
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF JULI 2014 NUMMER 37 

 
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 
 
De vakantieperiode is al begonnen in het noorden en snel zullen de andere regio’s volgen. Dit betekent dat ook de bestuursleden 
van Baby Hope een periode minder actief bezig zullen zijn. Het kan dus zijn,  dat het iets langer duurt dan normaal, voordat er een 
antwoord komt via de webmail. We proberen zo goed mogelijk alles door te laten gaan. Maar ook voor ons is het vakantietijd. 
We hopen dat jullie hier begrip voor hebben. 
 

Nieuws van inzamelpunten: 
 
Inge heeft met de inzamelpunten in haar regio op een morgen in mei samen de materialen geteld. 
Willem Winkelman is langs geweest om te vertellen over zijn project. Een groot succes! 
 

  
Op de foto: Inge van Dorp, Maartje Heerkens, Marjolein Bontje, 
Liane vd Mispel, Willem Winkelman en Inge Poorthuis 
 
 

 
Wat een leuk stukje, geschreven door Marleen:  
 

Baby Hope & Terschelling op tv; een kijkje achter de schermen…. 
 
In april dit jaar werd ik benaderd door de EO met de vraag of ik mee wilde werken aan hun televisieprogramma “Geloven op 
2”. Daarin gaan ze elke week naar een andere plaats in Nederland op zoek naar inspirerende bewoners en bijzondere 
streekverhalen die het hart raken. 
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In september is Terschelling aan de beurt en via Google kwamen ze bij mij uit. Ze waren vooral benieuwd naar het verhaal 
achter de linnenservice van Repelsteeltje, het vakantiehuisje dat wij verhuren op het eiland maar ook het vrijwilligerswerk 
voor Stichting Baby Hope had hun interesse gewekt;-) 
Ik heb serieus geaarzeld, maar na een paar nachtjes slapen besloot ik toch mijn camera-angst opzij te zetten. Reclame voor 
Repelsteeltje en voor Stichting Baby Hope, op tv, tja, zó’n kans laat je toch niet liggen? 
 
Op 16 mei was het zover. Met een enorme filmploeg (regisseuse, cameraman, geluidsman, presentatrice en een assistent) 
ben ik de hele ochtend op pad geweest. Er is op 3 verschillende locaties gefilmd; eerst filmen we bij Repelsteeltje waar ik 
met de was bezig ben. Daarna bezoeken we een moeder thuis die 3 weken daarvoor in het ziekenhuis bevallen is van haar 
eerste kindje, een zoon. De baby wordt bewonderd, we halen de overgebleven spullen van de kraamdoos op en ik mag het 
eea vertellen over Stichting Baby Hope. Vervolgens rijden we door naar onze loods, waar ik alle spullen opsla en sorteer. 
Een kijkje achter de schermen van een vrijwilliger van Baby Hope dus eigenlijk. 
 

Leuk als jullie kijken! 
Donderdag 4 september, Nederland 2 
“Geloven op 2” met Mirjam Bouwhuis 

 
Groetjes Marleen, 
Inzamelpunt Midsland-Terschelling 

 
 

 
Liempde 
Anja vd Langenberg is inzamelpunt in Liempde. Zij ontvangt al regelmatig overgebleven spulletjes uit kraampakketten van jonge 
moeders. Ze heeft een zending verpleegartikelen, babykleding, schoentjes, toiletartikelen en de kraampakketten verstuurd naar 
Gambia, naar de Mariam Jammeh Healthpost in Bijilo.  
 
Zij kreeg foto’s toegestuurd, die we ook in deze nieuwsbrief mogen laten zien. Op de eerste foto zien we de spullen die naar de 
genoemde Healthpost verstuurd zijn en op de tweede foto zien we de baby van de verloskundige aldaar die toen 1 week oud was 
en meteen ‘nieuwe’ kleertjes aan kon krijgen. Prachtig! 
 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
Een tweede zending heeft Anja gebracht naar Coevorden. Door Bennie Ahlers wordt dit verstuurd naar Gambia.  
 

 
 
Heel hartelijk bedankt voor je werk voor Stichting Baby Hope, Anja!! 
 
 

Flyers 
De afgelopen maanden zijn er weer heel veel flyers verzonden naar verloskundigen, ziekenhuizen, voor in goodiebags op beurzen 
of ze gaan mee met bestellingen via diverse webshops etc. Geweldig! 
Mocht er weer behoefte aan zijn om met een heel aantal inzamelpunten voordelig een grote stapel flyers in te kopen dan kun je 
ons dat laten weten: info@stichtingbabyhope.org. Bij de vorige ronde was dat ca. 15 euro voor 1000 flyers. 
 

Beurs 
 
Marleen (inzamelpunt Midsland-Terschelling) in MCL:  
Samen met haar zus heeft zij een leuke avond in MCL gehad op 11 maart. Samen hebben ze zeker 40 zwangere vrouwen attent 
kunnen maken op onze Stichting. 2 Kraamverzorgenden namen grif een stapeltje flyers mee om aan de kraamvrouwen te geven bij 
wie ze komen, ook prachtig! Hieronder een foto van de dames en meteen een impressie van de tafel. 
Bedankt voor jullie bijdrage!! 
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Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft 6 informatie-avonden georganiseerd voor zwangeren en hun partners. Alle avonden mag 
onze stichting hierbij aanwezig zijn met een standje. Andere avonden zijn ingevuld door Xandra de Vries (inzamelpunt 
Leeuwarden) en Marjolijn Rijpstra (inzamelpunt Sexbierum) . 
 

 
Jente Swanenberg stond op een beurs bij kinderdagverblijf Onder de Pannen in Vught. Daar had ze voor Stichting Baby Hope een 
mooi plekje gecreëerd. De beurs was erg leuk opgezet en iedereen had zijn best gedaan. Daarom was het jammer dat de opkomst 
zeer matig was. Ondanks dat weten nu weer een paar mensen meer van het bestaan van de Stichting en er is ook wat gedoneerd 
in het spaarvarken: € 6,05. Dit geld heeft ze ook overgemaakt naar Marjan voor het project in Oeganda (zie verderop in deze 
nieuwsbrief meer over dit project). Jente: “Het is een kleine bijdrage, maar alle beetjes helpen, nietwaar?”  
En zo is het. Bedankt Jente! 
 
 
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donaties 
 
Stichting Baby Hope kreeg van Mieke Smits, inzamelpunt in Best, met Kerst een gift van € 35,- 
Heel hartelijk bedankt Mieke! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Van Jan Willem en Angelina Smallegange (tevens inzamelpunt in Wemeldinge) ontvingen we ook een mooi bedrag. Zij genieten 
elke dag enorm van hun zoontje Manuel. Hij kwam gezond ter wereld en Jan Willem en Angelina hebben ook ervaren dat het 
anders kan gaan. Zij wensen andere (aanstaande) mama’s ook toe dat ze zo kunnen genieten van hun kindje, daarom hebben ze 
hun kraambezoek gevraagd geld te doneren voor Stichting Baby Hope in plaats van het geven van cadeautjes. Naar hun wens gaan 
we proberen dit geld te besteden aan een couveuse bij één van onze projecten. 
We bedanken Jan Willen en Angelina hartelijk en wensen hen bij deze veel geluk toe, samen 
met hun zoon. 
 
 

Projecten 

 
Stichting Bennie helpt Gambia 
Baby Hope heeft in 2013 een prachtige donatie gekregen van MFC Foundation, namelijk €1000 
euro! Stichting Baby Hope heeft besloten dit bedrag te geven aan Stichting Bennie helpt 
Gambia. Zij hebben van dit bedrag 3 ziekenhuisbedden gekocht voor de kliniek en het weesheid 
in Fatou.  



 
Al eerder kwam u in deze nieuwsbrief de naam Jente Savelsberg tegen. Op deze plek schrijft ze zelf een stukje over haar manier 
van geld inzamelen voor Stichting Baby Hope en waar ze het ingezamelde geld aan wil geven. 
 

Tijdens mijn studententijd zat ik bij een dispuut, Balagan genaamd. Als je afgestudeerd bent kom je automatisch bij Oud-
Balagan. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar op leuke dingen met elkaar te doen, om bij te kletsen en goeie 
anekdotes op te halen. Ieder jaar worden de verhalen natuurlijk weer groter en sterker, dat terzijde. 
 
In tegenstelling tot wat Balagan betekent in het Hebreeuws – CHAOS- waren/zijn we erg goed in organiseren. Zo 
organiseerden we 1 keer in zoveel tijd een grootste sponsorloop, waarbij de volledige opbrengst naar Stichting Doe Een 
Wens ging. Dat gaf een ongelooflijke kick om samen de krachten te bundelen en duizenden euro’s op te kunnen halen voor 
het goede doel. 
 
Dat is wat me ook zo aanspreekt bij Stichting Baby Hope. Iedereen geeft een beetje, het begint bij de ouders die het 
kraampakket af komen geven, de inzamelpunten die de spullen tellen, sorteren en bundelen, de mensen die het naar het 
depot brengen, de mensen die het daar weer verder sorteren, het vervoer naar het vliegveld, naar andere landen en de 
verdeling er weer van. Echt een prachtig voorbeeld van wat je kunt bereiken als je samen je krachten bundelt. En ik voel me 
vereerd dat ik hier onderdeel van kan zijn. 
Ook al puilt ons huis uit met 3 hele jonge kindjes en een eigen bedrijfje met custom made babyproducten en kraamcadeaus 
(www.bebi2me.nl), en kom ik soms handen te kort, er is altijd wel tijd en ruimte te vinden om de spullen voor de Stichting 
op te slaan en te verwerken. 
 
Met Oud-Balagan leggen we maandelijks geld in om leuke activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om goede projecten te ondersteunen. Ieder jaar reserveren we een bepaald bedrag en iedereen kan pleiten voor 
haar eigen goede doel. 
 
Dit jaar was iedereen unaniem voor Stichting Baby Hope. Het zijn weliswaar maar een paar tientjes, maar net als bij het 
inzamelen van de kraamspullen: Alle beetjes helpen! 
 
We hebben zelf het project mogen uitkiezen, zodat we precies weten waar de bijdrage naartoe gaat. Het is moeilijk kiezen 
uit al die mooie initiatieven, maar voor nu steunen we Marjan Folkerts-de Bruin. Zij gaat helpen bij een klein ziekenhuis in 
Oeganda, waar moeder- en babysterfte net als in heel Afrika veel te hoog ligt. Heel veel succes Marjan! 
 
 
Jente Swanenberg 
Inzamelpunt in Vught 

 
 

 
De ‘Hetty Denen Clinic’ in Zambia is in september vorig jaar bezocht door Willy van Dijk en zijn vrouw. Deze kraamkliniek was heel 
bij met de pakketten die zij hun gaven (verzamelt en verscheept in maart) en zeiden de inhoud goed te kunnen gebruiken.  
 

   
 



   
 
 

 
Ons inzamelpunt in Heenvliet heeft een foto opgestuurd van de ‘berg’ materialen die naar Kameroen zullen gaan. Deze materialen 
konden mee in een container, geregeld door Suzanne van Houten. Bedankt voor het inzamelen Janet! 
 

 
 
 
Web shop http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop 
Erg leuke, handgemaakte puzzels waarmee een timmerfabriek in Sri-Lanka ondersteund word. Daarnaast de boeken van Sabine 
Gomes (opbrengst geheel voor onze stichting) en van Eiskje Classon waarvan een gedeelte van de opbrengst voor onze stichting is. 
Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in onze webshop! 
 

Overig 
 
Inge Poorthuis schreef zelf een stukje voor deze nieuwsbrief om zichzelf voor te stellen (en daarbij is een foto ook prettig): 
 

Afgelopen week heeft Willem Winkelman bij mij voor het eerst spullen opgehaald voor het project in Malawi. Een school 
en een ziekenhuis worden door hem bevoorraad met van alles en nog wat, waaronder onze ingezamelde 
kraammaterialen. Dan komt alles opeens zo dichtbij en voelt het zo fijn dat ik hieraan kan bijdragen.  
Ik ben pas sinds kort actief voor Stichting Baby Hope en Marieke heeft mij dan ook gevraagd mezelf even voor te stellen. 
Bij deze:  
Mijn naam is Inge Poorthuis en ik woon aan de rand van Utrecht. Vanaf eind vorig jaar ben ik inzamelpunt en depot voor 
Stichting Baby Hope. Afgelopen zomer ben ik bevallen van mijn tweede dochter en mijn kraamhulp wees mij op de 
stichting. Toen ik mijn spullen inleverde heb ik geïnformeerd hoe het werkt en wat je allemaal kan doen. Ik zag namelijk 
een mooie kans om de oude varkensschuur die wij hebben een mooie extra bestemming te geven. Ik ben gestart als 
inzamelpunt, maar al snel doorgegroeid naar een depot voor regio Utrecht.  

http://www.stichtingbabyhope.org/webshop


Het doel van de Stichting draagt in mijn ogen bij aan zulke essentiële zaken: vrouwen en baby's helpen in een enorm 
kwetsbare periode en als 'bijvangst' het tegengaan van verspilling. En dit is dan ook nog eens te realiseren met (in mijn 
ogen) relatief weinig moeite. In ieder geval iets wat je tussendoor kan doen. Ik wil graag iets bijdragen, maar naast twee 
dochters en mijn baan als zelfstandig verenigingsadviseur en verandermanager, is passend vrijwilligerswerk niet zo 
makkelijk om te vinden. Ik ben dat ook enorm enthousiast dat ik dit kan doen. 
Iedereen in regio Utrecht weet al dat ze bij mij spullen kunnen komen afleveren. Mocht het voor een ander inzamelpunt 
handig zijn om een keer wat langs te brengen bel of mail dan vooral. Mijn gegevens staan op de site van de Stichting en op 
mijn eigen site www.poorthuisadvies.nl. De eerste 
lading is alweer opgehaald hier en dan merk je hoe 
dichtbij we bij het te realiseren doel zitten met de 
Stichting. Niks geld geven aan een goed doel en 
geen idee hebben wat er precies mee gebeurd. 
Nee, Willem verscheept deze maand nog een 
container met spullen naar Malawi en daar zitten 
al onze ingezamelde spulletjes in. 
Wat mooi is het om daar aan bij te kunnen dragen! 
 

Wat fijn dat je zo enthousiast dit werk voor Stichting Baby 
Hope doet Inge!  
Bedankt en ga zo door wat ons betreft!  
 
 
 
 
 

 
Verkoop Dorien: 
Ook Dorien Groen, ook zo enthousiast, schreef zelf een stukje: 
 
 Hallo, 

Mijn naam is Dorien Groen en ben sinds 4 jaar kraamverzorgende in Assen. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met Baby 
Hope en ben daar heel enthousiast over. 
Ik ben ook een grote fan van brocante, knutselen en fröbelen. Nu is het huis een keer vol en zo kwam ik op het idee om 
leuke spulletjes te maken en te verkopen voor Baby Hope. Zo heb je 2 vliegen in 1 klap. Een vriendin van mij werd ook 
enthousiast, zij kan heel goed haken en we hebben de handen ineen geslagen en samen zijn we eens op een marktje gaan 
staan.  
Dat was erg gezellig en we hebben voor zo’n 70 euro aan spulletjes verkocht en wat ook heel leuk was we hebben meer  
bekendheid kunnen geven aan Baby Hope. Al vrij snel werd ik gebeld door een mevrouw. Zij had nog 3 dozen vol met 
kraamspullen en katoenen luiers, lakentjes ed. Geweldig toch? 
En we zijn gevraagd of we 15 februari op een vrouwendag willen staan in een kerk in Assen. Daar komen ongeveer 350 
vrouwen en kunnen we weer veel mensen bereiken en hopelijk weer wat van onze leuke spulletjes verkopen. 
Ben je nu nieuwsgierig geworden naar onze spullen neem dan eens een kijkje op mijn website: 
www.eenbusvolbrocante.nl het is nog in de startende fase maar beloofd erg leuk te worden. 
Zoals ook op de site staat willen we onze prijzen laag houden. Dus heb je nog wol, katoen, stof, knopen, lint ed over? Wij 
zijn er erg blij mee. We vinden het ook erg leuk als je een berichtje achterlaat op het gastenboek. Ik heb (nog) geen 
Facebook  maar jullie mogen, als je Facebook hebt, gerust de site vermelden. 
Iedereen veel succes met zijn/haar bijdrage voor Baby Hope. 
Groetjes van Dorien Groen 
 

Ook heeft zij met haar schoonzusje en vriendinnen een gezellige vrouwenfair georganiseerd en de opbrengst van haar kraam heeft 
zij gedoneerd aan Baby Hope. Heel attent van je, Dorien! Heel hartelijk bedankt! 
 

http://www.eenbusvolbrocante.nl/


     
 
Nogmaals bedankt Dorien voor je inzet op deze leuke manier! 
 
 
 
 
 

Dit was weer een nieuwsbrief van Stichting Baby Hope. Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie toe!!  


