
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF 11 DECEMBER 2019  NUMMER 50 

 
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 einde van het jaar nadert alweer, een mooi jaar waarin we veel mooie donaties hebben kunnen doen.  Waar opnieuw énorm 
en vooral onverminderd veel materialen ingezameld zijn. Een jaar waar we verschillende nieuwe projecten hebben mogen vinden, 
maar ook afscheid hebben moeten nemen van andere projecten. Dat onze hulp nog altijd hard nodig is, mogen duidelijk zijn, 
waarvoor een extra grote dank voor ál onze inzamelpunten die zichzelf zo enorm inzetten.  
 
Nationale vrijwilligersdag.  
Zo vlak na alle feestelijkheden rond Sinterklaas, en iedereen wel klaar is met surprises en gedichten, richten we onze aandacht heel 
even speciaal op onze vrijwilligers. Want veel organisaties, waaronder Baby 
Hope, kunnen niet zonder jullie! 
Iedere keer als we weer berichten terug krijgen dat de ingezamelde 
materialen zo dankbaar in ontvangst genomen zijn en meteen ingezet 
kunnen worden.... iedere keer wanneer er mensen materialen komen 
ophalen en zeggen: wat ontzettend fijn dat jullie dit doen! Daar doen we het 
voor! 
Wij als bestuur beseffen heel goed, dat iedereen dit doet tussen alle andere 
zaken door: gezin, werk, hobby's... en dat het niet vanzelfsprekend is! Al die 
ballen hooghouden... kunstenaars zijn jullie! 
Dus vandaar dit bericht: allemaal super bedankt voor jullie energie en inzet om samen met ons, de moeders en baby's te 
ondersteunen met kraammaterialen. 
 
Babyhope op social media.  
Naast Facebook is Stichting Babyhope sinds kort ook te vinden op Instagram en LinkedIn. Naamsbekendheid is onlosmakelijk 
verbonden met de kracht van social media, dus we nodigen een ieder uit om ons ook online te volgen. Heeft u leuke foto’s, 
schroom niet om ze ons via het mailadres toe te sturen, zodat we de sociale media ook levendig kunnen houden, of natuurlijk 
rechtstreeks taggen, mag natuurlijk ook!  
 
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  
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops! Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende 
webshops (Bol.com, Zalando, Coolblue, Intertoys, Media Markt, supermarkten 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!  
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 nodig, tenzij je je donaties terug wilt kunnen kijken.  
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Nieuws van inzamelpunten.   
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:  
 
Gestarte inzamelpunten:  
Amsterdam, Ack Zorgmaat en De Baker Kraamzorg, Apeldoorn – Anne Veldhuis, Arnhem – Dineke Helmink, Houten – Veerle Kop en Voorburg- 
Fleur Brouwers. 
Succes met inzamelen!  
 
Gestopte inzamelpunten:  
Ameland (Buren) – Ellen Mosterman, Coevorden – Saskia Eisen, Ede – Corine Hamming, Heemskerk – Evelien Muijen, Hengelo – 
Mirjam Ros, Uithoorn – Joke Bezuijen, Utrecht – Stuti Oberoi, Zaandam – Maria Stevens, Zwijndrecht – Klein Geluk. 
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest. Fijn dat jullie tijd en kilometers 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, Berkel en Rodenrijs, Bladel, Bolsward, Breukelen, Capelle ad 
IJssel, Castricum,  Delft, Delfzijl, Ede, Gemert, Grootegast, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Hengelo, Hippolytushoef, Hoogerheide, 
Hoorn, Kerkrade, Krimpen ad IJssel, Lelystad, Lichtenvoorde, Lochem, Naarden, Nijmegen, Raamsdonkveer, 
Renkum/Doorwerth/Heteren, Rijswijk, Rotterdam, Sittard,  Steenwijk, Weesp, Wijk bij Duurstede,  Winkel, Winsum, Zaandam, 
Zeewolde , Zeist, Zoetermeer 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 Rotterdam-
Amsterdam, 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 Kiala €3,95 en via PostNL €6,50.  
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via info@stichtingbabyhope.org 

 
Beurs 
 
Kraammarkt Wilhelmina Ziekenhuis Assen.   

Een aantal weken geleden kregen 
Jolanda en Dorien uit Assen de vraag of 
ze op de kraammarkt in het WZA 
wilden staan. “Nou graag, super leuk.” 
Was hun reactie. Jolanda en Dorien uit 
Assen zijn al jaren ‘partners’ op creatief 
gebied. Jolanda kan heel mooi haken 
en Dorien maakt graag kleine 
projectjes op de naaimachine. Zo zijn 
ze op het idee gekomen om deze 
projectjes te verkopen voor het goede 
doel. En daar hoort Baby Hope ook bij. 
Ze verkopen hun spullen ook in “Jouw 

Winkelkraam” in Assen. Daar hebben ze twee kasten vol met Haak-Naald spullen.  
“Wij zijn super enthousiast over Baby Hope omdat elk navelklemmetje weer een baby leven 
betekent. Materiaal wat anders weggegooid word kan in andere landen weer zoveel betekenen 
voor moeders en baby’s.” Op de kraammarkt hebben ze dan ook weer veel mensen kunnen vertellen over Baby Hope, veel flyers 
uitgedeeld en mooie gesprekken gehad. Ook hebben ze veel verkocht: kraampakketjes, gehaakte mutsjes, slabbetjes enz. Op die 
manier hebben ze weer een mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld en vooral, gaan ze “gewoon lekker door, omdat het zo heerlijk is  
om met je hobby andere mensen te kunnen helpen.” Ze proberen de prijzen laag te houden , wat ook kan omdat ze heel veel 
spullen krijgen van Baby Hope om pakketjes van te maken. “Zo gaaf als er weer een pakket komt!!”  
 
 
 
 



Projecten 

 
Twee nieuwe projecten? 
Het lukt nog steeds om de grote stroom met kraammaterialen te managen richting diverse projecten. Het is fijn als er een project 
is wat veel kan afnemen, dat werkt heel prettig. Maar als er dan (door omstandigheden) een kink in de kabel komt, dan hopen de 
materialen zich op in het depot en bij de vrijwilligers. Er zijn heel veel kleinschalige initiatieven, waarbij onze kraammaterialen 
meegaan in transport. Prima spullen om kleine hoekjes en gaatjes op te vullen en de materialen zijn zeer welkom: we horen vaak 
dat als deze materialen überhaupt beschikbaar zijn, ze heel kostbaar zijn! En als iedere euro 3x omgedraaid wordt voordat hij 
besteed wordt, dan snap je wel, dat al het werk van Baby Hope niet voor niets is! 
Met het wegvallen van het project in Malawi, is er rondom Rotterdam hard gezocht naar andere projecten. Het is nog steeds een 
beetje schuiven met de mogelijkheden. Maar met het nieuwe contact in Middelharnis (werkgroep Oost-Europa), is er een afzet 
plek ontstaan voor het gebied onder Rotterdam en het westelijk deel van Noord-Brabant. Voor meer informatie over dit project, 
kunt u kijken op www.oost-europa-werkgroep.nl  
Wil Winkelman van het project in Malawi haalde ook vaak de materialen vanuit de omgeving Utrecht op – hij kwam regelmatig bij 
Inge in Vleuten na een telochtend. Die materialen vinden nu een weg via het depot in Ter Aar en de laatste keer lukte het om de 
uit gesorteerde materialen vanuit Vleuten (Abrona) meteen door te brengen naar Leusden. Daar werken de mensen van Serafim 
hard om de leefomstandigheden van de mensen in Roemenië te verbeteren. In dezelfde rit kon er borstvoeding- en kolfmateriaal 
mee naar Kees en Annet in Leusden.  
Het is en blijft een logistieke puzzel om de materialen vanaf de vrijwilligers bij de projecten en in de depots te krijgen. Gelukkig 
houden we van puzzelen bij Baby Hope! We hopen dan ook dat deze 2 projecten in 2020 een vervolg transport kunnen verzorgen.  
 
Vertrouwd gezicht…. 

Al jarenlang worden er Baby Hope materialen meegegeven in het transport 
naar Albanië via de stichting Hoop voor Albanië. Een vertrouwd gezicht in 
Ter Aar… de witte bus die komt laden. Hoop voor Albanië ondersteunt met 
de kraammaterialen een aantal ziekenhuizen. Incontinentiematerialen 
vinden hun weg naar thuiszorgprojecten of instellingen. Via het project uit 
Boskoop kregen we de vraag of we konden bemiddelen in het uitzetten van 
een flink aantal rollators, behandeltafels en twee tilliften. Deze goederen 
namen ruimte in beslag in hun opslag en konden niet ingezet worden op de 
projecten die zijzelf ondersteunen. Er was maar 1 bericht nodig naar de 
mensen van het Albanië project: natuurlijk kunnen ze deze goederen 
gebruiken! Uiteindelijk zijn ze in juni van dit jaar opgehaald in Ter Aar, 
tezamen met heel veel ingepakte kraammaterialen.  

 
Materialen naar Ghana! 
Woensdag 13 november was het zover: 20 ingepakte kraamdozen vol met kraammaterialen werden 
opgehaald door een container bedrijf uit Amsterdam. Via container transport moet dit half december in 
Ghana aankomen. Selina en Karen (twee verloskundigen/sociaal pedagogisch medewerkster) ondersteunen 
een aantal ziekenhuizen en gezondheidsklinieken in Ghana. Selina heeft daar stage gelopen en wil de 
mensen daar op deze manier bedanken voor hun gastvrijheid toen ze daar was. De kraammaterialen van 
Baby Hope komen dus op een top plek terecht! Als het lukt, willen ze in de toekomst graag meer opsturen.  
 

Rescue Baby Gambia: een avontuur dat grenzen overschrijdt! 
Wat een bijzondere mensen ontmoeten we toch via Baby Hope! 
Neem Regina Bouwman van Rescue Baby Gambia: een bevlogen dame die “gewoon” 
even meedeed met de Antwerpen-Banjul Challenge 2019!  Kregen we via de app een 
foto doorgestuurd van een truck in de woestijn. Prachtig om te zien hoeveel mensen 
er voor over hebben om hun goede doel te ondersteunen en te onderstrepen! 7200 
km in 20 dagen… ga er maar aanstaan! Regina helpt Baby Hope door het ophalen van 
kraammaterialen bij een aantal inzamelpunten over te nemen (rondom Arnhem oa). 
Deze gaan op transport naar Gambia. Via deze weg daarom even een klein spotlichtje 
op haar mooie actie! 
 

 

 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in April 2020. Bijdragen graag aanleveren voor het begin van de maand. 
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