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Zomerupdate

In deze zomerupdate informeren wij u graag over twee mooie evenementen die binnenkort plaats gaan vinden, namelijk de beklimming van de
Mont Ventoux en het eerste Stichting Droomdag Charity Dinner. Ook staan wij graag stil bij onze prettige samenwerking met de Roparun en het
uitbreiden van relaties met diverse inloophuizen. Wij wensen u veel leesplezier en een hele fijne, zonnige vakantie!

Mont Ventoux
Op 30 en 31 augustus wordt, in groot verzet tegen kanker, de Mont
Ventoux beklommen. Het is mogelijk deze berg (hard)lopend of
fietsend te beklimmen. Een mooie en bijzondere uitdaging! Team
Droomdag, bestaande uit 3 lopers en 1 fietser, zullen naar Frankrijk
afreizen om deze prestatie neer te gaan zetten. Een deel van de
opbrengst gaat naar het KWF voor diverse vooruitstrevende
onderzoeken in de ontwikkeling van kankerbestrijding. Het andere
deel van de opbrengst dat Team Droomdag bij elkaar weet te lopen
en te fietsen, gaat naar Stichting Droomdag en zal volledig ten
goede komen aan de organisatie van onze Droomdagen voor
gezinnen. Het helpt ons aan meer en meer gezinnen een
onbezorgde Droomdag aan te kunnen bieden en met hen
herinneringen voor het leven te creëren. Wilt u het team van
Stichting Droomdag steunen? Dat kan via de volgende link:
https://grootverzettegenkanker.nl/teamdroomdag
Uw steun wordt enorm gewaardeerd!

Charity Dinner
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een fantastische
avond: het eerste Charity Dinner door én voor Stichting Droomdag!
Bijgevoegd treft u de uitnodiging hiervoor aan. We zouden het heel
erg op prijs stellen wanneer u deze avond onze gast wilt zijn en zien
uit naar uw komst.

Roparun
Graag willen we in deze zomereditie één van onze sponsoren in het
zonnetje zetten. Deze keer is dat DE ROPARUN!
De Roparun stelt ons dit jaar in staat om aan ruim 40 gezinnen een
Droomdag te kunnen geven. Een geweldige steun in onze rug. Ook
via deze weg willen we Roparun daar hartelijk voor bedanken.
Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen toegevoegd
kunnen worden aan het leven is de prachtige doelstelling van
Roparun. Een doelstelling die voor 100% aansluit op waar wij binnen
Stichting Droomdag voor staan.

We zijn ontzettend dankbaar voor de samenwerking die is ontstaan!

Relaties met Inloophuizen

Wilt u Stichting Droomdag steunen?

We zijn er heel dankbaar voor dat we de afgelopen maanden onze
relaties onder de inloophuizen die Nederland rijk is, hebben mogen
uitbreiden. Inloophuizen richten zich op alle niet-medische aspecten van
kanker en stellen de kwaliteit van leven centraal. Bijzondere aandacht
gaat uit naar de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen die
met kanker zijn geconfronteerd. Inloophuizen hebben zodoende
voortdurend te maken met onze doelgroep. En ook inloophuizen worden
voor het overgrote deel gerund door vrijwilligers én zijn afhankelijk van
sponsoren en donateurs. Reden genoeg om de handen in elkaar te slaan
en SAMEN te werken in het ondersteunen van deze gezinnen. Inmiddels
worden er veel gezinnen door de inloophuizen aan ons verwezen voor
een Droomdag. We werken op dit moment al samen met het Toon
Hermanshuis in Amersfoort, Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden,
Inloophuis Debora in Delft, Inloophuis Scarabee uit Leiden en Inloophuis
Adamas in Nieuw-Vennep en hopen dat er in de (nabije) toekomst nog
vele mogen volgen.

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?

IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) is het overkoepelend orgaan
van alle inloophuizen in Nederland. Vanuit de fijne relatie die we met
deze organisatie hebben, zijn we momenteel bezig gefaseerd door te
groeien in het aantal inloophuizen waarvandaan de gezinnen aan ons
verwezen worden. Een mooie ontwikkeling om zo, vanuit deze
samenwerking, aan meer en meer gezinnen een Droomdag aan te kunnen
bieden.

Enkele voorbeelden:
• Word donateur of supporter van Stichting Droomdag;
• Sponsor 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.

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!

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail naar info@stichtingdroomdag.nl

