
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF 4 APRIL 2017. NUMMER 44. 

 
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.  
De winter verlaat stilletjes aan ons land, de lente neemt de overhand en de zon doet zijn best. Zelf merken we vaak dat dit 
momenten zijn waarop mensen spontaan op gaan ruimen en de loop met Babyhope spullen groter wordt. Ook wij als bestuur 
hebben niet stil gezeten en zo weer een leuke nieuwsbrief voor jullie samen kunnen stellen. Heb jij ook iets leuks voor in de 
nieuwsbrief? Een foto, een vraag of gewoon een leuk moment wat je wilt delen? Laat het ons weten! 
 
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!!    
 
Nieuws van inzamelpunten.   
In de afgelopen maanden zijn er weer heel wat inzamelpunten gestopt en gestart. Hierbij een overzicht:  
 
Gestarte inzamelpunten:  
Gemert – Pauline, Nootdorp – Martine (en vanaf half april kunt u ook materialen inleveren in de huisartsenpraktijk Parkhof in 
Maassluis), Asperen – Laura, Hoogezand – CJG, Den Dungen – Laurien. 
Succes met inzamelen!  
 
Gestopte inzamelpunten:  
Tegelen – Daisy, Assendelft – Tamara, Baarlo – Petra, Eesveen – Coby, IJsselmuiden – Dicky, Werkendam – Berthine, Tilburg – de 
Vlinder, Helmond – Sabine, Veldhoven – Ilse, Vroomshoop – Natasja, Rockanje – Bianca en Zeewolde - Niesje 
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al jaren, anderen zijn kort bezig geweest.  Fijn dat jullie je tijd 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 Almelo, Alphen aan de Rijn,  Bergen of Schoorl, Beverwijk, Bladel, Breukelen, Capelle ad IJssel, 
Castricum, Delft, Grootegast,  Heemstede, Hilversum,  Hippolytushoef, Kerkrade, Leiderdorp, Lelystad,  Lochem, Naarden, 
Nijmegen, Raamsdonkveer, Renkum/Doorwerth/Heteren,  Sittard,  Steenwijk, Tilburg, Weesp, Wijk bij Duurstede en Zeewolde. 

 
Verder kunnen we nog transportvrijwilligers gebruiken, in veel regio’s. Mail gerust voor meer informatie naar 
info@stichtingbabyhope.org  
 
Wil Winkelman voorlopig uitgeschakeld… 
Begin december hebben we nog de overdracht gedaan van de kraamkoffers met inhoud. 
Kort daarna is Wil Winkelman, de grote man achter het Malawi project wat onze kraammaterialen krijgt, in het ziekenhuis beland 
met hartklachten. Binnen een week is hij een paar keer geholpen en daarna nog een na-traject in het ziekenhuis voor andere 
klachten. Kortom… geen fijn einde van het jaar en geen goede start van 2017. Inmiddels is hij aan de beterende hand, is hard aan 
het werk met zijn revalidatieproces. En het gaat, al is het langzaam (te langzaam naar zijn zin), beter met hem. Hij kan op dit 
moment nog niet zeggen in welke vorm of het zal lukken om actief te blijven voor Malawi. Het is een wat langere termijn waarop 
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gekeken moet gaan worden. Hij is natuurlijk niet de enige die actief is binnen hun organisatie maar wel een grote spil in het 
geheel. Het is dus even afwachten wanneer of er weer een container gestuurd gaat worden naar Malawi. En de vraag is ook, of er 
daarna nog weer containers gevuld gaan worden of niet. We wensen Wil veel beterschap toe en hopen dat hij snel weer wat fitter 
is. We houden de inzamelpunten die voorheen door Wil werden opgehaald op de hoogte over de veranderingen in de 
ophaalrondes. Momenteel wordt er een ophaalroute ingepland in combinatie met het project uit Rotterdam, van Ger Ubink 
(Guyana).  
 

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 

 
Kraambeurs Assen.  
Op zaterdag 25 maart jl. was de Leukste kraammarkt van het Noorden 
weer georganiseerd door de kraamafdeling van het Wilhelmina ziekenhuis 
in Assen. Op deze kraammarkt staan verschillende bedrijven. Van 
verloskundigen tot kraamzorg 
en van massage praktijken tot fotografen en van baby zwemmen tot 
kinderopvang. Ook mocht Stichting Baby Hope er weer staan. 
Wendy Weelink (inzamelpunt Beilen)  stond er samen met Eefje Koster 
(inzamelpunt Diever) De kraammarkt is goed 
bezocht en ze hebben veel  mensen kennis 

laten maken met de Stichting. 
Tevens was er een kersverse moeder die wist dat ze er stonden en had haar overblijfselen van haar 
kraampakket meegenomen.  
Helaas hebben ze geen puzzels verkocht. Wel twee zusjes (onder de 10 jaar) gehad die allebei een 
klein knuffeltje kochten van hun eigen zakgeld voor hun pasgeboren buurjongetje. Super lief!! 
Kortom het was een zeer geslaagde kraammarkt en Wendy en Eefje hebben zich goed vermaakt. 
Ook heeft Wendy in januari op de Peuter en Kleuter markt in de bibliotheek in Assen gestaan om 
Babyhope te vertegenwoordigen.  
 

 
Buik en Baby Bazaar Den Helder.   
Op 7 januari waren wij aanwezig op de Buik en Baby Bazaar die gehouden werd in Hotel 
Den Helder. 
Voor de eerste maal werd dit evenement gehouden en gelijk een goed georganiseerde 
beurs met een groot assortiment standhouders. 
Ook de bezoekers kwamen in grote aantallen. 
We kijken terug op een hele gezellige middag! 
De volgende Buik en Baby Bazaar zal gehouden worden op 18 februari 2018!  
 
 

 

Donaties 
 
Update Joolz kinderwagens. 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over een flink aantal 
kinderwagens die we gedoneerd kregen door Joolz. Inmiddels 
zijn ze verdeeld over de projecten in Suriname, Roemenië en 
Albanië. Via Kees van Londen van het project in Suriname 
kregen we de volgende foto toegestuurd. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat een aantal van deze wagens terecht zijn gekomen 
in het Opvanghuis Mijn Zorg. Een tehuis voor kinderen met 
HIV. Een super goede bestemming gevonden dus!!  
 
Nieuwe donaties.  
Tijdens de feestdagen zijn er weer een heel aantal donaties 
gedaan, zowel zakelijk als particulier. Momenteel wordt er 



met de verschillende projecten bekeken waar deze donaties het beste besteed kunnen worden. In een volgende nieuwsbrief 
proberen we te laten zien wat er met deze donaties gedaan is.  
 
 

Projecten 
 
Verloskoffer voor Zambia. 
Eind december is een tweede verloskoffer overhandigd. Dit keer werd de 
koffer, mogelijk gemaakt door verschillende donaties, geschonken aan 
Willy van Dijk. De koffer is bestemd voor een kliniek in Zambia alwaar hij 
met enige regelmaat medische materialen en apparatuur schenkt. 
Daarnaast heeft hij de bouw van toiletten mogelijk gemaakt en is hij nu 
bezig met het inrichten van de kraamkamer, waarbij deze verloskoffer een 
enorme uitkomst is!! Binnenkort zullen er foto’s volgen van deze koffer in 
gebruik.  
 
 
 
 
 

Interview. 
 
Wie ben je en waar woon je?  
Ik ben Aarda van Zanten- van den Hardenberg en ik woon samen met mijn man Gert-Jan in het prachtige stadje Harderwijk. In 
Harderwijk werk ik als verloskundige en echoscopist bij De Verloskundigen Praktijk Harderwijk. 

 
Een zwangerschap en het vader en moeder worden is een bijzondere, unieke 
gebeurtenis in het leven van de vrouw en haar partner. Of dat nu voor de eerste 
keer is, of dat er al kinderen zijn.  Zwangerschap en geboorte is een unieke 
ervaring. Als verloskundige is het fantastisch om de zwangere en haar partner te 
begeleiden en bij te staan in deze zeer bijzondere fase in hun leven. 
 
Wij zijn als De verloskundigen Praktijk dan ook al vele jaren een inzamelpunt 
voor  Baby Hope. Het is altijd weer geweldig om te zien hoe de kraamvrouwen 
hun overgebleven spullen naar de praktijk brengen. En wij hopen dat we veel 
mensen blij maken met deze spullen. 
 
Om te ontspannen loop ik hard en kijk ik graag een goede film. ‘I am Sam’ vind ik 
een indrukwekkende film. Mijn favoriete vakantiebestemming is een Afrikaans 
land.. Dit komt mede omdat ik  als vrijwilliger 3 maanden in Nigeria en 3 
maanden in Kenia heb gewerkt. Dit is een ervaring die ik voor altijd meeneem. 
Ook heb ik daar gezien hoe blij de mensen zijn met extra materialen. Vrouwen 
bevallen daar op een bed op hun eigen meegebrachte doek. Toen zij daar de 
celstof matjes zagen waren ze dan ook helemaal enthousiast. 
 
Ik hoop  dat wij als  De Verloskundigen Praktijk Harderwijk nog vele jaren 
samenwerken met Baby Hope waardoor we nog veel mensen blij kunnen maken 
met deze materialen. 

 
 

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

 


