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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

Handige links
Onze webmaster heeft op de website een kaart (via google-maps) geplaatst, waarop alle inzamelpunten terug te vinden zijn.
http://www.stichtingbabyhope.org/inzamelpunten.php Op deze manier kun je dus zien welke inzamelpunten er in je omgeving
zijn. We zijn hier erg blij mee!
Ook op www.brabbels.com en www.spullenschenken.nl zijn de gegevens van de inzamelpunten te vinden.
En via facebook https://www.facebook.com/pages/Stichting-Baby-Hope/112147222197983?fref=ts
en twitter www.twitter.com/stbabyhope  zijn we te volgen.

Friesland
De materialen vanuit Friesland gaan niet meer naar het depot in Sint Jansklooster. Rik Schaafstal (STUFA) werkt vanuit Leeuwarden
en Kollumerzwaag. Hij haalt de materialen nu zelf op bij de Friese inzamelpunten. Rik regelt alleen de ophaalronde, alle overige
zaken blijven via Mathilde lopen.

Depot Velp stopt
Begin maart 2012 is Rana Roosengaarde gestart als depot voor kraamspullen van Baby Hope in Velp. Daarvoor hielp Rana al met de
ophaalrondes voor het depot in Nijmegen. Eind 2012 gaf Rana aan dat het bedrijf dat ze samen met haar man runt naar een
andere locatie ging verhuizen en dat daar geen opslagmogelijkheden meer zou zijn. Jammer! Zeker omdat met de komst van dit
depot de regio van Jolanda Burgers een stuk kleiner werd, iets wat inmiddels wel gewenst was!

Vanuit het depot in Velp werd Ellen Plaschek (www.vroedvrouwellen.nl) voorzien van materialen voor haar project in Gambia.
Ellen mag nu haar materialen ophalen bij het depot in Nijmegen. Ook zijn alle inzamelpunten die onder het depot van Rana vielen
weer terug bij de regio van Jolanda.

Via deze weg willen we Rana bedanken voor haar inzet voor onze Stichting! We wensen Rana en Marc veel succes op de nieuwe
locatie! Mocht er eventueel iemand zijn die een nieuwe locatie weet waar wij onze materialen op mogen slaan, dan horen we dit
uiteraard graag.
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Flyers

Fijn!
Ons inzamelpunt Corina Groen uit Wolvega heeft 2000 flyers gesponsord gekregen van de plaatselijke drukwinkel. Barry Oostra
van Vewo Offset, BEDANKT!! Corina kan nu dus heel veel flyers uitdelen.

In Kraampakket
De Friesland Zorgverzekeraar wil onze flyer in het kraampakket bijvoegen! Anna Drop (Hindeloopen) heeft hiervoor het initiatief
genomen – bedankt!

Ook Utermohlen (www.utermohlen.nl) gaat vanaf heden de flyer van Stichting Baby Hope in haar kraampakket bijvoegen!
Een hele mooie sponsoring waar we dan ook erg blij mee zijn. In haar advertentie in het Drogisterijen Weekblad heeft Utermohlen
een combinatie van ons persbericht en een stukje over Utermohlen geplaatst. Geweldig!

Ook in het kraampakket van Natalis kun je binnenkort onze flyer vinden! Natalis bedankt!

De afgelopen periode zijn er veel flyers gestuurd naar bedrijven die deze bij een bestelling bijvoegen. De lijst is te lang om allen
hier te noemen. Er word gewerkt aan een linkenpagina op onze site, uiteraard zullen deze bedrijven daar genoemd gaan worden.
Fantastisch dat zij onze stichting een warm hart toedragen!

Beurs

Groene stadsfestival in Schagen
Hieronder een uitgebreide brief van Yvonne Bergman die zich enorm heeft ingezet voor Baby Hope. Heel hartelijk bedankt Yvonne!

“Hallo allemaal,
Een beetje verlaat stukje van mijn activiteit op 7 oktober 2012 voor de promotie van Stichting Baby Hope.

Eerst zal ik mij even voorstellen: Ik ben Yvonne Bergman werk als kraamverzorgster bij de Omring en ben het inzamelpunt van
Schagen ( Noord Holland ). De ingezamelde spullen breng ik zelf naar Afrika (Senegal) en geef daar voorlichting in de kleine
dorpjes, hoe de spullen gebruikt moeten worden om zo de moeder en baby sterfte aan te pakken!! De dorpen die ik bezoek
hebben een plaggenhut als ziekenhuis en hebben verder eigenlijk niet veel/niets. En al helemaal niet de materialen die wij hier
gebruiken waarvan wij gewoon weggooien wat we over hebben. Maar gelukkig hebben we een hele goede organisatie Baby
Hope die dat probeert tegen te gaan. Zelf ben ik een hele fanatieke inzamelaar, ook omdat ik dicht bij het vuur zit door mijn
werk.

7 oktober 2012 stond ik op de Groene stads festival in Schagen met een marktkraam om Baby Hope te promoten.

Daar stond ik tevens voor het goede doel Rosangelankiie ( www.rosangelankie.org ). Dit is een organisatie die een weeshuis
gaat bouwen in Senegal waar ik ook voor inzamel.
En ik stond er om geld in te zamelen voor het vervoer van de kraammaterialen naar Afrika. Deze kosten € 140.00 per kuub en
dat kan ik helaas niet zelf bekostigen en moet ik door middel van donaties en inzamel acties bij elkaar sprokkelen. Het was een
gezellige markt met heel veel grote goede doelen en voelde mij daar tussen erg klein!
Maar goed, ik had mijn djembe band" FARAYI", (enthousiaste meidengroep) gevraagd om te komen optreden dus het was een
en al gezelligheid met veel publiek en bekijks. We hebben vele leuke reacties gekregen voor waar wij voor stonden en hebben
zo veel reclame voor Baby Hope kunnen maken.

Of te wel het was een geslaagde markt en zijn nu al gevraagd voor de volgende keer.
Vriendelijke groet Yvonne Bergman“
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Serious Request
Dat we daar als Stichting in beeld waren is waarschijnlijk niemand ontgaan. Hieronder het verslag geschreven door Corrine Onstein
van het ontstaan van het idee en het verloop van de actie. Corrine, heel hartelijk dank voor jouw inzet!

“Sinds 1,5 jaar is Ooievaar&Co inzamelpunt voor de stichting Baby Hope in Enschede.
Toen er in de zomer van 2012 bekend werd dat het thema van het Glazen Huis in Enschede Babysterfte zou zijn, vond ik
meteen dat ik als eigenaar van een babywinkel en tevens moeder van een overleden baby daar ‘iets’ mee moest gaan doen.
Dat ‘iets’ werd een markt waarbij de stichting Baby Hope centraal zou staan. Het geld dat met het Glazen Huis wordt opgehaald
is een momentopname en moet binnen 3 jaar besteed worden. Gedurende een week gaat het in NL alleen nog over
babysterfte, vindt iedereen het erg en zoals nu blijkt heeft dat veel geld opgebracht. Echter de Stichting Baby Hope vecht ook
tegen babysterfte maar dan op de lange termijn. Deze stichting gaat gewoon door, volgend jaar maar ook daarna…
Als snel ontstond het idee voor een markt: een paar mensen gaan spullen verkopen en daarnaast warme drankjes en hapjes, de
opbrengst is voor SR en de publiciteit voor Babyhope. Via social media hebben we dit idee naar buiten gebracht en al snel
kregen we contact met Sylvie Zuidam van Pacco NL. Zij is aan het breien geslagen en heeft zo heel veel geld opgehaald op onze
Kom-In-Actie-site.
Uiteindelijk hebben we op 21 december een markt gehouden in de Lipperkerkstraat in Enschede waar onze winkel gevestigd is.
Al snel wilde ook de lagere school, Freinetschool de Bothoven, graag meewerken. De leerlingenraad heeft dat opgepakt en
geheel volgens de filosofie van de freinetschool hebben de kinderen alles zelf geregeld.
We mochten daarnaast gebruik maken van het schoolplein en spullen uit school. Daarnaast hadden we alle medewerking van
Loek en Nine van Ter Beek die samen gezorgd hebben voor de koffie, thee, drankjes, hapjes enz. en zij hebben 100% van de
opbrengst gedoneerd aan het glazen huis.
Belangrijk was het inzamelen van geld voor Serious Request maar we wilden daarnaast ook landelijke aandacht vragen voor
Stichting Baby Hope. We hebben containers geplaatst waar mensen hun kraamspullen in konden doneren en daarvoor een
goodiebag ontvingen. Onze persberichten zijn overal naar toe gestuurd en hebben vaak de regionale pers bereikt.
In Enschede heeft er een groot stuk in de regionale krant gestaan over onze zoon Jesper die in 2001 overleed aan een
hartafwijking. En we hebben een radio item gehad en daarnaast nog wat publiciteit in de kleinere huis aan huis bladen.
Echter niet veel mensen hebben kraamspullen ingeleverd die dag… toch hebben kennelijk veel mensen het gelezen want de
periode daarna hebben veel mensen hun spullen ingeleverd en vertelden erbij dat ze hadden gehoord van de actie.
Voor het Glazen Huis hebben we ruim €1600,- opgehaald en daar mogen we trots op zijn, hiervan is ruim €400,- opgehaald
door de kinderen van de school met het verkopen van zelfgemaakte kerstdecoraties en koekjes.
Voor Stichting Baby Hope heeft het hopelijk meer bekendheid opgeleverd en dus hopen we dat er massaal kraamspullen
ingezameld worden!
Ik zou graag Sandra Zuurbier, Liesbeth Bank en Sylvie Zuidam enorm willen bedanken voor de hulp, de medewerking, het
breien, de komst naar Enschede op 21 december en voor de geweldige samenwerking.

Groetjes vanuit Enschede,
Corrine Onstein, Ooievaar&Co”



Donaties in natura

Incontinentiematerialen (verslag van Jolanda Burgers)
“Donderdag 14 februari hebben mijn vader (Bert van de Hulsbeek) en ik een grote partij incontinentiematerialen tbv Stichting
Baby Hope opgehaald.

Enkele weken geleden kreeg ik een telefoontje van Edith van Wijlick, Consulent Continentiezorg en Urostomazorg van het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Zij vroeg mij of ik (lees Stichting Baby Hope) in aanmerking wilde komen voor een
grote partij incontinentiemateriaal. Het ziekenhuis ging namelijk over op een nieuw merk, waardoor de oude partijen
materialen verdeeld zouden gaan worden onder enkele goede doelen. Edith, die al een geruime tijd materialen voor ons
verzameld, grotendeels afkomstig van haar patiënten en/of promotiemateriaal, dacht bij deze actie gelijk aan Stichting Baby
Hope.
In het totaal hebben wij 57 zakken/dozen en nieuwe pakken incontinentiemateriaal opgehaald! Te bedenken dat dit nog maar
1/3 van de hele partij materialen was... De spullen worden verdeeld onder twee projecten die oa vanuit Nijmegen worden
ondersteund. Te weten *Huize Beregowo* van Wim & Wilma Janssen en *STUFA* van Jikke & Rik Schaafstal. Beiden zijn op de
hoogte gebracht.

Ik wil bij deze nogmaals Edith heel hartelijk danken! Dankzij haar kunnen we vele mensen blij maken en krijgen deze materialen
een tweede kans!
Mijn dank gaat ook uit naar mijn vader die ondanks de slechte weersomstandigheden die dag, meeging om de materialen op te
halen. Maar zeker ook Aannemersbedrijf Hermans te Wijchen, die hun aanhangwagen
ter beschikking stelde.”

En wij op onze beurt, bedanken Jolanda Burgers voor haar inzet voor Baby Hope!

Verbandtrommels
Marijke Holtland heeft voor de Stichting 5 grote dozen gevuld met verbanddozen in ontvangst genomen. Deze zijn geschonken
door Antonides CV uit Oosterzeeburen. Daar bedanken we ze heel hartelijk voor.

Beha’s voor Gambia
Brenda van den Akker heeft voor Stichting Baby Hope een schenking gekregen van een plaatselijke ondernemer. Namelijk: een
hele doos vol met nieuwe zwangerschaps- en voedingsbeha’s (allemaal van het merk Triumph). Het zijn er 80! Deze beha’s gaan
naar Gambia. Bedankt Brenda!



Schenking echoapparaten
In Overijssel stonden 2 echoapparaten, die mochten worden opgehaald door Bennie Ahlers.
Hij zal er voor zorgdragen dat ze in Gambia weer een 2e leven krijgen.

Vanuit Hengelo kregen we een apparaat van
VERLOSKONDIGENPRAKTIJK NATAL (foto
links)

En uit Goor kwam het echoapparaat van de
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE HOF.

Heel erg bedankt voor deze bijdragen!

Donaties

Een geweldig initiatief!
We bedanken heel hartelijk: Yvonne den Toom uit Sleeuwijk! Zij heeft een mooi bedrag aan onze Stichting gedoneerd. Lees
hieronder wat zij zelf schrijft:

“Op 27 oktober jongstleden heb ik bij mij thuis een kledingverkoop georganiseerd waarbij de opbrengst voor Stichting Baby
Hope bestemd was. Hiervoor heb ik een aantal familieleden en vriendinnen gevraagd of zij dameskleding, schoenen, sieraden
en dergelijke mee wilden nemen. Bijna alle dames hadden spullen meegenomen die we op soort, maat en prijs hebben
opgehangen of neergelegd. De prijzen varieerden van 0,50 tot 7,50 euro waarbij de meeste spullen 2,50 kostten. Het
enthousiasme was groot en na een gezellige en drukke middag kon ik de kas opmaken: we hadden voor € 221,- gekocht! Een
heel mooi bedrag dat ik inmiddels aan Stichting Baby Hope heb overgemaakt.
Door deze actie heb ik Stichting Baby Hope weer wat meer bekendheid kunnen geven en bovenal een mooi bedrag kunnen
schenken, opgebracht door vrouwen die Stichting Baby Hope een warm hart toedragen!”

Opbrengst kerstpakketten ambtenaren Oirschot voor Baby Hope!
December is de maand van de relatiegeschenken en kerstpakketten. Alle relatiegeschenken (zoals bijvoorbeeld flessen wijn en
champagne) die de ambtenaren van de gemeente Oirschot ontvingen van burgers en bedrijven, zijn verzameld. In januari is een
veiling gehouden onder de ambtenaren. Zij konden een bod doen op een van de relatiegeschenken, waarbij de opbrengst naar een
goed doel ging. Dat goede doel is dit jaar Stichting Baby Hope geworden. De veiling leverde een bedrag van €133,50 op voor de
Stichting. Het geld is inmiddels door Stichting Baby Hope ontvangen en gaat naar Oeganda: Hope Alive Uganda werkt al ruim 4 jaar
in Oost Oeganda. Hope Alive Uganda zet inkomens genererende projecten en trainingsprogramma/s op in de gebieden
gezondheid, onderwijs, landbouw en empowerment.

Mieke Smits, bedankt voor dit geweldige initiatief!

Nog meer schenkingen:
 Apotheek Hanzeplein uit Groningen heeft via Inez Harms €750,- geschonken voor de aanschaf van een koelkast voor

medicijnen in Ghana
 Jean Louis Bernhardi Stichting de Oranjehof uit Huizen schenkt via Valentine Bouwmeester eveneens €750,-
 Het bedrijf Archi-Nova BV uit Mijdrecht heeft in plaats van kerstkaarten en kerstattenties gekozen voor een gift voor een goed

doel. In dit geval dus Baby Hope! We zijn blij met de schenking van €500,-



 De Gereformeerde Kerk van Dinteloord heeft 24-12-2012 voor ons gecollecteerd en die collecte bracht €400,- op
 Van familie van Ooijen  kregen we €100,-. Deze donatie deden ze naar aanleiding van de geboorte van hun zoontje Illion. We

feliciteren èn bedanken deze familie hartelijk!
 Personeelsvereniging Site Woondiensten uit Doetinchem schonk ons €200,-
 Familie Smallegange deed in plaats van kerstkaarten  een donatie  van € 100 voor de aanschaf van een verloskoffer
 SKG Protestantse Gemeente  hield op 13 januari een Time Out-dienst en die bracht voor Baby Hope €194,70 op.
 Ans Kuipers uit Capelle a/d IJssel heeft een door haar ontvangen donatie gestort. €50.-.
 Kinderboetiek Pupula, webwinkel in tweedehands baby- en kinderkleding, heeft weer een mooie donatie gedaan van €50,-

(www.pupula.nl).
 Gift PKN Hazerswoude, €195,-
 Van webwinkel pyamaatjes (www.pyamaatjes.nl) ontvingen we voor de verkoop van het derde en vierde kwartaal €10,-
 De vrouwenvereniging uit Kantens spaarde in 2012 voor Baby Hope en doneerde €25 euro.

Iedereen heel hartelijk bedankt!

Projecten

Grote veranderingen op het project in Benin!
Via de nieuwsbrief van Stichting Actie Benin (SAB) vernamen we het nieuws dat er grote veranderingen zijn doorgevoerd op
organisatorisch gebied. Het punt van zelfredzaamheid op het project is aangebroken. Dit valt samen met de terugkeer van Marjan
en Jetse naar Nederland. In Benin voelden zij zich steeds minder veilig en ook het klimaat viel hen zwaar.
Alles bij elkaar genomen, is het moeilijke besluit gevallen om terug te keren naar Nederland.
Natuurlijk houden ze nog goed contact met de mensen op de kliniek in Boukombe en is er nog dagelijks telefoon- en e-mail overleg
met Benin. Na 14 jaar was het ook tijd voor bezinning en na een periode van 7 jaar ondersteuning vanuit Nederland en daarna 7
jaar ondersteuning ter plaatse door Marjan en Jetse, is het tijd voor de volgende stap. Het is ook altijd de insteek geweest dat de
hulp afgebouwd zou gaan worden. Er is enorm veel bereikt op het gebied van scholing en opleiding van de lokale mensen, en wat
betreft de organisatie en (ver)bouw van het gezondheidscentrum. Een wereld van verschil met 14 jaar geleden!
Voor de komende jaren staan de salarissen en de scholing van het personeel en de scholing van de meiden van het internaat als
speerpunten op de agenda. Er zullen geen containers met materialen (waaronder de kraammaterialen van Baby Hope) meer naar
Benin verstuurd worden, omdat het gezondheidscentrum en het laboratorium nu gereed zijn. Donaties voor de kraamafdeling
blijven nog wel van harte welkom!

Voor Baby Hope is bovenstaand nieuws natuurlijk ook van belang. SAB was één van de eerste projecten in 2004 die na de
oprichting van Baby Hope in 2003 kraammaterialen toegekend kregen. Bijna jaarlijks zijn er met de containers kraammaterialen
naar Benin verscheept.

www.pupula.nl
www.pyamaatjes.nl


Overig

Gezinsuitbreiding bij onze webmaster Peter!
Een trotse vader Peter melde ons op vrijdag 22 februari 2013, dat het gezin in Houten is uitgebreid met een zoon: Melvin!
Voor broer Daan en zus Amber een fijn speelkameraadje erbij! Melvin was 3150 gram en 49 cm lang bij de geboorte.
Via deze weg feliciteren we Peter en zijn vrouw Tess natuurlijk van harte met hun tweede zoon!

Breien voor Baby Hope
Sylvie Zuidam heeft voor Hope voor Glazen Huis heel veel mutsjes en slofjes gebreid op bestelling. De opbrengst daarvan ging
volledig naar het goede doel. Ze heeft sponsors gezocht voor de aanschaf van nieuwe wol.
Ze heeft €387,50 bij elkaar gebreid voor Serious Request! Sylvie gaf aan dat ze het leuk vindt om te breien maar dat ze gemerkt
heeft dat mensen sneller bestellen als er een goed doel aan gekoppeld is. Serious Request was een eenmalig project, in het vervolg
zal Sylvie onze Stichting gaan ondersteunen.
 En nu is de eerste bestelling binnen!
Van het bedrag dat Sylvie bij elkaar breit zullen HB-meters of zelfs een couveuse aangeschaft kunnen worden voor 1 van de
projecten!
Bestellen kan via www.breimeisje.nl .Veel succes Sylvie en onze dank is groot!

Big Bellies gestopt met verkoop van zwangerschapskleding per 1 maart 2013!
Na twee jaar met hart en ziel aan de totstandkoming en groei van Big Bellies gewerkt te hebben, heeft Silvia besloten om er mee te
stoppen. Het ging heel goed met de verkoop van tweedehands zwangerschapskleding en er was zelfs een showroom gevonden.
Het besluit is echter niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het was tijd om keuzes te maken en te luisteren naar haar
gevoel/onrust in plaats van doorgaan. Silvia: “Ik stop op een hoogtepunt (net zoals topsporters ook doen). Net een showroom, net
een fotostudio, gastblogsters, vrijwilligers..... klinkt niet als het meest 'ideale' moment om te stoppen, maar sommige besluiten
laten zich nu eenmaal niet plannen. Natuurlijk ben ik ook verdrietig dat ik ga stoppen, ik 'hou' van Big Bellies, het is iets wat ik heb
‘grootgebracht’ maar wat ik los ga laten. Maar ik voel ook opluchting dat ik nu de knoop heb doorgehakt. Loslaten creëert ook
weer kansen! Ik ben trots op het concept en succes van Big Bellies, trots op iedereen die de afgelopen 2 jaar hieraan heeft
bijgedragen en dat is zeker ook Stichting Baby Hope. Ik heb ontzettend veel geleerd, veel inspiratie opgedaan en mooie en lieve
mensen ontmoet, wat een verrijking! Dit alles neem ik mee op mijn weg naar een nieuwe uitdaging.”
Het is dus niet meer mogelijk om je zwangerschapskleding op te sturen naar Silvia. Ze blijft nog wel actief voor Baby Hope als
inzamelpunt in Houten, waar we natuurlijk erg blij mee zijn! Silvia, via deze weg nogmaals dank voor de donaties die we namens
Big Bellies mochten ontvangen!

Poppokids
“Wij van Poppokids willen graag een goed doel steunen en via een vriendin kwamen wij in contact met jullie stichting. Omdat
deze stichting precies aansluit bij onze doelgroep, vinden wij deze combinatie ideaal.
Geboorte is een belangrijke gebeurtenis in een mensenleven. In Nederland is alles rondom een geboorte goed geregeld en is
het gebruikelijk om geboortecadeaus te geven aan de kraamvrouw en de pasgeboren baby.  In veel arme landen is er niet eens
voldoende medische zorg of materiaal aanwezig,  dus een “luxe” geboortecadeau is wel het laatste waar men aan denkt.
Wanneer mensen op onze website (www.poppokids.nl) een persoonlijk geschilderd geboortecadeau bestellen, gaat hiervan 1
euro naar dit goede doel. Zo slaan we dus 2 vliegen in 1 klap! Een mama en baby in Nederland blij en een mama en baby in een
ander land blij.”

De volgende nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk in juni of juli 2013
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