
Een mooie wijsheid: De mens is een dromer. Hij maakt grootse en ogenschijnlijk onmogelijke plannen  

en bedenkt onbereikbare utopieën. Dankzij de kracht van de gedroomde werkelijkheid en het  

volhardingsvermogen van de mens blijkt het onmogelijke soms toch mogelijk. Dromen voeden de geest, 

ze maken een nieuwe wereld. Laten we ervoor zorgen dat kinderen nooit hun dromen verliezen!

Schrijnende werkelijkheid is dat nog steeds meer dan 400.000 minderjarige kinderen opgroeien in een huishouden met  
een laag inkomen. Dat komt neer op 12 procent. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen  
aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze niet altijd mee op schoolreis en zitten ze minder vaak op sport of op  
muziekles. Voor meer dan de helft van de kinderen in huishoudens met een laag inkomen is er te weinig geld om regelmatig 
nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een weekje op vakantie te gaan.

Het verbaast ons dan ook niet dat het aantal aanvragen voor een vakantie steeds meer toeneemt. In 2016 hebben 35 gezinnen 
een weekend weg of een midweek vakantie met behulp van Stichting Vang je Droom mogen beleven. Individuele droomaanvragen 
van kinderen die zo graag met het gezin waarin ze opgroeien een paar dagen weg willen. 

2016 was weer een mooi jaar voor Vang je Droom. We hebben prachtige donaties  
mogen ontvangen, de Nieuwsbrief is in het leven geroepen en houdt betrokkenen  
op de hoogte, het aantal aanvragen groeit, net als het aantal vrijwilligers. 

Er zijn weer mooie groepsactiviteiten georganiseerd waar waardevolle  
herinneringen uit voortvloeien. Het blijft belangrijk onze doelgroep de kinderen  
een hart onder de riem te steken, te laten beleven hoe het voelt wanneer  
hun droom uitkomt. Dat blijft onze drijfveer.

Jessica Heutink
Voorzitter stichting Vang je Droom
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Inkomsten   Uitgaven 
Donaties particulieren  Kosten gerelateerd 
 € 2.846,55 aan dromen  € 43.758,56
Donaties steunpilaren  Overige kosten € 1.421,94
 € 88.263,84
Bankrente € 171,57

Per saldo in 2016 
minder uitgegeven 
dan ontvangen     € 46.101,46

 € 91.281,96  € 91.281,96
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Hierbij vermelden we graag dat veel bedrijven hun diensten 
aanbieden, waardoor gemaakte kosten niet zichtbaar zijn.
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GROEPSACTIVITEITEN 2016

Ieder jaar organiseert Vang je Droom een aantal groepsactiviteiten waarbij  

kinderen (en eventueel hun ouders of verzorgers) worden uitgenodigd. Onder  

het motto: samen genieten van een onbezorgde dag!

STEUNPILAREN 2016
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder andere mensen 
en organisaties. Wij noemen ze dan ook de ‘steun- 
pilaren’ van onze stichting. Je kunt steunpilaar zijn door 
op organisatorisch of op financieel vlak bij te dragen 
aan het realiseren van dromen. In 2016 werden dromen 
mede gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.

> Volvo Harrie Arendsen
> Pretpark De Waarbeek Hengelo
> FC Twente 
> ING Nederland
> Lions Wierden
> Ronde Tafel Hellendoorn
> Basisschool Sint Sebastianus Hellendoorn
> Landal Green Park De Hellendoornse Berg
> Inner Wheel Twenterand
> Je Leukste Foto
> Haringparty Oosterhof 
> Supportersvereniging FV Twente Denekamp
> Daltonschool Reggewinde Nijverdal
> Ekelenkamp Nijverdal
> De Keet Enter
> Brodshoes Rijssen
> Nachtwandelmarathon
> Rabobank Rijssen
> Reggefiber
> Uniek bedrijfsmakelaars
> Vrouwenraad Hellendoorn
> Fysius Rugexperts
> Medlon
> Stichting Herja
> Het Parkgebouw Rijssen
> Diverse privé donaties

2 basisscholen bij de steunpilaren! Het is heel bijzonder  
te zien hoe kinderen voor kinderen uit hun eigen  
omgeving geld sparen. Prachtig om op school uit te  
mogen leggen wat we doen en de betrokkenheid van  
de kinderen te beluisteren en te voelen. 

St. Sebastianusschool 
Hellendoorn

Stichting Vang je  
Droom was in 2016 het  
goede doel van de Haringparty  
Oosterhof in Rijssen, georgani-
seerd door Hans Bloemendaal 
en Guido Meinders. 
Het werd een verrassend mooie 
en hartverwarmende middag 
met een overweldigend bedrag 
voor de stichting. Het haring-
vaatje bracht € 11.250 op. Het 
uiteindelijke bedrag was nog 
hoger dan de cheque aangeeft: 
€ 46.800. Een bedrag waar 
we heel grondig over hebben 
nagedacht hoe dit te beste-
den. Inmiddels hebben we een 
prachtige bestemming gevon-
den: het project Samen Genie-
ten. Een project dat we samen 
met Humanitas opzetten en in 
2017 tot uitvoer komt. 
Dank aan Hans Bloemendaal 
en Guido Meinders!
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JUNI > AVATARZ 
Reggeberg schrijft: Dankzij Stichting “ 
Vang je Droom” hebben de kinderen van de 
gezinsgroepen de Reggeberg (voor kinderen  
die even niet thuis kunnen wonen) in Hellen-
doorn een onvergetelijke en avontuurlijke  
middag gehad. De kinderen hielpen ze elkaar  
bij lastige stukken en er werd op elkaar  
gewacht. Aan het einde van een lange zip- 
line terug naar het begin punt was toch wel  
het hoogtepunt voor de meeste kinderen.  
Stralende gezichten en een mooie herinnering, 
dank jullie wel Stichting “Vang je Droom”!

Humanitas Wel Thuis schrijft: ‘Kom ik help  
je wel.’ Ik krijg gelijk kippenvel als ik dit hoor. 
Dit zijn de woorden van een grote broer naar  
zijn kleine broertje toe. Grote broer woont  
niet thuis. En bij de bezoekregelingen gaat  
het vaak niet goed samen. Daar is vandaag  
niks van te merken.  Als ik de andere kant op 
kijk hoor ik ‘Nee, ik durf niet over het touw te 
lopen!’ Moeder staat beneden haar zoon aan  
te moedigen ‘Je bent een kanjer, je kunt het!’  
Ineens gaat hij lopen, in 1x naar de overkant. 
Zijn gezicht vol trots.. En die van moeder ook. 
Wat een fantastische dag voor de gezinnen  
van Humanitas Wel Thuis! Grenzen verlegd, 
zelfvertrouwen vergroot, relatiebanden  
versterkt, plezier; het was er allemaal!
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VERVOLG GROEPSACTIVITEITEN 2016

OKTOBER > RABOTHEATER
Samen met het Rabotheater heeft Vang je 
Droom het toneelstuk  Het Griezelkabinet aan 
meer dan 100 kinderen en hun ouders, klant  
bij de voedselbank West Twente, kunnen aan-
bieden! Het was spannend en ook heel gezellig.

MAART > MUSICAL SUSKE EN WISKE
Een fantastische middag en avond waarin  
kinderen en circus de hoofdrol speelden.  
Het Parkgebouw bood Vang je Droom de  
musical Suske en Wiske aan en stichting  
Herja ondersteunde het voorprogramma.  

JULI > OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN
Vrijwilliger Cor schrijjft: Afgelopen dinsdag zijn 47 kinderen uit vluchteling- 

gezinnen gemeente Hellendoorn met hun vader en/of moeder en begeleiding  
van de Welle en VjD naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen geweest. Het werd  

een heel gezellige en geslaagde dag! Mooie reactie van een kind: “Zijn de  
dieren wel echt?” Het kan toch niet dat zulke gevaarlijke dieren ‘loslopen’

HET WERD EEN GEWELDIG 
VROLIJKE BELEVENIS!
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SOMMIGE MENSEN 
DROMEN VAN 
GROOTSE DINGEN,  
TERWIJL ANDEREN 
WAKKER BLIJVEN  
EN ZE REALISEREN.



Salland Twente
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INDIVIDUELE DROMEN 2016

NADIA EN 
PONYRIJDEN
Nadia mag gaan 
genieten van haar 
droom, namelijk 
paardrijden op 
haar lievelings- 
pony. 
Haar stralende 
gezicht zegt ons 
genoeg!!

DAG VAN EN DOOR HARRIE ARENDSEN
Steunpilaar Harrie Arendsen biedt een gezin een droomdag 
aan in Safaripark Beekse Bergen! 
Reactie: Het was echt een super dag met veel extra’s.  
We zijn heel dicht bij de dieren geweest en mochten zelfs 
Maki’s voeren! De kinderen hebben genoten. Super bedankt! 

SENNE IN WINTERBERG
Jonge mantelzorger Senne wilde dolgraag een paar dagen 
naar de sneeuw. Zijn zusje bleef lekker thuis bij oma en  
Senne kon met zijn nichtje en ouders onbezorgd een paar 
dagen genieten in Willingen.

BEZOEK NEMO EN THE VOICE
Een droomdag in de studio’s van 
Talpa en bij Nemo voor drie mooie 
kinderen en hun adoptie-ouders. 
Hulpverlener: ‘Ik gun hen zo een 
zorgeloze dag.’ Gelukt!!
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VOOR MAAR LIEFST  
     450 KINDEREN EEN  
  MOOIE HERINNERING  
            GECREËERD!

57 individuele droomaanvragen 
46 gerealiseerd 
  6 dromen gepland in 2017 
  8 dromenaanvragen afgewezen 
  6 groepsactiviteiten


