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Nieuwsbrief oktober 2017

Woord vooraf...
De laatste maanden van het jaar zijn alweer aangebroken. Het aantal Droomdagen gaat maar door, de teller staat op 171. En
er staan voor dit jaar nog een aantal in de planning.
In de nieuwsbrief van maart schreef ik al dat er nog heel veel gezinnen zijn die een Super Droomdag nodig hebben en
verdienen. Daar moeten ook financiële middelen voor komen, en daar zijn wij ook druk mee bezig en ook naar op zoek.
Wij krijgen spontaan giften van mensen die de opbrengst van een verjaardag of reis aan onze mooie stichting schenken. Zo zijn
er vormelingen die een collecte houden, een campinghouder die in plaats van een cadeau liever iets doet voor een goed doel
en nog tal van andere donaties. Dit vinden wij natuurlijk super.
Maar wij zijn op zoek naar meer gestructureerde inkomsten uit fondsen en sponsoren.
Zo hebben wij een 3jarige overeenkomst met s.v. WVC die met acties en een meisjes voetbaltoernooi in 2017 ruim € 2.000,heeft opgehaald. Op 10 september is de Kick-Off geweest bij s.v. Kickers 69. De oudste junioren voetbalteams van jongens en
meisjes dragen 3 jaar lang de naam van Stichting Droomdag op hun shirt. Daarnaast zorgen zij met allerlei acties ook voor een
bijdrage aan onze stichting. De eerste aftrap leverde een bedrag van ruim € 3.000,- op. Schitterend gewoon!
Om voor nog meer structurele inkomsten te zorgen hebben wij sinds 1 september Anneke Deijs in dienst genomen voor 20 uur
per week die fondsen gaat werven maar ook instanties gaat aanschrijven en bezoeken. Een hele klus en uitdaging. Wij wensen
haar alle succes toe om ons doel te behalen om nog meer gezinnen een onvergetelijke dag te bezorgen.
Onmisbaar hierbij is de inzet van onze vrijwilligers, zowel op het secretariaat als voor de begeleiding van Droomdagen. Wij zijn
hun enorm dankbaar dat ze zoveel voor onze mooie stichting doen. Op 12 oktober hebben wij een oriëntatieavond gehad waar
wij een aantal mensen hebben mogen vertellen over onze mooie Stichting en hopelijk zijn ze enthousiast geworden om zich
aan te sluiten bij ons. Overigens zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want er zijn nog heel veel gezinnen die
een onvergetelijke, onbezorgde dag verdienen. Ons werk zit er nog lang niet op.

Blijf ons steunen, help ons bij onze activiteiten. Wij hebben de hulp van iedereen nodig om tot een mooi resultaat te komen.
Dank voor uw bijdrage en hulp van de afgelopen tijd. Zonder jullie bijdrage en inzet kunnen wij het niet.
Paul van der Hoorn
(Voorzitter)

St. Franciscusdag op het Fioretti College:
Vrijdagochtend 6 oktober 2017; 600 brugklassers staan rond 9.00 uur klaar voor de aftrap van de sponsoractie voor Stichting
Droomdag.
Iedere brugklasser van het Fioretti college Hillegom en Lisse laat zich al jaren lang sponsoren voor een goed doel op de St
Franciscusdag. Zo probeert het Fioretti de brugklassers mee te geven dat het belangrijk is dat je iets voor het goede doel
doet zoals Franciscus van Assisië al in 1181 deed.
Na het startschot gingen de kinderen naar hun eigen plek om de spellen te spelen waar ze stickers mee konden verdienen.
Ook waren er in Lisse bloedstollende zwemwedstrijden en diverse spelletjes in de grote zaal. In Hillegom moesten ze rondjes
rennen om de school, helaas in de regen maar hadden ze ook vele spellen in de gymzaal . Wat een geweldig gevoel om als
vrijwilligsters te zien dat de brugklassers zich allemaal zo fanatiek inzetten om maar zoveel mogelijk stickers te verdienen, die
ze later bij de ouders en andere bekenden kunnen verzilveren voor geld.
‘s Avonds op het Fioretti college in Hillegom was het jaarlijkse bruggersfeest zijn en werd het bedrag bekend gemaakt die de
kinderen bij elkaar gesport hadden.
Vol spanning rijden we met een groep vrijwilligers naar Hillegom waar de disco al in volle gang is. De directeur neemt het
woord op het podium om het bedrag bekend te maken. Zeven kinderen lopen het podium op met ieder een bord met een cijfer
erop. De spanning bereikt zijn hoogtepunt en uiteindelijk staat daar het ongelooflijke bedrag van € 12.785,- !!! Wat een
ongelooflijk mooi bedrag!! Als kers op de taart kregen we als verrassing ook nog een cheque van € 500,- van het
schoonmaakbedrijf Hectas die werkzaam is op de beide Fioretti’s. Wat een bijzondere mooi dag hebben wij als Stichting
Droomdag weer mogen meemaken en wat hebben we genoten van ieders inzet. Iedereen die deze dag weer onvergetelijk
heeft gemaakt, enorm bedankt!! Van het geld kunnen wij vele gezinnen een prachtige dag bezorgen.

Weer een Droomdag om nooit te vergeten!

Zaterdag 1 juli 2017 reden Maaike en Anja, vrijwilligsters van Stichting Droomdag, al vroeg richting Aalten om Yvonne,
Wouter en hun zoon Thom hun Individuele Super Droomdag te laten beleven. Bij de hartelijke ontvangst kreeg Thom
meteen zijn eerste cadeau, een ballonnosaurus, gemaakt door Wilfred. Even een snel bakkie en door naar de eerste
activiteit. Yvonne en Wouter kregen een heerlijke ontspannende massage bij Anita van Abeelen. Om het wachten voor
Thom wat minder saai te maken hadden wij een VR bril meegenomen, waarop Thom naar hartenlust filmpjes over haaien
en dino’s (zijn grote passies) kon kijken. Deze VR bril hebben wij gekregen van Ivo Vitalli van DunePebbler uit Katwijk,
waarvoor heel veel dank, ook namens Thom.

In de schitterende tuin hebben wij wat foto’s gemaakt van het gezin. Door naar Aalten voor een heerlijke lunch bij
Restaurant Stegers in Aalten. Thom is gek op chocolade ijs en hoewel zij dit zelf niet in het assortiment hebben, kreeg
Thom zijn ijscoupe. Bij het afrekenen bleek dat het restaurant ons en het gezin een warm hart toedraagt. Heel hartelijk
dank voor de warme ontvangst en heerlijke lunch. Tijdens de lunch kwam er zomaar een mooie sportauto het plein op
rijden en tot grote verbazing van het gezin, kwam er nog een mooie sportauto aanrijden. Even achter het stuur om een
leuke foto te maken en dan ook maar een stuk rijden in deze twee mooie sportauto’s die natuurlijk speciaal voor het gezin
zijn gekomen. Overigens geheel belangeloos…..!
Aan het eind van de rit werden Yvonne, Wouter en Thom afgezet bij de brandweer van Aalten. Daar kregen wij eerst iets
te drinken in de kantine van de kazerne, toen een rondleiding en tot slot kreeg Thom een echte brandweerjas aan en
gingen zij een stuk rijden. Zelfs even met sirene en onderweg mocht Thom ook nog even met een brandslang spuiten.
Hoe cool is dat! Heel veel dank aan de dame en heren van de brandweer in Aalten voor deze mooie kans.
Terug bij de kazerne nog even de wagen bijvullen en er kwam hele mooie, grote witte limousine aanrijden, waarin het
gezin plaats mocht nemen voor een rit in de omgeving van Aalten. Menig voorbijganger keek vreemd op.
Na ongeveer drie kwartier kwam het gezin weer aan in Aalten en reden zij naar Café Leuven, waar familie, vrienden en
vriendjes van Thom het gezin op stond te wachten. De rode loper werd uitgelegd en onder luid applaus stapte Yvonne,
Wouter en Thom uit. Menigeen hield het niet droog, bij dit super mooie moment.
In het café hebben wij met z’n allen de verjaardag van Thom gevierd. Dit was in februari niet mogelijk doordat Yvonne
toen in het ziekenhuis lag. Natuurlijk werd er gezongen, kreeg Thom veel cadeautjes en heeft hij getrakteerd. Dank zij
Paul en Wilco was dit allemaal mogelijk waarvoor dank!
Om 17.30 uur gooide de dames van snackkar de Timp de luifel open en kon iedereen eten wat hij wilde en op kon.
Ondertussen kregen de kinderen (en sommige volwassenen) een mooie glittertattoo van Josefa.
Om half zeven was het feest dan toch echt afgelopen en werden Yvonne, Wouter en Thom met alle cadeaus weer naar
huis gebracht. Het was echt een heel mooie dag.
De film en foto’s die de vrijwilligsters van Stichting Droomdag
de hele dag gemaakt hebben, krijgt het gezin nog.
Heel veel dank aan iedereen die deze dag mede
mogelijk heeft gemaakt.
Carine, GerJan, Mathijs, Robin, opa en oma.
Dank voor al jullie hulp!

Beklimming Mont Ventoux:

Als actieve vrijwilligers werden ook wij vanaf 2015 besmet met
het Stichting Mont Ventoux virus. Onze stichting, Stichting
Droomdag, werd uitverkoren om dat jaar één van de goede
doelen te zijn. Bij de kick-off kreeg Ilonka al een lichte kriebel
maar bedacht zich dat het niet haalbaar zou zijn. Het werd
bekend gemaakt bij onze vrijwilligers en Denver ging zich erin
verdiepen. Hij was al enige tijd vrijwilliger bij onze stichting
maar wat hem vooral enthousiast maakte was om eventueel
de Mont Ventoux te gaan beklimmen was ter nagedachtenis
aan zijn overleden vrouw Liezette. Ze hebben als gezin een
Super Droomdag beleefd omdat Liezette ernstig ziek was.
Bijzonder dat Denver daarna als vrijwilligers bij ons aan de
slag ging. Hij besloot om in 2015 de berg te gaan bedwingen.
In eerste instantie zou Ilonka meegaan als supporter maar
met de gedachte om daar zoooo dichtbij te zijn en niet te
kunnen fietsen besloot zij haar racefiets te laten checken of
die de beklimming aan zou kunnen. Groen licht en zo
geschiedde. De top gehaald en het was goed zo. In 2017
bedacht Denver dat hij dit avontuur opnieuw aan zou gaan en
zijn neef Robert haakte aan. Dinsdag 29 september
arriveerden zij in Frankrijk met zus van en mama Mandy en
vrijwilligster Ilonka. Donderdag de beklimming van de
wandelaars en hardlopers bezocht. Wij vertrokken van
Camping Trois Rivieres met noodweer en onweer in de verte.
Wij vreesden het ergste maar hoe dichter wij bij de Mont
Ventoux kwamen trok het open. Maar toen trof eenzelfde
zware bui de lopers en de organisatie werd genoodzaakt om
de top af te sluiten. Het was niet verantwoord om door te
gaan. Het risico was te groot. Bam! Zo’n beslissing wil je niet
nemen maar wat hebben wij een bewondering voor jullie.
Schakelen en samenwerken. Dat zijn dingen die we eigenlijk
al wisten maar nu met eigen ogen hebben kunnen
aanschouwen. Het opvangen van de lopers, het verkeer
regelen; auto’s erop en auto’s en bussen met lopers eraf,
afdalers en wielrenners in de gaten houden. Een enkeling die
toch door wilde lopen wijzen op het eigen risico en ze toch
proberen te overtuigen van het gevaar. Kortom het loopt en
het werkt. Ook de lopers de mogelijkheid geven om de andere
ochtend alsnog vanaf het laatste punt de resterende 6 km te
lopen tot de top. Het verzamelen op het plein in Sault en de
toespraak van Henk; vol met emotie en om je heen wordt
overal hetzelfde beleefd en gedacht. Iedereen staat daar voor
iemand of zichzelf maar heeft ook zijn eigen verhaal. De
beklimming van de fietsers ging prima. Jullie houden iedereen
in de gaten en zorgen dat de koppies goed blijven. Onze twee
mannen hebben elkaar in de laatste bocht gevonden en
vroegen vader/zwager Peter, broertje/neefje Rik en
vrijwilligster Ilonka om hen te helpen weer op de fiets te
komen en ze fietsend over de finish te helpen. Hoe bijzonder
en ontzettend waardevol. En bij de finish ook weer taferelen
gezien die een ieder een brok in de keel bezorgen en tranen
van opluchting, trots maar ook doordrenkt met gemis.
Stichting Mont Ventoux mag zich gezegend wanen met zo’n
organisatie van vele vrijwilligers. Voor de koek en zopie,
medische zorg, motorrijders, de vlotte babbel, de ontvangst
en het welkom voelen, de duidelijkheid, de zorg en de nazorg.
Een diepe buiging voor jullie allemaal en alle deelnemers die
al dit moois een gouden randje geven.
Lieve groet van Denver en Ilonka. Fans van Stichting Mont
Ventoux en vrijwilligers van Stichting Droomdag.

Gezin uit Zoetermeer beleefde Super
Droomdag
Dinsdag 19 september 2017 was een spannende dag
te worden voor mama Tessely, dochter Mariheëna en
oma Marusca. Op uitnodiging van Stichting Droomdag
gingen zij hun Super Droomdag beleven. Aanleiding
van deze dagen is de ziekte van één van de ouders in
het gezin.
In alle vroegte werden zij deze dag opgehaald door
twee vrijwilligers van de stichting. Zij waren al eerder
bij het gezin geweest om door een intakegesprek alle
nog niet vervulde dromen te achterhalen.
Op weg naar De Eemhof in Zeewolde waar Stichting
Opkikker de gastheer was. Een lakei heette hen
welkom en over de rode loper liep het gezin, door een
erehaag van vrijwilligers, naar binnen. Binnen was een
drankje en een gebakje naar keuze en na het
welkomstwoord gingen zij op pad. Allereerst was er
een fotoshoot bij de haven ter herinnering en een
snelle activiteit en een activiteit op grote hoogte.
Na het lunchbuffet was er een workshop graffiti en een
heerlijk ontspannen moment in de beautysalon. Als
extraatje mochten de dames mee in een sportauto.
Maar dat was zeker nog niet het einde van de dag,
want er was al een gezellig feest aan de gang met een
lasershow.
Na een afsluitend diner met spectaculair dessert was
het tijd om naar huis te gaan. Maar niet zonder een
afscheidscadeau van de vrijwilligers van Stichting
Droomdag. Waarmee Mariheëna nog vaak van deze
dag kan dromen. Er stond een erehaag van alle
vrijwilligers die hun dansend en springend een goede
reis naar huis wensten.
Een mooi afscheid en
de vrijwilligers komen
nog één keer bij het
gezin op bezoek om
foto's en een dvd te
brengen die zij van
de hele dag gemaakt
hebben.

- Wij een agenda hebben op onze website?
- Waar alle evenementen op komen te staan?
- Wij al 171 gezinnen een onvergetelijke dag hebben
bezorgd?
- Wij mobieltjes, toners, cartridges inzamelen?
- Wij iedereen weer hartelijk danken?
- Voor de sponsoring in welke vorm dan ook?
- Wij hopen dat iedereen dit nog lang wil blijven doen?
- Zonder hen Stichting Droomdag niet zou kunnen
voortbestaan?

Super Droomdag Drenthe
Op zondag 6 augustus 2017 vertrokken Melissa en Melanie
naar Roden, Drenthe voor een Individuele Super
Droomdag. Om half tien reden zij weg uit
Roelofarendsveen om vervolgens om kwart voor twaalf na
de vroege lunch bij het gezin te arriveren. Niet lang daarna
arriveerde er een heuse limousine, 9 mtr lang voorzien van
champagne. De Limousine bracht het gezin tegen
gereduceerd tarief naar Ballorig Groningen waar de
kinderen ook tegen gereduceerd tarief mochten komen
spelen, een cadeaubox en Ranja kregen aangeboden.
Heerlijk ravotten. Na twee uurtjes stond de limousine weer
voor de deur om ons naar de volgende activiteit te brengen.

Wilt u Stichting Droomdag steunen?
Onze stichting is geheel afhankelijk van particuliere steun.
De financiën verkrijgen wij door sponsoren, donateurs, door
acties die voor de stichting worden georganiseerd of
schenkingen in natura.
Stichting Droomdag heeft de ANBI status. Wilt u ons steunen?
Enkele voorbeelden:
 Wordt donateur of supporter van Stichting Droomdag;
 Sponsor individuele Droomdagen;
 Stel goederen en of diensten beschikbaar;
 Vergroot de naamsbekendheid door middel van media of
artikelen etc.;
 Stort een bijdrage op IBAN rek. nr. NL86 RABO 0135
7740 63 t.n.v. Stichting Droomdag.
Wilt u meer informatie dan willen wij dat graag geven.
Neem contact op via info@stichtingdroomdag.nl
of bel naar 085-4890674.

Moeder en dochter werden naar beautysalon Fennie Koops
gebracht, waar een heerlijke gezichtsbehandeling, makeup, nagellak werd aangeboden. Dochter Vera kwam als
een hele mooie prinses bij Fennie Koops vandaan. Echt
even een moeder dochter momentje.
Vader en zijn twee zoons hadden een ritje naar het
Hunzedal voor de boeg. Daar stond speciaal Koos Konijn
op de jongens te wachten. Koos konijn had een heleboel
Cadeautjes voor de jongens en ze gingen samen kleuren,
grappen maken, knuffelen. Koos Konijn had ook nog een
stoere activiteit bedacht. Hoe hoog durf jij op de klimwand.
Dat Tim heel hoog durfde was al gauw duidelijk, wat een
stoere vent ; maar ook Bas probeerde het klimmen uit.
Dat je normaal niet in de Koos Konijn golfkar mag rijden zal
ook duidelijk zijn maar vandaag waren we dat heel even
vergeten. Dat Koos Konijn van een ijsje houdt vonden we
ook erg fijn. Heerlijk, wie maakt dat nou mee....ijs eten met
Koos Konijn. Na een paar dikke knuffels en een persoonlijk
uitzwaaimoment gingen we weer richting Roden. Park
Hunzedal en Koos Konijn heel hartelijk dank voor deze
aangeboden middag, onvergetelijk!
Inmiddels kregen we trek, en werden we warm welkom
geheten in Restaurant Bella Sardegna te Roden. Geheel
belangeloos werd ons dit diner aangeboden. hoofdgerecht,
drankjes niets was hen teveel. Dat we wat krap in de tijd
zaten was ook voor hen geen probleem. Snel maar
vriendelijk de kaart op tafel, en speciaal zonder gluten en
paprika werd alles bereid zoals wij hen uitdrukkelijk hadden
gevraagd. Onze bewondering voor deze dienst. Veel
restaurants durven dit namelijk niet aan. Restaurant Bella
Sardegna heel hartelijk dank voor uw aanbod en
gastvrijheid.
De laatste activiteit was bijna niet te geloven en ook nog
niet eerder gebeurd bij Stichting Droomdag. Tegen een
gereduceerd tarief mocht het hele gezin met Dreamflights
een ballonvaart maken. Gewoon opstijgen vlakbij je eigen
huis, praten vanuit de luchtballon met je vriendje van
school waar je op dat moment overheen vaart. Wat een
beleving, wat een rust daar in de lucht....en wat een mooi
moment met elkaar. Dreamflights maakt zijn naam echt
waar, echt een droomvlucht met stichting droomdag. Dit
alles vastgelegd door fotograaf Stefan van der Spek, die
ook geheel belangeloos de mooiste kiekjes heeft gemaakt
om nooit meer te vergeten. Ook heel hartelijk dank
daarvoor.

Kick-Off Kickers 69 levert € 3.132
op voor Stichting Droomdag
Zondag 10 september 2017 was de traditionele seizoensopening bij S.V. Kickers ’69 met de Kick-Off. Die begint met een
ontbijt, gevolgd door activiteiten voor alle teams van de
vereniging. De oudste junioren teams bij de jongens en de
meisjes worden door Bloksma Keukens en Cross Bridge
gesponsord.
Op de shirts staat echter ook de naam van Stichting Droomdag.
De teams leveren als tegenprestatie acties om geld in te
zamelen voor de stichting Droomdag. Voorafgaand aan de KickOff en tijdens de dag hebben de teams verschillende acties
gehouden. De opbrengst van deze acties is vervolgens door de
beide sponsoren verdubbeld.
Aldus leverde deze dag een prachtig bedrag op. Na afloop van
de wedstrijd Kickers 69 1 – Donk 1 werd aan voorzitter Paul van
der Hoorn een cheque van € 3.132 overhandigd.

Gezin uit Waalre beleefde onvergetelijke Droomdag:
Op maandag 26 juni 2017 beloofde het een spannende dag te worden voor Joyce en haar dochters Lizzy, Alissa en Mackayla. Zij
gingen hun Individuele Super Droomdag beleven op uitnodiging van Stichting Droomdag. Ook oma Truus ging deze dag mee.
Aanleiding van deze dagen is het ziek zijn van één van de ouders in het gezin. In alle vroegte stonden twee vrijwilligsters van
Stichting Droomdag voor de deur. Belinda en Ilonka waren al eerder bij het gezin geweest om door een intakegesprek hun dromen
en wensen te achterhalen. Er stond een Droombus voor de deur; een mintgroene VW T1 bus. Eigenaar Joost van Chillbusje.nl was
deze dag onze chauffeur en het was tijd om in te stappen naar de volgende verrassing; het Dolfinarium. Onderweg daar naartoe
trokken zij veel bekijks in de prachtige bus en werd veel gezwaaid en getoeterd.
Na een kopje koffie, en een drankje was het tijd om naar het verblijf van de dolfijnen te gaan voor een foto mét een dolfijn. In het
Dolfinarium mochten zij heel dichtbij en werden de dolfijnen voorbereid op de komende show. Er waren voor het gezin VIP plekken
gereserveerd, op veilige afstand van het gespat.
Na een prachtige show nog een bezoek aan de walrussen gebracht.
Er stond een heerlijke lunch op ons te wachten en al het lekkers werd
door de medewerkers van het restaurant aan de tafel geserveerd.
Even tijd om rond te lopen en daarna op de tribune bij de zeeleeuwen
voor een grappige show. Het werd tijd om weer in de bus te stappen
en cadeautjes uit te pakken. Een Sneeuwwitje jurk voor Mackayla
en voor Lizzy en Alissa waren er verrassingen van Gamemeneer.
Dineren bij Het Wapen van Rosmalen; een zeer uitgebreid wokrestaurant waar het gezin met een versierde tafel werd ontvangen
en zij getrakteerd werden op een drankje van het huis. Heerlijk
gegeten. Er was echt teveel om te kiezen. Na het diner stond de
laatste verrassing al voor de deur. Een zwarte Hummerlimousine.
Alissa had deze wens geuit en was uitgekomen. Helaas moesten
zij wel afscheid nemen van Joost en zijn bus maar ze hebben genoten
van zijn aanwezigheid. De chauffeur van LimoRental bezorgde hen
een feestje in de Hummer en bracht hen weer veilig thuis in Waalre.
De vrijwilligsters van Stichting Droomdag namen innig afscheid van hen en vonden het geweldig om deze Droomdag met hun te
beleven. Zij hebben alles gefilmd en gefotografeerd en het resultaat wordt binnenkort naar Joyce, Truus en de kinderen gestuurd.
En de meiden; die zullen nog heel vaak van deze dag dromen met het Droomkussen.

Natuurlijk danken wij iedereen die het mogelijk maakt om onze prachtige Stichting Droomdag draaiende te houden,
in welke vorm dan ook!

Volgende nieuwsbrief verschijnt eind 2017 / begin 2018.

