen wij een mail van enthousiaste mensen die Baby Hope 
willen ondersteunen door inzamelpunt te worden. Dat is ook de reden dat we niet zoals 
gebruikelijk, alle nieuwe inzamelpunten apart vermelden. Het zijn er gewoon te veel en dat is 
natuurlijk fantastisch. We willen alle nieuwe vrijwilligers bij deze nog eens van harte welkom 
heten en hun veel succes wensen. 
Wat valt er dan wel te lezen in deze nieuwsbrief. Een overzicht van een aantal projecten 
waar onze materialen naar toe zijn gegaan, foto’s van nieuwe puzzels die we gaan verkopen, 
nieuws uit het veld en we hebben er twee nieuwe regionale depots bij. Veel leesplezier. 
 
 
INTERVIEW MET VRIJWILLIGER 
Naam: Mirjam MIchels 
Leeftijd: 38 jaar 
Woonplaats: Ysselsteyn 
Wat is je beroep: Ik ben filiaalleidster bij bakkerij van Gassel 
Wat zijn je hobby’s: zingen en wandelen 
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope?  Sinds de geboorte van onze jongste 
dochter ( september 2005 ) 
Heb je een leuke Stichting Baby Hope anekdote: Het is altijd verrassend wat je tegen komt 
tussen de kraampakketten. Het meest bijzondere was een zwangerschapstest. 
Welk boek zou je willen aanraden?  Ik lees graag trillers van de schrijver Simon Buckett 
Welke film vind je geweldig?  De film Rainman blijf ik mooi vinden 
Wat is je favoriete vakantiebestemming?  De laatste jaren zijn we in Nederland gebleven. 
We hebben tot nu toe steeds geluk met het weer en dan is ieder vakantie wat mij betreft 
geslaagd. Nederland is een prachtig land! 
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom?  Ik zou niemand op kunnen 
noemen. 
Wie is je held en waarom?  Mijn ouders, mijn echtgenoot en mijn bazin. Ik heb veel aan deze 
mensen te danken.  Ik heb van hen veel geleerd (en nog steeds ) Ik ben tevreden met hoe ik 
nu in mijn leven sta.  
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NIEUWS UIT HET VELD 
 Annèt van Londen, verpleegkundige en lactatiekundige kijkt terug op het vrijwilligerswerk dat 
zij in 2009 in en voor Suriname heeft verricht.  
 
Onze (mijn echtgenoot en ik) inspanningen voor Suriname kunnen als volgt worden 
ingedeeld: 
1.       Diakonessenhuis  (één van de vier ziekenhuizen in Paramaribo)  
         a. ondersteuning van de zorg en het verpleegkundig management  
         b. inzamelen van    verpleegmaterialen, medische instrumenten en –meubilair 
2.       Begeleiding borstvoeding bij Surinaamse moeders 
3.       Verzamelen en versturen van materialen voor kansarme groeperingen in Suriname,  

zoals schoolmeubelen en –leermiddelen, medische goederen, hulpapparaten en 
kleding 

4.       Ondersteuning voor studerende kinderen uit het binnenland. 
 
Gelddonaties van diverse personen en stichtingen werden/worden ingezet voor het 
Diakonessenhuis. Al vanaf ons eerste bezoek aan Suriname, acht jaar geleden, is het 
Diakonessenhuis onze  oogappel. Ik ben er begonnen als verpleegkundige op de afdeling 
Verloskunde; een voor mij vertrouwde stek. In de loop der jaren heeft men ontdekt meer te 
kunnen profiteren van mij door mijn kennis en ervaring over te brengen met het geven van 
cursussen. Na de borstvoedingstrainingen, die ik in 2007/2008 heb gegeven, werd ik 
gevraagd een bijscholing Obstetrie-Gynaecologie te verzorgen.  

In januari 2009 ben ik dan ook in Paramaribo geweest en heb daar – met ondersteuning van 
een bevriende verpleegkundige – twee weken lessen gegeven. Naast alle vakinhoudelijke 
onderwerpen was de rode draad van de cursusweek houding/beroepshouding en 
functiedifferentiatie. Ondanks het feit dat ook de afdelingshoofden de cursus volgden waren 
de verpleegkundigen zeer open bij hun presentaties van problemen op de afdelingen en de 
mogelijke verbeteringen.  

Alhoewel hij al eerder met onze container in Paramaribo 
was afgeleverd, heb ik in januari de mede door de 
Stichting Baby Hope gefinancierde vacuumpomp officieel 
overhandigd aan het ziekenhuis. In de loop van het jaar 
hebben wij honderden zakken met diverse 
kraamverbanden en –artikelen naar de afdeling 
Verloskunde van het Diakonessenhuis gestuurd. Deze 
materialen halen wij op bij een aantal inzameladressen 
van de Stichting Baby Hope (o.a. Kraamzorg Midden-
Nederland) die ons (= Suriname) als één van hun 
doelgroepen beschouwd.      

Daarnaast krijgen wij via verschillende kanalen 
andersoortige medische materialen aangeleverd, die in 
Nederland zijn afgeschreven of overbodig, maar bij het 
Diakonessenhuis zeer welkom zijn. In 2009 ondermeer 
veel  materiaal voor urologie en SEH; ambuballonen; 
infuuspompen; functiewagens; etc.  Tevens konden wij 

mede dankzij meerdere bijdragen een grote partij ziekenhuistextiel (lakens, slopen, 
handdoeken, OK-linnen, e.a.) kopen uit de voorraad van een gestopte fabrikant. 

Al meteen nadat ik in februari terug was in Nederland kreeg  ik het verzoek om de gegeven 
bijscholing te komen herhalen, terwijl het ziekenhuis mij tevens vroeg een aanzet te willen 
geven op het gebied van patiëntenvoorlichting (informatiefolders, verpleegkundig spreekuur) 
en van protocollen voor de afdeling Verloskunde. (De Surinaamse ziekenhuizen willen 
worden geaccre-diteerd volgens de Europese normen.) November 2009 zijn we dus weer 



voor enkele maanden naar Suriname afgereisd, om 
aan al onze genoemde initiatieven een vervolg te 
kunnen geven.  

Eén van de eerste zaken die we daar geregeld hebben 
is het voldoen van een rekening  manometers voor 
zuurstofcilinders voor het Diakonessenhuis, waarvoor 
wij geld hadden gekregen van Stichting Elders en 
Stichting Baby Hope. Natuurlijk hebben wij al onze 
contacten gesproken. Zo ook met de medewerkers van 
Stichting Stibosu, omdat die - naast hun eigen informatie-/steunpunt voor borstvoeding - als 
verdeelpunt voor onze kolfmaterialen fungeert.  

Alhoewel het management van het Diakonessenhuis hard werkt aan het moderniseren van 
het ziekenhuis, wordt het intern min of meer tegengewerkt door een gebrek aan geld en 
gekwalificeerd personeel. Derhalve zal men nog jaren steun uit Nederland nodig hebben. 
Gelukkig zijn er meerdere organisaties die daaraan meewerken .   Wij, mijn man en ik, zijn 
een druppel in de hulpstroom, maar wij merken, dat het zeer gewaardeerd wordt. Maar ook 
wij kunnen niet zonder bronnen en zijn dan ook heel blij met het feit, dat de Stichting Baby 
Hope ons in staat stelt met regelmaat – in overleg met het ziekenhuis zelf - materiaal dat hoog 
op de prioriteiten lijst staat voor het Diakonessenhuis aan te schaffen. 

 
 
NIEUWE  PUZZELS 
We hebben weer een nieuwe voorraad houten cijfer en abc puzzels ingekocht. De foto’s 
zullen zo snel mogelijk op de website geplaatst worden. Hieronder alvast een voorproefje. 

     
 
 

 
 
 
KRAAMMATERIALEN GEDONEERD AAN…. 
Bijna al onze projecten! Er wordt veel ingeleverd bij de inzamelpunten en daarmee is er een 
goede doorstroom van materialen mogelijk. Naast onze vaste projecten hebben we ook 
materialen geschonken aan:  
 
Stichting Hearts for Philippines; ze hebben (via Petra Berghuizen) materialen van de 
inzamelpunten Houten, Brummen en Hilversum opgehaald en doorgegeven aan hun project.  
Het is een jonge organisatie en we zijn aan het bekijken of we op termijn nogmaals 
materialen kunnen meesturen. 



Meer informatie is te lezen op http://www.heartsforthephilippines.nl/. Hier ziet u prachtige foto 
van een schip volgeladen met containers waarvan er een naar de projecten van deze 
stichting gaat. Tevens wordt genoemd dat wij materialen geschonken hebben. 
 
Care Foundation The Gambia; in Jiboro in Gambia hebben Ineke de Rijk en haar mede 
bestuursleden in 2003 en 2005 een health centre gebouwd.  Inmiddels is er een zending 
materialen naar deze Foundation gegaan, welke zij zullen doorgegeven aan hun project in 
Gambia. Omdat er regelmatig een container met materialen vertrekt, is de kans groot dat dit 
project nogmaals materialen zal ontvangen. 
Meer informatie is te lezen op: http://www.carefoundationthegambia.nl/.  
 
Gambia Team.NL (via Ite Visser) heeft inmiddels twee maal materialen gekregen voor de 
kraamkliniek en de medische post in Berending. Ook dit project zal op langere termijn 
materialen van ons verschepen. 
 

 
       Ite Visser in Gambia 

De projecten die op regelmatige basis kraammaterialen via ons krijgen, zullen een 
vermelding krijgen op de website. Daar wordt aan gewerkt. 
 
 
DONATIES 
We ontvangen geregeld donaties van organisaties, particulieren en zelfs van scholieren die 
hun profielwerkstuk speciaal aan Baby Hope hebben gewijd. 
Deze donaties zowel financieel als medische materialen worden in zijn geheel besteed aan 
de projecten die wij ondersteunen. 
 
Babyweegschalen 
In februari hebben we 18 babyweegschalen gekregen via 
Yunio in Doetinchem. 
Opgehaald door Jolanda Burgers (inzamelpunt Ewijk), 
waarvoor onze hartelijke dank! en doorgebracht naar Ter 
Aar. Daarvandaan werden ze  verdeeld over de projecten 
van Suriname, Albanie, Thailand, Tanzania en Hongarije. 
De laatste staan klaar voor vertrek naar Ghana.  
 
 
Profielwerkstuk 
Begin van dit jaar hebben Nicole Roeleveld en haar medeklasgenoten (uit Den Haag) voor 
een opdracht op school een eigen bedrijfje opgezet onder de naam Boomboombaby BV. Ze 
hebben kraamcadeau pakketten verkocht via Marktplaats en op een open dag op school. Als 
bestemming voor de winst, hadden ze Baby Hope gekozen. Inmiddels hebben we het 
prachtige bedrag van 275 euro gedoneerd gekregen. Voor het profielwerkstuk kregen ze een 
8,5. Een mooi resultaat dus! Hartelijke dank voor deze donatie! 
 
Kerstdonatie 
Via de klikactie van Archixl, waarover we schreven in onze laatste nieuwsbrief, mochten we 
500 euro ontvangen! Ons goede doel is geëindigd op de 2e plaats. Weer een mooi bedrag 
om te verdelen onder onze projecten! Iedereen die op ons gestemd heeft, heel erg bedankt. 

http://www.heartsforthephilippines.nl/
http://www.carefoundationthegambia.nl/


Luiertassen 
Via Kip en Stien hebben we 14 luiertassen kunnen verkopen, welke zij hebben vermaakt tot 
trendy luiertassen.  
 
 
PUBLICITEIT 
In april heeft Marieke een interview gehad met de Libelle voor de rubriek Vrouwenpower. 
Deze rubriek zal vanaf september iedere week in de Libelle te lezen zijn. Dit is dus weer een 
mooi stukje gratis publiciteit voor Stichting Baby Hope. 
 
Via Positive Result hebben we de mogelijkheid gekregen om in Nataal (gratis 
nieuwsmagazine voor iedereen die voor zijn vak bezig is met geboortezorg) een stukje tekst 
en een kleine foto te plaatsen. Hierop hebben diverse kraamorganisaties en verloskundigen 
enthousiast gereageerd – zij helpen mee met inzamelen.  
 
 
NIEUWE REGIONALE DEPOT 
We zijn via Jolande Burgers van het inzamelpunt in Ewijk, in contact gekomen met twee enthousiaste 

mensen die goederen inzamelen voor de noodlijdende medemens in Oekraïne en Hongarije. Lambert 

Simons en Jo Robeerst zijn oud collega’s en goede vrienden. In een enorme loods in het 

industrieterrein Kerkenbos in Nijmegen, hebben ze opslagruimte voor hulpgoederen. Ze doen dit in 

goed overleg met het OEC (Oost Europa Centrum) en de stichting NEEKA. We hebben afgesproken 

dat we de materialen van Baby Hope uit de omgeving van Nijmegen (grofweg voorheen de 

ophaalronde van Gelderland) daar mogen onderbrengen. Daarmee zal een grote wens van Baby Hope 

in vervulling gaan, namelijk dat de materialen uit het oosten van het land (Gelderland) in de provincie 

kunnen blijven. Dat scheelt veel reistijd en fysieke bewegingen van de materialen. De organisatie 

rondom de volgende ophaalronde zal in overleg gaan met Jolanda, die zichzelf heeft aangeboden om 

dit te coördineren. In een volgende nieuwsbrief zullen we Lambert en Jo zichzelf laten voorstellen en 

wat meer informatie geven over hun project. 
 

 
Marieke samen met Jolande in het nieuwe depot in Nijmegen 
 

Tevens hebben we een nieuw depot in Neer (Limburg). Via Ellen Vaes van de BioShape 
Benefits Foundation worden de materialen naar een project in Tanzania gebracht. Hieronder 
kunt u lezen wat deze stichting inhoudt en wat voor werk zij verzetten in Tanzania. 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 
Benefits Foundation in Tanzania  
 
Mag ik me even aan u voorstellen…. Mijn naam 

is Ellen Vaes en ik ben als directeur verbonden 

aan de BioShape Benefits Foundation (BBF). 

BBF is een Foundation die werkzaam is in het 

zuidoosten van Tanzania. Haar werkgebied 

heeft een oppervlakte van 1,5 keer Nederland 

en is een ontwikkelingsgebied in de zuiverste zin 

van het woord. Veel mensen leven in lemen 

hutten, er is geen schoon drinkwater 

voorhanden, er zijn bijna geen sanitaire 

voorzieningen, er is nauwelijks medische zorg 

en in de scholen zijn veel te weinig leerkrachten 

en lesmaterialen voor handen.  

 

De focus van BBF is gezondheidszorg, onderwijs, 

drinkwatervoorzieningen en weeskinderen,  met  

als  

primaire doelgroep vrouwen en kinderen. 

 

BBF is actief in het enige districtsziekenhuis en in 

de kleine, zeer primitieve huisartsenposten in de 

dorpen in het binnenland. Door de unieke 

samenwerking met o.a. De Zorggroep beschikt 

BBF over een heel korps van specialisten op het 

gebied van Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. De 

eerste focus van deze samenwerking is de 

verbetering van de moeder-kind zorg, maar dan in de ruimste zin van het woord. 

Op dit moment bouwt BBF een kraamafdeling voor het enige districtsziekenhuis in Kilwa 

Kivinje. Circa 200.000 mensen zijn op dit ziekenhuis aangewezen voor enige vorm van 

medische zorg. Er is een chronisch tekort aan goed medisch opgeleid personeel, materiaal 

en medicijnen. Hulp is hier dus heel dringend nodig. In de primitieve “huisartsenposten” in de 

dorpjes is de situatie soms bar en boos… 

het zijn kleine gebouwtje die meestal 

bemand worden door 1 of 2 zusters. In 

gunstige gevallen is hier een bed 

aanwezig, anders vindt de bevalling plaats 

op de grond. Water is lang niet altijd 

voorhanden, om over elektriciteit maar te 

zwijgen. Als een bevalling ’s avonds 

plaatsvindt is er alleen het licht van een 

olielampje… 

Dit lezende zult u zich heel goed voor 

kunnen stellen dat de kraampakketten die 

door de Stichting Babyhope ter beschikking 

worden gesteld méér dan welkom zijn.  

Een heel groot “dankjewel” voor iedereen 

die hier een bijdrage aan levert. Fantastisch!!! 

 

Ellen Vaes 

Ellen Vaes met Salum, één van de weeskinderen 



VAKANTIETIJD 

De zomervakantie gaat weer bijna beginnen. Ook het bestuur gaat genieten van deze tijd. 

Hierdoor kan het voorkomen dat de e-mailcorrespondentie wat vertraging oploopt. Wij hopen 

op jullie begrip. 

Wij wensen iedereen natuurlijk een zonnige en ontspannen zomer toe.  En als het 

aanmelden van de inzamelpunten zo door gaat kunnen we in de volgende nieuwsbrief het 

200e inzamelpunt verwelkomen. 

 

Het bestuur van Stichting Baby Hope, 

Marieke, Peter, Liesbeth, Sandra en Helen 
 


