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WIE ZIJN WIJ?
Stichting Dapper Kind is opgericht 22
november 2012 en geeft het DapperDagboek uit aan langdurig, ernstig en chronisch zieke kinderen om ze bij te staan
tijdens hun ziekte. 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.
In het DapperDagboek is er ruimte voor het
schrijven van hun verhaal, 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
en waar ze het mee willen vullen.
Daarnaast bevat het DapperDagboeksysteem
ook het DapperDiploma, een kaart met ruimte voor 8 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.
Sinds dit jaar delen we ook onze tienereditie
uit van het DapperDagboek. Deze versie van
het DapperDagboek heeft een stoere look en
feel, speciaal gebaseerd op alle stoere tieners die langdurig, ernstig en chronisch ziek
zijn. Het principe werkt hetzelfde. De stickers
worden nog steeds uitgedeeld en verzameld
in het Dagboek, het ontwerp is alleen
aangepast om aan te sluiten bij tieners.
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

ieder langdurig, chronisch of ernstig kind is
DAPPER, 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
leggen in ziekenhuizen door heel Nederland
en België heen. Soms 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.

Doelen

1. Het DapperDagboek uitdelen aan ieder
dapper kind die het nodig heeft
2. De tienereditie van het Dagboek uitdelen
aan de dappere tieners
3. Iedere professional een handreiking geven om op een laagdrempelige manier iets te
kunnen uitdelen zonder al te veel belasting
voor het team.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden die zich
al langere tijd met hart en ziel inzetten. Het
bestuur krijgt niet betaald voor haar werkzaamheden, enkel een onkostenvergoeding
indien noodzakelijk. Op onze website https://
stichtingdapperkind.nl/stichting-dapper-kind/
organisatie/ staan de persoonlijke motivatie
van ons bestuur.
Leonie Heuvelman-Egas - Voorzitter
Esmée Overman - Penningmeester
Sieuwke Jacobsen – Secretaris
Annet Egas & Nelleke Uijl - Ondersteuning
bestuur

Stichting Dapper Kind - Jaarverslag 2017

2

WAT DOEN WIJ?
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is één van de doelen van Stichting Dapper Kind
om aan ieder ziek kind van een DapperDagboek te kunnen aanbieden. Op dit moment
bieden wij de DapperDagboeken aan door onze zorgpartners. Wij zorgen ervoor dat
alle zorgpartners die willen deelnemen, kosteloos voorzien worden van een voorraad
DapperDagboeken en DapperPlakkers. De medewerkers van de zorginstelling zorgen
er dan voor dat dit wordt uitgedeeld aan de kinderen die het nodig hebben.
Sinds de lancering van het DapperDagboek op 1 februari 2013 zijn er al meer dan 2.350
DapperDagboeken uitgedeeld en zijn er al meer dan 230.000 DapperPlakkers uitgedeeld.
Het DapperDagboek is inmiddels in meer dan 38 ziekenhuizen en zorginstellingen
beschikbaar. Op onze website kunt u een lijst vinden van alle deelnemende ziekenhuizen en
zorginstellingen https://stichtingdapperkind.nl/. Deze ziekenhuizen en zorginstellingen zijn
verspreid over drie landen: Nederland, België en zelfs in Kenia. We doen ons best om deze
aantallen te laten groeien zodat ieder kind gebruik kan maken van het DapperDagboek
systeem.

De gebeurtenissen in 2017:

Ook 2017 was een druk jaar voor de stichting er is weer veel gebeurt en heel veel mensen
hebben zich weer ingezet in verschillende acties om geld op te halen voor de stichting. Hier
zijn we natuurlijk heel blij mee. Hieronder kunt een wat meer informatie vinden van een paar
geweldige acties en/of gebeurtenissen uit 2017.
Het jaar begon met op een koude middag met de start van de Arctic Challange.
De heren William en Henry zijn deze challange begonnen met Stichting Dapper Kind als goed
doel. Uiteindelijk hebben heeft de Stichting een check van €11.828,30 in ontvangst mogen
nemen. Echt geweldig!

In februari hebben we ook een check mogen ophalen bij de Ronde Tafel 63 in Gorinchem.
Door hun geweldige zomer en winter wijnen actie hebben ze € 5000,- opgehaald voor Stichting Dapper Kind.
In maart is het Stichting Dapper Kind voor het eerst internationaal gegaan en zijn de eerste
DapperDagboeken geleverd in een ziekenhuis in België.
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Daarna ging het snel met onze internationale
status en kregen we een mailtje vanuit het VU
met het verzoek of ze de mappen mee mochten
nemen naar Kenia. Ze werken samen met een
ziekenhuis daar en er was vraag naar een
beloningssysteem wat ze daar konden gebruiken.
Het liefst met stickers. Natuurlijk stemden we
direct toe en hebben we een grote bestelling
naar het VU gestuurd die de DapperDagboeken
en DapperPlakkers nu uitdelen in Kenia.

In mei hebben we een aantal nieuwe
DapperPlakkers uitgegeven. De nieuwste
aanwinsten zijn de plakkers: huisarts/poli,
de vernieuwde canules, meten/wegen en
urine/defecatie. Zo gaat het vernieuwen/
verbeteren van het DapperDagboek altijd door.

-In juli was het dan zo ver. De tienereditie was klaar voor gebruik. De mappen voor
tieners zijn gericht op het zelf kunnen “managen” van hun ziekte. Niet alles natuurlijk,
maar dat wat ze bij kunnen houden, kunnen ze in deze map doen. Daarnaast worden
er tips gegeven over hoe je je tijd door kunt brengen in het ziekenhuis en worden
emojistickers geleverd die ze overal op kunnen plakken. Check onze site als je meer
wilt weten van de tienereditie.
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Naast de nieuwe stickers en de tienereditie hebben we ook onze website grondig onder handen genomen. In juli ging de website officieel online. https://stichtingdapperkind.nl/
In september is het BrussenBoek gelanceerd. Het BrussenBoek is tot stand gekomen in samenwerking met Anjet van Dijke van het BrussenBoek en Stichting Kind &
Ziekenhuis. Er was een feestelijke uitreiking in het Ronald McDonald Huis in Arnhem
speciaal voor iedere broer of zus met een zieke broer of zus. Bekijk hier het inkijkexemplaar als u interesse heeft:! https://www.lannoocampus.nl/…/broers-en-zussenen-om-het-zi… #brussentoer #jijbenterooknog!
Ook dit jaar zijn de studenten van Avans Hogeschool afdeling fysiotherapie zijn weer
een jaar keihard aan de slag gegaan en we weer een prachtige cheque in ontvangst
nemen van maar liefst € 3.730,40.
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HOE DOEN WIJ HET?
Het bestuur van Stichting Dapper Kind kan het echt niet allemaal alleen doen. En
daarom zijn we ieder jaar zo blij met de steun en hulp van onze geweldige vrijwilligers die altijd voor ons klaar staan. Het is onmogelijk om iedereen te noemen zonder
iemand uit te sluiten, 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 waren het er weer erg veel vooral met onze nieuwe stickers die dit
jaar geïntroduceerd zijn.
En veel van deze mensen zijn niet alleen voor het tellen van de Plakkers te bellen. Ook voor
het in elkaar zetten van DapperDagboeken/tienereditie, het maken van DemoDagboeken en
het bestempelen van DapperDiploma Hoesjes kunnen we ze bellen.
Annet Egas
Annet Egas is onze vaste vrijwilliger 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. Eigenlijk wordt Annet steeds
meer onderdeel van ons vaste team en we hopen deze samenwerking dan ook nog heel lang
voort gaat duren.
Nelleke Uijl
Ook een van onze vaste vrijwilligers. Zit vaak bij ons op kantoor om ons te helpen met wat
me maar nodig hebben. Stickers tellen, voorraadbeheer, DapperDagboeken in elkaar zetten.
Zonder haar hadden we het dit jaar niet gered. Ontzettend bedankt.

Stichting Dapper Kind - Jaarverslag 2017

6

HOE BETALEN WE HET?
We hebben in 2017 26.851 euro op mogen halen, wat een gigantische eer! En we
hebben 36.283 euro uitgegeven. Dit lijkt een verlies van 9.432 maar gelukkig is het
een stuk meer genuanceerd dan dat.
In 2016 hebben we voor de tieneredite en het verzorgen van nazorg aan de ziekenhuizen en zorginstellingen fondsen aangevraagd. Het fondsenwervingsproject loopt
van juni 2016 tot december 2018. In 2016 mochten we net voor het einde van het
jaar al ruim 40.000 euro ontvangen uit die fondsenwerving en in 2017 hebben we
daarvan een groot bedrag uitgegeven, namelijk in totaal bijna 35.000. En wie goed
leest, ziet dan meteen dat we daarmee iets onder het begrote budget zijn gebleven!
De kosten die we in 2017 maakten, habben we in 2016 al begroot en gelukkig bleek
het nog beter uit te pakken dan we al hoopten! We zijn ontzettend blij dat we nu hebben mogen constateren dat de stichting al drie jaar achter elkaar een stabiel ‘inkomen’ heeft van rond de 20.000 euro van geweldige sponsors en donateurs en fantastische acties én dat we weer veel hebben mogen doen aan het vertellen van verhalen
van de dappere helden waar we het allemaal voor doen!
De jaarrekening van de accountant staat hier ook op de site, op de volgende pagina
alvast het meest belangrijkste overzicht:
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WAAR GAAN WE NAAR TOE?
We hebben al veel bereikt maar we zijn nog lang niet klaar. Zolang er kinderen zijn
die een DapperDagboek willen hebben zullen wij zorgen dat deze beschikbaar zijn.
Daarnaast hebben we een aantal concrete doelen waar we in de nabije toekomst aan
willen gaan werken.
In 2018 willen we het tweede Dapper Kind Gala organiseren. Deze moet natuurlijk
nog spectaculairder worden dan de eerste. Meer geweldige acts, veilingitems en lekker eten. We hopen weer een aardig bedrag op te halen om de DapperDagboeken te
kunnen financieren.
Op de lange termijn hopen we een manier te ontwikkelen waardoor het DapperDagboek los kan komen van de ziekenhuizen. Dus dat als een ziekenhuis niet mee wil
doen aan het uitdelen van het DapperDagboeksysteem dat we dan toch een DapperDagboek kunnen verschaffen aan de kinderen in dat ziekenhuis mochten ze interesse
hebben. Dit is logistiek gezien een grote opdracht voor onze stichting en we weten
nog niet precies hoe we dit kunnen gaan doen, maar dit is wel iets waar we heen willen als stichting.
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