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Woord vooraf…

Er is weer veel gebeurd de afgelopen maanden en ik kijk graag terug op een aantal mooie momenten die ik heb ervaren binnen onze Stichting
Droomdag.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 4 prachtige dagen waarbij we met 10 gezinnen tegelijk een Droomdag beleefd hebben.
Een schitterende ervaring, waarin we ook duidelijk konden zien dat de gezinnen echt genoten en eigenlijk ook op een bijzondere manier kennis
maakte met “lot” genoten.
Veel emoties zag ik op deze dagen en ook goede gesprekken, zowel met de gezinnen en onze vrijwilligers, als de gezinnen onderling.
Door een wijziging in de opzet van onze organisatie is Anneke Deijs, sinds 1 april van dit jaar, directeur geworden van onze stichting. De dagelijkse
leiding is geheel voor haar rekening en het bestuur kijkt toe op afstand.
In 2018 zijn 2 nieuwe bestuursleden gestart; via deze weg een warm welkom aan Moniek Hop en Nadia Thijse.
Voor 2019 staan er 120 Droomdagen voor gezinnen op het programma, een mooie ambitie! Ik kijk er naar uit om ook daar met elkaar een succes
van te maken.
Afscheid als voorzitter
Bijna 4 jaar geleden ben ik voorzitter geworden van deze mooie stichting. Op dat moment waren we blij dat we 30 gezinnen per jaar een
onvergetelijke dag konden geven. Met de gedachten aan Mary wilden we haar visie gaan volgen door landelijk uit te breiden. Met mijn collega
bestuursleden en alle vrijwilligers zijn wij er in geslaagd deze weg in te slaan.
Wij hebben op dit moment een gedegen bestuur en een fantastische directeur, waar ik alle vertrouwen in heb. Zij zullen samen zeker de
ingeslagen weg voortzetten en daarom heb ik besloten om per 1 januari 2019 te stoppen als voorzitter van Stichting Droomdag. Ik kan met een
gerust hart mijn taken overdragen aan het nieuwe bestuur en de directie. Ik blijf zeker vrijwilliger bij Stichting Droomdag, want als je zo’n
Droomdag mee mag maken, lopen de koude rillingen over je lijf en wil je alleen maar meer gezinnen een mooie dag geven. Daar krijg ik dan weer
positieve energie van. Dan wordt het weer eens duidelijk waar we dit voor doen.
Vanaf 1 januari 2019 is Moniek Hop de nieuwe voorzitter van Stichting Droomdag en ik heb er het volste vertrouwen in dat onze Stichting
Droomdag een fantastische toekomst heeft.
Ik wil jullie bedanken voor jullie steun in de afgelopen jaren en hoop dat jullie steun in de komende jaren onverminderd blijft.
Paul van der Hoorn

Droomdag 8 december

Groei aantal Droomdagen

Op 8 december jl. hebben we in warme samenwerking met Stichting Opkikker aan 10 gezinnen een fantastische
Droomdag gegeven en samen met hen herinneringen voor het leven gemaakt. En dat het is gelukt, is te zien op
bijgevoegde foto’s. Hoe mooi is het om te zien dat er onderling tussen de gezinnen waardevol contact ontstaat
en telefoonnummers worden uitgewisseld. Een mooi neveneffect van onze Droomdagen voor meerdere
gezinnen tegelijk: lotgenotencontact.
Omdat dit zo succesvol is gebleken, hebben we voor 2019 de ambitie 10 keer een dag te verzorgen voor 10 of
20 Droomdaggezinnen tegelijk, in het totaal voor 120 gezinnen. Mede dankzij uw hulp zijn de eerste 60 daarvan
al definitief ingepland.

2017 – 38 Droomdagen
2018 – 75 Droomdagen
Droom 2019 – 120 Droomdagen

Achter de schermen hebben we tijdens deze Droomdag voor Stichting Roparun een rondleiding verzorgd. Een
mooie gelegenheid om deze geweldige sponsor te kunnen laten ervaren wat zij met hun gift voor Stichting
Droomdag en deze gezinnen mogelijk maken!

Roparun – Doorkomst comité Oud-Beijerland – Stichting Droomdag
Langs de route van de Roparun worden allerlei leuke en gezellige doorkomsten georganiseerd. Deze doorkomsten zijn enorm belangrijk voor Roparun, vooral
voor de teams. De sfeer, de gezelligheid, het gevoel, eigenlijk de totale beleving geeft de teams een welkom steuntje in de rug, zij putten daar kracht uit om vol
te houden en weer door te gaan.
De organisatie van al deze feestelijkheden is in handen van lokale vrijwilligerscomités. Om de doorkomsten te bedanken stemmen de deelnemers en een jury
per route op de leukste doorkomst voor de prijs ‘Roparunstad van het jaar’. Er zijn 3 geldprijzen te winnen, te besteden aan een lokaal goed doel dat de
doelstelling van Roparun nastreeft.
Wat een enorme verrassing dat wij op 17 december de gewonnen prijs van € 12.500 euro van Doorkomst comité Oud-Beijerland volledig hebben mogen
ontvangen! Dit fantastische bedrag zullen wij besteden aan Droomdagen voor gezinnen uit de Hoeksche Waard. Inmiddels heeft het eerste gezin zich
aangemeld. Een mooi succes! Doorkomst comité Oud-Beijerland, hartelijk bedankt voor deze steun!
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’ is de prachtige missie van Stichting Roparun. Het
mooie werk van Stichting Droomdag is in alle opzichten een uitvoering van deze missie. Wat zijn wij dankbaar voor de relatie die wij in 2018 met Stichting
Roparun hebben opgebouwd.

IPSO

Wilt u Stichting Droomdag steunen?

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er een warme
samenwerking met IPSO ontstaan. Binnen IPSO werken inloophuizen
samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg
voor mensen met kanker en hun naasten. Er zijn meer dan 70
inloophuizen aan IPSO verbonden. Op uitnodiging heeft Anneke Deijs op 8
november een presentatie over Stichting Droomdag verzorgd voor de
coördinatoren uit deze inloophuizen. Er werd enthousiast gereageerd.
Doel van deze samenwerking is gezinnen te bereiken die een Droomdag
verdienen. Ook inloophuizen zijn afhankelijk van giften en de warme inzet
van vrijwilligers. Een mooie manier om als stichtingen de krachten te
bundelen en zo vanuit deze samenwerking landelijk de gezinnen te
bereiken.
Inmiddels hebben al vele gezinnen, aangemeld door een inloophuis, een
Droomdag gekregen. Een succesvolle samenwerking!

Onze stichting ontvangt geen subsidies en is dus afhankelijk van
particuliere steun. Gelukkig ontvangen we veel steun op verschillende
manieren. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor. Stichting Droomdag
heeft de ANBI status. Wist u dat donaties en giften belastingvoordeel
op kunnen leveren? U kunt donaties geheel of gedeeltelijk in mindering
brengen op het belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u bij de
belastingdienst.
Een bijdrage kunt u storten op IBAN rek.nr. NL86 RABO 0135 7740 63
t.n.v. Stichting Droomdag.
Hartelijk dank voor uw steun!

Rubriek: actie in het zonnetje

Vrijwilligers gezocht!
Ik begeleid al jarenlang Droomdagen en dat maakt dat ik mij
blij voel. De waardering geeft zo’n boost...dat is niet uit te
leggen! (Ilonka Wielders, vrijwilliger Stichting Droomdag)

Zonder de warme inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers, zou
stichting Droomdag niet kunnen bestaan. Om onze ambities waar te
kunnen maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Er zijn verschillende
mogelijkheden. Denk hierbij o.a. aan:
* het begeleiden van Droomdagen (minimale inzet van 3 zaterdagen
per jaar)
* vrijwilliger binnen de PR en/ of de communicatie (ca. 4 uur per
week)
* coördinator vrijwilligers (ca. 4 – 6 uur per week)

Op 30 en 31 augustus 2018 heeft de beklimming van de Mont Ventoux
plaatsgevonden.
Ook namens Stichting Droomdag deed er een team aan deze beklimming
mee. Onder perfecte weersomstandigheden gingen Paul van der Hoorn (per
fiets), Thijs Kooloos, Gerdien Jansen en Anneke Deijs (lopend) deze uitdaging
aan, om zo geld bij elkaar te krijgen voor Stichting Droomdag.
Een intense ervaring om nooit te vergeten. Een cheque ter waarde van €
4525,- euro was het geweldige resultaat! Mocht u ook toe zijn aan het
neerzetten van een sportieve prestatie voor het goede doel? Ook in 2019 is
Stichting Droomdag partner van Stichting Mont Ventoux. De beklimming
staat gepland op 5 en 6 september 2019, inschrijven kan vanaf 1 januari
aanstaande.

Wat wij bieden:
-

Een leuke en leerzame vrijwilligerstaak in een boeiende organisatie
Waardering, gezellgheid en begeleiding
Onkosten- en reiskostenvergoeding

Wanneer je graag meer informatie wilt, neem dan contact op met
Anneke Deijs via anneke@stichtingdroomdag.nl

Wij wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2019!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook.
Met elkaar maken we het mogelijk om aan steeds meer gezinnen een Droomdag te kunnen geven!
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