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Doelgroep
Stichting Kinderdroomwens is een stichting die zich inzet voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 18 jaar die een ernstig trauma hebben. Denk daarbij aan het
verlies van broertje of zusje, van een ouder, het lijden aan een langdurige of
ernstige ziekte, misbruik of mishandeling. Daarnaast is Stichting Kinderdroomwens
actief in het ondersteunen van getraumatiseerde jongeren in de leeftijd van 15 tot
25 jaar die vastgelopen zijn in de maatschappij, met hun scholing … werk, met
zichzelf in de knoop zitten en die richting nodig hebben in het leven.

Belangrijkste activiteiten in 2016
FamilieVierdaagsen
Ieder jaar organiseert Stichting Kinderdroomwens ‘FamilieVierdaagsen’. Dat
zijn lange weekenden (vrijdag t/m maandag) met als doel kinderen en hun
ouders/begeleiders een paar dagen uit de dagelijkse gang van zaken te halen
en ze een ontspannen verblijf te geven in een veilige omgeving. Ze te laten
ervaren dat ze er niet alleen voor staan en dat ze mogen zijn wie ze zijn.
Ook in 2016 zijn er twee FamilieVierdaagsen georganiseerd in de
groepsaccomodatie ‘de Buitenhorst’ in Schaijk. De landelijk gelegen locatie is
zeer geschikt voor onze doelgroep. Kinderen met bijvoorbeeld een handicap
kunnen met een aantal aanpassingen zo vrij bewegen. Extra materiaal zoals
hoog/laagbedden, douchestoelen enz.…kunnen geplaatst worden. De locatie
biedt ruimte voor gezamenlijke activiteiten maar ook om je terug te trekken of
in een kleine groep de dingen te doen die je wil doen. Het diverse programma
was altijd vooral gericht op ontspanning, aandacht voor elkaar, plezier maken
en zelfvertrouwen creëren.
Sinds 2015 is een belangrijk aspect toegevoegd in de dienstverlening naar de
gezinnen. Het aanbieden van professionele coaching van de ouders om
patronen waardoor zij vastlopen te onderbreken. Dit wordt gedaan door een
professionele coach/trainer.
De verblijven voor de gezinnen zijn gratis en komen tot stand dankzij de
geweldige support van de vrijwilligers en sponsoren. waaronder ook de
vakantieboerderij die de locatie sponsort.

geweldige support van de vrijwilligers en sponsoren. waaronder ook de
vakantieboerderij die de locatie sponsort.
Kanjerdagen
2016 was voor wat betreft de Kanjerdagen die ieder jaar georganiseerd
worden een bijzonder jaar. Van de vijf Kanjerdagen die gerealiseerd werden,
waren er drie zogenoemde KanjerVliegdagen. Die vinden plaats in het
Brabantse Budel en bieden de deelnemers de kans een vlucht te maken in een
ultra-lightvliegtuig en/of in een helikopter. Een geweldige ervaring die de
kinderen een leven lang bijblijft. Twee Kanjerdagen werden in Nijmegen
gerealiseerd. Een van die Nijmeegse Kanjerdagen is bedoeld voor kinderen die
de stichting al kennen, zodat ze in de gelegenheid worden gesteld de andere
eerdere deelnemers die soms ver weg wonen weer te ontmoeten. Een andere
kanjerdag was bedoeld voor z.m.o.k. kinderen met een laag IQ en veelal een
problematische thuissituatie hebben waarbij ‘pedagogische onmacht’ van de
ouders/verzorgers de boventoon voert.
Een Kanjerdag is een volstrekt unieke, onvergetelijke en onbezorgde doe-dag.
Met ondermeer optredens van en met artiesten en allerlei leuke workshops.
Met een op maat gemaakte ‘Kanjerdag’ bieden wij kinderen de mogelijkheid
om hun talenten te ontdekken, ze nieuwe dingen laten zien en ze laten
ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten. Het heeft een therapeutische
werking, geeft zelfvertrouwen en versterkt het gevoel van eigenwaarde.
JongerenBoostcamps
Bij het JongerenBoostcamp gaat het om een kort verblijf (vier dagen) waarbij
getraumatiseerde jongeren door gesprekken en coachingsessies een richting
aangeboden krijgen die ze kunnen gebruiken om hun leven vorm te geven en
om zich open te stellen naar anderen zodat ze vooruit kunnen komen.
Enerzijds kunnen ze onbekommerd genieten en leuke en inspirerende dingen
doen. Anderzijds werken ze aan zichzelf en met anderen in de groep. Ze
kunnen praten met lotgenoten en zo voelen zij zich verbonden en gesteund.
Wij merken dat er therapeutische waarde uitgaat van zo’n verblijf en dat dat
een langdurig effect heeft. Sinds 2015 krijgen deelnemers van het
JongerenBoostcamp een kennismakingsbijeenkomst aangeboden (Kick-off),
het BoostCamp zelf en een Kick-out. Tijdens alle sessies is er een
professionele coach aanwezig.
Droomwensen
Bij het invullen van individuele droomwensen vindt er eerst een gesprek plaats
met het kind en eventueel de ouders als ondersteuning. De wensen die de
stichting vervult, zijn altijd immateriële wensen. Denk daarbij aan iets beleven
of iemand ontmoeten. Bij het vervullen van een wens probeert de Stichting
alles zo veel mogelijk in natura gesponsord te krijgen. We gebruiken kleine
budgetten. Bij de vervulling van de wens vinden we het belangrijk dat het
kind het gevoel heeft dat dit alles helemaal speciaal voor hem/haar geregeld
is. Dit geeft zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde. Een
Kinderdroomwens die in vervulling gaat, biedt volop kansen en support voor
de toekomst.
2016 was goed voor weer 25 individuele immateriële droomwensen voor
kinderen die een ernstig trauma hebben doorgemaakt. Voorbeelden daarvan
zijn: VIP-behandeling bij een voetbalwedstrijd; make-over met fotoshoot; éénop-één workshop met paarden.

Financiële positie
In het jaar 2015 is door een uitbreiding van de activiteiten met de
BoostCamps voor jongeren een lagere eindstand gerealiseerd. In 2016 is hier
weer een betere financiële balans in gevonden door aanvragen bij fondsen en
goede contacten met oa. Kiwanis Young Professionals en Sponsor ABN-AMRO.
Ook de giften zijn weer iets toegenomen. Het blijft belangrijk ook in 2017 hier
veel aandacht voor te hebben.
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Opmerking bij bepaling van het saldo van baten en lasten:
Stichting Kinderdroomwens werkt veel met vrijwilligers en sponsoren. In 2016
zijn de Kanjerdagen bijna volledig gesponsord. Voor de droomwensen is het
percentage sponsoring en werkelijk gemaakte kosten respectievelijk 90 % en
10%. De missie van de Stichting is immers om immateriële wensen te
vervullen met een maximum van € 350 per droomwens. Een Vip-arrangement
in een voetbalstadion of een vlucht met een privévliegtuig zou zonder
sponsoring niet te realiseren zijn. Voor de FamilieVierdaagsen en de
JongerenBoostcamps geldt dat de sponsoring per locatie is uitgewerkt in het
financiële overzicht. Personele ontwikkelingen zijn er niet geweest. De
organisatiestructuur is midden 2016 vervangen en vernieuwd.
Vooruitblik op 2017
Ook in 2017 gaan we weer volop Kanjerdagen, FamilieVierdaagsen en
droomwensen vervullen en organiseren. Daarnaast worden de
JongerenBoostcamps voor jongvolwassenen twee maal per jaar
georganiseerd. Het jaar 2017 staat in het teken van het vinden van een nog
betere balans in de financiën door de uitgaven af te stemmen op de
inkomsten dan wel door te focussen op het werven van meer
sponsorbijdragen en donaties.
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