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Bestuursnieuws.
Het jaar 2020 ligt alweer ver achter ons,
2021 is bijna voorbij en 2022 komt snel
dichterbij… Wat is het een gekke,
bijzondere en bijzonder gekke tijd waar we
in leven zeg!
Helaas zijn we nog niet helemaal uit de
gevarenzone van het Coronavirus. We
hopen dat iedereen het goed maakt en dat
jullie gezinsleden en familieleden goed door
deze tijd komen. Meer dan de hoogste tijd
voor een update vanuit Baby Hope, want stil
hebben we zeker niet gezeten met z’n allen
en een beetje positief nieuws zal vast en
zeker welkom zijn.
Vanuit Baby Hope proberen we in deze Coronatijd toch gewoon door te gaan met het inzamelen
en verwerken van de kraammaterialen. Gelukkig is het ook de meeste projecten gelukt om
materialen te blijven vervoeren naar locatie. In de periode half maart – eind mei 2020 was het
echt wel een stuk rustiger. Projecten werken over het algemeen met wat oudere vrijwilligers.
Hun gezondheid en de 1,5 meter onderlinge afstand gaf soms wat vertraging in het verwerken
van de kraammaterialen maar over het algemeen krijgen we positieve berichten terug dat de
materialen goed aankomen en meteen ingezet kunnen worden.
Door de Coronatijd is er dus een poosje geen nieuwsbrief
gemaakt en verstuurd en daarmee voelt het misschien wel of
Baby Hope een beetje op de achtergrond geraakt is. Niets is
minder waar – getuige de vele dozen en zakken materialen
die voorbij komen in de ophaalrondes. Waarvoor een ieder
veel dank. Jullie inzet zorgt ervoor dat kraamklinieken,
geboortehuizen en ziekenhuizen kostbare materialen krijgen
die hier weggegooid zouden worden. Op maandag 7
december (nationale vrijwilligersdag) stuurden we via de
sociale media onderstaand bericht. Via deze weg nogmaals
onze dank aan een ieder die bijdraagt aan Baby Hope.
Rest ons nog om jullie allemaal een veilig en warm einde van
2021 te wensen, met een liefdevol en gezond 2022!

Nieuws van
inzamelpunten
In de afgelopen periode zijn er weer heel
wat inzamelpunten gestopt en gestart.
Hierbij het overzicht:
Gestarte inzamelpunten:
Asten- Hilde,
Batenburg Femke,
Beuningen
–
Anke,
Colmschateverloskundigenpraktijk,
Eindhoven
–
Simone, Gorinchem – Lisanne, Hardenberg
– Mariska, Lage Mierde – Hanneke, Raalte
– Mirjam, Ruinerwold – Mandy, Utrecht –
Floor, Zeist - Jojanneke
Succes met inzamelen!
Gestopte inzamelpunten:
Gouda – Irene, Delft- Marjolein, Oss babyzaak Hobbelpaard, Raalte – Paulien,
Hardenberg – Margreet, Makkum – Jolanda,
Kollumerzwaag – Janny, Ee – Martha,
Veendam – Inez, Roosendaal - Wendy,
Krommenie - tante Tee, Enschede –
Ooievaar & Co, Zoetermeer – Irene,
Rosmalen – Veronique, Lopik - Mandy van
Gils , Gouda - Irene Huisman, Kerkwijk Claudia de Kruif, Blaricum - Stefanie
Hartelijk dank voor jullie inzet! Sommigen al
jaren, anderen zijn kort bezig geweest. Fijn
dat jullie tijd en kilometers 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
Barendrecht, Bergen of Schoorl, Berkel en
Rodenrijs, Bladel, Blaricum, Bolsward,
Breukelen, Capelle ad IJssel, Castricum,
Delft, Delfzijl, Ede, Enschede, Gemert,
Gouda, Grootegast, Haarlem, Heemskerk,
Heiloo,
Hengelo,
Hippolytushoef,
Hoogerheide, Hoorn, Kerkrade, Krimpen ad
IJssel, Lelystad, Lichtenvoorde, Lochem,
Lopik, Naarden, Nijmegen, Raamsdonkveer,
Renkum/Doorwerth/Heteren,
Rijswijk,
Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Sittard,
Steenwijk, Veendam, Wijk bij Duurstede,
Winkel, Winsum, Zaandam, Zeewolde ,
Zoetermeer en Zwaag.

Volg Stichting
Babyhope nu ook
op social media!
Facebook

Instagram

DoelShop en YouBeDo.
Gratis doneren door te shoppen bij jouw
favoriete webshops! Via doelshop.nl kun je
shoppen bij ruim 300 bekende webshops
(Bol.com, Zalando, Coolblue, Intertoys,
Media Markt, supermarkten 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!
Je hoeft alleen maar de volgende link:
www.babyhope.doelshop.nl in je browser in
te voeren en te beginnen met winkelen, je
donatie
wordt
dan
automatisch
bijgeschreven!! Een account is dus niet
perse nodig, tenzij je je donaties terug wilt
kunnen kijken.
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 Stichting
Babyhope steunen met je aanschaf? Kies
dan
via
de
volgende
link:
www.youbedo.com/
Dank jullie wel!

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 €4,50 of €5,75 bij, via
DPD €4,40 of €5,60 en via PostNL €6,75.
Wie flyers wil bestellen mag zich melden via
info@stichtingbabyhope.org

Beurzen.
Jouw Winkelkraam.
Wij zijn Jolanda en Dorien, we noemen ons de Haak-Naald.
Jolanda haakt en Dorien zit graag achter de naaimachine.
In 2015 zijn we allebei vrijwilliger geworden in "Jouw
Winkelkraam" in Assen. In ruil daarvoor hebben we twee
kasten waar we onze spullen verkopen voor het goede doel:
Baby Hope en Small Miracles.
Jouw Winkelkraam is een winkel waar mensen een kast
kunnen huren en hun eigen spullen kunnen verkopen. De
opbrengst is volledig voor henzelf. Een leuk concept wat in
Assen enorm goed loopt. Het leuke is dat mensen speciaal naar onze kasten komen en we
verkopen dan ook heel goed. Wij verkopen o.a.: baby pakketjes, kado/ thee pakketjes, gehaakte
sleutelhangers en knuffeltjes,
genaaide tasjes en slabbetjes, mooie kinderboeken,
zelfgemaakte kaarten voor maar 0.50 per kaart. Die lopen ook heel goed.
Van Baby Hope krijgen wij veel spullen toegestuurd om
pakketjes van te maken, spullen die de inzamelpunten
ingeleverd krijgen. Grote dank hiervoor want daardoor kunnen
wij de prijzen laag houden.
Het is uiteindelijk een sneeuwbal geworden die steeds verder
rolt en groter word. Dat geeft ons energie om door te gaan
met dit prachtige vrijwilligers werk. We werken daarnaast ook
allebei in de zorg en hebben ook onze gezinnen. We trappen
dus ook wel eens even op de rem en doen het wat rustiger
aan. Zoals nu.....ook "Jouw Winkelkraam" is door de lockdown
helaas gesloten.
Als je nu eens in Assen komt, kom dan zeker eens shoppen bij "Jouw Winkelkraam". Adres en
openings tijden staan op de website.
Door dit prachtige initiatief van "Jouw winkelkraam" zijn Jolanda en Dorien bij uitstek een van
onze grootste donateurs; alleen dit jaar al haalde zijn bijna €2000 euro op voor Stichting
Babyhope!

Donaties.
Materialen 2019/2020.
Via de inventarisatielijsten die jullie invullen kunnen we bijhouden hoeveel materiaal er via onze
depots en projecten op bestemming komen. Daarom vragen we jullie ook om deze lijsten in te
vullen. Het verzoek is om dat vooral te blijven doen! Wat we uit deze cijfers namelijk kunnen
opmaken, is dat we in 2019 en 2020 zo’n 12.000 kg materialen hebben verzameld. Waarmee
we in totaal 24 projecten hebben kunnen ondersteunen in hun goede werk. Grote en kleine
projecten. Soms gaan er materialen van 1 inzamelpunt mee in koffers, soms hele pallets vol uit
een depot. Ook voor 2021 ziet het er weer goed uit. Er zijn afgelopen jaar meer baby’s geboren
in Nederland en daarmee ook meer kraammaterialen in omloop. We zijn natuurlijk niet de enige
organisatie die de overgebleven kraammaterialen een bestemming geven, maar met onze/jullie
bijdrage kunnen er heel veel moeders en baby’s geholpen worden en daar gaat het om!
Baby Hope als sociaal project 2020 van OFS.
Via Leo Koot van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) is Baby Hope voorgedragen als
sociaal project in 2020 – wat betekende dat ons goede doel onder de aandacht kwam bij hun
leden. Leden van de OFS zijn geïnspireerd door Franciscus van Assissi waarbij vreugde,
eenvoud, dragen, terug geven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping als
kernwaarden centraal staan. Zij vinden elkaar hierin in bijeenkomsten en gebed. Helaas zijn er

in 2020 door de corona maatregelen weinig bijeenkomsten geweest maar via hun nieuwsbrief
zijn we goed onder de aandacht gebracht. Leo Koot komt zelf met ongeveer 13 mensen
maandelijks samen in Leiden in de Portiuncula-groep. Vanuit deze OFS groep mochten we de
mooie donatie ontvangen van 1109,00 euro. Deze is, na overleg met de donateurs,
overgedragen aan het project van Yvonne Bergman (Senegal).
Financiele donaties.
In 2020 en 2021 hebben wij van heel veel mensen ook een mooie financiële donatie mogen
ontvangen. Van kinderen die een project mochten uitzoeken om aan te doneren, van
familiestichtingen, van kerkelijke instellingen, tot een wereldwinkel etc. Het liefst zouden wij
deze allen willen benoemen, helaas kunnen wij dat niet doen in verband met de Wet op de
Privacy. Wij zijn allen enorm dankbaar voor deze donaties en zullen zorgen dat er medische
apparatuur van gekocht kan worden die ingezet kan worden bij onze projecten.
Doneren via Doelshop of Youbedo kunnen we wel benoemen. Doneren zonder dat jij er iets van
merkt maar waar wij wel heel veel van merken! In 2020 hebben we maar liefst 137,67 en in
2021 70,44 via Doelshop.nl ontvangen. Via Youbedo doneerden jullie ons in 2020 9,51 en in
2021 11,67.
Bedragen die voor onze projecten zeker een verschil kunnen maken. Ook in 2022 hopen we dat
we hierbij op jullie steun mogen rekenen.

Projecten.
Stichting Care 4 Gambia.
Stichting Care 4 Gambia is in November 18 dagen afgereist
naar Gambia en in die 18 dagen hebben ze weer heel veel
kunnen doen. Er is voor gezorgd dat de Fayunka school een
nieuwe vloer kreeg en een nieuwe watertank, deze was lek.
Voor de kinderen is water een eerste vereiste.
Verder hebben ze veel medicijnen kunnen kopen, er waren
ondervoede baby`s en kinderen, vele infecties, kinderen met
wormen en veel oudere vrouwen die last hebben van pijn in
de onderrug vanwege het zware werk en ga zo maar door.
Ook de dozen met ingezamelde materialen zijn aangekomen,
wat uiteraard ontzettend fijn is! In het ziekenhuis waren geen
kraamspullen meer, alles was op. Ook was er de noodzaak
voor babyvoeding, dit komt met de volgende container aan.
Elke ochtend, behalve de zondagen, was er ‘spreekkamer’
zodat de mensen van Gunjur langs konden komen met hun
klachten. Meestal waren het ongeveer 50 tot 75 volwassen, kinderen en baby’s die langs
kwamen. "Ze wachten geduldig tot wij er waren. Wij zijn dankbaar dat we zoveel voor de
mensen konden betekenen."
In het ziekenhuis zijn de gehaakte mutsjes, sokjes en dekentjes uitgedeeld. De vrouwen waren
hier erg dankbaar voor.
Stichting Care 4 Gambia wil dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

Ophaalronde Groningen en Drenthe.
Voor de ophaalrondes in Groningen en
Drenthe mag de bus van Autobedrijf

Bennie helpt Gambia.
Dankzij
onze
vaste
sponsoren,
deBesteEHBOdoos en Stichting Babyhope,

Wagenaar Ureterp kosteloos geleend
worden en zelfs de diesel wordt door hen
betaald! 2 keer kwam de bus vol en reden
bestuurslid Mathilde en Albert direct door
naar Coevorden. Een mooie rondrit door het
noorden
via
Grijpskerk,
Zuidhorn,
Loppersum, Veendam, Gieten, Coevorden,
Westerbork,
Diever,
Beilen,
Assen,
Stuifzand en Meppel. Terug naar Coevorden
om de 2e lading te lossen bij Bennie
Helptgambia en daarna terug naar Ureterp.
Van 9 tot 5 onderweg, maar zeker de moeite
waard!

hebben we weer veel medische goederen
kunnen verdelen. Omdat er redelijk veel
gespecialiseerde goederen tussen zaten, is
het merendeel dit keer naar de wat grotere
ziekenhuizen gegaan.
We sturen maandelijks in onze container
medische goederen mee, verbandmiddelen
en kraamspullen zijn welkom.
Team Bennie in Gambia, bedankt.

Stichting Holland-Oekraïne.
Bij bestuurslid Sandra in Breezand zijn er
door Stichting Holland-Oekraïne bijna 8
pallets met ruim 250 bananendozen vol met
kraamspullen,
kleding,
borstkolven,
medische spullen en babybenodigdheden
opgehaald. Dit is overigens een verzameling
van een aantal maanden.

Rescue baby Gambia.
Ook bij Rescue Baby Gambia is niet bepaald
stil gezeten. Transport van materialen gaat
onverminderd door, met initiatieven als
worstenbroodjes en oliebollen verkoop
worden broodnodige bedragen bij elkaar
geschraapt om deze transporten te
bekostigen. Er wordt onderhoud gepleegd
aan de zonnepanelen zodat deze weer op
volle kracht werken en gewapend met
reanimatie poppen wordt er weer volop
kennis gedeeld.

Stichting Spoetnik - humanitaire hulp aan
Oekraïne.
Stichting Baby Hope maakt kraampakketten
voor vrouwen die gaan bevallen. Spullen die
niet gebruikt worden verzamelen ze en
geven het aan goede doelen. Wij kregen iets
van 100 dozen en 40 zakken vol met
maandverband, luiers, onderleggers en
hydrogaasjes! Dank jullie wel!

Puur Foundation.
Een groot deel van de in Oost NoordBrabant
en
Zuid-Oost
Gelderland
ingezamelde materialen gaan naar de
opslagruimte in Herpen (nabij Oss). Van
hieruit gaan de materialen mee met Puur
Foundation, met dus weer een zending die
veilig is aangekomen in Gambia.

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in de zomer van 2022. Bijdragen mogen aangeleverd worden via info@stichtingbabyhope.org

