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2021
Opnieuw een jaar met beperkingen. Ondanks corona lukte het ons gelukkig om
alle vrijwilligers van materiaal en ziekenhuizen van dozen te kunnen blijven
voorzien. 

Helaas hebben 3 vestigingen van AZ Delta de samenwerking met ons beëindigd.
Daarvoor in de plaats kwamen weer 2 nieuwe ziekenhuizen, gevestigd in
Nederland. 

We organiseerden opnieuw een enquête en hebben de website, en dan vooral
de links, op vele vlakken vernieuwd en bijgewerkt 

We herhaalden de kerstkaartenactie met succes en organiseerden voor
Moederdag een armbandjesactie die minder succesvol was, maar evengoed
hopelijk vele moeders blij heeft gemaakt.

We zijn dankbaar dat we opnieuw konden rekenen op voldoende donaties en
hulp van vrijwilligers om zo alle ziekenhuizen memoryboxen te kunnen blijven
schenken.

Hopelijk gaven we zo weer vele ouders: tastbare herinneringen om te
koesteren.
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Met de donaties die we in 2021
ontvingen werden nieuwe

memoryboxen, dagboekjes,
theelichthouders & garen

aangeschaft.

Daarnaast ging er een klein
gedeelte naar reis en

verzendkosten, bankkosten, kosten
voor pay.nl en bedankjes voor onze

vrijwilligers. 



Wat gebeurde er in 2021:

We ontvingen weer verschillende mooie
donaties, waaronder een cheque van 

Schipper Accountants t.w.v. €500,-
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We organiseerden opnieuw een enquête.

We verstuurden 19 dozen naar het                                  

 Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Er werden weer heel veel armbandjes gemaakt.

Onze vrijwilligers haakten voor het eerst mutsjes.

We brachten 8 dozen naar ziekenhuis                                     

 De Honte in Terneuzen.

Wat gebeurde er in 2021:
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Reactie van de moeder van Lilly
over onze memorybox:

"Vorige week vrijdag op 17 september ben ik bevallen van mijn
dochter Lilly na een zwangerschapsduur van 19 weken.
In het Franciscus Gasthuis waar ik ontzettend goed begeleid ben, heb
ik jullie memorybox mogen ontvangen. Wat was dit fijn !

De inhoud van deze box is zo fijn en zo over nagedacht en dat had ik
zo nodig in deze vreemde en onbekende tijd. Ik wist niet wat me te
wachten stond en je weet niet waar je behoefte aan hebt tot je deze
spulletjes in handen hebt. 

Ik draag het ene armbandje en die andere armband heb ik zelf bij
mijn kleine meisje omgedaan op de dag dat ik haar in het mandje heb
gelegd en definitief afscheid van haar heb genomen. Het ene
knuffeltje is met haar mee en de andere is bij mij en dat geeft me
zoveel troost. In het dekentje hebben we van de week foto's
gemaakt."
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Wat gebeurde er in 2021:
We organiseerden voor Moederdag een armbandjesactie.

We controleerden alle links op onze website en voegden

nieuwe links en linkpagina's toe.

De samenwerking met AZ Delta werd tot onze spijt stopgezet.
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Wat gebeurde er in 2021:

We brachten 42 dozen naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom.
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Stichting Hanne doneert momenteel aan 

8 ziekenhuizen:

 De Honte Terneuzen/ sinds 2017

AZ Zeno Knokke/ sinds 2018

Jan Yperman Ieper/ sinds 2018

Bravis Bergen op Zoom/ sinds 2018

Juliana kinderziekenhuis Den Haag/ sinds 2020

Franciscus Gasthuis Rotterdam/ sinds 2021

Franciscus Vlietland Schiedam/ sinds 2021

Elkerliek ziekenhuis Helmond/ sinds 2022
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Wat gebeurde er in 2021:

We startten bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam 
en Vlietland in Schiedam en brengen 72 dozen.
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Bakkerij Schot
Ruben's Speciaalzaak
 Soloprint
Happy Handmade Living
Sostrene Grene
Etos Zuidpolder Terneuzen
Miek in vorm

 In 2021 ontvingen wĳ
sponsoring van:

Laveto
Cows & Stars

Pretty Pretty Beads
Kado & Co
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Studio Bitterzoet
Studio EEV
Star and Rainbow
Juliarosadesign
Paper prints
Little vanilla studio
Studio Kuukeluus
Snow & Rose
Made by Noushi
Illustralies

https://www.instagram.com/soloprintnl/
https://www.instagram.com/sostrenegrene/
https://www.instagram.com/etos.zuidpolder/
https://www.instagram.com/miekinvorm/
https://www.instagram.com/studio_bitterzoet/
https://www.instagram.com/studio_eev/
https://www.instagram.com/studio_eev/
https://www.instagram.com/starandrainbowart/
https://www.instagram.com/starandrainbowart/
https://www.instagram.com/juliarosadesign/
https://www.instagram.com/juliarosadesign/
https://www.instagram.com/paperprints.nl/
https://www.instagram.com/paperprints.nl/
https://www.instagram.com/littlevanillastudio/
https://www.instagram.com/littlevanillastudio/
https://www.instagram.com/studiokuukeluus/
https://www.instagram.com/snow_and_rose/
https://www.instagram.com/madebynoushi/
https://www.instagram.com/madebynoushi/
https://www.instagram.com/illustralies/
https://www.instagram.com/illustralies/


Wat gebeurde er in 2021:

We organiseerden een wolinzamelingsactie in 5 filialen van 

Zeeman die uiteindelijk zo'n 2000 bollen wol opleverde. 
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Reactie van een sterrenouder
over onze memorybox:

 
"Het armbandje en
knuffeltje zijn een tastbare
herinnering aan ons meisje,
ze liggen bij haar plekje."
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Wat gebeurde er in 2021:

We bedankten onze vrijwilligers met behulp van sponsering.
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Ons vrĳwillige bestuur bestaat nog steeds uit:

M. de Steur > Voorzitter
L. de Steur > Penningmeester
T. de Steur-Matthijsse > Secretaris
I. Jansen-van Limmen > Algemeen lid
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Wat gebeurde er in 2021:

Voor BLAW bedachten we opnieuw een aantal onderwerpen waar onze volgers

over kunnen schrijven, om zo meer bewustzijn over babysterfte te creëren.
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Reactie van een zorgverlener 
over onze memorybox:

 
"Ouders vinden het fijn om
alle herinneringen te
kunnen verzamelen in een
prachtige persoonlijke
doos."
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Wat gebeurde er in 2021:

We organiseerden opnieuw een kerstkaartenactie die 

€711.20 opbracht.
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Reactie van een zorgverlener 
over onze memorybox:
"Ik heb een echtpaar mogen begeleiden dat de zware keus had gemaakt de
zwangerschap af te breken wegens complicaties. Intens verdrietig waren ze toen
hun baby was geboren. Voor hen zal hij altijd deel van het gezin blijven. Samen
hebben we veel mooie herinneringen kunnen maken en deze verzameld in de
memorybox. Foto's, voetafdrukken van inkt en in klei, een knuffeltje en een doekje
van ouders. De moeder was zo intens dankbaar voor de box. Het gaf haar veel steun
om een box te hebben speciaal voor haar kindje. Ze was dankbaar dat zij deze,
ondanks de jonge termijn, ook mocht krijgen. Éën van de knuffeltjes uit de box is
meegegaan in het mandje en de ander is voor de grote zus , "zo zijn ze altijd
verbonden", aldus de woorden van moeder. Het dagboekje hebben we als
verpleging gebruikt om de hele bevalling en opname in op te schrijven op verzoek
van ouders. "Het kaarsje krijgt een plaatsje op de schouw, naast de urn", vertelde
vader. Toen ze laat in de avond naar huis gingen, hield de moeder de box dicht
tegen zich aan, zowel in de rolstoel naar de uitgang, als in de auto. Namens deze
verdrietige ouders, veel dank."
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Wat gebeurde er in 2021:

We verstuurden 78 dozen naar het Haga ziekenhuis in Den Haag.
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2022
In 2022 willen we vooral doorgaan met wat we nu doen. 

Begin dit jaar is er opnieuw een ziekenhuis bijgekomen,
het Elkerliek in Helmond en hierdoor werken we opnieuw
samen met 8 ziekenhuizen. Aanvragen van nieuwe
ziekenhuizen zijn altijd bespreekbaar, wij zullen dan een
afweging maken of wij hierin kunnen voorzien.

Met goedlopende acties, zoals de kerstkaarten- en
vlinderposteractie, de opbrengst van Stichting Hanne
verkoopt en alle grote en kleine giften hopen wij ons
mooie werk voort te kunnen zetten.

Wij bedanken onze sponsoren en donateurs en hopen
ook in de toekomst op hun steun.
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Lieve Hanne,

Sinds kort kan jouw zusje je naam
zeggen. Wat is het fijn als ze die
uitspreekt. Niet met een
verdrietige lading, maar gewoon
vanzelfsprekend zoals het hoort.
"Hoe heet jouw grote zus?"
"Hanne". 
Gewoon omdat je erbij hoort
lieve Hanne, dat is niet verdrietig,
maar vanzelfsprekend.
Wat zijn we trots op jou. Jaarverslag 2021
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