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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
Bestuursnieuws.
Het is alweer een heel seizoen geleden dat onze laatste nieuwsbrief uit kwam. Het mag misschien lijken alsof het rustig is, maar
alles is minder waar; achter de schermen wordt er – bijna dagelijks, hard gewerkt in contact met zowel projecten als
inzamelpunten en zo blijven de leuke verhalen, de foto’s en dát waar we dit allemaal voor doen, binnen stromen. Zo hebben we
weer een leuke nieuwsbrief kunnen vullen, veel leesplezier!
Droevig nieuws.
Helaas moeten we deze nieuwsbrief beginnen met uitzonderlijk droevig nieuws. Totaal onverwachts is onze transportvrijwilliger
Dick van de Velde overleden op 10 januari. Hij heeft ons heel lang ontzettend goed geholpen met het ophalen van de ingezamelde
materialen in Noord Brabant en Zeeland. Afgelopen zaterdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Dick was een harde werker met
het hart op de goede plaats – hij deed veel vrijwilligerswerk, niet alleen voor Baby Hope maar ook elders op de wereld. En altijd
bereidt om een helpende hand uit te steken. Letterlijk. Dick is 72 jaar geworden. Een droevig begin van dit nieuwe jaar – een
enorme slag in de familie van Dick. Via deze weg wensen we hen alle kracht toe die nodig is om dit te doorstaan. Wat betreft de
ophaalrondes, daar komen we later op terug hoe dat nu geregeld gaat worden.
YouBeDo.
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/action/charities/view/706/stichting-baby-hope.html Dank jullie wel!
GoedeDoelShop: VERNIEUWD!!
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, Wehkamp 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! Sinds kort is de doelshop uitgebreid
met grote namen zoals de Albert Heijn, Lidl en de BCC, dus nog meer online winkel én doneer mogelijkheden. 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 meer nodig, tenzij je je donaties terug wilt kunnen kijken.
Nieuws van inzamelpunten.
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:
Gestarte inzamelpunten:
Panningen – Ans, Ede – Corine, Schiedam – Clarie, Tilburg – Jeannette, Gennep – Toos, Utrecht – Neve.
Succes met inzamelen!
Gestopte inzamelpunten:
Oisterwijk – Lisette, Zeist – Liane, Krimpen ad IJssel – Linda, Hilversum – Jolanda, Westzaan – Sharon, Maasdijk – Sonja,
Barendrecht – Annelies, Bergen op Zoom – Jackelien, Beilen – Wendy, Lichtenvoorde – Kristel, Zwaag – Manon, Almere – familie
Post, Zwolle – Lobke.
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest. Fijn dat jullie je tijd hebben ingezet.

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 Barendrecht, Beilen, Bergen of Schoorl, Beverwijk, Bladel, Bolsward, Breukelen, Capelle ad IJssel,
Castricum, Dalfsen, Delft, Delfzijl, Gemert, Grootegast, Haarlem, Heemstede, Hilversum, Hippolytushoef, Hoogerheide, Kerkrade,
Krimpen ad IJssel, Lelystad, Lichtenvoorde, Lochem, Naarden, Nijmegen, Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren, Rijswijk,
Rotterdam, Sittard, Steenwijk, Weesp, Wijk bij Duurstede, Winsum, Zaandam, Zeewolde , Zeist en Zwaag.
Projecten gezocht.
Door uiteenlopende redenen zijn er in de afgelopen periode een aantal projecten gestopt of draaien tijdelijk op een lager pitje.
Daarom zijn we hard opzoek naar nieuwe projecten, met name in de omgeving Eindhoven-Limburg en omgeving RotterdamAmsterdam, die de door ons ingezamelde medische (kraam) pakketten kunnen gebruiken voor hun doelen in het buitenland.
Heb je tips voor ons, dan horen we die dus graag. Ook kleinere projecten zijn uiteraard meer dan welkom!!

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 UPS: €4,15 en via PostNL €6,50.
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org

Beurs
JijWij Kraammarkt.
Zaterdag 22 september vond de tweede editie van de Jij Wij Kraammarkt in Helmond plaats. Deze
vond plaats in de indoor speelhal Kidsplaza, waardoor er wederom een goede opkomst was.
Kinderen konden lekker spelen, terwijl aanstaande en jonge ouders, opa’s en oma’s, ooms en
tantes, rustig langs de leuke, leerzame kraampjes konden struinen. Wederom weer veel
naamsbekendheid kunnen vergaren, een moment kunnen socializen met zorgverleners en dus
kortom weer een geslaagde beurs geweest!

Donaties
Wederom kinderwagens gedoneerd door Joolz.
Afgelopen voorjaar kregen we wederom het aanbod om demonstratiekinderwagens uit de collectie van Joolz een mooie bestemming te
geven. Kees van Londen van het Suriname project was in de
mogelijkheid om deze bij hen op te halen en door te voeren naar jonge
moeders die ze heel goed kunnen gebruiken. Er waren ook duokinderwagens bij dus ook voor een tweeling plaats genoeg! De foto’s
laten een geslaagde overdracht van de wagens zien en ook een foto van
het in gebruik zijn.

Projecten
Kraammaterialen voor Gambia.
Iedere paar weken vertrekt er wel een container vanuit de stichting Bennie Helpt Gambia met hulpgoederen en materialen voor
allerlei projecten in Gambia. Via Coevorden vinden heel veel kraammaterialen uit de Noordoostelijke provincies hun weg. Tijd om
dit eens in beeld te brengen! Goed om de dozen in Gambia terug te zien bij het Jappineh Health Centre en de Tujereng Health
Post.

Materialen voor Oekraïne.
Het was een flinke klus om alle dozen met ingepakte kraammaterialen vanuit het depot in Ter Aar in de
vrachtwagen te krijgen – kruiwagens kwamen eraan te pas – in ganzenpas over het erf. Maar het is
gelukt! In totaal konden er 75 dozen mee in het transport! Het werd een drukke dag voor Laurien en
Aldwin van “Stichting Oekraïne heeft hulp nodig” Maar met een mooi resultaat! Klaar voor transport
naar Oekraïne!
Inpakken bij Puur Foundation!
Begin november werd er een bomvolle aanhanger
geladen met reeds gesorteerde en getelde materialen
uit de opslagruimte in Oss, op weg naar Puur
Foundation. Een week later vond daar een tel en sorteer
dag plaats voor de overige materialen – deels afkomstig
van andere inzamelpunten rondom Arnhem en
Nijmegen. Inpakken voor de container voor Gambia, in
totaal 120 dozen met kraammaterialen en andere hulpmiddelen en diverse
couveuses – op weg naar Banjul, konden er op transport. Op deze dag werd ook
Ellen geïnterviewd voor een NPO RADIO 1. Midden tussen de kraammaterialen,
wat een mooi plaatje!
Kees en Annet, Suriname.
“Aan het einde van dit jaar, willen we graag een korte terugblik geven en een blijk van waardering voor de materialen en donaties
welke wij voor Suriname mogen ophalen en ontvangen. De eerste periode van dit jaar hebben we een drietal maanden in
Suriname doorgebracht met daarbij de nodige aandacht voor onze “familie” en vrienden aldaar. Daarnaast hebben we ons ingezet
voor een aantal doelen waaronder de zwemles bij de Mytylschool, de voorbereiding van de renovatie van een basisschool en het
PAHO begeleiden bij Baby Friendly Hospital Initiativ.
Wat de materialen van Baby Hope betreft: het Diakonessenhuis blijft ons speerpunt. Onze Malthy is daar gynaecoloog en Annèt
heeft er (verdeeld in periodes) in totaal ruim 3 jaar gewerkt! Het afgelopen jaar hebben we ongeveer 250 zakken/dozen met
verbandmaterialen en andere zaken uit de kraampakketten kunnen afleveren. Ook mochten ze veel instrumenten, enkele
apparaten en meubilair ontvangen. Het andere deel van de kraammaterialen (een zak/doos of 60-70) hebben we naar
poliklinieken in het binnenland gebracht en naar ’s Lands Hospitaal. De borstvoedingsartikelen (de onderdelen van kolfapparaten
en de zoogkompressen) zijn bij Stichting Borstvoeding Suriname (STIBOSU) afgeleverd en bij enkele gespecialiseerde
verloskundige/kraamafdelingen.
Tijdens ons bezoek maken we tijd vrij voor het bezoeken van deze doelgroepen, mede ook om te zien waar de bijzondere
goederen (zoals bijvoorbeeld via Agis en JOOLZ) terecht gekomen zijn.
Bij thuiskomst konden we ons meteen weer inzetten voor het verzamelen en versturen van nieuwe materialen. In totaal zijn er,
sinds 2002, al 154 containers met hulpgoederen verzonden via de stichting Zorg samen voor Suriname. Het lijkt op een bodemloze
put en we hoopten zo’n 10 jaar geleden, dat Suriname economisch op zou krabbelen. We moeten helaas constateren dat onze
hulp nog steeds heel hard nodig is: het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. De overheidsfinanciën zijn uitgeput,
ontwikkelingsplannen staan in de ijskast en zorg en onderwijs worden niet meer ondersteund. Derhalve gaan we voorlopig door
met onze hulpverlening.
Bij thuiskomst werden we ook verrast door Baby Hope, die een bedrag ter beschikking stelde voor de aanschaf van twee nieuwe
kolfpompen voor de ziekenhuizen in Suriname. Hiermee kunnen we doorgaan met onze ondersteuning van de
borstvoedingsprojecten. De pompen zijn eind oktober aangekomen in Paramaribo en de overdracht ervan wordt voorbereid.
Natuurlijk houden wij jullie daarvan op de hoogte.
Wij hopen de samenwerking met Stichting Baby Hope nog lang te kunnen voortzetten.”

Interview
Wie ben je en waar woon je?
Mijn naam is Emilie Schotte en ik woon in Oegstgeest.
Hoe ziet je gezin eruit?
Ik ben getrouwd met Marc en heb drie zoons: Pieter (14), Thomas (11)
en Casper (8).
Wat voor werk doe je?
Ik werk als rechter bij de rechtbank in Den Haag. Daar behandel ik
vooral belastingzaken, maar soms doe ik ook strafzaken.
Hobby’s
Mijn hobby’s zijn hardlopen, lezen en ik zing ook in een koor.
Sinds wanneer ben je vrijwilliger voor Babyhope?

Ik ben vrijwilliger voor Babyhope geworden na de geboorte van mijn tweede zoon, nu bijna 12 jaar geleden. Ik ben inzamelpunt en
ook transportvrijwilliger. Elke twee maanden haal ik de ingezamelde materialen op bij verschillende verloskundigenpraktijken en
parochies.
Heb je leuke ervaringen als inzamelpunt om te delen?
Laatst stond er iemand aan de deur met twee ongeopende kraampakketten. Ze zei dat ze een tweeling had gekregen en dat de
verzekeraar haar daarom twee kraampakketten had gestuurd: twee baby’s, twee pakketten!
Welk boek zou je iedereen willen aanraden?
Ik lees op dit moment het boek Wees onzichtbaar van Murat Isik over een Turkse jongen die opgroeit in de Bijlmer. Heel
interessant. Als je van spanning houdt, kan ik je de boeken van de Zweedse schrijfster Viveca Sten aanraden: de verhalen spelen
zich af op het idyllische Zweedse eilandje Sandhamn en zijn superspannend!
Welke film vind je geweldig?
Oei, dat vind ik een moeilijke vraag! Er zijn zoveel goede films... Ik vond de Millennium-trilogie naar de boeken van Stieg Larsson in
elk geval erg spannend. Verder kijk ik ook graag naar documentaires.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Italië is mijn favoriete vakantieland: een prachtig land met veel cultuur, heerlijk eten en vriendelijke mensen.
Met wie zou je weleens een beschuitje willen eten en waarom?
Met Jochem Myjer. Als je met hem hebt ontbeten, ben je gelijk goed wakker ;-).
Wie is je held?
André Kuipers vind ik niet alleen heel stoer (hij is al twee keer in de ruimte geweest!), maar ook heel sympathiek. Hij kan op een
hele begrijpelijke en aansprekende manier vertellen over zijn ervaringen in de ruimte en kinderen vinden hem geweldig.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in April 2019. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand.

