
BABY BREATH: Intensieve zorg voor te vroeg geborenen of 

pasgeborenen met een anderszins slechte start 

Dankzij Rotary Club Roosendaal-Donkenland en Wilde Ganzen Verdubbelaar aan SOSSAH 
geeft St. Anthony’s Hospital kinderen met een moeilijke start én hun moeders een 
toekomst en hoop.
Voor kinderen met een slechte start was in St. Anthony’s Hospital nauwelijks hulp beschikbaar. 

Ook niet vanuit de overheid. Die kinderen en hun moeders leefden tussen hoop en vrees, een 

angstig bestaan. St. Anthony’s Hospital zag haar onmogelijkheden en reikte uit om hulp. 

Couveuse voor te vroeg geborenen 

Een sprong in het diepe
Eind 2019 nam onze voorzitter, er was toen nog geen SOSSAH, het besluit om ook voor deze 

pasgeborenen en hun moeders in actie te komen. Een sprong in het diepe want de vraag voor 

gespecialiseerde apparatuur voor neonatale Intensieve zorg was niet niks. Na de broodnodige 

introductie door een sympathiserend Rotary lid werd de hulp van Rotary Club Roosendaal-

Donkenland en van Wilde Ganzen met beide handen aangegrepen. Wij bleven gezamenlijk de 

‘mogelijkheden’ in plaats van de ‘onmogelijkheden’ in deze tijden van de Covid19 pandemie zien.



Onlangs is dit unieke Project met enige vertraging uitermate succesvol afgerond. De capaciteit 

van de Kraamafdeling en de afdeling Neonatale Intensieve Zorg is door deze actie sterk vergroot. 

(Daarnaast is het gelukt om extra ppe apparatuur en overige privé donaties mee te sturen)

Kinderen met een slechte start een toekomst geven
Dit was het eerste doel van Baby Breath NICU . Dit is onder de aandacht van sponsoren 

gebracht en geland. Inmiddels ontvangen deze pasgeborenen de intensieve verzorging. Hiermee 

verbetert hun welzijn, toekomst en de situatie van het gezin in de samenleving.

Voorbeeld 
Deze hulp in tijden van Corona is een voorbeeld. Het verstrekken van gespecialiseerde 

apparatuur heeft de leefsituatie van deze kinderen en hun gezin enorm verbeterd. Alsook de zorg 

die de verleners kunnen bieden sterk verbeterd. 

Dankzij extra intensieve zorg hebben pasgeboren kinderen met een slechte start een beter 

toekomstperspectief.

                               Echo



De container wordt ontruimd en apparatuur in werking gebracht 

Goed voorbeeld doet volgen?

Er is alweer een nieuwe uitdaging. Door de toenemende leeftijd en reparaties aan de generator is 

deze na 20 jaar bijna ter ziele en toe aan vervanging. Dit omdat de huidige situatie voor hoge 

kosten zorgt en vooral voor grote risico’s voor de patiënten doordat het voor de staf hierdoor 

moeilijk is om de goede zorg te garanderen. 

SOSSAH en het ziekenhuis gaan aan de slag om ook deze hulpvraag positief te beantwoorden. 

Dit is een groot project. Wij hopen hierbij te kunnen helpen maar gaan dit zeker niet kunnen 

zonder de hulp van derden. Dus wie dit leest en iets weet dat ons hierbij Jan helpen, zeg het ons 

via info@sossah.nl 

Onze dank is groot, die van onze lokale partner, het ziekenhuis, is nog vele malen groter. 

Beste wensen, SOSSAH.
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