
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015  NUMMER 40 

 
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 
 
Nieuw bestuurslid 
We kunnen een nieuw bestuurslid aan u voorstellen: Rianne Boelen (depothouder in Uden) is ons bestuur komen versterken. In de 
vorige nieuwsbrief heeft ze zich al voorgesteld en wij zijn erg blij met haar inbreng! 
 
YouBeDo 
In augustus hebben we ons aangesloten bij Youbedo.com. 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/…/charities/view/706/stichting-baby… 
Dank jullie wel! 
 
GoedeDoelShop 
Sinds deze maand staan we met Stichting Babyhope vermeld op de GoedeDoelShop. 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, V&D 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! Met de komende feestdagen in het vooruitzicht, is het dus zeker de moeite waard om je 
online aankopen via de GoedeDoelShop te doen! 
 
Hoe werkt het? 
 
1) Ga naar www.goededoelshop.nl en klik op  “Log in”. 
2) Klik op “Ik ben nieuw” en maak een account aan. 
3) Kies bij “goede doelen” je favoriete doel en ga door naar “Shops”. 
4) Kies je favoriete webshop. 
 
*Na het shoppen krijg je een bevestigingsmail van de webshop met de bevestiging van je aankoop én een mail van 
goededoelshop.nl met de hoogte van jouw donatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Baby Hope 
Waterleliestraat 2 
2421 BS Nieuwkoop 
telefoon: 0172-572907 
e-mail: 
info@Stichtingbabyhope.org 
website: 
www.Stichtingbabyhope.org 
KvK nr: 37107572 
Giro: NL54INGB0009599914 

http://youbedo.com/
https://www.youbedo.com/action/charities/view/706/stichting-baby-hope.html
http://goededoelshop.nl/
http://www.goededoelshop.nl/


Nieuws van inzamelpunten: 
In de afgelopen maanden zijn weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht: 
 
Gestopte inzamelpunten: 
Wijk bij Duurstede – Jacqueline, Arnhem – Anne- Marie, Eindhoven – Marjolijn, Gorredijk – Sanne, Leek – Astrid, Nijmegen – 
Jacqueline, Haarlem – Marit, Velserbroek – Eveline,  Groningen – Bianca en Nijmegen – Mariet. 
Hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
Gestarte inzamelpunten: (sommigen na een onderbreking weer terug) 
Oss – Tina, Helmond – Sabine, Nijkerk – Corrie, Middenbeemster – Alexandra, Utrecht – Dini, Rotterdam – Sylvia, Zaandijk – Okido, 
Zaandam – Dotterbloem, Assendelft – Pieter Post en Pinkeldorp, Ermelo – Yvon, Houten – Leandra, Diever – Eefje, Dirksland – 
Borstkolvenshop de Boezem en verloskundigenpraktijk Cura Vita. Veel plezier met inzamelen! 
 
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 Bergen of Schoorl, Barendrecht, Barneveld, Beverwijk, Boxmeer, Castricum, Haarlem 
(oost of zuid), Heemstede, Hilvarenbeek, Hippolytushoef, Kerkrade, Leiderdorp, Maassluis, Naarden Raamsdonkveer, 
Rotterdam,  Sittard, Sneek, Weesp, Wijk bij Duurstede en Zaandam. 

- Ook zijn wij dringend op zoek naar mensen die 1 x per kwartaal de materialen willen ophalen bij een aantal 
inzamelingspunten in hun provincie (rondom Volendam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem,  Amsterdam en Tiel) en ze 
vervolgens naar een depot willen brengen!  

 
Voelt u er iets voor om vrijwilliger te worden voor Stichting Baby Hope, neem dan contact op met één van de bestuursleden 
via info@stichtingbabyhope.org. Wij nemen u graag in ons midden op! 
 
Nieuwe Puzzels 
Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor de aankomende feestdagen? We hebben nieuwe puzzels in huis (bestellen kan via 
info@stichtingbabyhope.org): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventarisatielijst 
Graag willen we ook nog maar eens de inventarisatie onder de aandacht brengen. Helaas zijn er in bepaalde regio’s toch nog erg 
veel spullen die ongesorteerd op het depot aan komen. Iets wat eigenlijk écht niet meer kan; een ieder heeft bij de start als 
inzamelpunt het protocol voor vrijwilligers ontvangen waarin dit duidelijk staat toegelicht.  Het kost de depothouders enorm veel 
tijd om deze spullen alsnog te sorteren, te tellen en inventariseren. 
Dus nogmaals kort op een rijtje: alle materialen dienen per item gesorteerd en geteld verpakt te worden in zak of doos. Tevens 
vermeld je op de zak of doos, voorzien van je naam, wat en hoeveel erin zit. Voor de ophaalronde inventariseer je via 
www.stichtingbabyhope.org/mats/inventarisatie.php jouw materialen, deze lijst wordt na de ophaalronde weer steeds terug op 0 
gezet. Mochten er zich problemen voor doen bij het invullen van deze lijst dan horen we dat graag!! 
 
 

Flyers 
 
De nieuwe flyers zijn binnen. 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 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@stichtingbabyhope.org
http://www.stichtingbabyhope.org/mats/inventarisatie.php


Beurs 
 
Zwangerschapsfair Vlissingen 
Op 20 juni 2015 werd de tweede zwangerschapsfair Walcheren gehouden, dit keer in een kinderdagverblijf in Vlissingen. Er 
kwamen zo’n 170 zwangeren in drie uur tijd en minstens het dubbele aantal bezoekers! We kregen een mooie kraam tot onze 
beschikking, waar de posters, dozen kraammateriaal en puzzels uitgestald konden worden. Er waren vrouwen die de stichting al 
kenden, maar de reactie joh, ik heb nog spullen van mijn eerste op zolder staan" heb ik heel wat keren gehoord... Heel veel 
vrouwen mogen vanwege de afstand tot het ziekenhuis ook niet thuis bevallen, dus dat belooft nog  wat  
voor de inzamelpunten op Walcheren de komende tijd!  
Deze fair was ook een mooie gelegenheid om wat folders af te geven bij mensen die cursussen geven rondom de zwangerschap, 
een consultatiebureau-arts en kraamverzorgenden. In de goed gevulde goodiebag ging een roze of blauw waxinelichtje met een 
kaartje mee naar huis, zodat alle aanstaande moeders thuis nog eens aan Stichting Baby Hope konden denken.  
Het was een geslaagde, gezellige morgen. Hopelijk volgend jaar weer! 
 
Kiindfestival 19 september 
Op zaterdag 19 september heb ik, Els de Boer (inzamelpunt Bunschoten Spakenburg), op de Kiindsfestival in Amersfoort gestaan 
voor de Stichting Baby Hope. Ik deelde de kraam samen met Stichting MommaLuv. Deze Stichting is opgericht door Mandy Laban. 
Een heel bijzonder vrouwtje. Met deze Stichting heeft Mandy onlangs “de Mama of the Year award gewonnen”.  
Vol enthousiasme kon zij vertellen over haar Stichting. Op mijn beurt kon ik enthousiast vertellen over Stichting Baby Hope. We 
vulden elkaar dus prachtig aan daar met die kraam.  
Kiindfestival was een apart festival. Vooral veel alternatieve ouders bezochten het festival met hun kinderen. Er was een hoog 
gehalte aan blote voeten, draagdoeken en dreadlocks. Ook de kraampjes waren veelal op natuurproducten en goede doelen 
gebaseerd. Het was hierdoor een prima braderie voor zo’n Stichting als Baby Hope. Helaas viel het weer tegen. Tot zeker 12.30 uur 
regende het veel en hard. De temperatuur was aan het begin erg laag. Na het middag uur werd het zonniger en steeg de 
temperatuur. Met de stijgende temperaturen steeg ook het aantal bezoekers.  
Ik deelde voornamelijk veel foldertjes uit. De verkoop van de puzzels en knuffels viel helaas erg tegen. De meeste mensen die aan 
de kraam kwamen reageerde als volgt; “och ik had de spullen voor de Stichting Baby Hope klaar staan. Nu ben ik ze nog vergeten”. 
Er was namelijk aangekondigd dat de pakketten bij de kraam ingeleverd konden worden. De conclusie voor mij was, dat veel 
mensen al bekend zijn met Stichting Baby Hope. En dat is natuurlijk alleen maar leuk. Al bij al heb ik veel mensen gesproken, dus 
was het dagje wel geslaagd. Koud, nat, maar geslaagd 

 
 
Donaties 
 
Donatie Albanië goed besteed: een nieuwe monitor! 
Er stond al langere tijd een geldbedrag gereserveerd voor het project van Hoop voor Albanië en uiteindelijk is het gelukt om 
hiervoor een goede bestemming te vinden! Via Annemarie Maris en haar man Peter, tot voor kort lang werkzaam geweest in 
Albanië, is er een tweede echo apparaat aangeschaft voor de kraamkliniek in Tirana. Deze kliniek krijgt via het depot in Ter Aar met 
enige regelmaat kraammaterialen aangeleverd via het transport welke vanuit Nieuwkoop vertrekt. Deze echo stond al langere tijd 
hoog op het verlanglijstje en we kunnen jullie nu de foto laten zien van de overhandiging. Inmiddels hebben we ook vanuit het 
ziekenhuis een bedankbrief gehad. Een donatie goed besteed dus!  

 

 
 
 



Sponsorloop Sint Jan Breezand  
Op donderdag 1 oktober hebben alle kinderen van de RKBS Sint Jan uit Breezand zich de longen uit het lijf gelopen om geld op te 
halen voor drie goede doelen. Woensdag 14 oktober werd bekend gemaakt hoeveel geld er bij elkaar was gelopen. Alle kinderen 
zaten vol spanning op de tribune te wachten. Ook dit jaar hebben de kinderen weer heel erg hun best gedaan en met elkaar 
hebben zij een fantastisch bedrag opgehaald. Zo konden wij, van rechts naar links op de foto, Stichting Kansrijk, stichting Een 
Betere Start en Stichting Baby Hope verblijden met elk 925 euro!!!  
Alle kinderen en sponsors, heel erg bedankt.  
 

     
 

   
 
 
Projecten 

 
Nepal 
Afgelopen mei vertrok Corine van den Hout als verloskundige samen met nog 6 andere hulpverleners van Dutch Aid, naar Nepal. 
Naar Singati om precies te zijn, 1 van de zwaar getroffen gebieden van de gruwelijke aardbeving. 3 weken lang heeft ze daar haar 
steentje bij mogen dragen aan de broodnodige (medische) hulp met onder andere medische materialen van BabyHope. Wederom 
een prachtig voorbeeld hoe mede dankzij onze afgedankte medische materialen, elders het verschil tussen leven en dood kan 
betekenen.  
 

  

Op de foto: moeder en schoonzus met de net geboren baby 
in bed, vader op een matje op de grond, in de 
"kraamkliniek"; een tent van ongeveer 3 bij 3 meter, zonder 
grondzeil, een bed en een weekendtas met daarin de 
verloskundige benodigdheden.  



Ik haak, jij haakt, wij haken….. 
Je zoekt een nieuw haakproject met je buurvrouwen en je denkt: welk goed doel kan ik blij maken met mijn eigen gemaakte 
mutsjes en dekentjes. Via Marieke hoorden ze van Baby Hope en Wil Winkelman weet wel raad met deze mooie handgemaakte 
pareltjes. 
Dus de dames gingen aan de slag. In rap tempo steeg de stapel met mutsjes en dekentjes. In een paar maanden tijd zijn er door 
Elleke van Klink, Hanny v.d. Brink en Carolien Hendriks  een enorme stapel bij elkaar gehaakt. 162 mutsjes en 19 baby dekentjes. 
Voorlopig stoppen de haaknaalden ook nog niet. En komen de meest mooie creaties voorbij. Wil is er heel erg blij mee en heeft ze 
in Ter Aar opgehaald. Eind oktober gaan ze mee op transport naar Malawi. Laatst kreeg ik bericht dat ze de Wibra gingen 
benaderen of ze de wol gesponsord konden krijgen. Dus ongetwijfeld zullen er nog vele creaties volgen! Met hartelijk dank! 
 

   
 
Yvonne Bergman van Vrouw voor Vrouwen in Senegal (https://www.facebook.com/vrouwenvoorvrouweninsenegal/?fref=ts )  
Yvonne is al een aantal jaren bezig om ziekenhuizen op te knappen in Senegal. In maart van dit jaar is zij weer naar Senegal 
geweest en heeft daar geholpen met het ziekenhuis  in Dianky te voltooien. Inmiddels is er gestart met de herbouw van het 
ziekenhuis in Birassou. Op de eerste foto is te zien hoe de staat van het ziekenhuis was bij aanvang, op de tweede foto is het 
resultaat tot nu toe te zien en op de 3e foto de trotse bouwers en kookmoeders.  
Met het geld dat Yvonne via de sponsorloop (zie verder in deze nieuwsbrief) ontvangt van Stichting Baby Hope zal zij het 
ziekenhuis verder kunnen voltooien.  
Wilt u het project van Yvonne ondersteunen dan kan dat door een bijdrage over te maken op NL54 INGB 0009 5999 14 ten name 
van Stichting Baby Hope te Nieuwkoop onder vermelding van Yvonne Senegal. Ook voor donaties in goederen kunt u contact 
opnemen met Yvonne.  
 

 
     
 
 
 
 
 



Interview 
 
Wie ben je en waar woon je? 
Mijn naam is Susanne Rougoor-Unk. Ik woon samen met mijn man en 2 meiden, Noa van 2,5 jaar en Sterre van 5 maand in 
Brummen (Gelderland). 
Eens per week ging ik voorheen altijd naar de sportschool. Dit moet ik weer eens gaan oppakken maar daar ben ik nog niet aan 
toegekomen na de bevalling. Veder vind ik dingen maken achter de naaimachine of anders creatief zijn erg leuk.  
Deze zomer zijn we op vakantie geweest in eigen land. Lekker naar Drenthe waar de oudste heeft kunnen genieten van het 
zwembad en de ballenbak. Volgend jaar pakken we misschien wel weer het vliegtuig naar een warm land. 
Ik ben werkzaam in de zorg. Ik begeleid mensen met een psychiatrische/autistische achtergrond in hun thuissituatie of op de 
groep. 
Met veel plezier werk ik daar 24 uur in de week. De meiden gaan dan naar een gastouder hier in de buurt waar ze het erg naar hun 
zin hebben. Naast mijn baan in de zorg ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. 
Ik verhuur wiegen. Hier ben ik op gekomen toen ik in de kraamtijd van onze jongste meid een andere wieg nodig had omdat ze niet 
lekker in haar wieg lag. ( dachten wij). Maar er 1 kopen voor een paar weken is een beetje duur vonden wij. Nu kun je een wieg 
huren. 
 
In deze zelfde periode kreeg ik een mail van Baby Hope of ik inzamelpunt wilden worden voor Brummen en omgeving. Na de 
geboorte van onze oudste dochter heb ik mij daarvoor aangemeld. Ik zie een leuke combinatie tussen mijn eigen bedrijf en Baby 
Hope. 
Als mensen hun wieg weer komen inleveren kunnen ze gelijk de overgebleven kraamspullen meenemen. Vanaf juli 2015 ben ik 
inzamelpunt. Op onze zolder heb ik wat ruimte gemaakt voor de opslag van de spullen. In de regiokrant heb ik een stukje laten 
plaatsen en daar zijn tot nu toe 3 mensen uitgekomen die wat kwamen brengen. Dit blijft niet alleen bij brengen alleen er wordt 
veel en erg lang geklets over baby’s en werk. Erg leuk! 
 
Ik hoop dat door het werk van Stichting Baby Hope veel vrouwen een goede en veilige bevalling en kraamtijd zullen hebben. 
 
Groeten Susanne  

 
 
 
 

Dit was de nieuwsbrief van Stichting Baby Hope van november 2015. Je bijdrage aan de volgende 
nieuwsbrief, die in december gaat verschijnen, is welkom! Deze graag aanleveren vóór 7 december. Graag 

wijzen we u er nog op dat we ook een webshop hebben: http://www.Stichtingbabyhope.org/webshop 
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