
Stichting Vang je Droom heeft zich in 2015 ten doel gesteld te werken aan haar naamsbekend-

heid. We zijn steeds voorzichtig geweest met het opzoeken van de publiciteit, met name,  

omdat we met een kwetsbare doelgroep te maken hebben waar we respectvol mee om willen 

gaan. Toch leert onze ervaring dat kinderen, gezinnen het heel leuk vinden dat er aandacht is 

voor hun droom en dat de stichting daar best mee naar buiten mag treden. 

Naar aanleiding van een mooi artikel in het Twents Volksblad begin januari mochten we bij HOI tv aanschuiven. In maart  
is er via LinkedIn massaal voor Vang je Droom gestemd waardoor we er een mooie steunpilaar bij kregen, namelijk Volvo  
Harrie Arendsen. Onze groepsactiviteit die we georganiseerd hebben voor kinderen waarvan de ouders klant zijn bij  
de voedselbank Rijssen-Holten is in een groot artikel weergegeven in dagblad Tubantia en in de kerstbijlage is de droom  
van Lydia beschreven. In september mochten we bij RTV Oost vertellen over de stichting en haar groepsactiviteit in  
het Wilminktheater. Naamsbekendheid is nodig om verder te groeien en nog meer dromen te kunnen realiseren.

Naast individuele dromen hebben we ook in dit jaar diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Activiteiten voor groepen  
kinderen die niet meer thuis wonen, voor kinderen waarvan de ouders klant zijn bij de voedselbank, voor kinderen uit  
vluchtelinggezinnen en voor jonge mantelzorgers. 

Ondanks de weer aantrekkende economie neemt het aantal kinderen dat opgroeit  
in bijstandsgezinnen niet af. Het blijft belangrijk hen 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 2015

Inkomsten   Uitgaven 
Donaties particulieren  Kosten gerelateerd 
 € 45.703,00 aan dromen  € 52.294,53
Donaties steunpilaren  Overige kosten € 1.831,45
 € 6.181,76
Bankrente € 211,83  

Totaal € 54.125,98  € 54.125,98

in 2015

Kinderen 
laten voelen

wanneer 
hun droom 
uitkomt!



GROEPSACTIVITEITEN 2015
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!

JUNI > Samen met SIZTwente hebben we voor 40 jonge 
mantelzorgers een mooie dag georganiseerd bij het  
klim- en klauterpark Avatarz in Oldenzaal. Even los van 
de zorgen thuis hebben de kinderen genoten van elkaar, 
het avontuur en de spelletjes.

JULI     De kinderen van cliënten van de voedselbank  
West-Twente mochten kiezen: een dag naar het  
Dolfinarium of een dag naar Walibi. Met 2 grote bussen 
van de HAVI gingen we op pad.Het was een fantastische 
dag. Reacties: ‘Even een dag waarbij we niet aan onze 
zorgen hoeven te denken’ of ‘Samen een dag uit is  
bijna niet mogelijk, we hebben genoten’.

STEUNPILAREN 2015
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 2015 werden dromen  
mede gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.

- HOI TV NIJVERDAL - FC TWENTE 
- RTV OOST - JE LEUKSTE FOTO
- WILMINKTHEATER
- HAVI TRAVEL- VOLVO HARRIE ARENDSEN
- PRETPARK DE WAARBEEK HENGELO
- LANDAL GREEN PARK DE HELLENDOORNSE BERG
- INNER WHEEL TWENTERAND
- VOETBALVERENIGING D.E.S. NIJVERDAL
- BASISSCHOOL DE BORGH HENGELO
- BASISSCHOOL DE HEEMDE ALMELO
- CAMPING DE NOETSELERBERG NIJVERDAL
- AFSCHEIDSRECEPTIE NEL EZENDAM
- DIVERSE PRIVÉ DONATIES

Er staan in 2015 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. 

AFSCHEID
In de zomer van 2015  
hebben we afscheid  
moeten nemen van  
onze vrijwilliger  
Gerrit Voortman.  
Een fietsongeluk werd  
hem fataal. Gerrit was  
ons lijntje naar de  
voetbalwereld en heeft  
menig kind blij kunnen  
maken met een  
ontmoeting of een  
mooie wedstrijd. 

Dank je wel voor 
   heel veel Gerrit SEPTEMBER > 200 kinderen van basisschool 

de Windroos uit Enschede namen ons mee 
in het stuk Midzomernachtdroom op het 
toneel van het Wilminktheater. In samen-
werking met het geweldige team leraren, 
het Wilminktheater, de Nederlandse Reis-
opera, onze steunpilaren en onze vrijwilligers  
konden we deze dag organiseren! De kinderen waren nog niet  
in zo’n groot theater geweest, laat staan dat ze op het podium  
een voorstelling mochten geven! Ook voor de ouders, opa’s  
en oma’s en overig publiek was het een ware belevenis.

Bekijk het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=4ajst461_oA

OKTOBER < Klimmen en klauteren  
bij Avatarz dat hebben 15 kinderen  
uit vluchtelinggezinnen, wonend  
in de gemeente Hellendoorn, mogen  
beleven. Een spannende ochtend  
waarbij voor sommigen angst over-
wonnen moest worden. Goed gedaan 
samen!

de film!

>



Jasper ontmoet Jannes
De hele dag mag Jasper  
meehelpen in het Wilmink-
theater met de voorberei-
dingen en meekijken hoe de 
techniek werkt. Hoogtepunt 
was de meet & greet met 
idool Jannes!

8 kinderen mochten een Volvo bij steunpilaar Harrie 
Arendsen in Hengelo met graffiti bespuiten. Wat een 
feest!! Het werd een droomauto!

Lydia kreeg haar  
prinsessenkamer.  
Een plekje waar ze  
zich weer veilig voelt.

aangeboden 
door steunpilaar  
Harrie 
Arendsen

Salland Twente

Twente en 
Salland

- 47 individuele droomaanvragen
- 31 dromen gerealiseerd in 2015
- 9 dromen in 2016 gepland
- 7 droomaanvragen afgewezen
- 4groepsactiviteiten

Vang
je Droom

IN 2015

Bedankt!
MAAR LIEFST 30 GEZINNEN 
HEBBEN IN 2015 GENOTEN 

VAN EEN WEEKEND  
OF MIDWEEK WEG! 


