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2015 was weer een druk jaar voor Stichting Dapper Kind. Het bestuur en onze ge-
weldige vrijwilligers hebben er weer alles aan gedaan om het DapperDagboek voor zo 
veel mogelijk kinderen beschikbaar te maken. Dit hebben we gedaan door het Dap-
perDagboek kostenloos aan ziekenhuizen aan te bieden. 

In 2015 zijn we van 3 naar 12 ziekenhuizen gegaan dit is een enorme stijging geweest en 
hier zijn we erg blij mee. We worden steeds bekender bij meer ziekenhuizen en soms nemen 
ziekenhuizen zelfs contact met ons op over het eventueel inzetten van het DapperDagboek.
Omdat het DapperDagboek systeem gratis is voor de ziekenhuizen halen we geld op door 
sponsoring, het aanschrijven van fondsen en verschillende acties.Zo zijn we dit jaar op de 
Maritime Industry Beurs Gronichem geweest, hebben we geld opgehaald bij het tennistoer-
nooi Waalreckets en hebben we onze eigen kerstkaarten ontworpen en verkocht. Een uitge-
breide lijst van onze acties kunt u verder op lezen in dit jaarverslag. 
U kunt in die verslag ook meer lezen over onze finaciele situatie en onze toekomst plannen.
Als u na het lezen van dit verslag nog meer informatie wil over StichtingDapperKind kunt u 
terecht op onze site www.stichtingdapperkind.nl.

Leonie Heuvelman-Egas
Voorzitter Stichting Dapper Kind

VOORWOORD
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Stichting Dapper Kind is opgericht 22 
november 2012 en wil door middel van 
het uitgeven van het DapperDagboek 
langdurig, ernstig en chronisch zieke 
kinderen bijstaan. In het DapperDagboek 
worden DapperPlakkers verzameld, 
kleine kleurrijke stickers voor elke 
behandeling en situatie in het ziekenhuis. 
Zo verzamelen de kinderen op een laag-
drempelige manier alles wat zij meema-
ken 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 DapperDagboeksys-
teem ook het DapperDiploma, een kaart met 
ruimte voor 8 DapperPlakkers en op de ach-
terkant ruimte om te schrijven. Het Dapper-
Diploma 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 
om ieder ziekenhuis de kans te geven het 
Dagboek in gebruik te nemen en zoveel 
mogelijk kinderen te kunnen bereiken.

Visie
Onze visie is: 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 contact-
moment 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.

Doelen 
Simpel maar doeltreffend, daar staan we 
voor! 
Onze langetermijn doelen zijn:
•	 Het DapperDagboek uitdelen aan ieder 

dapper kind die het nodig heeft
•	 De tienereditie van het Dagboek uitdelen 

aan de dappere tieners
•	 Het Brussenboek uitdelen aan iedere  

dappere broer en zus van DapperDag-
boekkinderen

•	 Iedere professional een handreiking  
geven om op een laagdrempelige manier 
iets te kunnen uitdelen zonder al te veel 
belasting voor het team.

STICHTING DAPPER KIND
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden die zich al 
ruim drie jaar met hart en ziel inzetten. Het 
bestuur krijgt niet betaald voor haar werk-
zaamheden, enkel een onkostenvergoeding 
indien noodzakelijk. 
Op onze website http://www.stichtingdap-
perkind.nl/stichting.php staan de  persoon-
lijke motivatie van ons bestuur. Het bestuur 
heeft een zitsperiode van 4 jaar en er wordt 
in 2016 verder gekeken naar of het voltallige 
bestuur zich weer verkiesbaar stelt voor de 
volgende termijn van vier jaar. Voor in het 
jaarverslag van dit jaar vertelt het bestuur 
wat 2015 voor hen heeft betekent. 

Leonie Heuvelman-Egas - Voorzitter
“Voor mij stond 2015 in het teken van 
aansluiten. Aansluiten van ziekenhuizen en 
zorginstellingen, aansluiten van partners, 
sponsors en donateurs, aansluiten van 
vrijwilligers en actievoerders en vooral het 
aansluiten van de kinderen en hun ouders bij 
het DapperDagboek. Zo hebben we de 
Engelse versie van de handleiding gemaakt, 
zodat er nog meer kinderen een uitleg 
kunnen krijgen. Ook zijn we begonnen in de 
thuiszorg, want ook daar zijn de kinderen 
nog steeds zo ontzettend dapper! Wat ik nog 
steeds het belangrijkste vind, is dat wij er 
voor alle zieke kinderen zijn, ongeacht ziek-
tebeeld. Ziekte en zorg kan iedereen 
overkomen en is voor ieder kind zwaar. Om 
al deze kinderen steun, moed, kracht en een 
mogelijkheid tot het tellen van hun verhaal 
te geven, dat is de grootste wens van de 
stichting en het DapperDagboek! Ik heb zin 
in 2016!”

Nicarda Didden - Secretaris
‘’Als ik aan 2015 denk, dan denk ik aan: 
Groei! We zijn afgelopen jaar namelijk enorm 
gegroeid. Niet alleen in het aantal zieken-
huizen, maar ook in het aantal volgers op 
facebook, naamsbekendheid, sponsoren, 
ervaring en kennis. We zijn niet zomaar 
even iets begonnen, maar pakken het zoveel 
mogelijk zo goed mogelijk aan. En als ik dan 
terug kijk naar 2015, dan kan ik alleen maar 
zeggen: Wat zijn wij toch gegroeid.
Ik ben dan ook zeer benieuwd wat we in 
2016 allemaal voor fantastische dingen 
zullen bereiken.’’

Esmée Overman - Penningmeester
‘’Als ik denk aan 2015 denk ik ziekenhuizen. 
We hadden de ene na de andere afspraak in 

het ziekenhuis. Elke keer was weer spannend 
en super leuk. Ook in 2015 hebben we weer 
de steun van een aantal geweldige sponso-
ren, donateurs en mensen die actie uitvoe-
ren om geld in te zamelen voor de stichting. 
Hierdoor konden we alle nieuwe ziekenhuizen 
voorzien van het DapperDagboek. Ik ben 
heel trots op wat we met zijn alle bereikt 
hebben in 2015. Het was een top jaar. Op 
naar 2016! ’’

Sieuwke Tolsma-Jacobsen - Grafisch ont-
werpster & marketing
‘’2015, volgens mij was het vooral DE tijd 
van de ziekenhuizen. Op een gegeven 
moment bijna iedere week wel een mailtje, 
waar we keer op keer weer ontzettend blij 
van werden. Om vervolgens de kennisma-
kingsgesprekken te houden (Wat soms niet 
eens nodig was!) en daarna de DapperDag-
boeken uit te komen delen, zulke bijzondere 
ervaringen. Ik hoop nog veel van deze 
momenten mee te mogen maken samen met 
de rest van het bestuur!
’’

Desidera Didden -Facilitair manager
‘’2015...het jaar van de ziekenhuizen. 
Tijdens de Pilot in het Sophia Kinderzieken-
huis kregen we al aanvragen van andere 
ziekenhuizen die ons DapperDagboek ook 
graag wilde gaan inzetten. Dat gaf ons een 
enorme boost, om te zien dat het Dapper-
Dagboek voor nog veel meer kinderen 
bereikbaar werd. En hier gaan we in 2016 
volop mee door!
Ook mooi vond ik de organisatorische ont-
wikkelingen in 2015. Begonnen in de kelder 
en nu de beschikking hebben tot een heus 
magazijn! Ook hier blijven we in 2016 nog 
volop in ontwikkeling en zijn erg dankbaar 
voor alle professionals die ons verder helpen 
te professionaliseren.’’
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In 2014 konden we trots vertellen dat we 
in drie ziekenhuizen gelanceerd waren. 
Dit jaar ligt het
DapperDagboeksysteem in 11 zieken-
huizen en zorginstellingen! Het is een 
geweldig resultaat en we stellen graag 
de enthousiaste ziekenhuizen aan u voor. 
We zijn geweldig blij dat deze teams het 
DapperDagboek hebben omarmd en we 
hopen volgend jaar met een nog veel 
groter overzicht bij u terug te komen!

Erasmus MC-Sophia - Rotterdam
Vanaf 1 februari 2014 ligt het DapperDag-
boek voor een pilot in het Erasmus 
MC-Sophia op de afdeling Chirurgie Zuid. De 
evaluatie van deze pilot was op 26 juni 2014 
en iedereen was unaniem: ‘’Een schot in de 
roos!’’. Natuurlijk waren er een paar dingen 
die veranderd moesten worden. En ook dat 
was positief, want het gaf ons de kans om 
wensen van de kinderen, ouders en de pro-
fessionals mee te nemen. Vanaf september 
zullen er langzaam steeds meer afdelingen 
met het DapperDagboek gaan werken.

Medisch Spectrum Twente - Enschede
Vanaf juli 2014 wordt het DapperDagboek, 
de Plakkers en het DapperDiploma uitgedeeld 
in het Topklinisch Medisch Spectrum Twente 
in Enschede. 

Beatrixziekenhuis - Gorinchem
Vanaf 1 oktober 2014 wordt het DapperDag-
boek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het Beatrixziekenhuis in 
Gorinchem. 

Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht 
Vanaf 1 februari 2015 wordt het DapperDag-
boek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis locatie Dordrecht. 

Amphia ziekenhuis - Breda
Vanaf 9 maart 2015 wordt het DapperDag-
boek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het Amphia ziekenhuis Breda, 
locatie Langendijk. Vanaf 1 mei wordt het 
ook uitgedeeld op locatie Molengracht. 

St. Elisabeth ziekenhuis - Tilburg
Vanaf 14 mei 2015 wordt het DapperDag-
boek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het Sint Elisabeth ziekenhuis in 
Tilburg. 

Rijnstate ziekenhuis - Arnhem 
Vanaf 1 juni 2015 wordt het DapperDagboek, 
de Plakkers en het DapperDiploma uitgedeeld 
in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.  

Wilhelmina ziekenhuis - Assen
Vanaf 12 oktober 2015 wordt het Dapper-
Dagboek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het Wilhelmina ziekenhuis in 
Assen. 

Centrum voor thuisbeademing en 
ademhalingsstoornissen bij kinderen - 
Erasmus MC - Rotterdam
Vanaf 29 oktober 2015 wordt het Dapper-
Dagboek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in de thuissituatie van kidneren 
door het  Centrum van Thuisbeademing en 
Ademhalingsstoornissen bij kinderen van het 
Erasmus MC Rotterdam. 

VU Medisch Centrum  - Amsterdam
Vanaf 12 november 2015 wordt het Dapper-
Dagboek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in het VU Medisch Centrum.

Pallieterburgt - Capelle a/d IJssel 
Vanaf 3 december 2015 wordt het Dapper-
Dagboek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld in de Pallieterburgt.

Noordwest ziekenhuis groep (Gemini) - 
Den Helder
Vanaf 10 december 2015 wordt het Dapper-
Dagboek, de Plakkers en het DapperDiploma 
uitgedeeld bij de Noordwest ziekenhuis groep

ZIEKENHUIZEN
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Wat een leuke acties en bijzondere din-
gen werden er gedaan voor het Dap-
perDagboek. Het is zo bijzonder om de 
olievlek te zien die het DapperDagboek 
veroorzaakt. Een greep uit de bijzondere 
acties in 2015.

26-02-2015:  Vanavond willen we graag 
een nieuw kopje op de website onthullen. 
Een heel bijzonder kopje, namelijk Verhalen 
van...
Ontmoet dappere stoere Enea, een van de 
eerste kinderen met een DapperDagboek. 
Hij heeft samen met zijn moeder zijn verhaal 
verteld. We kunnen maar één ding schrij-
ven: Dappere Enea, wat ben jij ongelofelijk 
stoer, een echte held! Op dit moment ligt hij 
in het ziekenhuis te herstellen van een aan-
tal hersteloperaties. Wij wensen hem, zijn 
lieve ouders en zijn superzussen veel succes 
en sterkte toe! Lees hier zelf zijn verhaal: 
http://www.dapperdagboek.nl/Verhalenvan/

06-03-2015: Beste lezers,
Wij zijn de COP (Commissie Ontwikkelingssa-
menwerking Panacea). Panacea is de studie-
vereniging van geneeskunde in Groningen. 
Onze commissie bestaat uit acht mensen 
waarvan de helft elk jaar wisselt. Ieder jaar 
steunt onze commissie een goed doel door 
een aantal activiteiten te organiseren waar-
van de gehele opbrengst naar dit goed doel 
gaat. Aan het begin van dit jaar was onze 
eerste opdracht om een leuke stichting uit 
te zoeken die we dit jaar gaan steunen. Na 
kort oriënteren kwamen we op Stichting 
Dapper Kind. We waren gelijk gecharmeerd 
van deze stichting en hun doel heeft ook nog 
betrekking tot onze studie. Door kinderen in 
een moeilijke tijd op een creatieve manier te 

steunen hebben zij dit jaar onze steun 
verdient.
Wij organiseren als commissie vijf activitei-
ten waaronder een benefietfeest, twee film-
dagen bij Pathé waar mensen met korting 
naar de film kunnen en verplicht een euro 
aan ons (en dus aan Stichting Dapper Kind 
moeten doneren), een pub quiz en een acti-
viteit die we nog moeten verzinnen. De twee 
filmdagen zijn intussen al geweest en waren 
een succes. Binnenkort is het Benefietfeest 
(onze grootste activiteit) waar we allemaal 
erg veel zin in hebben. Het is altijd weer een 
uitdaging om zo veel mogelijk geld met onze 
activiteiten te verzamelen. Zo doen we dit 
jaar ons best om aan het eind van het jaar 
een mooi bedrag aan Stichting Dapper Kind 
te kunnen doneren!

Groetjes,
Namens COP’14’15
(v.l.n.r.) Annie, Itske, Rick, Laure, Koen, 
Babette, Sander en Anja

14-04-2016 En ook op de zonnige dagen 
komen we weer met fantastisch nieuws! Vrij-
metselaarsloge De Schakel in Dordrecht heeft 
samen met de Louisastichting € 3.000,00 ge-
doneerd aan de Stichting Dapper Kind! Hier-
van is onder andere de startset in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht betaald 
en ook extra DapperDagboeken voor de rest 
van de Drechtstedenziekenhuizen konden we 
hiervan aanschaffen. We zijn hier natuurlijk 
ongelofelijk blij mee! Namens de hele stich-
ting en de kinderen onwijs bedankt voor deze 
prachtige donatie!
www.logedeschakel.nl & 
www.louisastichting.nl

ACTIES



7 Stichting Dapper Kind - Jaarverslag 2013Stichting Dapper Kind - Jaarverslag 2013

25-04-2015 We hebben weer prachtig actie-
nieuws! Vanaf gisteren zetten de eerstejaars 
fysiotherapiestudenten van Avans Hogeschool 
in Breda zich maar liefst tien weken lang in 
voor Stichting Dapper Kind! Onze projectlei-
der, en zelf vierdejaars studente fysiothera-
pie, Laura Cheret heeft de studenten via een 
college verteld over de stichting en het 
DapperDagboek. Ze hebben fantastische 
doelen neergezet. Zo hebben we sinds 
gisteren meer dan 130 nieuwe likes voor de 
facebookpagina en zijn ze nog met veel meer 
zaken bezig! Stoere studenten van Avans, zet 
hem op en maak er met zijn allen een knal-
lend eindfeest van!

02-06-2015 Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
het in elkaar zetten van de DapperDagboe-
ken. Met deze dagboeken kunnen wij weer 
een heleboel kinderen opvrolijken. Bedankt 
voor jullie hulp!
Wil je ook een keer helpen met het in elkaar 
zetten van DapperDagboeken of een andere 
activteit? Dat kan! Stuur ons een berichtje en 
dan ben jij er de volgende keer ook bij!)

03-06-2015 Op de Maritime Industry beurs in 
Gorinchem is het DapperDagboek ook aan-
wezig! Promotie via onze sponsor Koedood, 
heel erg bedankt!

08-06-2015 Onze voorzitter Leonie is 
bevallen van een zoon! Zijn naam is David 
Cornelis Willem. Alles gaat gelukkig goed met 
moeder en David. Wij mochten hem gisteren 
al even bewonderen. Laat hier je felicitatie 
achter voor de trotse ouders en broers!

11-07-2015: Vorige week hebben de leerlin-
gen van de opleiding fysiotherapie van Avans 
Hogeschool twee leuke dagen met elkaar 
beleefd en zich hierbij ook nog ingezet voor 
Stichting Dapper Kind. Middels het ruilspel, 
sponsorloop en het bakken van cakes hebben 
zij het bedrag van 1500 opgehaald en Avans 
heeft dit bedrag verdubbeld. Laura Cheret 
heeft afgelopen woensdag tijdens haar diplo-
ma uitreiking van de opleiding fysiotherapie 
de cheque overhandigd. En daarbij komt ook 
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nog eens dat de st...icker voor fysiothera-
pie nu officieel van avans is, voor 1,5 jaar! 
De leerlingen worden volgend schooljaar 
persoonlijk bedankt door Laura Cheret en 
krijgen het certificaat overhandigd. Laura en 
Avans – ontzettend bedankt voor alles wat 
jullie voor ons gedaan hebben!

Hieronder Laura’s hele verhaal:
“De leerlingen hebben op donderdag 2 juli 
en vrijdag 3 juli de projectdagen gehad. 
Donderdag 2 juli begon met flessenvoetbal, 
volleybal met waterballonnen, frisbeeën en 
slagbal. Alles liep op rolletjes want deze acti-
viteiten waren door de leerlingen super goed 
georganiseerd. het middag programma werd 
vervangen door zwemmen,watergevecht of 
liggen in de zon of schaduw door de warmte. 
Deze dag werd afgesloten met een geweldige 
BBQ en daarna moesten de leerlingen zich 
om 20.30 melden bij De Miller Time (kroeg 
in Breda). De Miller heeft ons 75 euro ge-
geven!! Er werd tijdens dit feest veel foute 
muziek gedraaid, want dat was het thema en 
een deel van de omzet die avond ging naar 
de stichting.
Vrijdag kwam wat moeizamer opgang, veel 
vermoeide gezichten. De leerlingen gingen in 
verschillende groepen richting de binnenstad 
van Breda waar ze het ruilspel gingen spelen. 
Ze kwamen met van alles terug: jas, kaar-
sen, playstationspellen, gezichtsverzorgings-
producten, handdoeken. Dit is vervolgens 
onder de leerlingen en de aanwezig docenten 
geveild. Ook deze omzet ging naar de stich-
ting.
Vervolgens stond de sponsorloop op de plan-
ning. Door de hitte is dit uiteindelijk ook 
letterlijk een “loop” geworden en verder is er 
geld opgehaald middels het bakken van cup-
cakes ( van het KNRF) en normale cakes, ook 
deze omzet is naar de stichting gegaan.
De cheque is inmiddels bekend. 3000 euro en 
de samenwerking met Avans stopt de ko-
mende jaren gelukkig nog niet!”

12-08-2015 Onze nieuwe voorraadkast voor 
al de Dapperplakkers! Zo kunnen wij gelijk 
weer nieuwe plakkers opsturen als ze bijna 
op zijn in de ziekenhuizen.
En we krijgen nog steeds nieuwe aanvra-
gen binnen van ziekenhuizen die ook graag 
het DapperDagboek willen gebruiken. Wil je 
graag weten welke ziekenhuizen dat zijn? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via de 
site, want deze maand nog verschijnt onze 
eerste nieuwsbrief! Inschrijven kan via onze 
website: http://stichtingdapperkind.nl/

16-08-2015 Schrijf je nu in voor onze 
nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van alle 
ontwikkelingen binnen de stichting! Over wel-
ke ziekenhuizen zijn aangesloten, ervaringen 
van betrokken mensen, een update vanuit 
het bestuur en alles wat er nog meer nodig is 
om jullie een goed beeld te geven van wat er 
voor en door de stichting wordt gedaan!

27-08-2015 Wij zijn aanwezig op het tenni-
stoernooi van de Waalrackets in Vuren! Want 
ook dit jaar mogen wij hun goede doel zijn. 
Het toernooi is van 28 augustus t/m 6 sep-
tember. Er vinden meerdere leuke activiteiten 
plaats: Nederlands tennisser Raemon Sluiter 
komt langs en elke avond worden er lootjes 
getrokken. Deze lootjes worden ter plekke 
verkocht en een deel van de opbrengst gaat 
naar Stichting Dapper Kind. Op zondag 6 
september is de ‘Grande Finale’ en wij zijn er 
bij! Zie http://www.dewaalrackets.nl/ voor de 
details van dit superleuke tennistoernooi!
Laat het ons weten als je ook naar het toer-
nooi gaat!
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Wat was het weer een geweldig leuke week 
op T.V. De Waalrackets! Veel prachtige 
tenniswedstrijden en ook veel lootjes v
erkocht, terwijl het weer jammer genoeg niet 
echt wilde meewerken. En..... Er is weer 
€ 500,- bij elkaar opgehaald voor het Dap-
perDagboek! 
Ongelofelijk bedankt aan de hele commissie 
en een speciaal woord van dank aan Arie, 
Rita en Marijke en alle kinderen, voor de 
enthousiaste verkoop van al die lootjes! Ernst 
Jan Boering van Orange Images, bedankt 
voor de foto’s!

23-10-2015 Weer hele fijne berichten! 
Ontmoet hieronder het team van studenten 
van de opleiding Fysiotherapie van Avans 
Hogeschool Breda! Zij gaan zich dit jaar 
inzetten om de Plakker Fysiotherapie weer 
volledig gesponsord te krijgen. Onder leiding 
van hun geweldige docent Twan Zopfi komt 
dit zeker weten helemaal goed! We zullen 
vast nog veel van ze horen, voor nu een 
enorm groot dank je wel!

29-10-2015 En dan hierbij de volledig collec-
tie kerstkaarten van 2015! Wij vinden ze echt 
prachtig, jullie ook? Te bestellen voor slechts 
€ 5,50 per set, inclusief verzendkosten. Kans 
maken op een gratis set kaarten? LIKE onze 
pagina, SHARE dit bericht en wie weet WIN 
jij een set!

06-11-2015 Plus Boerman (Hoekenessestraat 
64), de supermarkt in Dordrecht ondersteunt 
onze kerstkaartenactie! Supergaaf! Laura 
staat van 10:00 - 15:00 in de winkel. Heel 
erg veel succes met verkopen a.s. zaterdag 
in de winkel!

10-11-2015 Al die kerstkaarten en al die an-
dere dingen, waar deden we dat nu ook weer 
voor? Oh ja, hiervoor!!!
Het Centrum voor Thuisbeademing en Adem-
halingsstoornissen bij kinderen van het Eras-
mus MC-Sophia heeft op 29 oktober wel 70 
DapperDagboeken in ontvangst genomen om 
uit te gaan delen aan hun stoere en dappe-
re helden. Wat een enthousiast team en wat 
een drive en passie voor kinderen! Hier gaat 
het helemaal goed komen. Bedankt voor de 
fijne lancering en heel veel succes met uitde-
len!

27-11-2015 Heb je nog niets leuks te doen 
vanavond? Kom dan naar het Moonlightshop-
ping event in Hardinxveld! Maakt niet uit of 
je in Groningen of Maastricht woont, het is 
hartstikke leuk! Want vanaf 17:00 staan er 
allemaal prachtige kramen waar wij er één 
van zijn! Naast de prachtige kerstkaarten 
verkopen we ook deze lieve sneeuwpopjes. 
Daarnaast mogen we van Bloemcreatief Wer-
kendam-Hardinxveld bloemen weggeven met 
een speciaal kortingskaartje! 
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Kom je ook even langs? Tag of reageer, dan 
bewaren we een kortingskaartje voor je. Fij-
ne avond

07-12-2015 Gisteren een feestelijke en druk-
ke dag gehad! We begonnen bij het fantas-
tische team van de Pallieterburght, een zeer 
bijzonder (t)huis voor langdurig ernstig zieke 
kinderen.

‘’Ontzettend mooi dat het vanuit een ervaring 
van een moeder zelf komt. En dat er voor 
ieder wat wils is en dat ouder tot kleine en 
grote kinderen er iets mee kunnen. Fantas-
tisch initiatief waar iedereen heel veel geld 
in steekt. Ik ga ook mijn best doen om geld 
te verzamelen. Met z’n allen hier in Pallieter-
burght. ” - .Gioya Vlug, Senior IC Kinderver-
pleegkundige van Pallieterburght te Capelle 
aan den IJssel.

Wat een geweldig mooi initiatief is Pallieter-
burgt! Dank jullie wel dat we mochten komen 
kijken en dat ook jullie het DapperDagboek 
gaan uitdelen! Succes!
Na de Pallieterburgt reden we door naar het 
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Ook 
de vier kinderintensivecare units gaan Dap-
perDagboeken uitdelen!! In de bioscoopzaal 
legden we het systeem uit. Ook hier prachti-
ge reacties. Eén willen we er graag delen.
‘’Ik ben blij dat het DapperDagboek in het 
Sophia nu ook op de IC ingezet gaat worden. 
Ik weet sowieso al een paar kinderen door 
wie dit heel enthousiast ontvangen gaat wor-
den. Wij kunnen dit als verpleging heel goed 
gebruiken om kinderen te stimuleren dingen 
te doen. Ja, echt een heel goed initiatief!” 
Cristel, IC Kinderverpleegkundige van IC unit 
3 in het Sophia Kinderziekenhuis.
We zijn zo blij en trots met al deze geweldige 
en hardwerkende mensen! Alle verpleegkun-
digen en pedagogisch medewerkers van de 
IC, heel veel succes!

10-12-2015 Wedden dat wij het langst in de 
auto zitten vandaag? Gorinchem-Den Helder. 
Op weg naar de kindjes van het Noordwest 
Ziekenhuisgroep (Gemini Ziekenhuis)! Yes!

15-12-2015 Wij zijn klaar voor de kerstmarkt 
op het DaVinci College Dordrecht! Alweer de 
derde keer dat wij hier aanwezig zijn, elke 
keer weer een feest!

16-12-2015 Weten jullie nog dat we don-
derdag zo ver gingen rijden? De geweldigde 
pedagogische zorg van de Noordwest Zieken-
huisgroep locatie Den Helder heeft nu ook 
het DapperDagboeksysteem! Op de vraag 
waarom zij ook op een wat kleinere afdeling 
juist het DapperDagboek wilden inzetten, 
gaven ze onderstaande reactie! Het systeem 
is echt voor álle ziekenhuizen, hoe groot of 
klein ook!
Dank je wel voor de geweldige ontvangst en 
succes met uitdelen! Melissa Wesselius Anne-
marijne Rotgans Kelly Blom Rosina Verhoe-
ven
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Het geweldige team achter Stichting Dapper Kind! Het bestuur kan het echt niet al-
leen af. Er zijn een paar vaste vrijwilligers die zich belangenloos inzetten en daar zijn 
we erg blij mee! Het is onmogelijk om iedereen te noemen zonder iemand uit te slui-
ten, maar we willen wel graag enkele vrijwilligers uitlichten.

Het DapperPlakkersTelTeam
Er zijn heel veel mensen nodig om alle losse Plakkers te verdelen in overzichtelijk op te 
sturen pakketjes. En dit jaar meer dan ooit, want we hadden voor het eerst een bestelling 
van 200.000 Plakkers! Zij hebben in totaal dit jaar meer dan 220.000 Plakkers geteld in 
pakjes van 25 en 50 stuks.Daarom de stoere naam DapperPlakkersTelTeam! En veel van deze 
mensen zijn niet alleen voor het tellen van de Plakkers te bellen. Ook voor het in elkaar 
zetten van DapperDagboeken, het maken van DemoDagboeken en het bestempelen van 
DapperDiploma Hoesjes kunnen we ze bellen. Aan al deze geweldige vrijwilligers, BEDANKT!

Annet Egas
Annet Egas is onze vaste vrijwillger voor twee dagen in de week. Werkelijk alles pakt ze aan;
DapperPlakkers tellen, bestellingen versturen, afspraken met ziekenhuizen en instellingen 
maken en uitvoeren, strategiebepalingen, noem het maar op! En dit allemaal voor een 
benzinebonnetje.
Eigenlijk wordt Annet steeds meer onderdeel van ons vaste team en we hopen deze
samenwerking dan ook nog heel lang voort gaat duren. Annet, vanuit hier, een ongelofelijk 
dank je Wel!
‘’Mijn eerste gedachte over 2015 is het warme welkom dat er was bij alle ziekenhuizen waar 
we kwamen om het DapperDagboek te brengen.
Na uitleg was er altijd een kind in de gedachten van de professionals. Zo bijzonder.
En ook als we dan weer bezig waren de Dapperdagboeken in elkaar te zetten met iedereen 
die er dan weer bij was: altijd gezellig maar toch met een gevoel dat elk dagboek wat weer in 
de doos ging ook een ziek kind betekende met ook het verdriet van papa’s, mama’s,broertjes, 
zusjes, opa’s oma’s tante’s en oom’s, de hele achterban zullen we maar zeggen.
Toch overheerst de dankbaarheid dat we het zo met elkaar kunnen doen en ik heb echt zin in 
2016 met alles wat er op ons ligt te wachten.’’

VRIJWILLIGERS
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Jakob Tolsma
Jakob is al jaren onze vaste webmaster en websitebouwer. Moet er een bestelprogramma ko-
men voor de ziekenhuizen? Jakob bouwt het. Een gigantisch mooi voorraadsysteem wat direct 
gekoppeld staat met het bestelsysteem? Jakob draait zijn hand er niet voor om. Moet er een 
nieuwsbrief opgemaakt, verstuurd en bijgehouden kunnen worden in onze eigen huisstijl ? 
Consider it done! Jakob zal voor 2016 ook de kom in actie pagina’s en de nieuwe website voor 
zijn rekening nemen en dit allemaal voor een schijntje in vergelijking met offertes van andere 
websiteprofessionals. Jakob, namens het hele bestuur en alle betrokken, ongelofelijk bedankt 
voor je jarenlange inzet! We hopen nog lang te kunnen samenwerken!

Laura Cheret
En dan onze lieve Laura Cheret. De jongste van het stel verzint de meest slimme manieren 
van acties opzetten en bedenkt de meest geweldige dingen om geld op te halen voor het 
DapperDagboek. Dit jaar heeft ze gezorgd dat Avans Hogeschool afdeling Fysiotherapie een 
langlopende samenwerking aan wilde gaan met de stichting. En dat niet alleen! Een sponsor-
loop, samen kerstkaarten vouwen én verkopen bij supermarkten en aan haar hele netwerk, 
het kan werkelijk niet op! 100 studenten Fysiotherapie zo ver weten te krijgen dat ze het geld 
voor hun eindfeest maar voor de helft gebruiken zodat zij als studenten de Plakker voor Fysio-
therapie konden sponsoren. Laura, ook jij ongelofelijk bedankt voor al je inzet en je geweldige 
ideeën! We hopen dat je nog heel lang geïnspireerd zal zijn om het DapperDagboek te helpen!
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Overzicht opbrengsten en kosten 2015 en 2014:

FINANCIEEL OVERZICHT

Opbrengsten
Donaties en overige opbrengsten

Kosten
Kosten DapperDagboek
Reis- en verblijfkosten
Reclame- en promotiekosten
Kantoorbenodigdheden
Contribities en abonnementen
Telefoonkosten
Vrijwilligersvergoeding
Drukwerk
Diverse algemene kosten
Representatie kosten

2015

18,462

14,446
1,023
807
346
212
146
40
7
0
0

2016

14,576

4,054
165
301
190
194
71
900
82
139
82

Opbrengsten:
Met de hulp van onze geweldige sponsoren, donateurs en actievoerders hebben we in 2015 
18.462,- euro opgehaald. Dit is 3.886,- euro meer dan in 2014 en dit is dus een flinke stijging 
van 27%. In 2016 willen we deze stijgende lijn doorzetten zodat we nog meer DapperDag-
boeken kunnen uitdelen.

Kosten:
Door de grote stijging van het aantal geïnteresseerde ziekhuizen zijn een aantal kostenposten 
vink verhoogd in 2015. Zo hebben we 10.392,- euro meer uitgegeven aan kosten voor het
DapperDagboek dan in 2014. Onder kosten voor het DapperDagboek vallen alle kosten die 
gemaakt moeten worden om het DapperDagboek te kunnen produceren en uit te geven als 
standaard pakketten aan de ziekhuizen. Je kunt dan denken aan drukkosten voor de map 
en stickers, kosten voor het laten maken van de bandjes enz. In 2015 hebben we in totaal 
14,446.- euro uitgegeven aan kosten voor het DapperDagboek, dit betekend dat we meer 
DapperDagboeken nodig hadden om te kunnen uitdelen aan de ziekhuizen. Aangezien Stich-
ting Dapper Kind ervoor wil zorgen dat het DapperDagboek voor ieder ziek kind beschikbaar 
is, is uit aanschaffen en uitdelen van meer DapperDagboeken een positieve ontwikkeling. Het 
DapperDagboek is ook het hoofdbestanddeel van de stichting en de financiële cijfers laten 
zien dat het grootste deel van de opbrengsten uitgegeven word aan het DapperDagboek.
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Door de stijging van het aantal ziekenhuizen zien we niet alleen een stijging in de kosten voor 
het DapperDagboek, maar ook in de reiskosten. We hebben immers meer afspraken en/of be-
zoeken aan de ziekhuizen. In ons wordingsproces voor nieuwe ziekhuizen hebben we ook veel 
telefonisch contact gehad. Dit verklaard de verdubbeling van de telefoon kosten.

Samenvattend hebben we in 2015 meer moeten uitgeven om aan de aanvraag van de zie-
kenhuizen te kunnen voldoen. Dit zie je terug op verschillende kosten posten in het overzicht. 
In onderstaande grafieken zijn de verschillende kosten posten als percentage van het totaal 
goed zichtbaar.

2015

2014
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Uiteindelijk hebben we over 2015 een resultaat van 1.432,- euro behaald en hebben 
wij in totaal  92% van onze opbrengsten uit gegeven. Als u meer wil weten over de 
financiën van Stichting Dapper Kind kunt u de jaarrekening inzien. 
In 2016 gaan we verder door nieuwe sponsoren aan te schrijven aan de slag te gaan 
met fondsen werving, zodat we het DapperDagboek in nog meer ziekhuizen kunnen 
krijgen. 

Opbrengsten   18.462
Overige exploitatiekosten 17.027

Bedrijfsreultaat   1.435
Financieel resultaat  -3

Exploitatieresultaat  1.432
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Dromen worden werkelijkheid

DapperDagboek - tienereditie
Naast het bestaand DapperDagboek 
komt er een prachtige uitbreiding. In de 
tijd dat het Dagboek wordt uitgedeeld 
hebben we een evaluatie gehouden onder 
de aangesloten ziekenhuizen. 
Er kwam naar voren dat tieners het reeds 
bestaande Dagboek kinderachtig vonden. 
Dat vonden wij goed te begrijpen 
en daarom hebben wij in overleg en 
samenspraak met tieners een speciale 
tienereditie gemaakt. Ook de volledige 
inhoud is ‘tienerproof’ gemaakt. De 
Plakkers konden gelukkig op veel bijval 
rekenen van de tieners, ook omdat we ze 
in het begin ook met veel tieners hebben 
ontworpen. We mogen eerlijk zeggen dat 
we heel trots zijn op het eindresultaat en 
dat we hopen dat het DapperDagboek 
tienereditie dezelfde steun kan bieden 
aan de dappere tieners

Brussenboek
In 2016 heeft de stichting grootse 
plannen. Uiteraard zal het 
DapperDagboek uitdelen in nog meer 
ziekenhuizen en instellingen de grootste 
prioriteit hebben, maar er zijn meer 
kinderen die  heel dapper zijn! Daarom 
zijn we bezig met een geweldige project; 
het Brussenboek (projecttitel). 
In samenwerking met diverse 
professionals en brussen van zieke 
kinderen gaan we een boek maken 
speciaal voor brussen. Dit is een 
bijzondere verzamelnaam voor broers 
en zussen van zieke kinderen. Ook zij 
hebben het soms erg zwaar met hun 
zieke broer of zus en kunnen hier een 
steuntje in de rug voor gebruiken. We 
zijn in gesprek met fondsen om dit 
project van de grond te krijgen.

Nieuwe website
Als laatste grote project zal er een 
nieuwe website worden ontwikkeld met 
bijbehorende apps voor de smartphone. 
Er zal een groot kom in actie gedeelte 
worden gelanceerd waar actievoerders 
hun eigen actie kunnen aanmelden, bij 
kunnen houden en kunnen verspreiden. 
Daarnaast zal er heel veel informatie 
op te vinden zijn over allerlei andere 
stichtingen en websites die handig 
kunnen zijn voor ouders, kinderen, 
brussen en hun naasten. In overleg met 
diverse informatieorganen hopen wij ook 
een steentje te kunnen bijdragen in de 
grote poel van informatie.

TOEKOMSTVISIE


