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Nieuwsbrief september 2016

Woord vooraf...
September 2016
We zijn alweer over de helft van het jaar 2016 en wij hebben met de Stichting Droomdag niet stilgezeten.
Het allerbelangrijkste is het organiseren van Super Droomdagen. Tot en met eind augustus 2016 hebben wij 122 gezinnen een
onvergetelijke, onbezorgde, te gekke dag kunnen aanbieden. En dat allemaal door sponsoren, giften, collectes en acties.
Van deze 122 georganiseerde dagen zijn er 13 individuele dagen door onze eigen vrijwilligers ingevuld en geregeld. Een hele
klus. Altijd proberen dromen van gezinnen te realiseren, maar wel zoeken naar een zo goedkoop mogelijke oplossing. Dan
klop je aan bij bedrijven, of benader je binnen je kennissenkring iemand die iets voor je kan betekenen, of er is zomaar iemand
die zijn diensten aanbiedt. Met andere woorden, wij zijn afhankelijk van ons netwerk.
Wij proberen de bekendheid van onze stichting uit te breiden, maar moeten daar nog grote stappen in maken.
Vorig jaar heeft de gemeente Kaag en Braassem voor het eerst meegedaan met het inzamelen van taxussnoeisel. Voor elke
kuub taxussnoeisel dat werd ingezameld, doet stichting Vergroot de Hoop ook een donatie aan een kanker gerelateerd goed
doel. Met de inzameling boeken we dus dubbel succes voor bestrijding van de ziekte. Een deel van de opbrengst van de
Taxusalert is voor Stichting Droomdag.
U ziet dat wij ook op nieuwe fronten actief zijn en willen daar mee doorgaan. Wij weten dat er heel veel jonge gezinnen zijn die
te maken hebben met een ouder die ernstig ziek is. Dan moeten we niet denken in honderdtallen maar in tienduizenden
gezinnen in Nederland. Voor die gezinnen willen wij een onvergetelijke, onbezorgde, te gekke dag organiseren.
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 weten. Wij zijn nog
lang niet klaar met ons werk.
In oktober 2016 bestaat de Stichting Droomdag 5 jaar. Helaas is Mary van Dueren-van der Meer, de initiatiefnemer van
Stichting Droomdag, vorig jaar augustus overleden. Maar in haar geest gaan wij verder met Stichting Droomdag. Zonder de
hulp van sponsoren, vrijwilligers en ons netwerk kunnen wij niets. Blijf ons steunen.
Paul van der Hoorn
(voorzitter)

Donatieboxen
Wilt u iets voor Stichting Droomdag betekenen?
Binnenkort is er de mogelijkheid om aan uw bedrijf een donatiebox te leveren waar uzelf, werknemers en relaties een
welgemeende gift kunnen doen. Wij weten de opbrengst op de juiste manier te besteden en u krijgt te allen tijde een bericht van
ons.
Als de donatiebox vol is, kunt u het bedrag op de rekening van onze stichting storten.
Wij komen de donatiebox graag bij u brengen, mits het in een straal van 20 km van Roelofarendsveen ligt. Anders sturen wij
deze graag naar u op, uiteraard met begeleidende informatie.
Wij horen graag van u of er vanuit uw bedrijf interesse is.
Voor aanmelding of vragen kunt u terecht op het volgende e-mailadres: pr@stichtingdroomdag.nl

Individuele Super Droomdag voor Johan, Irene, Bart, Mark en Luuk
20 augustus:
Helaas de Individuele Super Droomdag van een gezin kan ivm ziekenhuisopname van vader Johan niet
doorgaan. Alles afgezegd maar iedereen wie we belde om af te zeggen gaf aan dat we welkom zijn als Johan
weer een beetje opgeknapt is om alsnog de Individuele Super Droomdag te kunnen realiseren. Wat een lieve
mensen allemaal.
Om deze dag toch niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, hadden we in het LUMC , waar Johan in isolatie
ligt, kunnen regelen dat hij even een kwartiertje van zijn kamer af mocht om hem een hart onder de riem te steken.
Feyenoord had voor Mark, Luuk en Johan 3 shirts laten signeren door alle spelers en van Ajax hadden we voor
Irene en Bart, die Ajax fans zijn, een gesigneerde pet en 2 vrijkaartjes gekregen.
Onder een zingend You'll never walk alone kwamen we de afdeling op waar Johan ons tegemoet kwam lopen.
Wat een verrassing was dit voor hem. Na een kwartiertje moesten we afscheid nemen en konden we toch met een
goed gevoel een klein stukje van de Individuele Super Droomdag laten beleven. We hopen de dag alsnog een
keer met vrijwilligsters Ellie en Petra en het gezin te kunnen beleven.

Stichting Droomdag zoekt nieuwe vrijwilligers
Wil jij iets doen én betekenen voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een ouder kankerpatiënt, levensbedreigend of
langdurig ziek is? Wil jij een bijdrage leveren aan het verzorgen van onvergetelijke, onbezorgde (te) gekke dagen voor
deze gezinnen? Op welke manier dan ook? Dan is Stichting Droomdag op zoek naar jou!

Om vele gezinnen een Super Droomdag aan te kunnen bieden, zijn we op zoek naar versterking van onze enthousiaste
groep vrijwilligers. Versterking in de breedste zin van het woord. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van het
begeleiden van Super Droomdagen of het helpen bij activiteiten en evenementen.
Heb jij interesse?
Op donderdagavond 6 oktober is er om 19.30 uur een informatieavond voor huidige en nieuwe vrijwilligers. Ook als je
alleen wilt kijken of Stichting Droomdag iets voor jou is..... Laat het ons weten en stuur een mail met al je vragen of
aanmelding voor de informatieavond naar: vrijwilligers@stichtingdroomdag.nl.
Wij nemen daarna z.s.m. contact met jou op.

Nieuws vanuit de PR/FW
September 2016.
We zijn alweer 9 maanden onderweg, wat gaat de tijd toch ongelooflijk hard. De afgelopen maanden heeft de PR-commissie
weer ontzettend veel acties opgezet waar we gelukkig ook de vruchten weer van plukken. Gelukkig worden we ook steeds meer
gevonden door sponsoren, particulieren en andere organisaties die ons op welke manier dan ook willen steunen zodat we dit
jaar ook onze gezinnen een onvergetelijke dag kunnen aanbieden.

Cartridges, toners en mobiele telefoons
Zo hebben we de actie cartridges, toners en mobiele telefoons inzamelen opgezet. Acht volle dozen zijn er al ingeleverd,
maar we kunnen natuurlijk nog veel meer inzamelen. Mocht u een bedrijf weten die ons hierbij wil steunen, neemt u dan
contact op met pr@stichtingdroomdag.nl en we zullen u vertellen hoe het in zijn werk gaat.
Particulieren kunnen hun lege (of volle) cartridges/toners of oude mobieltjes ook inleveren bij “De kringloop” op Kabelweg
51 in Roelofarendsveen of bij “De Goedkoopste” Watertoren 15 in Roelofarendsveen. Daar zijn dozen om direct te
vervoeren naar de juiste instantie.

Op zaterdag 21 mei werd het allereerste WVC Droomdagtoernooi voor alle meisjes MA t/m ME gespeeld. Dit jaar was er
voor het eerst een goed doel gekoppeld aan de sportieve prestaties. WVC wil meer zijn dan alleen een voetbalvereniging
en voelt zich maatschappelijk betrokken. Het koppelen van een goed doel aan het thuistoernooi is hier een volgende stap
in. Stichting Droomdag is inmiddels binnen Kaag en Braassem bij veel mensen bekend maar kan nooit genoeg aandacht
krijgen.
Door Stichting Droomdag aan het toernooi te verbinden, draagt dit bij aan de bekendheid in de regio door de teams die
aan ons toernooi deelnemen. WVC vroeg van de bezoekende teams 1 euro per deelnemer als bijdrage voor Stichting
Droomdag.
Op 21 mei 2016 werd er tevens een convenant getekend door voorzitter Ed Muller van WVC en voorzitter Paul van der
Hoorn van Stichting Droomdag. Hierbij spraken de twee partijen een verbintenis af voor 3 jaar waarbij we elkaar
ondersteunen en WVC daarbij geld genereert om Stichting Droomdag hun geweldige werk voort te kunnen zetten. Om
17:30 uur was de balans opgemaakt en werd er een bedrag van 1001,55 euro overhandigd. Stichting Droomdag heeft de
cheque met de opbrengst dankbaar in ontvangst genomen.
Wij danken WVC, de deelnemende teams, vrijwilligers en sponsoren voor hun inzet en bijdrage.

Vervolg PR/FW
Ladies Bingo
Vrijdag 10 juni organiseerde de Vergulde Vos samen met Stichting Droomdag een Ladies Bingo. Ruim 100 vrouwen
namen deel aan de Bingo waarvan de opbrengst naar Stichting Droomdag is gegaan. Tijdens de Ladies Bingo werden
er vijf rondes gespeeld en waren er fantastische, meest gesponsorde prijzen te winnen. De opbrengst van deze
succesvolle avond is 1.500 euro.

Taxussnoei afval
Daarnaast zitten we vol spanning te wachten wat de taxussnoei inzamelactie op zal brengen voor onze Stichting die
door de gemeente Kaag en Braassem is gehouden. We hopen net als vorig jaar weer op een mooi bedrag.

Collecteren
Ook is er voor het 2e jaar een collecte gehouden. Dit jaar was het in Oude Wetering en Roelofarendsveen. Vijf avonden
huis aan huis gelopen, waarbij we met veel vrijwilligers én mensen van buiten de stichting, bijna 4.000 euro hebben
opgehaald. Wat een ongelooflijk mooi bedrag!

NCRV Actie
Een lieve mevrouw heeft ons spontaan opgegeven voor een actie bij de NCRV waardoor we een mooi geldbedrag
kunnen verdienen als we genoeg stemmen krijgen. Dus kijkt u even op onze website www.stichtingdroomdag.nl en drukt
u even op de rode stemknop voor ons. Zodat we hopelijk ook hiervoor in aanmerking komen.

Fietsen en wandelen voor onze stichting
De rabofietssponsortocht is weer achter de rug, net als de Mont Ventoux waarvoor weer heel veel dank aan alle
vrijwilligers die hier weer aan mee hebben gedaan.

Graag willen wij iedereen die, op welke manier dan ook, bijgedragen heeft aan onze stichting, heel hartelijk bedanken.
Zonder jullie zou Stichting Droomdag niet kunnen draaien.

Individuele Super Droomdag voor Linda, Aydin en Yada

Een onvergetelijke dag voor Leiderdorps gezin
Zaterdag 23 juli 2016 was een dag om nooit te vergeten voor moeder Linda, zoon Aydin en dochter Yada uit Leiderdorp.
Stichting Droomdag had hen uitgenodigd voor een Individuele Super Droomdag.
Aanleiding van deze dagen is de ziekte van één van de ouders in het gezin.
Met een versierde bus van Kindkracht, de plaatselijke kinderopvang in Roelofarendsveen, werden zij om 07.45 uur
opgehaald .
De reis ging naar De Efteling. Door een eerder bezoek van vrijwilligsters Joyce en Ellie van Stichting Droomdag was
duidelijk geworden dat dit een grote droom was.
In De Efteling konden Linda, Aydin en Yara alles doen wat ze wilden. Sommige attracties werden meerdere keren bezocht
andere helemaal niet. Ook de vrijwilligsters gingen regelmatig met de kinderen mee in een attractie. De achtbaan de python
en een heerlijke lunch met zijn allen. Een heerlijk patatje en weer door met genieten. Tussendoor een ijsje en weer door.
Aan het einde van de dag werden er pannenkoeken gegeten mét een verrassing.
Bij de uitgang mochten de kinderen nog een cadeautje uitkiezen en kozen zij beiden een bellenblaas pistool.
Tijd om naar huis te gaan en kinderen vielen in de bus al snel in slaap met hun Droomkussen; het afscheidscadeau van
Stichting Droomdag.
Om 23.00 uur waren zij weer thuis in Leiderdorp en hadden Ellie en Joyce nog een tas gevuld met boodschappen voor
Linda en haar kinderen. Voor Aydin en Yara nog een vakantieboek en de vrijwilligsters komen nog bij het gezin op visite. De
hele dag hebben zij gefilmd en gefotografeerd. Zij nemen dan een dvd en een fotoboek mee ter herinnering aan deze
prachtige dag. Waar werkelijk alles mogelijk was!

Wisten jullie dat......
We op 13 oktober, 5 jaar bestaan?
Dat we dit met verschillende acties willen gaan vieren?
We al druk aan het brainstormen zijn?
Dit weer door verschillende vrijwilligers gedaan wordt?
Dit met veel enthousiasme gedaan wordt?
We met de bloemencorso hebben mee gelopen?
Dit jaar in het teken staat van de vele handjes?
En dat Melanie hiervoor weer een prachtige praalwagen heeft
gescoord?
Deze belangeloos gesponsord heeft gekregen van "De Bengeltjes"?
We de kar verkocht hebben?
De opbrengst ten goede komt van onze Stichting?

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.

We hopelijk de volgende 5 jaar ook door kunnen?
We dit graag willen doen met meer vrijwilligers dan voorheen?
We aan het groeien zijn?
Er een vacature in deze nieuwsbrief staat?

Wilt u meer informatie dan willen wij
dat graag geven.
Neem contact op via
info@stichtingdroomdag.nl
of bel naar 085 – 4890674

Dit is met een oproep voor deze vrijwilligers?
We hopen dat iedereen ons dan blijft steunen?
We iedereen weer ontzettend dankbaar zijn?

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Als u dit even doorgeeft op ons e-mailadres: pr@stichtingdroomdag.nl , zorgen wij dat u van de lijst
afgehaald wordt.

