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Om dit  verslag te starten,  nemen 
we jull ie  eerst  kort mee naar het 
begin van de stichting in oktober 
2017.
 
Stichting Hanne is  ontstaan uit  
de behoefte om andere mensen 
te helpen die hun kindje 
verliezen ti jdens de 
zwangerschap,  de geboorte of  
kort daarna.
 
Als  eerste werd bij  het 
ziekenhuis waar Hanne werd 
geboren geïnformeerd of  zi j  
openstonden voor een 
samenwerking om hulp te bieden 
aan deze ouders.  De 
samenwerking werd toegezegd.
 
Na overleg met het ziekenhuis en 
lotgenootjes zi jn we uiteindeli jk 
tot een informatieboekje en 
memorybox gekomen waar 
iedereen achter stond.
 
2 oktober 2017 werd Stichting 
Hanne officieel  vastgelegd bij  de 
notaris.
 
In november 2017 zi jn we gestart  
met de eerste memorybox in 
Terneuzen.

"Dit zou niemand moeten 
overkomen. Ik wilde 

helpen, maar wat kun je 
doen als zoiets 

onmenselijks je overkomt. 
En wat doe je als je niet 

zoveel tijd hebt als wij om 
je voor te bereiden. Als 

het je plotseling overvalt. 
Al je de weg kwijt bent, 

totaal niet meer na kunt 
denken. Wij hebben onze 

tijd met Hanne waardevol 
besteed, we hebben 

nergens spijt van, maar 
hoe vreselijk moet het 

voelen als je wel spijt 
hebt, als je het anders had 

willen doen. Ik wilde 
helpen. Op een 

Australische website 
kwam ik een memorybox 

tegen. Ik ging helpen, 
helpen door mensen te 

laten zien wat er allemaal 
kan (op het moment dat 

het nog kan) en spulletjes 
aanbieden die gebruikt 

kunnen worden om mooie 
herinneringen te maken."

Het begin
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In 2018 zi jn er 6 ziekenhuizen bijgekomen,  inmiddels 
worden onze dozen aan 7 ziekenhuizen gedoneerd.

Werden sinds onze start  in 
november 2017 naar de 
deelnemende ziekenhuizen 
gebracht.  Onze vri jwil l igers 
maakten daarvoor:

84 dozen

128 dekentjes

 168 knuffelolifantjes  
 

De Honte Terneuzen/ november 2017
AZ Zeno Knokke/ april 2018

AZ Delta Roeselare/ september 2018
AZ Delta Menen/ september 2018

AZ Delta Torhout/ september 2018
Jan Yperman Ieper/ september 2018

Bravis Bergen op Zoom/ november 2018

Ziekenhuizen

84 theelichtjes

84 dagboekjes

168 armbandjes
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In 2017 gingen Stichting Hanne van start  met 9 
sponsoren,  in 2018 mochten we 3 nieuwe sponsors 
verwelkomen.

Ons bestuur is  onveranderd gebleven 
en bestaat uit:

Bestuur

Veritas

Sponsoren

M. de Steur > Voorzitter
L. de Steur > Penningmeester
T. de Steur-Matthijsse > Secretaris

I. Jansen-van Limmen > Algemeen lid

Notaris Stolker
 

Studio Brandnewday
Drukkerij Polka Print

Nelleke Goethals Photography
Made by Melissa

 
Yarn & Colors
Søstrene Grene

2017

2018

Dots&zo

Pretty Pretty Beads

Laveto

Kado & Co

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

Laveto
Studio Brandnewday

Drukkerij Polka Print

Kado & Co
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2018

We kregen       keer aandacht.

Vlindertjes
we plaatsten 100

8

We organiseerden:

in ons vlinderbos

Online, in een krant en tijdschrift.

Er verschenen:
12 blogs, 

4 nieuwsbrieven, 
3 Facebookomslagfoto's 

& 
8 vragen op vrijdag

1 middag om onze vrijwilligers te bedanken.
2 acties t.b.v. Stichting Hanne.
3 winacties voor sterrenouders.

Het Berrefonds
Make a Memory
Veritas
& 5 ziekenhuizen

We brachten bezoeken 
aan:

We mochten Stichting Hanne 
presenteren:

In de Bibliotheek van 
Terneuzen
Bij een lezing Zeeuws Verlies
Op het symposium van het 
Hospice Terneuzen

Evice Creatief
Lieverliefst

Lenieke

PZC Zorgsaam 
magazine

Blogswe breidden onze 
linkpagina uit tot 
           links

Instagram Facebook
Website

Wat deden we in

We plaatsten 
collectebusjes op 
 ruim            locaties

70

30

We stonden 2 x op de 
rommelmarkt t.b.v. 

Stichting Hanne



STICHING HANNE JAARVERSLAG 2018



STICHING HANNE JAARVERSLAG 2018

Met alle donaties, die mede voortkwamen 
uit de extra aandacht die we mochten 
ontvangen, konden we:

Een groot aantal dozen in klein 
en groot formaat bestellen, om 

onze voorraad mee uit te kunnen 
breiden. Ook gebruikten we 

het geld voor 
drukwerk:

Met de geweldige 
sponsoring die we 
ontvingen in 2018 

Vele 
armbandjes, 

dekentjes 
en olifantjes 

maken.

Een gedeelte ging naar:
reiskosten, bankkosten 
postzegels en 
collectebusjes. 

Stickers voor de dozen
Visite

kaartjes

Flyers

Informatieboekjes

Bedanktkaartjes
Collectebus

stickers

En we kochten:
dagboekjes, garen &
theelichthouders 
voor onze dozen

Gratis onze dagboekjes 
en theelichthouders 

laten bestickeren.

konden we onze website blijven 
verbeteren, ons drukwerk mooi 
vormgeven, goedkoop stickers voor onze 
dozen bestellen en.. . .
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Stichting Hanne is het afgelopen jaar 

flink gegroeid en dat kon niet zonder 

alle hulp die we van jullie ontvingen.

 

Nu er meer ziekenhuizen op de dozen 

van onze stichting rekenen, is onze 

eerste prioriteit om te zorgen dat we dit 

kunnen continueren in 2019 en de jaren 

die zullen volgen. Het is daarom van 

belang om voldoende voorraad te 

creëren voor evt. komende aanvragen. 

We zullen ons dus voorlopig richten op 

het maken van voldoende spulletjes 

voor in de dozen en het samenstellen 

van volledige dozen. 

 

Ook in 2019 zullen we natuurlijk zorgen 

dat onze website up to date blijft. Dat 

betekent het toevoegen van nieuwe 

links en controleren van de bestaande 

links. Ook zal het Engelstalige 

informatieboekje dit jaar online komen 

te staan. 

 

Wanneer de voorraad voor de 

ziekenhuizen waar wij momenteel mee 

samenwerken op orde is zullen we 

opnieuw gaan evalueren of we met 

Stichting Hanne nog meer ouders 

kunnen bijstaan.

"7 ziekenhuizen in 
totaal, wat voelt het fijn 

om op al deze plekken 
ouders te kunnen 

helpen. Bij de start van 
Stichting Hanne hadden 
we niet kunnen denken 

nu al zoveel dozen te 
mogen maken en 

doneren. We hopen nog 
altijd dat ze niet nodig 

zijn, maar het is een 
fijne gedachte dat 
ouders onze hulp 

ontvangen, wanneer ze 
hun dierbare kindje 

verliezen. Wij hopen 
Stichting Hanne, met 

jullie hulp, nog lang te 
mogen voortzetten ."

Toekomstplannen

Voorzitter van
 Stichting Hanne

Marlieke de Steur

www.stichtinghanne.nl
marlieke@stichtinghanne.nl


