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STICHTING DAPPER KIND
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 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 DapperDagboeksysteem
ook het DapperDiploma, een kaart met ruimte voor 10 DapperPlakkers en op de achterkant ruimte om te schrijven. Het DapperDiploma 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.

leggen met zoveel mogelijk ziekenhuizen.
Soms gaat via een mail van ouders die ons
gevonden hebben, soms door een contactmoment 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.

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 vanaf
september 2017 uitdelen aan de dappere
tieners
• Het Brussenboek in 2018 uitdelen aan
iedere dappere broer en zus van DapperDagboekkinderen
• Iedere professional een handreiking geven om op een laagdrempelige manier
iets te kunnen uitdelen zonder al te veel
belasting voor het team.
• Onze nieuwe website in 2017 lanceren.

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 kinderafdelingen het
DapperDagboeksysteem kosteloos te kunnen aanbieden zodat zij het aan de kinderen
kunnen uitdelen.
Dit bereiken we door nieuwe contacten te
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Bestuur

Het bestuur zet zich ieder jaar met hard en ziel in voor de stichting. Het bestuur krijgt niet
betaald voor haar werkzaamheden, enkel een onkostenvergoeding indien noodzakelijk. Op
onze website http://www.stichtingdapperkind.nl/stichting.php staan de persoonlijke motivatie
van ons bestuur.
Het bestuur heeft een zitsperiode van 4 jaar en in 2016 liep de eerste zitperiode af. Het bestuur is herkozen voor nog een periode van 4 jaar. Ook de komen jaren zullen we ons nog
volop inzetten voor de stichting.
Het bestuur bestaat in 2016 uit de volgende leden:
Voorzitter: Leonie Heuvelman
Penningmeester: Esmee Overman
Secretaris: Nicarda Didden
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ZIEKENHUIZEN
In 2016 hebben we het DapperDagboek beschikbaar kunnen maken voor 17 nieuwe
ziekenhuizen.
In totaal zijn er nu 33 ziekenhuizen die het DapperDagboek uitdelen.
In 2016 is er o.a gelanceerd in het ziekenhuis in Zwollen en bij kids2care.
Foto’s van lancering

Dit jaar hebben we naast de uitdeelboxen ook Mobiele Mappen kunnen uitdelen aan de afdelingen. De Mobiele Map is een draagbaar systeem waarin zorgverleners een kleine voorraad
aan plakkers, kaarten en diploma’s kwijt kunnen. Zo kunnen de kinderen direct hun Plakkers
krijgen.
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ACTIES
Dit jaar hebben er weer een aantal acties
plaatsgevonden voor en/of door Stichting
Dapper Kind.
We hebben er een paar uitgelicht die we
graag met u willen delen.

-Ook de studenten van het Dalton Lyceum in
Dordrecht zijn in actie gekomen dit jaar. Ze
hebben o.a. cupcakes verkocht, schoonheidsbehandelingen gegeven en een heus Antilliaans diner klaar gemaakt.

-Ook dit jaar zijn de studenten van Avans
afdeling Fysiotherapie zich weer voor de volle
100% ingezet voor de stichting. Ze hebben
weer een aantal geweldige actie bedacht om
geld op te halen voor de stichting. Zo hebben
ze voor nieuwe facebook likes gezorgd door
het verloten van een diner bon.

-Ook dit jaar heeft onze topper Kirsten de
vierdaagse van Nijwegen gelopen. In de
hitten en met blaren op haar voeten, maar
ze heeft het gehaald. En wij waren natuurlijk
weer super trots.

-In 2016 is de Ronde Tafel van Gorinchem in
actie gekomen voor de stichting. Wij waren
uitgekozen als hun goede doel. Ze hebben
geld voor ons opgehaald door o.a een wijnactie waar we in 2017 een cheque voor mogen
ophalen!

-In 2016 heeft het eerste Dapper Kind Gala
plaats gevonden. Het was een geweldige
avond waarop we met z’n allen een groot
bedrag hebben mogen ophalen voor de Stichting. Dit gaan we zeker nog herhalen!

-De Prins Willem Alexander School in Eethen
heeft in 2016 een herfstfair georganiseerd en
de opbrengst een groot deel gedoneerd aan
de stichting. Hier waren we natuurlijk super
blij mee en we kwamen daarom graag langs
om het geweldige bedrag in ontvangst te
nemen.
Vrijwilligers
Het bestuur kan het echt niet alleen af. Er
zijn een paar vaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en daar zijn we erg blij
mee!
Dit jaar hebben onze geweldige vrijwilligers
ons o.a. geholpen met het tellen van de
stickers en het in elkaar zetten van de dagboeken. In 2016 hebben we ook ons eerste
Dapper Kind Gala gehouden. Deze avond was
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niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vele vrijwilligers die er samen met ons een geweldige avond van hebben gemaakt. Ook onze verhuizing was een grote gebeurtenis in 2016.
Ook hier waren de vrijwilligers onmisbaar.
Aan al deze geweldige vrijwilligers, BEDANKT!
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FINANCIEEL OVERZICHT

Inkomsten 2016

Uitgaven 2016
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