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NUMMER 41

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
Vrijwilligersdag maandag 7 december
Onlangs was het nationale vrijwilligersdag. Het is ons niet gelukt om jullie precies op die dag een bericht te sturen met daarin
onze uitgesproken waardering voor jullie bijdrage aan ons goede doel. Nu willen wij dit alsnog via deze weg doen. Zonder
vrijwilligers is Baby Hope slechts een naam: jullie geven de organisatie handen en voeten. Bedankt voor al jullie inzet: ingeleverde
vrije tijd, ruimte in je huis, gereden kilometers. Dank, dank, dank.
Gestarte inzamelpunten:
In Avenhorn – Liesbeth , Assen – Inge en Zwolle – Evelien en borstvoedingscentrum Zwolle zijn als nieuwe inzamelpunten gestart.
Veel succes en plezier met inzamelen!
Gestopte inzamelpunten:
Zwolle Stadshagen – Mariska, Lochem – Selma, Renkum – Susan, Den Haag Loosduinen – Thera.
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 Bergen of Schoorl, Barendrecht, Beverwijk, Bladel, Boxmeer, Breukelen, Castricum, Eindhoven,
Grootebroek, Haarlem (oost of zuid), Heemstede, Hippolytushoef, Kerkrade, Leiderdorp, Lochem, Maassluis, Naarden, Nijmegen,
Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren, Sittard, Sneek, Velserbroek, Weesp en Wijk bij Duurstede.
- Ook zijn wij dringend op zoek naar mensen die 1 x per kwartaal de materialen willen ophalen bij een aantal inzamelingspunten in
hun provincie (rondom Volendam, Haarlem, Amsterdam en Tiel) en ze vervolgens naar een depot willen brengen!
- We zoeken een depothouder voor het depot in Krommenie. We zoeken iemand die op afspraak het depot (Baikonoerstraat) wil
openen voor degenen die hun ingezamelde spullen willen inleveren. Ook kan alleen de optie tot sleutelhouder tot de mogelijkheden
behoren: men komt dan de sleutel ophalen en weer terug brengen.
Voelt u er iets voor om vrijwilliger te worden voor Stichting Baby Hope, neem dan contact op met één van de bestuursleden
via info@stichtingbabyhope.org. Wij nemen u graag in ons midden op!

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 Kiala €3,95 en via PostNL €6,50.
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org

GoedeDoelshop en Youbedo.com
We zijn aangesloten bij GoedeDoelshop en Youbedo.com om zo wat inkomsten te krijgen. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop
van flyers en het versturen naar verloskundigen, kraamburo’s, enz. Op pagina 4 wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Beurs
Succesvolle 1e Negen maandenbeurs Friesland.
Op 23 en 24 oktober werd voor de eerste keer de negen maanden beurs Friesland gehouden in de 2 Gemeenten te Jirnsum.
De organisatie is tevreden over het verloop van de beurs: het bezoekersaantal lag boven de verwachte aantallen. Mensen uit de
hele regio maar ook uit Emmeloord, Groningen, Lemmer en Dokkum, konden genieten van een goed gevulde beursvloer en een vol
programma met leuke onderdelen (oa mogelijkheid tot foto laten maken) . Er was voor de eerste 75 bezoekers een goed gevulde
goodiebag.
Het was een informatieve beurs, met gratis workshops op een gezellige locatie, en er waren allerlei leuke producten te koop voor
de aanstaande ouders en ouders met kinderen tot 2 jaar.
Ook Stichting Baby Hope was aanwezig om de (aanstaande) moeders te wijzen op het werk van onze stichting, vele flyers zijn
uitgedeeld. De komende tijd zullen vast weer vele pakketten worden ingeleverd.
In maart 2016 zal er een tweede editie van de 9 maanden beurs Friesland plaats vinden. Meer informatie kunt u vinden op
www.praktijkvoormoederenkind.com of via de facebookpagina https://www.facebook.com/9‐maanden‐beurs‐friesland‐
395931550607263/

Donaties
Donatie familie Haakman
27 september gaven Joey en Liesbeth Haakman een kraamfeest naar aanleiding van de geboorte van hun zoontje.
In plaats van cadeaus werd er gevraagd om een gift te doen aan onze stichting.
Het mooie bedrag van 175,-- werd gedoneerd, bestemd voor de aanschaf van een kraamkoffer die een verloskundige mee kan nemen
op haar ronde.
Joey en Liesbeth bedankt!

Donatie meetbakken voor Malawi
Via het CJG uit Zoetermeer en onze transport vrijwilligers Anneke en Ed uit
Hazerswoude, heeft Wil Winkelman van het Malawi project een flink aantal
meetbakken (14 stuks) in zijn bezit kunnen krijgen. Deze gaan de eerstvolgende
container mee op transport naar Malawi.
Met deze meetbakken zullen een aantal klinieken aan de slag gaan. Een mooie
donatie!

Mooie donatie voor Baby Hope!
Afgelopen zomer is Lisanne Wijnhoven (werkzaam bij Iris Zorg) samen met een vriendin naar Ghana gegaan om daar vrijwilligerswerk
te doen. Van te voren hadden ze via vrienden en familie geld opgehaald zodat ze ter plaatse ook een financiële bijdrage konden
leveren. Na thuiskomst bleek er alsnog geld gedoneerd te zijn, hetgeen ze dus niet mee hadden genomen. Via een berichtje op
intranet kwam ze in contact met Martine Jurriens (inzamelpunt Doesburg). Dankzij hen mag Baby Hope een bijdrage van 100 euro
leveren aan één van de projecten in Afrika. Heel hartelijk dank daarvoor! We proberen of de donatie alsnog in Ghana terecht kan
komen en anders zal het overgemaakt worden aan Yvonne Bergman, voor haar goede werk in Senegal.

Handdoekenactie Etos Huizen
Stichting Baby Hope werd via Valentine Bouwmeester, ons inzamelpunt in Huizen, door de Etos in Huizen benaderd als begunstigde
voor de handdoekenactie die de Etos landelijk heeft gehouden.
Voor de filialen in Huizen werd onze stichting uitgekozen. De klanten konden zegels sparen voor nieuwe handdoeken of er voor
kiezen om de zegels aan het goede doel te geven.
Uiteindelijk zijn er 275 handdoeken bij elkaar gespaard! Ook stond er een box waar men kraamspullen in kon leveren, hier is ook
flink in gedoneerd!
De handdoeken en kraammaterialen zijn door Valentine in ontvangst genomen en inmiddels afgegeven aan Albanie Comite in
Huizen.

Interview
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Michelle van Nieuwenhoven, geboren en getogen in Alkmaar.
Hoe ziet je gezin er uit?
Supertrots ben ik op mijn gezin. Ik heb twee prachtige dochters. Mila, 12 en Sam, 14. Zoon Casper is anderhalf. Samen met mijn
man Johan zijn we compleet.
Wat voor werk doe je?
Al sinds mijn 16de werk ik bij Kiddies kinderdagverblijf. Sinds 2009 ben ik de eigenaar van Kiddies. Letterlijk opgeroeid in de
kinderopvang.
Hobby’s:
Mijn gezin staat op 1. Maar ook mijn werk staat hoog genoteerd als favoriete bezigheid. Als je doet wat je leuk vind is dat erg
waardevol. Verder ben ik sinds een jaar bestuurder bij de 8 october vereniging en hou ik me daar vooral bezig met de organisatie
rondom een groot deel van de kinderactiviteiten.
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Baby Hope?
Al heel lang! Ik weet niet meer precies hoeveel jaren. Wel dat het idee om mee te helpen ontstond uit de frustratie van de
wegwerpcultuur. Zo zonde dat complete pakketten of op zolder of in de vuilnisbak verdwijnen terwijl we met relatief weinig
moeite het verschil kunnen maken!
Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen?
Ik heb niet 1 specifieke ervaring om te delen. Wel ben ik elke ophaalronde weer onder de indruk hoeveel we inzamelen. De hele
berg met vuilniszakken spreekt voor zich. We zijn goed bezig en met succes. Dit werkt aanstekelijk, bij Kiddies zijn alle teams ook
betrokken. Is er een ouder bevallen, dan wordt er altijd even naar de bestemming van het kraampakket gevraagd.
Welk boek zou je iedereen willen aanraden?
Geen idee, het is best een tijd geleden dat ik een boek gelezen heb. Maar ik heb wel wat aanraders wat series betreft: Orange is
the new black en Suits!
Welke film vind je geweldig?
Avator! Prachtig gemaakt.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
We gaan met het gezin al jaren met heel veel plezier naar Kreta.
Minstens 1 keer per jaar komen we daar tot rust en genieten we met
volle teugen van de gastvrijheid. Naar Kreta gaan voelt voor ons als
thuiskomen.
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom?
Met mijn man Johan. Omdat het al een hele tijd geleden is dat we op
ons gemak, in rust, samen ontbeten hebben.
Wie is je held en waarom?
Mijn opa. Omdat hij met zijn hoge leeftijd nog steeds bij de tijd is. Hij
kan overal over meepraten. Ik heb veel respect voor hem.

Tot slot
Zoals eerder al genoemd volgt hier nog de uitleg van de webshops waarmee je ons kunt helpen:
YouBeDo
In augustus hebben we ons aangesloten bij Youbedo.com. 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/…/charities/view/706/stichting-baby…
Dank jullie wel!

GoedeDoelShop
Sinds november staan we met Stichting Baby Hope vermeld op de 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, V&D 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! Met de komende feestdagen in het vooruitzicht, is het dus zeker de moeite waard om je
online aankopen via de GoedeDoelShop te doen!
Hoe werkt het?
1) Ga naar www.goededoelshop.nl en klik op “Log in”.
2) Klik op “Ik ben nieuw” en maak een account aan.
3) Kies bij “goede doelen” je favoriete doel en ga door naar “Shops”.
4) Kies je favoriete webshop.
*Na het shoppen krijg je een bevestigingsmail van de webshop met de bevestiging van je aankoop én een mail van
goededoelshop.nl met de hoogte van jouw donatie.

We sluiten deze nieuwsbrief af met een wens:
Dat jullie allemaal de komende kerstdagen gezellig mogen doorbrengen met een ieder die je lief is. Dat
het lukt om in deze donkere dagen een lichtje te zijn voor anderen. En dank voor weer een jaar meehelpen
inzamelen. Voor 2016 wensen we jullie alle gezondheid en geluk toe. Samen willen we in 2016 doorgaan
met het inzamelen van kraammaterialen. Helpen jullie daarbij mee?
Voor wie het gegund is een fijne kerstvakantie toegewenst.
Het bestuur zal in deze periode ook minder goed bereikbaar zijn.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2016.
Bijdragen bij voorkeur uiterlijk 23 februari aanleveren.

