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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013

NUMMER 36

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
Een woord van dank voor Liesbeth Bank
Ze heeft heel wat jaartjes in het bestuur gezeten en het depot in Krommenie gerund. Liesbeth, we vonden het
fijn om met je samen te werken - het ga je goed!
Van Marieke
Via deze weg wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle berichten en kaarten die ik heb mogen ontvangen naar
aanleiding van het plotseling overlijden van mijn schoonouders. Het is nog steeds een onwerkelijke situatie waarvan we de
keiharde consequenties alleen maar steeds scherper gaan zien. Gezien hun leeftijd waren we er wel al voorzichtig op voorbereid
dat één van hen ons zou kunnen ontvallen. Maar dit scenario hadden we niet kunnen bedenken. Er staat een dikke streep in ons
familieboek, twee tegelijk en de manier waarop…er mee omgaan gaat (veel) tijd kosten. Het heeft mij en ons gezin goed gedaan
dat iedereen zo met ons meeleeft. Het is alleen niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, dus vandaar een woord van
dank via deze nieuwsbrief. Het leven gaat door, hoe hard dat soms ook is, en ik pak mijn werkzaamheden voor Baby Hope zeker
weer op. Alleen niet in het tempo dat ik had gehoopt. Dus het kan voorkomen dat bepaalde werkzaamheden nog via Sandra of
Mathilde lopen of dat we jullie hulp en inzet vragen in zaken als ophaalrondes. Informeer ons gerust via de mail als er vragen of
knelpunten zijn in deze.
Dan lossen we het samen op.
Marieke
2003-2013: Baby Hope bestaat 10 jaar!!
Zoals we in nieuwsbrief 34 al aankondigden: dit jaar bestaat Baby Hope 10 jaar!
Een mooie mijlpaal. Heel veel moeders en baby’s hebben we in deze jaren al kunnen helpen met de restanten kraampakketten die
hier anders misschien wel in de prullenbak beland zouden zijn. En we gaan ermee door natuurlijk! Er zat een idee in de pen om dit
met jullie samen te vieren middels regio bijeenkomsten. Tijdens de afgelopen bestuursvergadering bleek dat dit in dit kalenderjaar
niet meer gaat lukken, mede door de persoonlijke situaties bij de bestuursleden. We willen jullie daarom alvast middels een kleine
attentie bedanken voor jullie inzet. Deze zal jullie spoedig tegemoet komen. Het idee van de regionale bijeenkomsten gaan we
zeker uitwerken maar dat zal dan medio 2014 pas tot uitvoering komen.
In Sint Jansklooster is een nieuw depot in gebruik genomen.
Jaren gingen alle verzamelde materialen bij Mathilde in de gang, werden in de
kamer verwerkt en in de blokhut en garage opgeslagen tot het werd opgehaald
voor transport naar een project. (Gambia, Tanzania of Benin)
Nu kregen we een aanbod - een buurvrouw heeft een stal leeg gesloopt, ze
heeft plastic, vloerbedekking en pallets geregeld. We kregen nog een paar tafels
en met wat oude deuren en schragen hebben we nu een prima werkplek.
Wie materialen in het depot wil brengen - gewoon nog contact met Mathilde
opnemen, dan gaat zij even mee naar het depot.
Gerda - we zijn ontzettend blij met dit aanbod en je inzet! Ondertussen zijn er
ook weer extra vrijwilligers bij betrokken geraakt om te helpen met het
verwerken van al de zakken.

Hardloophesjes
Jolanda Burgers, regionaal contactpersoon Nijmegen, heeft hardloophesjes in haar
bezit. Een ieder die deel neemt aan een hardloopevenement en ons doel wil promoten
kan deze lenen.

Flyers
Uvit
Zorgverzekeraarscombinatie UVIT (een combinatie van Unive, VGZ, IZA en Trias) zorgt er voor dat er in alle kraampakketten die deze
combinatie verstuurd een flyer van onze Stichting mee gaat. Recent zijn er weer 15.000 flyers aangeleverd, genoeg voor een lange
periode.
Ook zijn er een heleboel flyers naar kraambureaus e.d. gegaan. We zijn heel bij dat op deze manier het werk van Baby Hope steeds
meer bekendheid kan krijgen.

Beurs
Beurs Purmerend: 13 april Kraammarkt Waterlandziekenhuis Purmerend
Romy schrijft zelf:
“Door het Waterlandziekenhuis ben ik, Romy Altman inzamelpunt in Purmerend, benaderd om aanwezig te zijn bij de
kraammarkt in het waterlandziekenhuis.
Ik wist wel dat Babyhope daar voorgaande jaren heeft gestaan, maar voor mij was het nieuw. Uiteraard was ik wel meteen
enthousiast en heb meteen informatie gevraagd bij babyhope. Liesbeth Bank bleek hier altijd gestaan te hebben en we spraken
af samen te gaan, gezellig! De aanmelding verliep niet helemaal vlekkeloos en op het laatste moment leek het erop dat we er
niet heen konden. Gelukkig kreeg Liesbeth het op het laatste moment toch voor elkaar!
Liesbeth had alle spullen en nam deze mee naar het Waterlandziekenhuis. We spraken op tijd af om alle spullen uit te stallen en
elkaar in te praten hoe we het zouden aanpakken die dag. Wat had Liesbeth een hoop mee! Hele mooie handgemaakte puzzels,
folders, visitekaartjes en een infomap. Ikzelf had ingezamelde kraam artikelen mee zodat we konden laten zien wat wij graag van
de mensen wilde inzamelen. Al met al zag onze stand er erg representatief uit. Vanaf het moment dat er mensen binnen kwamen
hebben we iedereen aangesproken en folders meegegeven. Veel mensen hadden nog niet van Babyhope gehoord en dat gaf ons
de mogelijkheid om de naamsbekendheid uit te breiden. We legden uit wat babyhope inhield, lieten de nieuwsbrief zien en
vertelden waar ze hun overgebleven materiaal in konden leveren. Veel mensen waren enthousiast en gaven aan het een erg
goede Stichting te vinden. Ze waren blij er over te horen omdat ze het materiaal anders weggegooid zouden hebben, goed nieuws
dus dat ze het nu komen inleveren!
De opkomst van de markt viel wat tegen er kwamen minder mensen dan verwacht. We verkochten dan ook maar 1 puzzel.
Des al niet te min zijn Liesbeth en ik tot sluitingstijd gebleven en met een voldaan gevoel naar huis gegaan.
We hopen weer veel bekendheid onder de mensen te hebben gekregen en dat die mensen het weer voortzeggen, en dat we
daar indirect weer moeder en babylevens mee gered hebben!
Groetjes Romy Altman
Mama van Jairo (4) en Jevy (2) en inzamelpunt in Purmerend”
Romy en Liesbeth, heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en inzet voor Baby Hope!

…..Beurs in Ede ook een succes!
Marieke v/d Weele is daar samen met Jolanda Burgers op 8 juni voor Baby Hope geweest en schrijft zelf het volgende:
“Met de dag nog vers in het geheugen, een paar krabbels over de dag in Ede gisteren. Het was een aparte ervaring om op een beurs
te staan, waar (op een paar uitzonderingen na), iedereen Baby Hope al kent!
Ik denk dat dat de beste conclusie van de dag is: dat we onder de kraamverzorgenden inmiddels een goede naamsbekendheid
hebben. Althans, van de organisaties die daar aanwezig waren natuurlijk.
Degene die (nog) niet van ons gehoord hadden waren of heel jong (net begonnen) of free lance actief.
Er waren er een aantal die wel inzamelden maar niet wisten waar of het naar toe ging.
En een flink aantal die Baby Hope weer eens inbrengen in een overleg of bij het management om het weer meer onder de aandacht
te brengen.
Qua verkopen was het een hele lauwe dag: welgeteld 1x een olifantenrij en 1x een giraf knuffel.
Het laten raden van navelklemmen in een vaas was een leuke actie. Het juiste aantal is geraden dus dat is wel leuk.”
We zijn blij met de conclusie van Marieke en hopen op positieve effecten van de gesprekjes die ze heeft gehad.

Geslaagde middag
Gertrude de Visser stond op de Babybeurs op Urk! Daar heeft ze veel flyers uit kunnen delen en daar uitleg bij kunnen geven. Veel
mensen -vooral jonge (zwangere) vrouwen- kwamen even bij de stand kijken. We bedanken Gertrude, voor het verder bekend maken
van het werk van Stichting Baby Hope!
Kraammarkt Assen
“De beurs werd goed bezocht - misschien doordat het weer wat slecht was. We hebben leuke contacten gelegd met
kraambureaus die ons willen steunen. De reacties van de bezoekers waren ook leuk en enthousiast.
Een volgende keer doen we graag weer mee.”
Wendy (Beilen) en Patricia (Assen)

Donaties in natura
Mutsjes voor één van onze projecten.
Mevrouw Brammer uit Haarlem heeft fanatiek gebreid aan heerlijk warme kindermutsjes! Twee zakken vol met mutsjes, gebreid in
de afgelopen jaren. Nu moesten die mutsjes maar eens naar een goed doel volgens mevrouw. En via omwegen is ze bij onze Stichting
terecht gekomen. Deze wollen mutsen zijn zeker welkom bij ons; er is vast een project waar ze goed gebruikt kunnen worden.
We laten familie Brammer zo gauw mogelijk weten waar de mutsen naar toe gaan.
Mocht je in de buurt van Haarlem wonen en nog wat restjes wol over hebben? Wil je dan een mailtje sturen naar
info@stichtingbabyhope.org? Dan zal ik het adres van mevrouw Brammer doorgeven zodat zij nog vrolijk verder kan breien.
Mevrouw Brammer, bedankt!

Donaties
Donatie van Arjan en Liesbeth de Ruiter
We bedanken heel hartelijk Arjan en Liesbeth de Ruiter (inzamelpunt in Roden): zij vierden feest ter ere van hun verjaardagen en
trouwdag en als cadeautip vroegen ze om een donatie voor Stichting Baby Hope. Samen met hun vrienden en familie doneren ze
€450,- aan Stichting Baby Hope.
Ook via deze weg willen we hen daarvoor hartelijk bedanken!

Projecten
Suriname
Het project van Kees en Annet van Londen voor Suriname had nog een donatie te goed uit de gift die wij in 2012 ontvangen hebben
van de MRC Holland Foundation. Inmiddels is besloten om van de donatie een simulatiepop (geboorte torso) aan te schaffen t.b.v.
de opleiding van verlos- en verpleegkundigen.
Deze simulatiepop is overigens verzonden in de 100e container (sinds 2002!)
Holland Ghana Foundation
Van het geld dat Stichting Baby Hope vorig jaar kreeg van de Hanze Apotheek is een mooi doel gesteund: Van de gift zijn namelijk
een drietal generatoren gekocht!
Hanze Apotheek, nogmaals hartelijk dank!
Yvonne Bergman is naar Afrika geweest
Ze schrijft dat ze zeer gelukkig is, want de missie is geslaagd!
Ze heeft namelijk een nieuw dak kunnen laten maken op het ziekenhuisje in Dianky door het sponsorgeld ( € 1500.00) wat ik mocht
ontvangen van een sponsor van Baby Hope.
Er is gekozen voor een dak van kwaliteit (aluminium) dat zeker 30 jaar mee gaat. De vrouwen kunnen nu dus droog in het ziekenhuisje
bevallen! Wat ontzettend fijn!
Natuurlijk had Yvonne graag nog veel meer willen doen (zoals 10 nieuwe bedden laten maken, een douche en betegeling van het
ziekenhuisje), maar daarvoor had ze niet de financiële middelen. Hopelijk gaat haar -en onze- wens ooit eens uitkomen om dit ook
allemaal voor elkaar te krijgen.
Het is heel fijn te merken dat de mensen in het dorp daar zelf ook enorm investeren in het ziekenhuisje: zonder salaris te ontvangen
werken ze eraan en er werden zakken rijst en vis gedoneerd om de werknemers van eten te voorzien. Prachtig!
Bericht van Ineke de Rijk
“Ik wil graag de Stichting Baby Hope en de MRC Nederland op de hoogte brengen wat de st. Care Foundation The Gambia heeft
gedaan met de donatie van €1000,- die wij mochten ontvangen van MRC.
Bij de Stichting Medic in Apeldoorn hebben wij diverse medische apparatuur kunnen kopen voor een totaal bedrag van €710,De goederen zijn in Apeldoorn opgehaald en staan nu klaar voor transport per container naar Gambia €300,-.
Gelukkig konden wij nu een oxygen saturation machine + slangen kopen zodat als de pasgeboren baby's ademhalingsmoeilijkheden hebben , wij ze kunnen helpen. Ook een hemoglobine testing machine met strips, een suikerbepaling apparaat
+strips, infuus standaard en operatie handschoenen voor de bevallingen, behoorlijk veel vicryl catgut hechtmateriaal en catheters
konden wij nu aanschaffen.
Met dit alles kunnen wij de moeders en hun baby's maar ook andere patiënten een goede gezondheidszorg bieden.
Namens het bestuur maar zeker uit naam van de gehele bevolking van The Gambia wil ik Baby Hope en de MRC Nederland heel
hartelijk danken voor de donatie.”
Vrijwilliger Mariska naar Gambia geweest
“Hierbij wat foto’s van mijn week in the Gambia, Jiboro. Ik was daar op bezoek bij Ineke de Rijk van de Stichting
Carefoundationthegambia. Wat een ervaring!! Ik had geluk want heel toevallig was het in die week DE dag dat alle vrouwen uit
de omgeving naar het door de stichting opgezette healthcenter kwamen voor de maandelijkse “medical check up” van hun baby’s
en peuters maar ook de zwangere dames werden onderzocht. Tevens werden er die dag de nodige vaccinaties gegeven.
Heel bijzonder en mooi om mee te maken! Het healthcenter ziet er pico bello uit en is echt (al jaren) een aanwinst voor de
mensen uit de omgeving van Jiboro. Dit ook mede door de hulp van Stichting Baby Hope die al verschillende keren
kraammateriaal heeft geleverd aan dit healthcenter van de Stichting CFTG! Mijn week was eigenlijk veel tekort dus hoop heel
gauw terug te komen bij Ineke in Jiboro om samen nog meer te kunnen betekenen voor de vriendelijke, bijzondere maar arme
bevolking van the Gambia.”

We vinden het leuk dat Mariska deze foto’s heeft opgestuurd zodat we een beeld krijgen van de resultaten van de inzamelingen
voor Baby Hope! En we wensen haar veel succes met haar vrijwilligerswerk.
Giften voor Baby Hope komen goed terecht!
Dat bewijst dit verslagje van Stichting Blauw:
“Allereerst bijzonder veel dank voor de giften en waardevolle goederen die wij de afgelopen tijd, hebben mogen ontvangen van
de Stichting Baby Hope! We hebben een bedrag € 750,- overgemaakt naar de kraamkliniek van het ziekenhuis in Ustrzyki Dolne.
Men had dringend behoefte aan medische instrumenten en de gift is daar in dank aanvaard.
Op onze site (Stichtingblauw.nl) is deze actie verwoord en biedt aan de hand van foto's inzicht in de situatie aldaar. We waren zo
vrij om via deze site een verwijzing naar Baby Hope te maken.
De laatste tijd zijn nogal wat kraampakketten bij ons aangeleverd. Het probleem was (en is) het transport. We hebben inmiddels
een redelijke oplossing gevonden in de vorm van een aanbod van een Pools transportbedrijf, dat tegen nagenoeg kostprijs,
retourvrachten voor zijn rekening wil nemen.
Dat is dan ook op 8 en 9 februari gebeurd en in dat weekend is circa 35 kubieke meter hulpgoederen, uiteraard daaronder de
materialen van Baby Hope, afgeleverd kunnen worden. De directeur van het kinderziekenhuis heeft ons inmiddels bedankt. Ons
bestuur heeft de overtuiging dat alles goed terecht zal komen.
Jullie donatie van 1000 euro onlangs is ter kennis gebracht van de ziekenhuisdirectie. Wij hebben in dat soort zaken de volgende
strategie; wij vragen eerst een offerte van het materiaal dat men in Polen wil aanschaffen. Na akkoord van ons bestuur wordt de
opdracht verstrekt en vervolgens ontvangen wij de factuur. Na aflevering en controle betalen wij de nota. Uiteraard gaan we
regelmatig op bezoek bij de instellingen die wij (samen met anderen) sponsoren.”

Web shop http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop
Boek Sabina Gomes
Zaterdag 21 september werd in Rotterdam de boekpresentatie gehouden van het door Sabine Gomes Semedo geschreven
“Larissa en zijn diepste wens”.
Hiermee is een grote droom van Sabine uitgekomen! Het boek is opgedragen aan onze Stichting en de opbrengst zal dan ook
geheel ten goede komen aan onze Stichting!
Het boek is te bestellen via onze webshop (http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop) voor €12,50 (incl. verzendkosten).
De eerste 10 bestellers van het boek krijgen er een mooie handgemaakte boekenlegger bij van Lankalamai!
Leuk om te kunnen melden dat de eerste oplage inmiddels is uitverkocht!

Boek en goed doel in één
Met babygebaren leren praten met je kindje én meteen een goed doel steunen. Dat kan als je het boek Babypraat van Eiskje
Clason koopt. Per boek komt 5 euro ten goede aan de Stichting Baby Hope.
Met het boek Babypraat leer je je kindje met babygebaren met jou te communiceren. In het boek staat stap voor stap uitgelegd
hoe je kunt gebaren met kinderen van 6 maanden tot 2 jaar. Het boek is voorzien van mooie foto’s, duidelijke tekeningen en
aanwijzingen.
Mooie link
Eiskje Clason verkoopt de boeken nu in eigen beheer en heeft op deze manier de kans om iets te doen voor het goede doel. Dat de
gezinspedagoog voor Stichting Babyhope koos, is volgens haar meer dan zomaar een keuze voor een goed doel. Eiskje: “Ik vind dat
er een mooie link is tussen het praten met je baby met gebaren en deze Stichting. Allebei willen we immers een goede start van elk
kind. Ik doe dat door ervoor te zorgen dat je met simpele gebaren kunt communiceren met je kindje en de Stichting zorgt voor een
goede hygiëne vanaf de eerste dag dat de baby is geboren. Zij verzamelen daarvoor ongebruikte materialen uit het kraampakket
van thuisbevallingen en verdelen deze over projecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Ik hoop dat ik met deze actie
ook de bekendheid van Stichting Baby Hope vergroot.”
Geïnteresseerd?
Het geld wordt enkel beschikbaar gesteld aan de Stichting als u uw boek rechtstreeks via www.eiskjeclason.nl koopt. Een boek kost
16,95 euro inclusief verzendkosten. Per boek gaat 5 euro naar de Stichting Baby Hope. Wilt u meer weten over deze Stichting? Op
http://www.Stichtingbabyhope.org/ vindt u meer achtergrondinformatie.
Hoe kun je helpen?
Deel het bericht op www.facebook.com/babypraat
Plaats een bericht hierover op je website of nieuwsbrief en wordt genoemd als partner
Voor informatie kun je mailen naar info@eiskjeclason.nl

Puzzels
In de webshop zijn onder andere deze prachtige puzzels te koop! De opbrengst is voor Baby Hope en u/jij hebt een leuk cadeau in
huis! Misschien een idee voor de decembermaand?

Overig
Van de weggeefwinkel van de SP Zeist: Stop de verspilling in de thuiszorg
Incontinentieproducten vallen onder de hulpmiddelenwet en worden vergoed door de zorgverzekeraar maar dat betekent
natuurlijk niet dat ze gratis zijn.
Bij de weggeefwinkel van de SP Zeist werd onlangs een partij incontinentie materiaal gebracht. De pakken maandverband zijn
inmiddels vergeven aan dames van de voedselbank Zeist . De pakken incontinentieluiers voor volwassenen daar is wat raars mee
aan de hand . De apotheek wil ze niet hebben omdat de verpakking van sommige pakken licht beschadigd is, een
thuiszorgorganisatie wil ze niet hebben want als ze dergelijke spullen op moeten halen kost dat tijd die wij niet vergoed krijgen, de
leveranciers bezorgen ze namelijk gratis thuis.
We kregen nog net niet het advies ze in de container te gooien Iets wat vermoedelijk bij huisontruimingen na overlijden dus wel
gebeurd . Aan de vooravond van de grote landelijke demonstratie op 6 april tegen bezuinigingen in de thuiszorg vonden wij een
goede bestemming voor de partij incontinentie materiaal:
Vrijwilligster Caroli Wansink van Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, ZuidAmerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel
tegen zich aan kunnen drukken.

