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Stichting Vang je Droom heeft als doel
realistische dromen te verwezenlijken van
kinderen 0 tot en met 18 jaar, die in moeilijke
situaties verkeren, in omgeving Twente en
Salland. Het doel is de droom van een kind uit
te laten komen en een prachtige herinnering
te creëren.
Al jaren wilde Jessica Heutink iets betekenen
voor kinderen die opgroeiden in kansarme en
onzekere situaties. Samen met anderen
richtte zij Stichting Vang je Droom op. Een
stichting die dromen van kinderen realiseert,
waarbij een positieve herinnering wordt
gecreëerd, waar het kind nog vaak aan terug
kan denken. De stichting wil een lichtpunt
brengen en daarbij graag als dromenvanger
fungeren.

1. Strategie
Missie
Stichting Vang je Droom wil dromen vangen
van kinderen, die denken dat hun droom nooit
werkelijkheid kan worden en waarvoor de
wereld er even niet zo kleurrijk uitziet.
Hierdoor ontstaat een herinnering, waar nog
lang met een positief gevoel aan teruggedacht
kan worden. Ze wil kinderen laten voelen dat
het leven goed en zorgeloos kan zijn, ook al is
het maar voor even.

Visie
Kinderen die opgroeien in kansarme en
onzekere situaties de kans geven om hun
dromen werkelijkheid te maken. Ze hoopt dat
het kind voelt dat hij of zij het waard is om in
zichzelf en in zijn dromen te geloven.
Doelgroep
De stichting focust zich op kinderen die
opgroeien in kansarme en onzekere situaties
in de leeftijd tot en met 18 jaar. Ze wil reële
dromen vangen die niet te realiseren zijn door
hun naaste omgeving, vanwege die financiële
en onzekere situatie.
Geografische focus
De stichting richt zich op kinderen uit Twente
en Salland.

2. Werkwijze
Hulpverleners kunnen een aanvraag indien op
de website. www.vangjedroom.nl Zij hebben
een goede relatie met het gezin, zijn op de
hoogte van de situatie en kunnen signaleren
of het kind een droom heeft die momenteel
niet gerealiseerd kan worden. Onder
hulpverlener verstaan we mensen die
beroepsmatig met onze doelgroep in
aanraking komen, zoals leerkrachten van
scholen, maatschappelijk werkers, intern
begeleiders, mentoren, huisartsen,
gezinscoaches enz.

De aanvraag wordt ingediend bij het bestuur.
Wanneer deze binnen de criteria valt wordt
een toetsingsbezoek ingepland. Twee
vrijwilligers van Stichting Vang je Droom
leggen een huisbezoek af om te toetsen of de
droom haalbaar is, past bij het kind en past bij
de gezinssituatie.
Criteria
• De droom wordt aangevraagd door
een betrokken hulpverlener
• Het kind is tussen 0 en 18 jaar.
• Het woongebied van het kind is in
Twente/Salland.
• De droom wordt gedragen door het
kind en zijn achterban
• De droom heeft een duidelijk beginen einddatum.
• De droom moet haalbaar zijn; Denk
aan financiën en benodigde
vrijwilligers, vervoer.
• Er is geen andere instantie of financier
betrokken is bij het verwezenlijken
van de droom.
• Er mag 1 maal in de vier jaar een
droom aangevraagd worden.
Eénmaal in de vier jaar
Voor een kind of gezin kan door de stichting
eenmaal in de vier jaar een droom worden
verwezenlijkt. Na vier jaar kan weer een
aanvraag ingediend worden. Dit geldt voor
individuele dromen en vakanties. Voorbeeld:
In 2014 is een droomaanvraag gedaan en
gerealiseerd, dan kan de hulpverlener voor
hetzelfde kind of gezin in 2018 opnieuw een
droomaanvraag indienen.
Groepsactiviteiten
Meerdere keren per jaar organiseert Stichting
Vang je Droom groepsactiviteiten. Hierbij
wordt samengewerkt met andere
verenigingen, stichtingen en gemeentes.
Via een hulpverlenende organisatie worden
kinderen en hun ouders/verzorgers uit de
doelgroep benaderd. De activiteiten worden

gezien als een echte ‘droomdag’. Het kan
uiteenlopen van sportactiviteiten tot een
dagje uit.

3. Organisatie
Het bestuur bestaat uit Jessica Heutink
(Voorzitter), Yvonne de Jonge (Bestuurslid) en
Johanneke ter Haar (Bestuurslid) en Henk
Fokke (Secretaris). Het bestuur richt zich op de
aanvragen en de taakverdeling.
Daarnaast kan de stichting terugvallen op een
groot aantal vrijwilligers die zich sterk maakt
voor de Stichting. De vrijwilligers gaan op
toetsingsbezoeken en zijn betrokken bij het
realiseren van aangevraagde dromen.

4. Publiciteit
Naast de website www.vangjedroom.nl heeft
Stichting Vang je Droom ook een
Facebookpagina.
www.facebook.com/Stichting-Vang-je-Droom
Elke 6 weken wordt er een Nieuwsbrief
verstuurd om betrokkenen op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen. Hierop kan
worden ingeschreven via de website.

5. Beheer en besteding vermogen
Inkomsten
Inkomsten van Stichting Vang je Droom
komen van particuliere giften, service clubs,
steunpilaren, spaaracties enzovoort. Elke gift
is welkom, er is geen minimum doneerbedrag.
Stichting Vang je Droom heeft de ANBI-Status
waardoor giften aftrekbaar zijn van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Jaarlijks komt er een verslag uit met een
overzicht van de financiën, welke te vinden is
op de website. Het bestuur en vrijwilligers zijn
onbezoldigd. Eventuele onkosten en
rijkostenvergoeding zal niet worden betaald
uit donaties. Elke donatie wordt voor 100%
besteed worden aan het realiseren van
dromen.

