
Salland Twente

MAAR LIEFST 20 GEZINNEN  
HEBBEN IN 2014 GENOTEN VAN  
EEN WEEKEND OF MIDWEEK WEG! 

GROEPSACTIVITEITEN 2014
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!

April: Samen met jongeren aangesloten bij Match  
Humanitas en hun buddy’s gaan we gezellig koken  
en eten bij De Smaak Van.. in Almelo.

Mei: Kinderen van vluchtelinggezinnen in de gemeente 
Hellendoorn en hun ouders genieten van een rondleiding 
door het FC Twente stadion, een etentje daar en als 
afsluiting beleven ze de wedstrijd FC Twente - Zwolle.

September: Jonge mantelzorgers aangesloten bij  
SIZ Twente maken een reis met de stoomtrein van 
Haaksbergen naar Boekelo, worden vervolgens met  
een oude TET bus naar de Waarbeek gebracht om daar 
de rest van de dag te genieten. - 53 individuele droomaanvragen

- 35 dromen gerealiseerd in 2014 en  
13 dromen in 2015 gepland

- 12 droomaanvragen afgewezen

VANG JE 
DROOM
IN 2014

Twente en Salland

JANIQUE MOCHT HAAR DROOM DELEN  
MET HEEL OOST NEDERLAND. TV OOST  
IS MEE GEWEEST MET HAAR OP BEZOEK 
BIJ NEDERLANDS TOP DRESSUUR- 
RUITER ADELINDE CORNELISSEN. 

STEUNPILAREN 2014
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 2014 werden dromen  
mede gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.

- AJAX  - FC TWENTE 
- RTV OOST  - DIVERSE PRIVÉ DONATIES
- DE SMAAK VAN.. ALMELO  
- ADELINDE CORNELISSEN
- PRETPARK DE WAARBEEK HENGELO
- MUSEUM BUURTSPOOR HAAKSBERGEN
- LANDAL GREEN PARK DE HELLENDOORNSE BERG



Stichting Vang je Droom kan inmiddels terugkijken op 6 jaar dromen vangen voor en  

met kinderen die dromen hebben, maar door hun naaste omgeving niet gerealiseerd  

kunnen worden. 

Naast individuele dromen hebben we de afgelopen jaren ook diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Activiteiten voor  
groepen kinderen die niet meer thuis wonen, voor kinderen waarvan de ouders klant zijn bij de voedselbank, of voor jonge  
mantelzorgers. 

De afgelopen jaren hebben we veel leermomenten gehad, maar inmiddels kunnen we stellen dat er een stevig fundament  
staat. Samen met onze vrijwilligers hebben we gebouwd aan onze doelstelling, een website en een Facebookpagina  
ontwikkeld en onze weg gevonden naar de hulpverleners die droomaanvragen bij ons kunnen doen.

We voelen ons gesteund door de diverse donaties die zijn gedaan. Daarmee wordt ons enthousiasme nog groter.  
Het voelt goed als mensen de stichting een warm hart toedragen. Ook samen een droom realiseren is een hele mooie  
ervaring zo ondervinden de vrijwilligers, maar ook de mensen die meehelpen  
aan de realisatie ervan. Bijvoorbeeld een kapper die voor een prinsessenkapsel  
zorgt, het theater die voor de zaal, koekjes en drinken zorgt, de voetbalclub  
die het stadion openstelt enzovoort.

Maar wat onze drijfveer vooral is en blijft zijn de blije gezichten van de  
kinderen als hun droom wordt verwezenlijkt en we deze kunnen afsluiten  
met ons Droomdoosje. Dromen van kinderen die denken dat hun droom  
nooit werkelijkheid kan worden en waarvoor de wereld er even niet  
zo kleurrijk uitziet.

Jessica Heutink
Voorzitter stichting Vang je Droom

NA 6 JAAR 
HEBBEN WE 

ZO’N 200 
INDIVIDUELE 

DROMEN 
GEVANGEN!

VANG JE DROOM
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7440 AC Nijverdal
06 - 448 659 00
info@vangjedroom.nl
www.vangjedroom.nl
NL63ABNA0520442644

FINANCIEEL OVERZICHT 2014

Inkomsten  Uitgaven 
Donaties € 62.769,35 Kosten gerelateerd 
   aan dromen  € 35.605,66

Interest €  73,86 Overige kosten € 3.008,53

Totaal € 62.843,21 Totaal € 38.614,19

   Resultaat € 24.229,02


