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Lieve mensen,
Het is lente en dat is te merken in het Babyhuis. De tuin wordt zomerklaar
gemaakt dankzij onze sponsoren Kindergarden en Stichting BKD. Zo komt
er een mooie vlonder, een zonnescherm en een houten speelhuisje.
Wat is er weer veel gebeurd het afgelopen kwartaal en wat maken we
mooie ontwikkelingen door. Zo werken we naast het Albert Schweitzer
ziekenhuis nu ook intensief samen met het Ikazia en het Maasstad
ziekenhuis.
Dankzij het Babyhuis zijn meer dan twintig uithuisplaatsingen voorkomen
in anderhalf jaar tijd.
Hiermee konden we veel leed besparen. Moeders en hun baby’s bleven
samen en wonen inmiddels zelfstandig met hun kind en het gaat goed met
hen. Dat betekent overigens niet dat we de zorg en aandacht los laten; we
bieden ook ondersteuning in de thuissituatie. Ons Babyhuisteam houdt
contact en komt ook bij het kersverse gezin thuis. Zo blijven de lijnen kort
en trekken moeders op tijd aan de bel als het even niet gaat.
Het Babyhuis blijkt een voorziening die in een grote behoefte voorziet en
waarop een groot beroep wordt gedaan. Het aantal aanvragen voor
plaatsing in zowel het Babyhuis als de moeder-kind-units bedroeg een
veelvoud van het aantal beschikbare plaatsen. Veel aanvragen komen
naast onze eigen regio Drechtsteden vanuit de gemeente Rotterdam en
wij hebben dan ook de ambitie daar een tweede Babyhuis te realiseren.
Onze Stichting is daarvoor wel aangewezen op de benodigde financiële
middelen.
Na een periode van pionieren - als eerste Babyhuis in het land - zijn we
in een andere fase gekomen en zijn we klaar voor een verdere
professionaliseringsslag. Zo zal onze zeer gewaardeerde coördinator
zorg (Babyhuismoeder Ria) ondersteuning krijgen van een tweede
betaalde kracht die haar te allen tijde waar kan nemen. De nadruk van
de coördinator zorg ligt bij de primaire zorg voor de moeders en kinderen
en van de tweede kracht bij de ondersteunende processen. Alle zorg die
we verlenen en de ontwikkeling van de moeders en hun kinderen wordt
door het zorgteam en de coördinator zorg geregistreerd in ons
cliëntvolgsysteem.
In ons zorgteam zitten GZ-psychologen, orthopedagogen, een kinderfysiotherapeut en een juridisch adviseur. We zijn bezig met de ontwikkeling
van meer hulpverlening voor de moeders en hun omgeving zowel intern,
extern als in de vorm van nazorg en geven veel aandacht aan preventie.
Hierdoor vergroten we de kracht en weerbaarheid van moeders, kinderen
en hun omgeving.
Ons team vrijwilligers is uitgegroeid tot een stevig, op elkaar ingespeeld
team. Gedreven vrouwen die vele uren in het Babyhuis aanwezig zijn.
De ouders zijn in het Babyhuis aanwezig om zelf voor hun baby te zorgen.
Iedere dag komen zij op vaste tijden, soms meerdere malen per dag.
Hierdoor ontstaat er een veilige hechting tussen moeder en kind. Sinds
september hebben we vier moeder-kind units die doorlopend bewoond
zijn. We bieden de moeders budgetbeheersing, training in interactie en
omgang met hun baby, zwangerschapsmassage en baby-yoga en
babyzwemmen aan. En natuurlijk hulp bij het maken van een cv en
inschrijvingen bij woningcorporaties. In een korte tijd begeleiden we hen
bij het zorgdragen voor de baby en de weg naar zelfstandig wonen.
Op de Babyhuisverdieping hebben we vanwege de grote behoefte twee
kamers ingericht waar een moeder met haar baby kan verblijven, wanneer
ze 24-uursbegeleiding nodig heeft. Denk aan hele jonge moeders die hier
baat bij hebben. Op deze wijze kunnen zij op een veilige manier aan het
moederschap wennen en heeft het Babyhuisteam een observerende en
begeleidende taak.
Al met al prachtige ontwikkelingen waar we trots op zijn!
Wij wensen jullie een mooie zomer toe.
Hartelijke groet,
namens het Babyhuisteam,
Barbara Muller,
Initiatiefnemer Stichting het Babyhuis

Vrienden van het Babyhuis
“We zijn heel blij
met alle financiële
steun!”

Het Babyhuis is afhankelijk van sponsors,
serviceclubs en particulieren die ons huis
financieel steunen. Jouw bijdrage is daarom
van groot belang om het mogelijk te maken
om meer baby's een plekje te kunnen geven
in ons huis.
Iedere gift is welkom: groot of klein.
Vanaf € 5,00 per maand kun je Vriend worden
van het Babyhuis, maar je kunt ook een eenmalige donatie doen. Klik op deze link als je daar
interesse in hebt. Het Babyhuis heeft de ANBI
status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de
belasting. We kunnen jouw bedrijf/werkgever
wanneer gewenst een vermelding geven op
onze druk bezochte site.

http://www.het-babyhuis.nl/Steun-hetBabyhuis/index.html

Ons verhaal van de ouders van de baby
Onlangs werden wij ouders van een gezonde zoon. Omdat ik op leeftijd
ben moest de bevalling plaatsvinden in het ziekenhuis. De bevalling was
redelijk zwaar maar liep voorspoedig, na de bevalling werd ik ziek. Door
de kortstondige ziekte was ik niet in staat om in het ziekenhuis voldoende
ervaring op te doen om mijn zoontje te verzorgen. Via begeleidende
organisaties en zonder dat wij daarvan op de hoogte waren gesteld, werd
voor mij en de kleine een plaatsje geregeld in het Babyhuis in Dordrecht.
Tot die tijd stond maar één ding voor ons vast en dat was na ontslag uit
het ziekenhuis met mijn man en de kleine naar huis.
Op de dag van het ontslag werd mij medegedeeld dat ik niet naar huis
kon, maar ik met de kleine opgehaald werd en dat ik enige tijd in het
Babyhuis in Dordrecht moest verblijven. Mijn man mocht wel mee maar
moest ’s avonds weer naar huis. Wij dachten dat onze wereld instortte.
Wij hebben toen gelijk onze ouders gebeld en deze zijn naar het ziekenhuis gekomen. In het ziekenhuis wisten ze niets van het Babyhuis en
konden ze er ons ook niets over vertellen. Dit maakte onze bezorgdheid
en die van mijn ouders alleen maar groter. Bovendien wonen wij niet in
de regio Dordrecht dus was er ook nog een groot praktisch nadeel. Die
avond werden wij opgehaald.
Eenmaal in het Babyhuis aangekomen werd ons zoontje gelijk meegenomen om hem te verschonen. De aanwezige medewerksters van
het Babyhuis waren alleraardigst. Maar door de paniek die bij ons was
ontstaan, drong dat niet bij ons door en dachten wij dat ons kindje werd
afgenomen. De uren en de nacht daarna wil ik nooit meer meemaken.
De andere dag heb ik mijn vader gebeld en werd ik door mijn broer
opgehaald. De kleine moest in het Babyhuis blijven.
De dag na aankomst in het Babyhuis hadden mijn man en ik een gesprek
met Ria. Het ijs was gelijk gebroken. Wat een geweldige vrouw is dat.
In de dagen daarna leerden wij ook de overige medewerksters kennen.
Stuk voor stuk geweldige mensen met een hoop kennis van zaken.
Hoewel wij niet voorgelicht waren over het Babyhuis, hadden wij er al
snel vertrouwen in. Ik mocht in het Babyhuis verblijven, maar voelde
daar niets voor. Dit had niets te maken met het niet hebben van het
moedergevoel. Ons zoontje werd prima verzorgd, dus kon ik hem daar
veilig achterlaten.
Om ervaring op te doen ben ik in de dagen daarna elke dag tussen het
Babyhuis en onze woonplaats heen en weer gereisd. Ik kan zelf niet
autorijden en reizen met het openbaar vervoer was vanwege de reistijd
geen optie. Een geluk was dat mijn ouders en mijn broer in de gelegenheid
waren het vervoer voor mij te verzorgen. Op de dagen dat mijn man vrij
was gingen wij samen.
Achteraf kunnen wij zeggen dat het Babyhuis voor ons een goede stap
tussen het ziekenhuis en thuis is geweest. Na een aantal dagen ging ons
zoontje minder drinken. Dit werd in het Babyhuis onmiddellijk opgemerkt.
Ria vond het noodzakelijk dat er door een kinderarts naar werd gekeken.
Ik was op deze dag al in het Babyhuis en mijn ouders waren op weg voor
een bezoek aan ons. Wij werden door een medewerkster van het Babyhuis
uitstekend opgevangen. Door de korte lijn tussen het Babyhuis en het
ziekenhuis was het bezoek aan de kinderarts snel geregeld. Omdat wij niet
uit de regio Dordrecht kwamen, reed de begeleidster van het Babyhuis
voor.
Eenmaal bij het ziekenhuis aangekomen werden wij uitstekend begeleid.
Ons zoontje moest enige tijd in het ziekenhuis blijven. De begeleidster van
het Babyhuis heeft ons na het vertrek uit het ziekenhuis zelfs nog uitgelegd
hoe wij het beste naar onze woonplaats konden rijden. Na herstel van ons
zoontje werd hij weer door mij, samen met een begeleidster van het Babyhuis opgehaald en keerde weer terug in zijn veilige bedje. Daar, in het
Babyhuis, is hij nog enkele dagen gebleven. Mijn man en ik waren in deze
tweede periode in de gelegenheid om dagelijks vanuit onze woonplaats
naar het Babyhuis te gaan en zo onder leiding van de medewerksters van
het Babyhuis een flinke doses ervaring op te doen.
Na enige tijd vond Ria dat wij genoeg ervaring hadden opgedaan om
huiswaarts te keren. Echter de begeleidende instanties vonden het beter
dat wij eerst nog even naar onze ouders (groot)-ouders gingen.
Wij zijn heel blij met de opvang in het Babyhuis
en bedanken het gehele team dan ook!
Met groet, trotse nieuwe ouders

Het verhaal van de grootouders van de baby
Ondanks dat onze dochter en schoonzoon jaren geleden al te horen
hadden gekregen dat ze waarschijnlijk geen kinderen konden krijgen,
raakte onze dochter op latere leeftijd toch zwanger. Het paar heeft altijd
een kinderwens gehad, dus kwam er eerst de schrik en later grote vreugde. Aangezien onze dochter pas laat wist dat ze zwanger was, moest alles
in een zeer korte tijd geregeld worden.
Tot aan de bevalling liep alles op rolletjes. Iedere zwangere vrouw mag
wensen dat ze zo door deze periode heen rolt. Het was één groot feest.
Jammer dat daarna de opeenvolgende gebeurtenissen minder prettig
overkwamen. Wij zijn blij dat wij het Babyhuis, met als spil Ria, hebben
leren kennen. Onze dochter was doodmoe en had, door het heen en weer
gereis tussen haar woonplaats, het Babyhuis en het ziekenhuis, na haar
bevalling nauwelijks de kans gekregen om te herstellen.
Gelukkig hebben wij altijd veel met kinderen te maken gehad en zijn wij
nog goed in staat om deze dankbare taak ook nu weer tot ons te nemen
en de tijdelijke opvang van onze dochter, schoonzoon en hun kleine te
verzorgen. Ook wij ondervinden daarbij de lieve en gedreven steun van
Ria en haar medewerksters.
Graag willen wij Ria en alle medewerksters van Babyhuis bedanken voor
de genoten gastvrijheid de zorg en de fijne gesprekken.
Met groet, trotse grootouders

Volg het Babyhuis op
Of kijk naar onze laatste ontwikkelingen op
www.het-babyhuis.nl
info@het-babyhuis.nl
Telefoonnummer: 06 - 41460457
Rekeningnummer: 0150524196

