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Het DapperDagboek ligt in het zieken-
huis! Weer een jaar voorbij, een prachtig 
jaar vol nieuwe uitdagingen. Tijd voor het 
tweede jaarverslag van Stichting Dapper 
Kind.

2014 was het jaar van de pilotperiode, van 
contacten leggen met nieuwe ziekenhuizen, 
nieuwe sponsors, donaties en acties, het 
lanceren van de nieuwe website speciaal voor 
kinderen en ouders en bovenal het  uitdelen 
van het DapperDagboek in het ziekenhuis. 

Op 1 februari startte de pilot in het Erasmus 
Mc- Sophia afdeling Kinderchirurgie-Zuid. 
Een enthousiast team van pedagogische 
medewerkers, verpleegkundigen en andere 
professionals gingen ermee aan de slag en 
de eerste Dagboeken en Plakkers werden al 
snel uitgedeeld. 

Na twee maanden volgde een tussentijdse 
evaluatie. De  professionals, de ouders en 
vooral de kinderen waren unaniem: ‘’Een 
schot in de roos!’’ Natuurlijk waren er wat 
aanpassingen. Er zijn extra Plakkers en 
pagina’s bijgekomen, zoals de Plakker voor 
pijn en voor KNO onderzoek en de pagina 
voor de voorgeschiedenis.

Na nog eens drie maanden was de 
pilotperiode afgelopen en tijdens deze fase 
was het DapperDagboek al zo geïntegreerd 
dat de pilot en het  in gebruik nemen van het 
Dagboek naadloos in elkaar overliep. Een 
prachtig resultaat voor alle betrokkenen! 

Tijdens de pilotperiode zijn we druk bezig 
geweest met contacten leggen in andere 
ziekenhuizen. Dit leidde er toe dat we in juli 
het DapperDagboeksysteem konden 
uitdelen in Medisch Spectrum Twente in 
Enschede en in september in het Beatrix 
Ziekenhuis in Gorinchem. Een bijzonder 
resultaat voor het eerste jaar! In 2015 hopen 
we natuurlijk in nog meer ziekenhuizen het 
systeem te kunnen uitdelen. 

Natuurlijk doen we dit niet alleen. 
Het DapperDagboek wordt gratis uitgedeeld 
aan de ziekenhuizen en daarvoor is veel geld 
nodig. Ook dit jaar zijn er weer diverse 
acties geweest. Zo heeft de Don Bosco 
Basisschool in Dordrecht een grote 
sponsorloop gehouden, werd er door Parame-
disch 
Centrum Breda West een actie gehouden op 
een jaarmarkt, was het Dagboek het goede 
doel op een tennisevent in Vuren en kregen 
we in december een gigantische donatie van 
het Jan van der Pauw Kraanfonds. En dan 
hebben we het nog niet eens over de 
sponsoren en overige donaties. Geweldige 
dingen waar we erg, erg dankbaar voor zijn, 
daarom gaan we verder er in dit jaarverslag 
uitgebreid op in, net als op diverse andere 
aspecten van 2014. 

Namens het hele bestuur, onze vrijwilligers 
en alle andere betrokkenen,  dank ik u voor 
de interesse in onze stichting en het Dapper-
Dagboek en voor het lezen van ons jaarver-
slag. Op naar een geweldig 2015! 

4 januari 2015

Leonie Heuvelman-Egas
Voorzitter Stichting Dapper Kind

VOORWOORD
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Stichting Dapper Kind wil door middel 
van een bewaar- en beloonsysteem 
langdurig, ernstig en chronisch zieke 
kinderen bijstaan. Dit systeem heet het 
DapperDagboek. In het DapperDagboek 
worden DapperPlakkers verzameld, kleine 
kleurrijke stickers voor elke behandeling 
en situatie in het ziekenhuis. 
Zo verzamelen de kinderen op een 
laagdrempelige manier alles wat zij 
meemaken en kunnen ze dit laten zien en 
uitleggen aan naasten.

Ook is er ruimte voor het schrijven van hun 
verhaal, kleuren, plakken van kaarten, 
persoonlijke beloningsystemen van het 
ziekenhuis, eigenlijk voor alles wat de 
kinderen willen verzamelen en/of bewaren. 
Het is het Dagboek van de kinderen en hun 
ouders en zij bepalen hoe ze het gebruiken. 

Daarnaast bevat het DapperDagboek-
systeem ook het DapperDiploma, een kaart 
met ruimte voor 8 DapperPlakkers en op de 
achterkant ruimte om te schrijven. Het Dap-
perDiploma is speciaal voor kinderen die kort 
in het ziekenhuis verblijven, bijvoorbeeld 
voor het knippen van amandelen of het 
krijgen van buisjes. Het Diploma zit in een 
doorzichtig mapje waardoor er ook hier extra 
spulletjes bewaard kunnen blijven, indien 
gewenst. 

Alle onderdelen van het systeem worden 
gratis aan de kinderafdelingen verstrekt. Dit 
vooral om ieder ziekenhuis de kans te geven 
het Dagboek in gebruik te nemen en zoveel 
mogelijk kinderen te kunnen bereiken.

Doelstellingen
•	 Het DapperDagboek aan ieder langdurig, 

ernstig of chronisch ziek kind dat vaak in 
het ziekenhuis ligt, uitdelen.  

•	 Kinderen en ouders een middel geven 
om hun verhaal op een laagdrempelige 
manier bij te houden, te verwerken en te 
kunnen delen. 

•	 Kinderen direct belonen voor hun dapper-
heid door de Plakkers direct uit te delen 
bij de situatie. 

•	 Professionals ondersteunen in hun  
fantastische werk. 

Werkwijze
Stichting Dapper Kind deelt de DapperDag-
boeken en DapperPlakkers uit aan de  
ziekenhuizen die het DapperDagboek  
aanvragen. Voor de ziekenhuizen is dit  
kosteloos, alle DapperDagboeken en Dap-
perPlakkers worden door de stichting aan-
geschaft. De stichting gebruikt hiervoor het 
geld verkregen van sponsoren, donateurs  
en/of eenmalige donaties.  

STICHTING DAPPER KIND
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Naam             Stichting Dapper Kind
Opgericht     22 november 2012 
Gevestigd te   Papendrecht

Samenstelling bestuur
Met een vast team van vijf wordt er volgens een 
vast patroon op donderdagavond gewerkt aan de 
doelstellingen van de stichting.

Week 1 Week 2 Week 3
Algemene vergadering
20:00-22:00

Werkavond Vrij - open voor acties en 
overige doelen

Leonie Heuvelman-Egas 
Voorzitter

Nicarda Didden 
Secretaris

Esmée Overman  
Penningmeester

Sieuwke Tolsma-Jacobsen
Grafisch ontwerpster & marketing

Desidera Didden
Facilitair manager

Het bestuur zit zich belangeloos in voor de 
stichting. Het is ons absolute streven om dit 
zo te houden, zoals dit ook in onze statuten is 
opgenomen. Er werken tot op heden geen 
mensen in dienst van de stichting, we 
hebben wel enkel vrijwilligers die zich 
belangenloos inzetten voor de stichting. 

Op onze website
http://www.stichtingdapperkind.nl/stichting.php
kunt u de persoonlijke motivatie van ons bestuur 
lezen.

ORGANISATIE
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Beleid 
Voor ons actuele beleid verwijzen wij u graag 
door naar ons beleidsplan. 
In korte lijnen waren onze doelen voor 2014: 

•	 Een succesvolle pilotperiode in het  
Erasmus MC-Sophia draaien

•	 Een aantal vaste donateurs en  
sponsors koppelen aan de stichting

•	 In contact komen met nieuwe  
ziekenhuizen en het DapperDagboek ook 
daar uitdelen.  

In ons beleidsplan gaan we verder in op hoe 
we deze doelen in 2014 wilden 
bereiken. We kunnen in dit jaarverslag met 
trots vermelden dat we alle gestelde doelen 
hebben behaald. 

Visie 
Onze visie is nog steeds dat ieder langdurig, 
chronisch of ernstig kind dapper is, ongeacht 
zijn of haar ziekte. Met het DapperDagboek 
hopen wij hen en hun naasten te helpen om 
te kunnen gaan met hun situatie en dat ze 
hun ervaringen beter kunnen verwerken en 
makkelijker kunnen delen. Dit willen we 
bereiken door zoveel mogelijk kinder-
afdelingen het DapperDagboeksysteem  
kosteloos te kunnen geven zodat zij het de 
kinderen kunnen geven. 

Dit bereiken we door nieuwe contacten te 
leggen in ziekenhuizen door heel Nederland 
heen. Soms via een mail van ouders die ons 
gevonden hebben, soms door een contact-
moment met het ziekenhuis zelf die van ons 
gehoord hebben en anders via een 
contactmoment van de stichting naar het 
ziekenhuis toe. 

De DapperDagboeken en de Plakkers 
kosteloos kunnen uitdelen bereiken we door 
het aantrekken van sponsors, donateurs, het 
houden van acties en het aanschrijven van 
fondsen. Ook is een belangrijk onderdeel in 
dit geheel het zoeken van partners die in 
materiële zin ondersteunen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een drukkerij die het 
drukwerk tegen kostprijs aanbiedt of een 
bedrijf dat gratis borduringen uitvoert op 
T-shirts voor vrijwilligers.
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Het DapperDagboek en de DapperPlak-
kers worden uitgedeeld door de professi-
onals van de kinderafdelingen in het zie-
kenhuis en niet door de stichting zelf.Dit 
komt omdat de DapperPlakkers direct of 
net na de behandeling of het onderzoek 
worden uitgedeeld. Hierdoor is het zeer 
moeilijk, zo niet onmogelijk om dit via de 
stichting te doen. 

Dit houdt in dat de stichting in contact moet 
komen met de professionals van het 
ziekenhuis om te kijken of ze het Dapper-
Dagboek en de Plakkers willen aanbieden en 
uitdelen. Gelukkig reageren er veel 
ziekenhuizen positief en we zijn dan ook 
optimistisch dat er nog veel ziekenhuizen 
zullen aansluiten bij het DapperDagboek.

In 2014 zijn er al drie ziekenhuizen die het 
DapperDagboeksysteem hebben omarmt, te 
weten: 

het Erasmus MC- Sophia te Rotterdam 

het Medisch Spectrum Twente te Enschede

het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem 

Al deze ziekenhuizen zijn enthousiast, we 
krijgen geweldige commentaren terug van de 
kinderen en ouders, maar ook van de 
professionals zelf. Ook komt er steeds weer 
nieuwe input over wat het DapperDagboek 
nog beter kan maken. Zo proberen we het 
Dagboek steeds beter te maken, geschikt 
voor alle kinderen! 

In 2015 staan er ook al twee lanceerdatums 
in de agenda. In januari het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht en in 
maart het Amphia ziekenhuis in Breda. Onze 
missie is natuurlijk om in zoveel mogelijk 
ziekenhuizen het DapperDagboek uit te 
kunnen delen en we zijn dan ook hard bezig 
meer ziekenhuizen te benaderen. In ieder 
geval hopen we aan het einde van 2015 in 8 
ziekenhuizen het DapperDagboek uit te 
kunnen delen. 

ZIEKENHUIZEN
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Enea is pas vier jaar oud als hij in sep-
tember 2013 het ziekenhuis belandt met 
een heftige buikpijn en veel bloedverlies. 
Hij blijkt de chronische darmziekte  
Colitis Ulcerosa te hebben. Na veel 
ziekenhuisopnames, bloedtransfusies en 
medicijnen  bleek dat zijn  dikke darm zo 
ziek was dat deze niet meer werkte. En 
alsof dat nog niet genoeg was, blijkt hij 
ook nog een genetische afwijking in zijn 
afweersysteem te hebben waardoor 
medicijnen niet goed kunnen werken. 
Daarom wordt zijn dikke darm tijdens 
een heftige ziekenhuisopname in januari 
2014 verwijderd. 

Enea had veel moeite met het ziekenhuispro-
ces. Allemaal mensen die aan hem zaten, de 
vele prikken en de pijnlijke pleisters, hij wilde 
er niets meer van weten. Toen kwam de 
pedagogische zorg met het DapperDagboek 
en de DapperPlakkers. Het eerste weekend 
keek hij er niet naar om, hij was te ziek. 
Maar gelukkig knapte hij een klein beetje op 
en toen begon hij interesse te tonen in die 
map met stickers. Steeds beter begreep hij 
wat hij met het DapperDagboek kon doen en 
ook waarvoor hij allemaal Plakkers kon krij-
gen.  Hij wist al heel snel waar ‘zijn’ Plakkers 
zaten in de uitdeelbox, zelfs sneller dan de 
verpleging. De Plakkaarten kwamen vol en 
de groene en gele bandjes om het 
keycord volgden elkaar op. Ook heeft hij na 
veel overwinningen en behandelingen een 
rood bandje om zijn keycord heen kunnen 
doen, wat staat voor een Plakkaart met wel 
50 (!) Plakkers! Daardoor kan hij nu een 
‘stoplicht’  met de bandjes maken.

Toen Enea weer naar huis mocht, raakte het 
Dagboek langzaam op de achtergrond. Maar 
als hij nu door zijn DapperDagboek bladert, 
kan hij je nog heel precies vertellen wat er 
bij welke Plakker gebeurde. En nog steeds 
als ze op controle gaan, gaan ze langs de  
afdeling Plakkers ophalen. Volgend jaar zal 
hij nogmaals opgenomen worden in het  
ziekenhuis en zal hij een aantal herstel- 
operaties ondergaan. En ook dan zal het 
DapperDagboek met hem mee gaan en hem 
stimuleren en belonen voor al zijn stoere 
dapperheid.

Diane, de mama van Enea:
Het DapperDagboek was niet alleen belang-
rijk voor Enea, maar ook voor ons.  
Het Dagboek nodigt uit tot schrijven.   
En wij deden ook erg ons best om de Plak-
kers te verzamelen toen Enea te ziek was, 
het Dagboek moest wel een zo compleet  
mogelijk beeld geven.  

Ook nu we thuis zijn, gebeuren er soms nog 
dingen die hij niet fijn vindt. Daarom hebben 
we Spidermanstickers gekocht, die mag hij 
opplakken bij situaties die nu nog thuis  
gebeuren. Gelukkig zijn ze steeds minder 
nodig. 

Het Dagboek is heel bijzonder, maar soms is 
het ook erg confronterend om al die Plakkers 
te zien. Hij is nog zo jong en heeft al zo veel 
meegemaakt! Maar de voldoening is groter 
en als we straks weer naar het ziekenhuis 
moeten, zal het weer stimuleren om soms 
nog net dat ene stapje extra te zetten.

HALLO! ONTMOET ENEA, EEN STOERE JONGEN VAN VIJF JAAR
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ACTIES
Om iedereen op de hoogte te houden 
over de acties delen we alles op de 
social media. Facebook, Twitter, alles 
om de vrijwilligers, ouders, kinderen en 
de rest mee te kunnen delen wat 
de stichting allemaal (mee)maakt.

Hierbij alle acties en gebeurtenissen 
van 2014 op een rij:
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Het bestuur van Stichting Dapper Kind wordt het hele jaar door ondersteund door een 
team van behulpzame vrijwilligers. We zouden niet kunnen bestaan zonder al deze 
mensen die zich zo hard inzetten. We willen deze vrijwilligers heel erg bedanken voor 
hun inzet, trouw, feedback, samenwerking, vertrouwen, toewijding en onmisbare 
ondersteuning. 

De vrijwilligers zorgen voor de meest uiteenlopende zaken. Zo is er iemand die de bandjes 
om de keycords van de kinderen naait. Er zijn mensen die ons komen helpen met het in 
elkaar zetten van de DapperDagboeken en de uitdeelboxen, custom-made voor elk zieken-
huis. Er zijn mensen die mee helpen met het handmatig tellen van de stickers. Er zijn 
vrijwilligers die naar netwerkborrels en naar mogelijke sponsors gaan om te over te halen 
ons te steunen. En ze zijn allemaal altijd bezig om het DapperDagboek en de Plakkers meer 
bekendheid te geven.  

Wij hopen in 2015 ons vrijwilligersbestand uit te breiden zodat we meer ziekenhuizen kunnen 
bereiken en ook meer acties kunnen uitvoeren voor het bekostigen van het Dapper-
Dagboeksysteem. In 2015 willen wij ook ook een webredacteur bij het team verwelkomen die 
al het nieuws rond de stichting op de website en op onze social media plaatst. 

VRIJWILLIGERS
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In 2014 heeft Stichting Dapper Kind € 14.576,- euro ontvangen uit sponsoring, 
donaties, acties van derden en eigen acties. Met dit bedrag hebben we heel veel 
kunnen doen voor de stichting. Hieronder vindt u onze samenvatting van ons 
uitgaven- en inkomstenprofiel en de bijbehorende verantwoording. 

Opbrengsten
Donaties en overige opbrengsten    € 14.576,-

Algemene Kosten       € 6.178,-
Kosten DapperDagboek      € 4.054,-
Vrijwilligersvergoeding      € 900,-
Reclame - en promotiekosten     € 301,-  
Contributies en abonnementen     € 194,-
Kantoorbenodigdheden      € 190,-
Reis- en verblijfkosten      € 165,-
Representatiekosten      € 82,-
Drukwerk        € 82,-
Telefoonkosten       € 71,-
Algemene kosten       € 139,-

         € 8.398 ,-

De stichting vindt het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat het 
opgehaalde geld zoveel mogelijk uitgegeven wordt aan het DapperDagboek en de 
DapperPlakkers. Daarom laten we alle uitgaven controleren en er wordt ieder jaar een 
jaarrekening opgesteld door een accountant. Ook voor 2014 was dit Spek Accountants te 
Krimpen aan de IJssel. Zij hebben ook de jaarrekening gemaakt zoals deze in dit jaarverslag 
te lezen is. Zij verzorgen deze jaarrekening overigens kosteloos! 

Begroting voor 2015
Kosten DapperDagboek:
1000 nieuwe DapperDagboeken      € 8000,-
1500 keycords        € 1800,-
Nieuwe startsets voor in de mappen      € 9000,-
200.000 DapperPlakkers       € 2800,-
 
Vrijwilligers bijdrage (voor website en overige kosten)  € 2000,- 

FINANCIEN
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Doelen voor 2015

DapperDagboek en DapperPlakkers 
in het ziekenhuis
•	 Afspraken maken met deze ziekenhuizen 

over hoe het DapperDagboek en de 
•	 Plakkers in het ziekenhuis kan komen te 

liggen.
•	 Minimaal contact gelegd hebben met 8 

extra ziekenhuizen
•	 Minimaal in 5 nieuwe ziekenhuizen het 

DapperDagboek uitgeven (in totaal dus 8   
ziekenhuizen aan het einde van 2015) 

•	 Nog een of twee verhalen van kinderen 
met een DapperDagboek laten vertellen 

Ontwikkeling DapperDagboek en 
DapperPlakkers en bijbehorende 
projecten
•	 Project broers en zussen - een project 

voor broers en zussen van het zieke kind
•	 Brailleproject - DapperPlakkers en het 

DapperDagboek voor zieke blinde  
kinderen verder ontwikkelen 

•	 Het ontwikkelen van de input van de  
professionals, kinderen en ouders 

Werving financiën 
•	 Aanschrijven fondsen voor  grote  

projecten (de Brussenkit)
•	 Diverse netwerkafspraken voor het  

zoeken van nieuwe sponsors
•	 Diverse acties vanuit vrijwilligers  via 

de nieuwe ‘’Kom in actie!’’ pagina op de   
website

•	 Storytelling en bijpassende marketing 
strategie opstellen en uitvoeren

Meerjarenplan 2013 – 2016 

DapperDagboek en DapperPlakkers 
•	 Realisatie van DapperPlakkers en Dapper-

Dagboeken voor zieke blinde kinderen,  
via braille of 3D-printtechnieken

•	 Uitgeven DapperDagboek aan minimaal 
vijfentwintig kinderafdelingen

•	 Realisatie van het boers- en zussenproject 
(de Brussenkit) 

•	  Realisatie van een online platform (online 
DapperDagboek, mogelijk tot opslaan en 
delen) 

•	 Het DapperDagboeksysteem elk jaar  
evalueren en verbeteringen toevoegen

Financiën 
•	 Meerdere en vaste sponsors zoeken voor 

het sponsoren van DapperPlakkers en 
DapperDagboeken

•	 Opzetten van een jaarlijkse fundraising-
activiteit om continuïteit te ontwikkelen in 
de financiën

•	 Meer acties, vanuit de stichting en vanuit 
derden 

•	 Netwerken met patiëntenorganisaties om 
de Plakker die bij hen past  te laten  
sponsoren

Organisatie 
•	 Aantrekken van een vast bestand van  

vrijwilligers voor de distributie &  
leveringen 

•	 Aantrekken nieuwe vrijwilligers voor  
acties 

•	 Maken van een webwinkel waar folders en 
dergelijken gedownload kunnen worden

•	 Instructievideo maken voor eenduidige 
uitleg aan de professionals in de  
ziekenhuizen

DE TOEKOMST VAN HET DAPPERDAGBOEK


