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Nieuwsbrief februari 2018

Woord vooraf...
Op de eerste plaats wil ik iedereen een gezond en gelukkig 2018 toewensen. Maar ook wil ik ieder een mooi jaar
toewensen bij onze mooie Stichting Droomdag. Dat wij maar veel gezinnen een fantastische dag kunnen aanbieden, en
dat ieder van ons daar zijn steentje aan kan en wil bijdragen.
Het jaar 2018 is al weer een paar weken oud, voor je gevoel nog maar net begonnen, maar er is al weer heel veel in
gang gezet binnen onze mooie stichting.
Even nog een korte terugblik op het afgelopen jaar. Op 18 december hebben wij een bijpraatavond gehouden. Daarin
hebben wij alle vrijwilligers bijgepraat en geïnformeerd over onze nieuwe plannen voor de toekomst. Maar ook over de
structuur binnen onze stichting.
Wij hebben aangegeven dat wij vaker op een ontspannen en informele manier bij elkaar willen komen. Met of zonder
thema, er is altijd wel wat te vertellen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Wie ben jij en wat doe jij binnen onze stichting.
Het is zeker een moment om kennis te maken met nieuwe vrijwilligers. Een kans om elkaar beter te leren kennen,
informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en om informatie bij de vrijwilligers te halen waar het bestuur weer wat mee
kan doen.
Voor 2018 staat er weer veel te gebeuren. We willen heel graag meer gezinnen een onvergetelijke dag aanbieden. De
eerste aanzet is al gegeven want op 17 februari gaan wij met 10 gezinnen van Stichting Droomdag en 10 gezinnen van
Stichting Opkikker een fantastische dag organiseren op de Eemhof. Er zijn 20 vrijwilligers die zich aangemeld hebben
om deze dag een gezin te begeleiden. Top is dat. En deze opzet willen wij nog 3 keer herhalen dit jaar.
Dat betekent dat wij de hulp van alle vrijwilligers enorm goed kunnen gebruiken. Maar we hebben meer nodig om ons
doel te behalen. Om meer gezinnen een mooie dag aan te kunnen bieden, moeten er ook meer vrijwilligers zijn en dan
moeten wij ook aan meer sponsoren zien te komen. Dus een enorme uitdaging voor 2018.
Helpen jullie allemaal mee? Ik ga er wel vanuit en vertrouw op jullie inzet voor onze schitterende stichting.
Weet je iemand in je vriendenkring, familie of waar dan ook die misschien vrijwilliger wil worden bij onze stichting,
moedig hem of haar aan en laat hen kennis maken met Stichting Droomdag. Weet je iemand; geef het door dan kan
iemand van ons contact opnemen. Wij hebben iedereen hard nodig om van onze stichting een succes te maken.

Paul van der Hoorn
(voorzitter)

Droomdag artikel

Afgelopen zomer werd ons verteld dat onze vader leukemie had. Onze familie is toen door een moeilijke periode gegaan. Als
oppepper had een verpleegster ons ingeschreven voor een Droomdag. In het begin waren wij, Julia (12) en Anna (15), een
beetje sceptisch over het succes van de Droomdag. We dachten namelijk dat het te kinderachtig voor ons zou zijn. Die indruk
kregen wij toen de vrijwilligers langskwamen voor een interview. Er werden namelijk vragen gesteld waarvan we nooit zouden
denken dat de antwoorden die we erop gaven werkelijkheid konden worden.
Voordat de Droomdag echt begon, werden we begroet door een enthousiaste menigte vrijwilligers die ons op een speciale
manier verwelkomden. Na een hapje en drankje begon het dan. En gelukkig was van wat we dachten het tegenovergestelde
waar. Van een fotoshoot met een professionele fotograaf tot een bezoek aan een spa waar massages werden gegeven, maskers
werden aangebracht en kapsels werden gemaakt. Wat ons heel erg beviel was een wat actievere activiteit. We waren erg
opgewonden toen we te horen kregen dat we een wedstrijdje boogschieten zouden mogen houden! Nooit gedacht dat pijl en
boog schieten ons zo erg zou bevallen. Misschien kwam het omdat we een paar potjes wonnen ;)
Wat ons het aller-aller-allermeest beviel, was iets wat we echt nooit hadden verwacht. In een Porsche 9/11 mogen rijden was iets
wat we dachten dat nooit zou gebeuren. Wanneer je in zo’n sportauto zit en hij versnelt naar 200 km/uur voel je weer dat je echt
leeft.
Dit was dus zeker een geslaagde Droomdag die ons mooie herinneringen samen met ons gezin heeft geschonken en die zullen
we zeker nooit meer vergeten! Zo’n dag zouden we echt aan elke familie met een ziek familielid aanraden.
Anna en Julia Jed

Het Creatief Verwen Evenement 2018
Op zondag 25 maart is Sport- en Recreatiecentrum De Tweesprong aan de Lucas van Leydenlaan in Roelofarendsveen hét decor
voor een middag vermaak. Er zijn verschillende en uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Verwenmomenten,
speelmomenten, eet- en drink momenten en gezellige momenten. We gaan er een prachtige middag van maken. Organisatoren
Hetty, Edith, Conny en Ilonka van de evenementencommissie zijn al druk bezig om dit te laten slagen. De toegang is gratis en het
evenement start om 12.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er kan op deze middag alleen met contant geld betaald worden. Kom
gezellig even langs en heb je nog iets aan te bieden of vind je het leuk om te helpen; stuur een mail naar
pr@stichtingdroomdag.nlonder vermelding van: CVE 2018. We zien en spreken jullie graag op zondagmiddag 25 maart.

Droomdag dicht bij huis:

Het is geweest, het is voorbij en wat hebben ze genoten met
zijn allen. Ons gezin uit Roelofarendsveen, Wendy, Fred en
hun zoons Jim en Rik, hebben een ontbijt bij Restaurant
Wagenaar gehad. Daarna zijn de mannen compleet met
zeilpak en skibril in de speedboot bij Jasper van der Veer
gestapt. Een snelle vaart over de Braassem en nóg verder.
Wat was het fris maar gaaf!!!! Het weer werkte aardig mee,
dus dit was in the pocket. Bij terugkomst stonden er vier
prachtige auto's op hen te wachten. Wendy werd heel blij van
een rit in de mini, die zij zelf in haar jeugdjaren heeft gehad.
De mannen namen een wat stoerdere auto en reden in
colonne naar Biddinghuizen. Bij Dorhout Mees werd er
geluncht en werd er door Fred, Jim en Rik met kogels
geschoten. Afstand 50 en 100 meter; hoe stoer was dat. Voor
Wendy was er een tafel gereserveerd om een kunstwerk met
takken, bloeiende planten in een schaal of pot te maken. Dat
werd achteraf huiswerk want het was zoveel. Daar gaat zij
thuis nog veel plezier van hebben. Weer in de gave auto's
gestapt richting Hoofddorp. De escaperoom was de planning
maar door alle spontane verrassingen en genietmomenten
kwamen we in tijdgebrek. Maar geen nood; dit wordt een
tegoedbon voor het gezin. Kunnen zij alsnog samen doen.
Innig afscheid van de chauffeurs genomen en van Limo Nodig
stond er een witte Hummer Limousine op hen te wachten. Die
bracht hen, terwijl zij onder de indruk waren van deze bolide,
naar Roelofarendsveen waar beide ouders ook opgehaald
werden om met zijn allen van een diner te genieten. Hun
ouders, en opa's en oma's, zijn heel belangrijk voor hen en
hoe mooi was het om tijdens het diner hun Droomdag te
delen.
Locatie De Vergulde Vos in Rijpwetering was de plek waar zij
genoten van een heerlijk uitgebreid diner. Prima verzorgd
compleet met slingers. Daarna in een gewone auto naar huis
en daar kregen de zoons nog een cadeau van Stichting
Droomdag waarmee zij nog lang van deze dag kunnen
dromen. Ook was er een verrassing van PSV voor een
wedstrijd. Zondag 3 december hebben zij daarvan genoten.
Chauffeuse Bianca (die ook vrijwilligster van onze stichting is)
mocht namens DUSA een gratis limousinerit aanbieden aan
het gezin. Niets was teveel en te gek bij PSV. De limousine
mocht voor de deur, Rik kreeg een shirt en mocht met de
mascotte het veld op. Chauffeuse Bianca mocht ook op de
tribune plaatsnemen en iedereen was na de wedstrijd welkom
in het spelershome voor een hapje en een drankje en een
handtekening. Sandra en Ilonka, de vrijwilligsters van dit
gezin, zijn inmiddels al langs geweest met de foto's en de film.
Ook wij als vrijwilligers zijn bevoorrecht om bij zo'n dag te zijn.
Ook wij genieten volop als het gezin het naar de zin heeft.
Ingezonden door Sandra en Ilonka, vrijwilligsters van Stichting
Droomdag.
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Bericht van de Droomdagcommissie
Onze DroomDagCommissie is het kloppend hart van onze
stichting.
Hier komen de mails en de telefoontjes binnen van de
gezinnen die aangemeld worden voor een Droomdag. De
gezinnen worden gebeld met de vraag of zij een Droomdag
zouden willen.
Als het gezin toestemming geeft wordt alles in werking
gezet. Alle gegevens van het gezin worden genoteerd, de
formulieren worden hen toegestuurd, waaronder een
medische verklaring die door de behandelend arts
ondertekend moet worden. Dit i.v.m. de risico’s die kunnen
ontstaan en de patiënt dit naar zijn/haar oordeel niet
aankan. Ook het voorwaardenformulier waar belangrijke
informatie op staat willen zij graag, door het gezin
ondertekend, retour. Dan worden de twee vrijwilligers
ingeschakeld die een intakegesprek met het gezin plannen.
Het gesprek op papier komt weer bij hen terug en zij sturen
het naar Stichting Opkikker als het een Super Droomdag
betreft. Als het een Individuele Super Droomdag betreft
plannen de twee vrijwilligers de dag en is de DDC een
hulplijn voor hen.
Als het draaiboek bekend is, krijgen de vrijwilligers van een
Super Droomdag alles toegestuurd. Ook worden de tassen
met daarin o.a. de cadeautjes voor de kinderen
klaargemaakt. Voor de Individuele Dagen gaat dat hetzelfde
in zijn werk. Na afloop van de dagen bieden zij bij de
DroomdagCommissie graag een luisterend oor aan
iedereen die daar behoefte aan heeft.
Melanie, Corina en Joke; onze huidige
DroomDagCommissie!

Aangepaste Droomdag

Voor het eerst een individuele droomdag organiseren. Pffff best eng en lang getwijfeld. Maar nadat ik gekoppeld werd
aan de zeer ervaren vrijwilligster Ellie besloot ik het toch een keer te doen. 'Ons' individuele gezin was een lief en
bescheiden gezin. Vader, moeder (uitbehandeld) en 3 kinderen. Jongen van 16, meisje van 9 en meisje van 5. De
intake was in Rotterdam en onderweg heeft Ellie uitgelegd hoe zo'n dag het best voor te bereiden. Het gezin was
enorm enthousiast en weinig gewend. Zaten financieel in zwaar weer, mede door het ontslag van vader en de ziekte
van moeder. De meisjes hadden één grote wens, zwemmen. En de jongste wilde een kuiken. Haha, dat kuiken moest
er natuurlijk komen.
Na een leuke en gezellige intake zijn Ellie en ik gelijk aan de slag gegaan. Vanwege de broze gezondheid van de
moeder besloten we alles op 1 locatie te doen. Uit de intake kwam naar voren dat moeder en dochter wellness en
beauty heel fijn vonden. De vader vond alles prima. Als zijn gezin maar genoot. Na veel heen en weer bellen en
enthousiast ons verhaal vertellen kregen we menig bedrijf zover om een schappelijke prijs te rekenen of geheel
belangeloos mee te werken aan deze Droomdag.
We hebben een roze limo georganiseerd voor het vervoer naar Preston Palace. Aldaar koffie met gebak, een kapster,
hamam behandeling met massage, jungle zwembad, indoorkermis, sportauto's en een helikoptervlucht op de terugweg.
En als afsluiter dineren in het favoriete restaurant van de 3 kinderen; De Mac.
Zeer helaas heeft het gezin deze dag nooit kunnen beleven. Vlak voor hun Droomdag (ze hadden het al weken nergens
anders over) is de moeder overleden. Verschrikkelijk en zeker gezien de situatie waarin ze zaten. Er kon al zo weinig in
dit gezin. Gelukkig kregen we het groene licht van de stichting om bij hoge uitzondering 2 maanden later met de vader
en zijn 3 kinderen op pad te gaan voor een aangepaste Droomdag. Het werd Duinrell. Even een dag iets leuks. En het
was leuk. En ook wel heftig omdat mama Nancy er niet bij was. Na afloop hebben we gegeten bij de Mac en bij
thuiskomst was er voor iedereen een kadootje. Natuurlijk kreeg de jongste dochter haar kuiken.
Al met al best een heftige eerste ervaring. Maar ook heel mooi om te doen. En fijn om te ervaren dat er zoveel mensen
en bedrijven graag willen meewerken. Met Ellie, voor deze dag mijn rots in de branding, heb ik gelukkig ook nog
vreselijk gelachen en we waren een goed team. Voor herhaling vatbaar!
Ingezonden door vrijwilligster Anita Di Summa.

Even voorstellen, één van de onmisbare vrijwilligers!

Ingezonden door Ton van Ruiten, 70 jaar en sinds ruim een jaar vrijwilliger bij Stichting Droomdag.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan het begeleiden van gezinnen en waar nodig ben ik ook inzetbaar om een gezin vanuit huis op te
halen en op de locatie te brengen waar zij verwacht worden en ’s avonds weer op te halen en naar huis te brengen. Dit vind ik prachtig
om te doen. Vooral ook om het de kinderen naar hun zin te kunnen maken. Als je die koppies ziet, genieten de ouders ook.
Aanvulling van de redactie:
Zelf heeft hij niet de beschikking over een auto, maar als Ton met een mede vrijwilliger kan meerijden doet hij het liefst de intake
persoonlijk. Dit wordt, als de afstand te ver is om het persoonlijk te doen, ook wel eens telefonisch of via Skype gedaan. Voor Ton zou
de afstand geen bezwaar zijn, want de mensen van tevoren ontmoeten vindt hij erg prettig.
Kortom; een man met een gouden hart.

Bericht van de PR-commissie
Aangezien Stichting Droomdag voor 2018 de mooie
doelstelling heeft aan 70 gezinnen een Droomdag te geven,
weet team PR waar ze zich voor in kan zetten.
Vol enthousiasme zijn er nieuwe, mooie plannen bedacht,
om zo het benodigde geld bij elkaar te krijgen om deze
gezinnen in het zonnetje te kunnen zetten.
Om een meer structurele stroom van inkomsten op gang te
krijgen zijn we gestart met het aanschrijven van
Vermogensfondsen. Deze fondsen stellen geld beschikbaar
om goede doelen te steunen. Hier kan een aanvraag voor
gedaan worden. Een accurate, veelomvattende klus waar
we ons met meerdere vrijwilligers voor in willen zetten.
Mocht het u aanspreken? Laat het ons gerust weten, vele
handen maken licht werk.
Daarnaast is in januari van dit jaar ons Team Evenementen
in het leven geroepen. Een team van 4 enthousiaste dames
die zich bezig gaan houden met het organiseren van grote
evenementen. Het jaarlijks terugkerende Verwenevenement
staat als eerste op de agenda op de laatste zondag in maart
(meer hierover leest u elders in deze nieuwsbrief).
Daarnaast zijn er plannen voor o.a. een Charity Diner.
Mooie momenten om naar uit te kijken!

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:
• Word 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.

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer graag een beroep op u.
Kent u bijvoorbeeld een school die graag een sponsorloop
wil organiseren of zoekt u een goed doel voor uw
netwerkborrel? Laat het ons weten, we komen graag iets
over ons mooie werk vertellen. Ook als u andere goede
ideeën of suggesties heeft, mail ons gerust op
pr@stichtingdroomdag.nl. We komen graag met u in
contact. Zo maken we het met elkaar mogelijk steeds meer
gezinnen hun Droomdag te kunnen geven!
Ingezonden door PR team van Stichting Droomdag.

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

