Veenderveld 98 - 2371 TX - Roelofarendsveen - info@stichtingdroomdag.nl - 085 – 4890674

Nieuwsbrief maart 2017

Woord vooraf...
Het jaar 2017 is alweer een paar maanden oud en voor Stichting Droomdag alweer een aantal Super Droomdagen ‘rijker’.
Wij vinden dat onze grootste opdracht is om zoveel mogelijk gezinnen, waarvan een van de ouders ernstig ziek is en waarvan
het jongste kind jonger dan 16 jaar is, een onvergetelijke Super Droomdag, te bieden.
Wij weten dat er nog heel veel gezinnen in Nederland zijn die dit nodig hebben en verdienen. Op dit moment hebben wij dit al
kunnen realiseren voor 140 gezinnen en daar zijn wij trots op maar nog niet tevreden. Dit moeten er meer worden.
Dat deze gezinnen er zijn is bekend maar er moeten ook financiële middelen zijn om het allemaal te organiseren en realiseren.
En dat kan alleen maar door sponsoren, giften, collecties en acties te zoeken en regelen.
Tot nu toe zijn al deze dagen en activiteiten alleen maar met eigen vrijwilligers ingevuld en geregeld. Een hele klus. Altijd
proberen dromen van gezinnen te realiseren maar wel zoeken naar een zo’n goedkoop mogelijke oplossing. Dus gaan wij
bedrijven, stichtingen, fondsen of andere bronnen benaderen en maken wij gebruik van onze kennissenkring. Ons netwerk is
super belangrijk en gaan wij verder uitbreiden.
Daarom hebben wij de afgelopen maanden een nieuw beleidsplan opgezet voor de komende jaren. De opzet van ons
beleidsplan is door te gaan in de geest van onze oprichtster Mary van Dueren-van der Meer. Ons doel is om nog meer gezinnen
een onvergetelijke dag aan te bieden maar ook om nog meer bekendheid te krijgen en dus ook meer financiële ondersteuning te
vinden.
Voorbeelden hiervan zijn de Taxusalert, stichting Jan van der Pouw Kraan, Ladies Bingo in de Vergulde Vos, een deel van de
opbrengst de Stichting Mont Ventoux. Zeker de donatie van de Stichting Mont Ventoux van 2016 was voor Stichting Droomdag
een gigantische stimulans om door te gaan. Wij kregen een bedrag van € 20.000,- toegewezen, ongekend, en een enorme
waardering voor ons werk.
Daar zetten wij ons, met elkaar, voor in. Zonder alle hulp die wij nu al krijgen zouden wij het niet kunnen organiseren en
realiseren. Maar er is nog veel meer nodig. Als u in uw omgeving iemand weet die iets voor de Stichting Droomdag kan en wil
betekenen laat het ons dan weten. Wij zijn nog lang niet klaar met ons werk.
Blijf ons steunen. Kijk kritisch naar onze activiteiten en corrigeer ons als het beter kan. Want met elkaar kunnen wij dit doen.
Zonder uw hulp en steun kunnen wij niets.
Dank daarvoor!!
Paul van der Hoorn
(voorzitter)

Droomdag creatief/verwenevenement

Creatief / Verwen evenement 2017
Zondag 26 maart 2017 gaan wij voor de derde keer het Creatief / Verwen evenement beleven in Sportcomplex De Tweesprong,
Lucas van Leydenlaan 2 te Roelofarendsveen. De sporthal is geheel beschikbaar gesteld en vele sponsors helpen ons deze dag om
geld te genereren waarmee wij nog meer gezinnen een mooie ontspannen dag kunnen aanbieden. Alle sponsors worden binnenkort
vermeld op onze Facebookpagina en website!
Schoonheidsspecialiste, visagist, kapsters, pedicures en masseurs voor een heerlijke massage zijn aanwezig. Creativiteit zoals
armbandjes of sleutelhangers maken, handletter workshop, vogelhuisjes beplakken, bonbons maken en leuke wasco schilderijtjes en
misschien nog wel meer. Voor de kinderen ook nog een springkussen, een ballonnenclown, glittertattoos en een grabbelton.
Doe het hoogste bod op een schilderij of mooi beeld, koop een envelop met daarin hopelijk een leuke prijs en ding mee naar de
hoofdprijs, een weekend weg op een mooi park. Natuurlijk is onze Droomdag kraam er ook en kunt u kleurige tulpen kopen.
Ook zijn er diverse roofvogels aanwezig waarmee je op de foto kan.
Dit alles tegen leuke bedragen die ten goede komen aan onze stichting en dus aan de gezinnen!
Zien wij u ook op zondag 26 maart tussen 12.00 en 16.00 uur in de Tweesprong?

Stralende Super Droomdag voor een familie uit Willemsoord

Terwijl ik op mijn fiets naar de Noordhoek rij komt de zon tevoorschijn voor een nieuwe dag. Goedemorgen zon, jou
kunnen we vandaag goed gebruiken op deze Super Droomdag.
Het is zaterdag 11 maart en de dag start iets anders dan normaal. Vandaag halen we een familie uit Willemsoord niet zelf
op, maar ze komen met de taxi naar de Eemhof. Tenminste, dat denken ze. In plaats van een taxi staat er namelijk vroeg
in de morgen een Limousine voor de deur van Limonodig.nl. Wat een verrassing!
Vanuit de kop van Overijssel wordt het gezin in alle luxe naar Center Parcs de Eemhof gebracht waar wij ze opwachten
om de rode loper te gaan betreden. De kinderen zijn nog wat verlegen maar met een luid applaus worden ze welkom
geheten op de Super Droomdag.
We genieten van een bakje koffie, limonade en een gebakje als de kinderen de ballonnen-mevrouw zien. Ze gaan naar
haar toe en al snel zien we drie blijde gezichtjes met een hondje, een poes en een Minion lopen.
Na een hartelijk welkom van Stichting Opkikker gaat het programma van start. De kinderen mogen de opleiding tot
brandweerman en brandweervrouw gaan doen. Ze klimmen met de ladder de boom in om dieren te redden. Ze redden
een brandweerman die onder een boomstam klem komt te zitten en rukken uit in de brandweerwagen om een brandje te
blussen. Onze drie helden zijn met vlag en wimpel geslaagd!
Na de brandweer gaan we een bezoekje brengen aan het koninklijk paleis. Daar worden vader, moeder en de drie kids
omgetoverd tot echte ridders en prinsessen. De lakei verzorgt ze goed, ze krijgen lekkere snoepjes en kinderchampagne.
Dan stappen ze met zijn allen in de koets voor een koninklijk ritje door het park.
De koets brengt de familie naar de sportauto’s. Ze mogen een auto uitkiezen waar ze graag een keertje in mee willen
rijden. Vol spanning vertrekken ze voor een waanzinnige rit vol snelheid en adrenaline. Al vond de jongste het heel
ontspannen, ze was lekker in slaap gevallen …….
Na een heerlijke lunch staat er alweer een super coole activiteit op het programma. Vliegen in een helikopter!

Het gezin had nog nooit gevlogen, dus dat was een heel bijzondere verrassing.
Natuurlijk is het ook wel een beetje spannend, maar allemaal stappen ze met veel zin in.
Ze genieten met volle teugen. Moeder was wel wat misselijk geworden, maar had dit voor geen goud willen missen!

Dan is het tijd voor wat rustmomentjes in het programma. We knuffelen met de dieren en de kinderen spelen nog wat met
Lego en op een computerspel voordat het tijd is om naar het afscheidsfeestje te gaan.
We genieten van een drankje tijdens de lasershow en smikkelen van het diner. En dan moeten we helaas afscheid gaan
nemen van de familie. Het taxibusje van Troost en de Boer, dat gesponsord is door het bedrijf staat op ze te wachten. We
nemen afscheid van het zeer dankbare gezin en beloven ze dat we nog een keertje langs komen om de foto’s en de video
te brengen.
We zwaaien de familie onder luid gejuich en vrolijke muziek met alle vrijwilligers van deze dag uit. De zon gaat net op dit
moment weer onder en zo komt er een einde aan deze stralende dag. We hebben genoten!!

Bianca en Sabine

Mont Ventoux

Het is inmiddels 4 jaar na het overlijden van mijn vrouw,
schoonvader en goede vriend. Zij hebben helaas ook de
strijd tegen kanker verloren. Van Stichting Droomdag
hebben wij een droomdag aangeboden gekregen, helaas is
mijn vrouw een maand na deze geweldige Droomdag
overleden. Wij als gezin maar zeker mijn vrouw hebben van
deze dag genoten en ik kijk er nog steeds met een fijn
gevoel op terug. Dus uit ervaring kan ik zeggen dat zo’n
super verwendag je zeker even alle ellende doet vergeten
en het ondanks de situatie een zorgeloze dag is. Mede
doordat ik mijn vrouw zo gelukkig heb gezien op deze dag,
heb ik besloten om mij in te zetten als vrijwilliger en zo bij te
dragen om andere gezinnen ook een dag te geven die zij
nooit zullen vergeten en ook verdienen door de situatie
waarin zij zitten. 2 Jaar geleden hoorde ik van de stichting
Mont Ventoux die zich bezig houdt met het organiseren van
een beklimming van de Mont Ventoux te voet of per fiets.
De deelnemers kunnen gesponsord worden en de
opbrengst gaat naar het KWF en een gedeelte naar een
doel die de deelnemer zelf mag kiezen. Eén een van deze
doelen is Stichting Droomdag. In 2010 ben ik nog met mijn
gezin tijdens onze vakantie in Frankrijk boven op de Mont
Ventoux geweest (met de auto ), dit was toen al
indrukwekkend. Met dit verhaal in gedachten heb ik
besloten mij samen met medevrijwilligster Ilonka Wielders
in 2015 in te schrijven en deze berg op te fietsen. Dit was
een unieke ervaring, en het bereiken van de top was zeer
indrukwekkend. De afgelopen 4 jaar als vrijwilliger bij
Stichting Droomdag, heb ik meerdere mooie gezinnen
mogen begeleiden tijdens een droomdag. Helaas hebben
meerdere ouders van deze gezinnen de strijd ook verloren,
maar hebben zij wel een mooie herinnering aan deze
speciale dag. Met in gedachte alle strijdende en helaas ook
overleden ouders, heb ik besloten om dit jaar ook weer de
uitdaging aan te gaan, dit keer samen met mijn neef Robert
Dijkhuizen.
Mijn motto is:
“Ik zal overwinnen voor hen die dit helaas niet is gelukt”
Als je onderstaande link aanklikt kun je mijn site zien als
deelnemer. Ik zou het leuk vinden als je tijd maakt om deze
site te bezoeken. Je kunt er meer over mij lezen en ik zal
ook regelmatig een stukje schrijven over mijn
voorbereidingen. Ook kun je via de site doneren!!

Busjes – Help – Vervoer – Help – Busjes

Om onze Super Droomdagen compleet verzorgd te
houden, zijn wij dringend op zoek naar vervoer. Vooral
op doordeweekse dagen valt het niet mee om het
vervoer rond te krijgen.
Laatst hebben wij voor een Individuele Super
Droomdag een busje gehuurd. Natuurlijk is dat een
mogelijkheid, maar ondanks de korting loopt het
huurbedrag aardig op. Sinds kort hebben wij er een
mogelijkheid bij, maar ook alleen in het weekend of de
vakanties. Deze mogelijkheid wordt ons geboden door
“de Korte Vlietschool” uit Leiden.
Andere busjes waar wij gebruik van mogen maken zijn
van: Kindkracht (alleen in het weekend), Van Lent
(alleen in het weekend) en Mooren (indien niet
verhuurd). Mogelijk biedt Vink ons ook het gebruik van
een busje aan (alleen in het weekend).
Daarom onze vraag: Ken jij iemand met een
personenbusje, laat het ons weten!! Het hoeft zeker
niet geheel gratis. De brandstofkosten worden sowieso
vergoed. Je kunt ons telefonisch bereiken op nummer
085-4890674 of via mail: info@stichtingdroomdag.nl
De Droomdagcommissie

Inzameling
mobieltjes, cartridges & toners !!!
Mocht u nog in het bezit zijn van mobiele telefoons,
cartridges of toners, wilt u dan aan Stichting Droomdag
denken?

http://www.grootverzettegenkanker.nl/denverhuijsing

Zijn er kantoren waar ze opgehaald moeten worden in
grote getalen dan kunnen we ze ophalen of zorgen dat
er dozen afgeleverd worden om ze te verzamelen. Voor
verdere informatie kun je contact opnemen met onze
stichting via pr@stichtingdroomdag.nl.
Denver Huijsing

Back to Basic
obstacle run 2017
Schrijf je nu in voor de obstacle run, zet hem in je agenda,
bereid je voor en kijk ernaar uit:
Zaterdag 26 augustus 2017
Voor de derde keer op rij organiseert Back to Basic hét
sportieve evenement vol obstakels in Roelofarendsveen.
De eerste starters van de run zullen beginnen om 12:00
uur. Om grote drukte te voorkomen zullen we in shifts
starten. Je wordt per e-mail op de hoogte gesteld van jouw
starttijd.Voorafgaand aan de run zullen we beginnen met
een kidsrun. Deze zal starten om 11:00.
Het aftellen is begonnen.
Vorige jaren was het een feest en ook dit jaar beloven wij
extra uitdagende obstakels en een goede sfeer. Zorg zelf
voor een dreamteam en train tot je alles aan kunt.
Een tipje van de sluier? Trek niet je nieuwste kleren aan, ze
kunnen vies worden. Schrijf je nu in!
Dit jaar is het goede doel Stichting Droomdag verbonden
aan de Back to Basic obstacle run. Het doel van Stichting
Droomdag is het verzorgen van een onvergetelijke,
onbezorgde (te) gekke dag voor gezinnen waarvan een
ouder kankerpatiënt/ levensbedreigend/ernstig ziek is. De
dromen van het gezin staan hierbij centraal, waarbij er
rekening wordt gehouden met de fysieke mogelijkheden
van de gezinsleden.
Door middel van deelname aan de Back to Basic obstacle
run draag je bij aan dit mooie initiatief. Van elke inschrijving
gaat er 1 euro naar Stichting droomdag!
Wat een geweldig initiatief van Back to Basic. Succes met
trainen voor de deelnemers !

- Wij een agenda hebben op onze website?
- Waar alle evenementen op komen te staan?
- Het Creatief verwenevenement van 26 maart er ook op staat?
- Wij al 140 gezinnen een onvergetelijke dag hebben bezorgd?
- Wij op 11 maart weer 3 gezinnen blij hebben gemaakt?
- Wij mobieltjes, toners, cartridges inzamelen?
- Dit terug te lezen is in de nieuwsbrief hoe je dat kunt doen?
- 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?

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

Mijn eerste dag als vrijwilliger van Stichting Droomdag
Zaterdag 11 maart 2017, de wekker gaat op tijd omdat we ons voor 8.30 uur moeten melden bij de Eemhof in Zeewolde waar een
Opkikkerdag voor 50 gezinnen wordt georganiseerd. Ik rij met nog 3 vrijwilligers van Droomdag naar de locatie en we komen daar
mooi op tijd aan.
Ingrid en ik gaan vandaag een familie begeleiden, een vader met 2 dochters uit Veldhoven. De vader heeft al 10 jaar reuma en kan
slecht lopen dus dat wordt veel duwen achter de rolstoel. Het programma voor deze dag is in de ochtend met snelle auto’s rijden,
een fotoshoot en een ontmoeting met roofvogels. Na de lunch gaan de dames lekker zwemmen in het tropisch zwembad en vader
gaat wat rusten.
Daarna is er nog een rit in een limousine onder escorte van politieagenten op motoren die alle kruisingen voor ons vrij houden, wat
een belevenis is dit. We gaan naar het restaurant om wat te drinken en daar krijgen we een muziek optreden en een lasershow.
Aansluitend nog een heerlijk diner. We brengen de familie naar de taxi en deze rijdt door een erehaag van vrijwilligers wat voor ons
een kippenvelmoment is. We stappen weer in de auto en gaan richting huis. Eenmaal thuis leg ik mijn benen lekker te rusten en ga
de dag evalueren. Wat geweldig dat er met de inzet van veel vrijwilligers zo’n dag wordt georganiseerd voor de mensen die er dan
eens even uit kunnen zijn. De meeste indruk op mij maakte toch wel de blije gezichten van de familie die intens genoot van de
onderdelen die we tijdens het intake gesprek met hen hebben uitgezocht.
Jan Akerboom

