FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Inkomsten			Uitgaven
Donaties particulieren		 Kosten gerelateerd
€ 23.420,- aan dromen
€
Donaties steunpilaren		 Overige kosten €
€ 18.172,Bankrente
€
124,Per saldo in 2017
meer uitgegeven
dan ontvangen €

89.824,2.561,-

50.669,-

€ 92.385,-		

€ 92.385,-

Hierbij vermelden we graag dat veel bedrijven hun diensten
aanbieden, waardoor gemaakte kosten niet zichtbaar zijn.
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in 2017
Nederland is rijk vergeleken met andere landen in Europa. Toch is en blijft er in ons land ook armoede.
Kinderen en jongeren die leven in een gezin dat rond moet komen van een minimum inkomen. Dat betekent
dat er in elke schoolklas ook kinderen kunnen zitten die het thuis niet breed hebben.
Arme mensen in Nederland hebben gelukkig geen honger. Maar veel dingen die wij normaal vinden, kunnen ze zich niet veroorloven. Er
is geen geld voor bijvoorbeeld gezond eten, nieuwe kleren, (sport)schoenen, verjaardagscadeautjes, lid van een (sport)vereniging een dag
uit of voor een vakantie. Veel mensen in deze situatie schamen daarvoor. Zij kunnen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen.
Meedoen kost vaak geld. Daarom is er een verband tussen armoede en sociale uitsluiting. Kinderen uit deze gezinnen geven aan dagelijks
met geldgebrek geconfronteerd te worden en dat ze zich zorgen maken over hun toekomst en de situatie thuis. Maar ook voor volwassenen belemmert armoede actieve deelname aan de samenleving. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en
(school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe vaker bij deze kinderen de
gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn toenemen.
Kinderen worden binnen en buiten het gezin met hun armoede geconfronteerd. Dat is niet fijn. Kinderen vinden het niet prettig. Ze praten
zo min mogelijk over geld en laten vaak aan hun ouders niet merken dat ze iets willen dat geld kost. Andere kinderen in armoede voelen
schaamte, jaloezie of uitsluiting: hun leeftijdgenoten hebben en kunnen meer doen. Verdriet of woede kan ook een uiting zijn bij kinderen
die met armoede geconfronteerd worden. Sommige kinderen nemen zelfs de zorgen van hun ouders over. Al deze vormen van omgaan
met armoede kunnen leiden tot psychische problemen bij kinderen in armoede.
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Armoede hoeft niet automatisch tot problemen in de ontwikkeling van kinderen te leiden, zeker niet als de armoede tijdelijk is. Soms is
geldgebrek alleen een zuiver financieel probleem, kunnen ouders redelijk goed met de situatie omgaan,
vertonen ouders veel veerkracht en zijn er weinig negatieve gevolgen voor de kinderen. Maar armoede
bij ouders gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals een lage opleiding, geringe vaardigheden
of schuldenproblematiek en (financiële) stress bij ouders. Hiervan hebben kinderen veel last.
Stichting Vang je Droom realiseert zich terdege dat zij zulke grote problemen niet kan oplossen,
maar een kind of gezin uit deze situatie even een onbezorgd gevoel, een herinnering, een
geluksmoment geven, daar doen we het voor.

Jessica Heutink
Voorzitter stichting Vang je Droom
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STEUNPILAREN 2017
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder andere mensen
en organisaties. Wij noemen ze dan ook de ‘steunpilaren’ van onze stichting. Je kunt steunpilaar zijn door
op organisatorisch of op financieel vlak bij te dragen
aan het realiseren van dromen. In 2017 werden dromen
mede gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.
> Volvo Harrie Arendsen
> Pretpark De Waarbeek Hengelo
> FC Twente
> Van Buren Banden Nijverdal
> Kleentec Rijssen
> Fysius rugexperts
> De Hooischuur Nijverdal
> Gym to B Nijverdal
> Marijkeschool Nijverdal
> Pouw automotives
> FTC CC 75 Nijverdal
> Triatlon Holten
> Salta Trampolines
> Carbidfestival Enter
> Deltion Zwolle
> Rotary Hellendoorn-Nijverdal (Samen Genieten)
> Diverse privé donaties

BIJZONDERE SAMENWERKING
MET HUMANITAS TWENTE
Stichting Vang je droom en
Humanitas Twente zijn een
samenwerking aangegaan om deelnemers van Humanitas Twente een
weekend vol plezier te kunnen geven.
Onder de naam ‘Samen genieten’ werden er in
2017 vier thematische weekenden georganiseerd, waarbij een groep van 6 kinderen samen
met twee professionele begeleiders op pad gaan.
Het bijzondere van de samenwerking is dat
Stichting Vang je droom deze weekenden faciliteert en dat Humanitas Twente de organisatie en
de inhoud op zich neemt. Het uiteindelijke doel is
dat de jongeren een heerlijk, onbezorgd weekend
hebben en dat we met zijn allen…u raadt het al...
vooral Samen genieten!
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2017: WE HEBBEN ONZE
NIEUWE WEBSITE
GELANCEERD EN ZIJN
OOK TE VINDEN
OP INSTAGRAM!

Onze steunpilaar Volvo Harry
Arendsen heeft vorig jaar
verschillende gezinnen naar
hun vakantieplek gebracht en
weer opgehaald. Zo krijg je toch
echt zin in je vakantie!

47

GROEPSACTIVITEITEN 2017

droom
vakanties!

VOETBALMIDDAG BIJ FC TWENTE
Supportersvereniging FC Denekamp organiseert voor 11 kinderen aangesloten bij Match
Humanitas een mooie voetbalmiddag in een
skybox bij FC Twente. Inclusief shirts met eigen
naam!

HELDEN- EN KAMPIOENENDAG
Helden- en Kampioenendag op de evenementenweide in Nijverdal.
In samenwerking met Fysius en de Hooischuur!

OBS TWEKKELERVELD UIT ENSCHEDE
GING NAAR HET WILMINKTHEATER
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OP HET CIRCUIT IN ZANDVOORT

HELIKOPTERVLUCHT
Triatlon Holten biedt aan 24 kinderen
helikoptervluchten aan.

GREEP UIT INDIVIDUELE DROMEN 2017
MEET EN GREET
Een ontmoeting met Marco
Borsato en een heerlijk
festivalbezoek voor moeder
en dochters!
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BRANDWEERMAN
Een keer brandweerman zijn:
het lijkt wel of ik droom!

Twente

Vang
je
droom

in 2017

BALLONVAART
Een droomvlucht voor Raoul.

FOTOSHOOTS

In 2017 hebben we maar liefst
80 dromen gerealiseerd, waaronder
47 vakanties, 6 groepsactiviteiten
georganiseerd en daarmee

MAAR LIEFST
450 KINDEREN EEN
MOOIE BELEVING
KUNNEN BIEDEN!

PARTY TIME!!!
Verjaardag vieren met je klas.

