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Als ik  terugkijk naar de
toekomstplannen die we in ons
jaarverslag van 2018 beschreven
dan zi jn deze volledig
gerealiseerd.
 
Vanwege het groeiende aantal
ziekenhuizen waar wij  mee
samenwerken,  wilden we onze
voorraad graag uitbreiden.
 
Inmiddels is  de voorraad van
dekentjes en olifantjes f l ink
gegroeid en zorgen onze
vrijwil l igers voor een stabiele
toestroom van nieuwe spulletjes.
 
Ook zi jn we in 2019 bij  onze
kleine dozen overgestapt op
voorgedrukte dozen,  zodat we
deze sneller kunnen
samenstellen.  
 
Het voornemen om nieuwe l inks
toe te voegen en de bestaande te
controleren is  uitgevoerd
evenals het online plaatsen van
het Engelstalige
informatieboekje.
 
We hopen dat we in 2020
opnieuw onze doelen mogen
verwezenli jken,  maar hierover
meer onderaan dit  jaarverslag.

" 2019 was voor ons privé
een heftig jaar, een nieuwe

zwangerschap die al heel
lang uitbleef en uiteindelijk
dan toch een positieve test.

Het nieuwe kindje in mijn
buik dat veel nieuwe zorgen

met zich meebracht en
tegelijkertijd tijd besteden

aan mijn eerste kindje
Hanne via o.a. Stichting

Hanne. Niet altijd viel het
mee om alles met net zoveel

overgave te kunnen doen
als het jaar ervoor en wat
was het dan fijn om soms

ineens een dankbaar
berichtje te ontvangen. Dat

is waarom we dit willen
blijven doen, want wat blijft

het bijzonder om iets te
kunnen betekenen voor

ouders wanneer het ergst
denkbare hen overkomt."

2019
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Onze dozen worden aan 7 ziekenhuizen gedoneerd.

De Honte Terneuzen/ sinds november 2017
AZ Zeno Knokke/ sinds april 2018
AZ Delta Roeselare/ sinds september 2018
AZ Delta Menen/ sinds september 2018
AZ Delta Torhout/ sinds september 2018
Jan Yperman Ieper/sinds september 2018
Bravis Bergen op Zoom/sinds november 2018

7 Ziekenhuizen

Stichting Hanne in 2019:

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit:

M. de Steur > Voorzitter
L. de Steur > Penningmeester
T. de Steur-Matthijsse > Secretaris
I. Jansen-van Limmen > Algemeen lid

De bestuurders werken op vri jwil l ige
basis  en kri jgen dus geen vergoeding.

Sponsoren 2019

Laveto
Tessa Verschuren
Veritas
Drukkerij Polka print
Pretty Pretty Beads
Kado & Co
Dots & Zo
Hobbii
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Ons informatieboekje verschijnt  in het Engels op de website.

Februari

Wat gebeurde er in 2019:

Maart
Garbagerunteam De Vliegende Hollander haalt  een geweldig bedrag
op voor Stichting Hanne.

April
We voegen een nieuwe rubriek toe op de website "noem mijn naam en
ik besta" waarin ouders kunnen vertellen over hun overleden kindje.
We organiseren een enquête voor ouders en ziekenhuizen die onze
dozen hebben ontvangen.

Juli
Stichting Hanne ontvangt vanaf nu elk kwartaal  

We nemen deel  aan de kofferbaksale in Terneuzen.
De voorlopig laatste "vraag op vri jdag" komt online.
We laten in de blog zien hoe we de armbandjes voor in onze
memorybox maken,  met de materialen van Pretty Pretty Beads.

een zak restgaren van Hobbii .

We brengen meerdere keren een doos naar De Honte in Terneuzen.
We versturen 4x een nieuwsbrief.
Er vl iegen al  ruim 200 vlindertjes door ons vl inderbos.

We vermelden dit op sociale media en geven het door aan de
ziekenhuizen. Op deze manier is onze 

informatie voor nog meer mensen beschikbaar.

Uit de enquête blijkt dat ouders niet alle informatie die in het boekje
staat ook hebben kunnen vinden of onvoldoende vonden. We hebben

inmiddels geprobeerd om de linkpagina op de website nog
overzichtelijker te maken, wat we nog willen gaan doen vind je

verderop in dit verslag bij de toekomstplannen..
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Augustus
Er worden nieuwe dozen naar het Bravis  ziekenhuis gebracht.
Vanaf nu helpt Marleen ons met het maken van de Stichting Hanne
quotes.

September
We nemen deel  aan de Meukmarkt van Luwak in Terneuzen.

Oktober
We kondigen aan dat de vl inderposter vanaf nu online te bestellen is .
We organiseren een leuke middag om onze onze haak- en
breivri jwil l igsters te bedanken.
Vanaf nu verschijnt  er in elke nieuwsbrief  een free printable poster.
Tijdens Babyloss Awareness Week vragen we onze volgers om elke dag
een stukje van het verhaal  van hun kindje te vertellen,  om zo meer
bewustzijn te creëren rondom babysterfte.

November
We starten met voorgedrukte dozen in een kleiner formaat.  We
hebben hierdoor nu 3 maten,  zodat elk dekentje een eigen formaat
doos heeft.

December
We versturen opnieuw bedankkaartjes naar verschil lende sponsors,
vri jwil l igers en donateurs.
De eerste Wereldlichtjesdag in Terneuzen vindt plaats.
Eva,  het zusje van Hanne wordt geboren.

Met de voorgedrukte dozen besparen we tijd en geld, terwijl het
resultaat gelijk blijft.  Door met 3 maten te werken ontstaat er voor het
ziekenhuispersoneel meer duidelijkheid over het te gebruiken dekentje.

Door het initiatief van Stichting Hanne werd in 2019 de eerste
Wereldlichtjesdag in Terneuzen georganiseerd. 
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dekentjes
armbandjes
dagboekjes

knuffelolifantjes
& theelichtjes

In 2019 brachten we 77 nieuwe
dozen naar de ziekenhuizen.

Gevuld met:

Hiervan werden er 50 aan ouders
geschonken.

De door jullie geschonken donaties
gebruikten we voornamelijk voor:

Het bestellen en wegbrengen van onze
memoryboxen & het materiaal voor de inhoud.

 
 Een gedeelte ging naar:

reiskosten, bankkosten
bedanktkaartjes en postzegels. 

Hieronder zijn een aantal persoonlijke
ervaringen te lezen.
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Toekomstplannen

Nu we onze plannen voor 2019 , genoemd bovenaan dit jaarverslag,  hebben

waargemaakt is er weer ruimte gekomen voor nieuwe plannen. 

 

Omdat uit de enquête bleek dat de informatie die in het informatieboekje staat niet

voor iedereen duidelijk of voldoende was, hebben we besloten om bij de volgende

druk een inhoudsopgave toe te voegen en nog duidelijker aan te geven dat er extra

informatie op de website te vinden is.  Ook willen we de informatie over Stichting

Hanne in een aparte flyer uitbrengen, zodat ouders eerst en vooral de informatie

over de tijd met hun kindje kunnen lezen, omdat ze hier op dat moment

waarschijnlijk het meest behoefte aan hebben.

 

Verder willen we in 2020 zorgen dat alle ziekenhuizen de 3 verschillende formaten

in huis hebben. Om te kunnen voldoen aan de aanvragen, willen we in 2020 voor

alle formaten overstappen op voorgedrukte dozen, omdat deze efficiënter en

goedkoper zijn. We kunnen deze alleen in grote oplage bestellen en daarom zullen

we in 2020 ook gaan kijken op welke manieren we de donaties kunnen bevorderen

zodat hiervoor voldoende budget is. 

 

Omdat we de dozen op deze manier sneller kunnen samenstellen is er ruimte

gekomen om nog meer ouders te helpen, daarom hebben we in maart 2020  een

gesprek gepland staan met een nieuw ziekenhuis dat onze dozen wil gaan schenken

aan ouders.

 

De  vlinderposter die we in 2019 hebben verkocht t.b.v. Stichting Hanne was een

succes  en daarom willen we in 2020 opnieuw kijken of we iets kunnen aanbieden

via de website, om zo ouders te helpen en tegelijk geld te genereren voor onze

memoryboxen.

 

Kortom: er is weer genoeg te doen voor ons!
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" Al meer dan 2 jaar bestaat Stichting Hanne
inmiddels . De berichten hierboven dat is waar we

het voor doen. Op het meest heftige momenten voor
ouders, wanneer kennismaken en afscheid nemen
samenvallen, ze iets geven. Niet alleen de doos en

wat er in zit, maar vooral het gevoel geven dat ze er
niet alleen voor staan, dat ze niet de enige zijn, dat er
aan ze gedacht wordt. We hopen dit nog heel lang te

mogen doen."

Voorzitter van Stichting Hanne
Marlieke de Steur

www.stichtinghanne.nl
marlieke@stichtinghanne.nl


