
    Nieuwsbrief nr. 31 - oktober 2011 
 
In deze nieuwsbrief onder andere informatie van onze projecten, donaties van 
borstvoedingspompen en goed nieuws want Stichting Baby Hope heeft van de 
belastingdienst de ANBI status gekregen. En we kunnen een nieuw bestuurslid 
verwelkomen. 
 
 

BESTUURSWISSEL 

Na een periode van 8 jaar heeft Peter van de Leek besloten te stoppen met het bestuur van 
Baby Hope. Peter was onze webmaster en verzorgde een aantal keer per jaar een grote 
ophaalronde door het land. Hoewel hij officieel geen bestuurslid meer is, blijft hij wel onze 
website beheren. Hier zijn wij erg blij mee. 
We kunnen ook een nieuw bestuurslid verwelkomen. Mathilde Krijgsheld (inzamelpunt en 
depothouder in St. Jansklooster) is toegetreden tot het bestuur. 
 
 

BABY HOPE HEEFT ANBI STATUS! 

 
Giften aftrekbaar 
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, hebben we van de belastingdienst de ANBI 
status ontvangen. Dus dat betekent dat de giften, die wij als Baby Hope mogen ontvangen, 
voor de gever onder bepaalde voorwaarde mogen worden opgegeven bij de belastingdienst. 
 
Om de giften fiscaal te mogen aftrekken, moet het totaal van uw gegeven giften (dus niet 
alleen aan Baby Hope maar ook aan andere ANBI instellingen) meer bedragen dan 60 euro 
en hoger zijn dan 1% van het gezamenlijke drempelinkomen. Bovendien is er aan de 
aftrekbaarheid een grens, omdat giften aftrekbaar zijn tot maximaal 10% van uw 
drempelinkomen. Van de inkomstenbelasting is als aftrekpost aftrekbaar de gift minus de 
geldende drempel. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 
2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek. 
 
Vergoeding voor gemaakte kosten vrijwilligers 
Door de ANBI status is het ook mogelijk om gemaakte kosten af te trekken als gewone gift. 
Maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Maar 
kunt u deze niet vergoed krijgen via de ANBI-organisatie waar u vrijwilligers werk voor doet? 
Dan mag u reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier of inkt en autokosten 
(0,19 euro per kilometer) aftrekken als gewone gift. U moet dan wel een betaalbewijs in bezit 
hebben (bonnetje). De kilometers kunt u bijhouden in een overzicht in uw agenda. Indien 
gevraagd moet u deze aan de belastingdienst, kunnen overhandigen. 
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NATIONALE DAG KRAAMZORG 

Op 11 mei jl. vond de Nationale dag kraamzorg plaats. Tijdens deze dag waren er voor 
kraamverzorgende uit het hele land interessante lezingen en workshops. Ook was er een 
informatiemarkt die tijdens de pauzes druk bezocht werd. Stichting Baby Hope was daar ook 
van de partij. Hoewel er al veel kraamverzorgenden waren die ons kenden of voor ons 
inzamelden, hebben we ook veel nieuwe mensen bereikt. Vooral de verhalen over onze 
projecten vond men erg interessant en ook de foto’s op onze mooie banner trokken veel 
bekijks.  
 

                 
 

 

DONATIE BORSTKOLVEN 

Medela Benulux BV uit Den Bosch heeft ons 15 dozen met ieder 5 mini Electric borstkolven 
en 3 Lactina’s geschonken. Deze zijn terecht gekomen in ons depot in Nijmegen en worden 
vanuit daar verdeeld over diverse projecten waaronder Suriname. 
 
 

BANNER 

Een oproep op Twitter om voor ons kosteloos een banner te maken, is opgepakt door Maaike 
de Laat. Zij maakt grafische en interactieve ontwerpen (www.maaikedelaat.nl). Ze heeft drie 
verschillende banners voor ons gemaakt. Als je een banner op je eigen (familie)website wilt 
plaatsen, dan kun je ons mailen, we sturen ze dan naar je door. Inmiddels hebben al diverse 
websites en webshops deze banner geplaatst. Allemaal gratis reclame voor Baby Hope! 
  
 

NIEUWE INPAKTAFEL 

Via de webshop Bengels uit Castricum kregen we een leuke donatie: een hele praktische 
inpaktafel voor het depot in Assendelft. Ideaal om in het depot te gebruiken. Liesbeth werkt 
inmiddels al met de tafel en heeft op Facebook een paar foto’s geplaatst.  

 

 

LEUK CADEAU NODIG? 
Zoek je nog een leuk (kinder-) cadeau voor sinterklaas of kerst? Altijd weer een zoektocht. 
We hebben weer flink wat puzzels in voorraad dus kijk snel op onze website voor de 
voorbeelden van de leuke ABC- en 123-puzzel. Goed voor jarenlang speelplezier! Natuurlijk 
fair trade ingekocht en gemaakt in Sri Lanka. 

 

 

 

 

 



OEGANDA 

Esther Haaisma van Hope Alive Uganda heeft in juli-augustus een werkbezoek aan Oeganda 
gebracht en daarbij materiaal dat gedoneerd is door onze stichting, overhandigd.  
Via twitter kregen we in juni al bericht dat de materialen goed aangekomen waren. 
Esther: “Een flink aantal materialen waren al eerder aangekomen en ik heb het doel ervan 
uitgelegd, besproken wie ervan mogen profiteren (dus niet bijvoorbeeld, zelf het 
kraamverband mee naar huis nemen om het als maandverband te gebruiken) en vanaf 
wanneer het materiaal gebruikt gaat worden (vanaf het moment dat de kraamafdeling 
officieel open is en vrouwen bevallen op de kraamafdeling).” 
Kijk voor meer informatie op http://www.hopealiveuganda.org/ 
 
 

 

 

 

BOEFJESPOST GEBOORTEKAARTJES 

Mijn naam is Janita Dijkstra, grafisch ontwerper en sinds kort samen met mijn man eigenaar 
van webwinkel www.boefjespost.nl. 
Sinds enkele weken is onze website www.boefjespost.nl een feit! Boefjespost is een website 
met leuke, zelfontworpen en betaalbare geboortekaartjes. Wij hebben 3 stijlen 
geboortekaartjes in de collectie: nostalgisch, hip & kleurig en vrolijk. Zo zit er altijd wel een 
kaartje bij dat je leuk vindt! 
 
Op de nostalgische kaartjes staan o.a. foto’s van oud, nostalgisch speelgoed, kant, stipjes, 
bloemen en dieren. Op de hippe en kleurige kaartjes maken we gebruik van pittige kleuren, 
grote kleurvlakken, ook weer stipjes, ruitjes en eenvoudige illustraties van dieren. In de 
vrolijke kaartenserie staat de illustratie van de baby centraal. Het is een vrolijke baby die op 
elk kaartjes terugkomt, bijv. op een commode, in een badje of in een vliegtuigje.  
 
De prijzen van Boefjespost zijn inclusief enveloppen, verzenden en 19% btw. Zo kom je niet 
voor verrassingen te staan.   
 
Wij vinden dat Stichting Baby Hope goed werk verricht door kraammaterialen in te zamelen 
en daarmee de kinder- en moedersterfte probeert te verminderen. 
Daarom doneren wij voor elk geboortekaartje dat wij verkopen € 5,- aan Stichting Baby Hope. 
De opbrengst gaat naar het project in Benin. 
 
Ben je zwanger of ken je iemand die zwanger is? Kom eens een kijkje nemen op onze 
website www.boefjespost.nl!  
Vul de onderstaande kortingscode in en krijg 5% korting op je bestelling: SBH2011 
 
 
 
 

 



DONATIE STERILISATOREN 

Verloskundigenpraktijk Doevendans uit Apeldoorn heeft ons vier sterilisatoren geschonken. 
Twee hiervan zijn naar het project van Bennie Ahlers in Gambia gegaan. De andere twee 
gaan via Kees van Londen naar Suriname. 
 
 
WEBSITE PROJECT GAMBIA 
De materialen die terechtkomen in het depot in St. Jansklooster gaan onder andere naar het 
project van Bennie Ahlers in Gambia. Sinds kort heeft Bennie een eigen website 
www.bennieahlers.nl. Dus als je meer wilt weten over het goede werk dat in Gambia wordt 
verricht, check dan snel de website. 
 

STICHTING OUDERENZORG BEREGOWO 

Stichting Baby Hope verzamelt zoals jullie allen weten de overgebleven materialen uit het 
kraampakket in. Daarnaast wordt er ook vaak incontinentiemateriaal ingeleverd. Dit kunnen 
wij goed gebruiken voor onze samenwerking met de Stichting Urology For All in Tanzania 
maar ook de Stichting Ouderenzorg Beregowo in Oekraine krijgt via het depot in Nijmegen 
materiaal van ons.  
Hieronder kunt u lezen wat hun stichting inhoudt en deze keer gaat het dus niet over de 
baby’s maar juist over ouderen. 
 
Graag willen wij, Wim en Wilma Janssen, van de gelegenheid 
gebruik maken om iets te vertellen over het ouderenproject in 
Beregowo, Oekraïne. Sinds 2002 is Wilma betrokken bij de 
ouderen aldaar door middel van een voedselproject. Maandelijks 
krijgen 34 ouderen een voedselpakket thuis. Dit wordt betaald 
door trouwe sponsors uit Nederland. In 2006 hebben we een jaar 
onbetaald verlof genomen en zijn gaan werken onder de 
ouderen. Al snel bleek ons dat er grote behoefte was aan 24 uurs 
zorg. In dat jaar konden we samen met Omroep Max een keuken 
bouwen waar maaltijden worden gemaakt. Een soort tafeltje-
dekje systeem. Dagelijks krijgen 25 ouderen een maaltijd thuis 
bezorgd. In datzelfde jaar kregen wij via een sponsor uit 
Nederland de mogelijkheid om een pand aan te kopen. We 
hebben dat met beide handen aangepakt en besloten om voor langere termijn terug te gaan. 
In 2007 hebben we vier maanden gebruikt om alles te regelen zoals ontslag, verhuur woning, 
plannen maken, een stichting vormen en een bestuur opzetten. Ook niet onbelangrijk was 
om inkomsten te krijgen. Vanaf dat moment moesten we van giften leven. In mei van dat jaar 
zijn we met een Oekraïens bouwteam begonnen met de verbouw van het huis. Na 10 
maanden is het pand geopend en nu wonen er 5 ouderen. In 2008 hebben we de tuin 
helemaal opnieuw aangelegd en van een nieuwe muur en veranda voorzien. In 2009 hebben 
we de garage omgebouwd tot twee identieke aanleunwoningen. Daarin wonen nu ook twee 
ouderen. 
 
“Soms zou ik God willen vragen, waarom Hij toestaat dat er armoede, honger en onrecht 
bestaat, als Hij daar wat aan kan doen. Ik denk dat God dezelfde vraag aan ons stelt.” 
 

Deze tekst is leidraad geworden voor het project in Oekraïne. 
De liefde van God praktisch maken in het leven van mensen, in 
dit geval de ouderen. We vonden het zinvol om dit huis voor 
hen op te zetten en we vinden het vanzelfsprekend dat we daar 
nu vanuit Nederland door de stichting bij betrokken blijven. 
Gelukkig hebben we de dagelijkse leiding over kunnen dragen 
aan een Oekraïens echtpaar. We vinden nog steeds dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun ouderen. Maar we hebben 
ervaren hoe zinvol het is om ze daar bij te helpen. Nu het 



project draait, blijft het belangrijk om sponsors te vinden. Maandelijks dienen we een kleine  € 
2000 op te brengen voor de drie projecten. Ook zijn we geweldig blij met de contacten, onder 
andere met Baby  Hope, en alle incontinentiemateriaal en onderleggers die we via hen 
kunnen krijgen. In de Oekraïne is dit onbetaalbaar en voor ons goud. We proberen regelmatig 
een transport die kant op te krijgen. 
 
 
BABY HOPE ALS AFSTUDEEROPDRACHT 
In oktober 2010 benaderde Gina Erkens uit Amsterdam ons met het verzoek om na te 
denken of onze organisatie mee zou willen werken aan haar afstudeer onderzoek voor haar 
HBO opleiding communicatie. In overleg is er gekozen voor een onderzoek naar het 
vergroten van de effectiviteit van het huidige communicatiebeleid. Als stichting is ons budget 
voor communicatie zeer beperkt. Daar zit een grote uitdaging: zoveel mogelijk bekendheid 
creëren tegen zo laag mogelijke kosten. Vele facetten van ons communicatie beleid zijn 
besproken. Gina heeft naast literatuur onderzoek ook een 20 tal jonge moeders geïnterviewd. 
Uit beide onderzoeken kwamen aanbevelingen, welke uiteindelijk geleid hebben tot een 
advies rapport. Op 29 augustus 2011 is Gina afgestuurd en in de volgende 
bestuursvergadering zullen we haar aanbevelingen bespreken en ermee aan de slag gaan. 
 
 

DONATIE GRIEPPAKETTEN 

William Scheffer van het bedrijf WSR2 uit Heerlen heeft ons een 
groot aantal grieppakketten geschonken. 
Zij hadden deze pakketten over na de grote Mexicaanse griep 
epidemie van vorig jaar en wilde deze schenken aan de actie voor 
Haïti die enige tijd geleden gehouden werd bij Radio 2. Maar omdat 
de organisatie met deze actie verzadigd was met materialen vanuit 
het hele land, wees Radio 2 William op onze Stichting. Zodoende 
kwam William met de grieppakketten naar het depot in Nijmegen en 
overhandigde hij ze aan Jolanda Burgers. 
 
 
 

 

BEURZEN 

Op de Ouders Natuurlijk Beurs op 3 juli jl. in Duiven heeft Yvonne Baars 
(inzamelpunt in Rheden) gestaan met haar organisatie Feel in Touch. Namens Baby Hope 
heeft ze flink wat flyers kunnen uitdelen want de beurs werd goed bezocht!  Ook Marian 
Kelderman uit Doetinchem (www.tuttle.nl) heeft flyers van Baby Hope uitgedeeld in haar 
stand. 
Diana Peters (inzamelpunt in Ommen) heeft met haar organisatie Kunstkindje op de Ouder 
en Kind Beurs gestaan die 3 september in Nijverdal gehouden werd. Ook daar zijn flink wat 
flyers uitgedeeld! 
Onlangs heeft Els de Boer (inzamelpunt Bunschoten-Spakenburg en eigenaar van 
Babyspeciaalzaak Amada) promotie gemaakt voor Baby Hope op de beurs Zwanger en 
Gezin in Hardenberg (29, 30 september en 1 oktober). Het was toen erg mooi weer en dat 
was merkbaar aan de bezoekersaantallen. Via deze weg alle vier heel hartelijk dank voor 
deze extra reclame voor Baby Hope! 
Danielle van der Stap (inzamelpunt De Lier) was op 7 oktober op de kraammarkt in het 
Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft aanwezig. Met haar praktijk De Vlindertuin 
(www.praktijkdevlindertuin.nl) geeft zij baby- en zwangerschapsmassages. Ook daar is onze 
stichting flink gepromoot. 
 
Op 29 oktober staan we met een standje op de kraammarkt in het Waterlandziekenhuis in 
Purmerend. En op 20 november staan Liesbeth en Sandra op de Winterbeurs in kasteel 



Assemburg in Heemskerk (www.winterbeursassumburg.blogspot.com)  Via de organisatie 
(Angelique van Rixel, www.kleineschatten.nl, ons inzamelpunt in Heemskerk) is het contact 
tot stand gekomen! Helemaal top natuurlijk!! We hopen op een goede opkomst. Mocht je in 
de buurt zijn, loop gerust even langs! 
 

 

DEPOT ZEVENBERGEN  GESLOTEN 
 Het depot van Noord Brabant werd jarenlang beheerd door Mirjam Mostert. Eerst in haar 
woonplaats Klundert en daarna in Zevenbergen. Na al deze jaren trouwe dienst, heeft Mirjam 
aangegeven door te willen gaan als inzamelpunt maar te willen stoppen als depot. Iets wat 
wij natuurlijk heel jammer vinden maar er is voor iedereen een tijd om te stoppen. Mirjam, 
heel hartelijk bedankt voor al je inzet als depot. We hopen je natuurlijk nog lang als 
inzamelpunt te behouden! 
Inmiddels hebben diverse inzamelpunten en transportvrijwilligers hun laatste ritje met 
materialen naar Zevenbergen gemaakt. We zijn nu natuurlijk op zoek naar een nieuwe 
verzamelplek! 
Mocht je iemand kennen met een schuur of loods die ons goede doel wil ondersteunen, dan 
horen we dat graag! In principe hoeft het geen permanent bemande plaats te zijn (heeft wel 
de voorkeur) maar als er op afspraak spullen gebracht kunnen worden, dan kunnen wij 
afspraken maken met projecten die dan de materialen weer ophalen. Tegen de tijd dat de 
volgende ophaalronde nodig is, zullen we bekijken wat de beste optie is. 
 
 
INTERVIEW 
Berthine Biesheuvel is onlangs gestart als inzamelpunt in Werkendam. Afgelopen week is 
het persbericht geplaatst in de lokale krant. Aan de hand daarvan werd zij gebeld door radio 
A-FM (lokale radiozender) of zij een interview wilde geven. Dit interview heeft op 8 oktober 
plaatsgevonden! 
Liesbeth Bank heeft afgelopen maand een interview gegeven aan het vakblad 
Kraamsupport. Het is nog niet duidelijk wanneer het interview geplaatst zal worden.  
 
 

ZELF FLYERS DRUKKEN 

In onze speurtocht op zoek naar goede flyers zijn we door het inzamelpunt in Wemeldinge 
gewezen op Drukwerkdeal. Inmiddels hebben we zelf enige ervaring ermee en we kunnen 
jullie daarom het volgende aanbod doen.  
 
Via Drukwerkdeal kunnen we de huidige dubbelzijdige flyer (degene die wij jullie toesturen bij 
start als inzamelpunt en welke wij gebruiken bij beurzen en voor zorgorganisaties) laten 
drukken en bij jullie thuis laten bezorgen. De flyers die je via de site kunt uitprinten en 
kopiëren, zijn enkelvoudig. 
 
Er zijn wel enige kosten aan verbonden. We hopen dat jullie begrijpen  dat het voor ons als 
stichting niet mogelijk is om iedereen steeds grote hoeveelheden flyers toe te sturen. De 
portokosten zijn al een flink deel van onze onkosten en zouden dan enorm stijgen!  
Aangezien we sinds 1 januari 2011 de ANBI status hebben gekregen, is de aanschaf van 
deze flyers voor jullie als inzamelpunt een aftrekpost welke je kunt opgeven bij giften.  
 
We hebben als Baby Hope een account aangemaakt en hoe meer inzamelpunten meedoen, 
hoe goedkoper. We willen graag inventariseren hoeveel inzamelpunten het prettig zouden 
vinden om mee te doen. Het scheelt je wellicht veel printwerk en/of kopiëren. En je zou weer 
eens een (extra) rondje kunnen doen met flyers verspreiden in je eigen werkgebied! 
 
Als 10 inzamelpunten zich melden, kunnen we per inzamelpunt 1000 dubbelzijdige flyers 
laten bezorgen voor ongeveer 35 euro (dus flyers en bezorgkosten). Die 35 euro zijn dan wel 



voor eigen rekening. Graag ontvangen we op info@stichtingbabyhope.org een berichtje, als 
je hieraan mee zou willen doen. 
 
 
 
Het bestuur van Stichting Baby Hope, 
Marieke, Liesbeth, Sandra, Mathilde en Helen 


