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Stichting Dapper Kind is opgericht 22 
november 2012 en geeft het Dapper-
Dagboek uit aan  langdurig, ernstig en 
chronisch zieke kinderen. Met als doel 
om deze kinderen bij te staan tijdens hun 
ziekte. In het DapperDagboek worden 
DapperPlakkers verzameld, kleine kleur-
rijke stickers voor elke behandeling en 
situatie in het ziekenhuis. Zo verzamelen 
de kinderen op een laagdrempelige ma-
nier alles wat zij meemaken en kunnen 
ze dit laten zien en uitleggen aan naas-
ten.  Onze hoop is dat dit de kinderen en 
hun naasten zal helpen met de verwer-
king van deze moeilijk tijd. 

Onze producten:

In het DapperDagboek is er ruimte voor het 
bijhouden van een dagboek, 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 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 doorzich-
tig mapje waardoor er ook hier extra spulle-
tjes bewaard kunnen blijven, indien gewenst. 

Ook delen we onze tiener-editie van het Dap-
perDagboek uit. Deze versie van het Dap-
perDagboek 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. 

Stichting Dapper Kind heeft meegewerkt 
aan de ontwikkeling en het uitdelen van het 
brussenboek. Dit boekje is speciaal gericht 
op de broers en zussen van ernstig zieke kin-

deren. Zo hopen wij ook deze groep kinde-
ren te helpen. En in het derde kwartaal van 
2020 willen we een speciaal Dagboek voor 
de broers en zussen van zieke kinderen aan 
gaan bieden, gemaakt met en door broers en 
zussen, artsen, verpleegkundigen en medisch 
pedagogisch zorgverleners.

Alle onderdelen van het systeem worden gra-
tis aan de kinderafdelingen en vanaf 
1 -1- 2020 ook via onze nieuwe bestelweb-
site verstrekt. Dit om ieder kind de kans te 
geven het Dagboek in gebruik te nemen en 
zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. 

Onze 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,  dat ze hun ervaringen beter 
kunnen verwerken en indien gewenst mak-
kelijker kunnen delen. Dit willen we bereiken 
door zoveel mogelijk kinderen het Dapper-
Dagboeksysteem  kosteloos te kunnen aan-
bieden zodat zij het aan de kinderen kunnen 
uitdelen. 

Dit bereiken we vooral door nieuwe contacten 
te leggen in ziekenhuizen door heel Neder-
land 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 koste-
loos 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 bij-
voorbeeld aan een drukkerij die het drukwerk 
tegen kostprijs aanbiedt of een bedrijf dat 
gratis borduringen uitvoert op T-shirts voor 
vrijwilligers. 

WIE ZIJN WIJ?
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Onze 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. Het ontwikkelen van een speciaal dagboek voor iedere dappere broer en zus van Dapper-
Dagboekkinderen
4. Iedere professional een handreiking geven om op een laagdrempelige manier iets te kun-
nen uitdelen zonder al te veel belasting voor het team.

Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit vier leden die zich al langere tijd met hart en ziel inzetten. Het be-
stuur krijgt niet betaald voor haar werkzaamheden, enkel een onkostenvergoeding indien 
noodzakelijk. Op onze website https://stichtingdapperkind.nl/stichting-dapper-kind/organisa-
tie/ staan de  persoonlijke motivatie van ons bestuur. 

Leonie Heuvelman-Egas - Voorzitter

Esmée Overman - Penningmeester

Sieuwke Jacobsen – secretaris

Annet Egas-Nijland – Algemeen lid & hoofd ziekenhuizen en zorginstellingen 

Leonie Heuvelman-Egas
Voorzitter
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Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is één van de doelen van Stichting Dapper Kind 
om aan ieder ziek kind een DapperDagboek te kunnen aanbieden. Op dit moment 
bieden wij de DapperDagboeken aan door onze zorgpartners. Wij zorgen ervoor dat 
alle zorgpartners, dit kunnen ziekenhuizen zijn maar ook thuiszorg instellingen, reva-
lidatiecentra etc., 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 4000 Dap-
perDagboeken uitgedeeld en zijn er al meer dan 300.000 DapperPlakkers uitgedeeld.
Het DapperDagboek is inmiddels in meer dan 48 ziekenhuizen en zorginstellingen beschik-
baar. Op onze website kunt u een lijst vinden van alle deelnemende ziekenhuizen en zor-
ginstellingen https://stichtingdapperkind.nl/. Deze ziekenhuizen en zorginstellingen zijn 
verspreid over drie landen: Nederland, België en zelfs in Kenia. We doen ons best om uit te 
breiden zodat ieder kind gebruik kan maken van het DapperDagboeksysteem en tevens het 
bestellen via onze eigen website mogelijk te maken. 

WAT DOEN WE?



5Stichting Dapper Kind - Jaarverslag 2018

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 vrijwilli-
gers die altijd voor ons klaar staan. Daar zijn wij zoals ieder jaar heel erg blij mee. 
Zonder hen kan het DapperDagboek niet bestaan. 

Daarnaast heeft de Stichting sinds 2019 officieel een Raad van Advies met daarin drie 
zeer actieve en enthousiaste leden, onder leiding van Marianne Sijberden.

Raad van Advies 
Marianne Sijberden – Communicatie & PR specialist 
Met Marianne is een goede PR en communicatie altijd up to date en niet alleen dat! Marianne 
is een creatieve duizendpoot, van het verzinnen van goede social media content, het maken 
van een nieuwe huisstijl of het zetten van stappen op organisatie en het dagelijks bestuur 
van de stichting draait zij haar hand niet om. Met haar bedrijf Perswinkel Communicatie staat 
ze altijd met raad en daad paraat, met haar hart zelfs nog meer. 

Henry Wessels – Entertainmentmanager en organisatie 
Henry is voor velen al een zeer bekend gezicht, namelijk als presentator en gastheer van het 
Dapper Kind Gala! Veilingmeester, entertainer, DJ, hij kan het allemaal en dat niet alleen. 
Henry is ook ondernemer en vanuit dat standpunt brengt hij veel ervaring en kennis mee die 
hij graag deelt met de stichting. Altijd betrokken, een neus voor leuke acties en sponsoring 
en een zeer waardevol lid van de Raad van Advies! 

Isabel Streng  - Kinderpsycholoog Erasmus MC-Sophia 
Isabel staat ons al vanaf het eerste begin met raad en daad bij. Werkzaam in het Erasmus MC 
Sophia, het eerste ziekenhuis met het DapperDagboek, was ze nauw betrokken bij de ont-
wikkeling en doorontwikkeling van het Dagboek. Nog steeds levert ze betekenisvolle content, 
bedenkt ze mee wat nog handig is voor de kinderen, ziet in eerste hand wat wel en niet werkt 
en geeft dit meteen aan. Ook op het gebied van fondsenwerving en ludieke ideeën staat ze 
altijd paraat met kordate adviezen. Overbodig om te zeggen dat zij met haar deelname aan 
de Raad van Advies de Raad niet alleen compleet maakt maar ook een grote toevoeging is! 

HOE DOEN WE HET?
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Het DapperPlakkersTelTeam & vrijwilligers
Er zijn heel veel mensen nodig om alle 
losse Plakkers te verdelen in overzichte-
lijk op te sturen pakketjes. En veel van 
deze mensen zijn niet alleen voor het 
tellen van de Plakkers te bellen. Ook voor 
het in elkaar zetten van DapperDagboe-
ken en de tiener-editie, het maken van 
DemoDagboeken en het bestempelen van 
DapperDiploma Hoesjes kunnen we ze 
bellen. Zonder dit team geen DapperDag-
boek, dank jullie wel voor jullie geweldige 
inzet! 

De gebeurtenissen in 2019:
In 2019 is Dapper Kind weer druk bezig 
geweest met het uitdelen van Dapper-
Dagboeken. Maar dat is niet alles. Er zijn 
ook veel acties geweest om geld op te 
halen, er waren lanceringen bij nieuwe 
ziekenhuizen en zorginstellingen en we 
hebben keihard gebouwd aan een nieuw 
online bestelsysteem zodat alle kinderen 
een DapperDagboek kunnen bestellen.  
Ook deelden we alweer vijf jaar het Dap-
perDagboek uit, wat een enorme mijl-
paal!  Hieronder lichten we graag een 
paar hoogtepunten uit 

• 1 februari 2019 – Het DapperDag-
boek wordt vijf jaar uitgedeeld
Het DapperDagboek vijf jaar bij de kin-
deren, wat een feest! We vieren dit door 
alle zorginstellingen, ziekenhuizen, vrij-
willigers, sponsors en donoren te trak-
teren op leuke mokken met een bijpas-
sende opdruk. Wat een lieve en leuke 
reacties kregen we terug! Op naar nog 
veel meer jaren! 

• 31 maart 2019  - Kim en Rico lopen 
de Strong Viking Mud Edition 
Kim en Rico wilden naast een ultieme 
krachtmeting die de Strong Viking in-
houdt, ook nog iets doen voor een goed 
doel. En drie keer raden wat dat werd! Ze 
hebben zich met al hun kracht ingezet en 
ze hebben het gehaald, wat een helden!

• 7 juni 2019 – Het DapperDagboek 
in Groningen 
Op 7 juni hadden we een lange reis voor 
de boeg, helemaal naar Groningen! We 
gaan langs bij wel vier verschillende 
zorginstellingen en ziekenhuizen om daar 
overal het DapperDagboek langs te mo-
gen brengen! Wat een feestdag! Welkom 
Martiniziekenhuis, PGVZ thuiszorg en 
Expertcare in Wezep en Zwolle! 
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• 11 december 2019 – Open Dag Koedood Diesel Service 
Wat een fantastisch feest was de Open Dag van Koedood Diesel Service! Niet te ge-
loven wat een bedrag er opgehaald is, we zijn nog steeds in shock! Het waren twee 
geweldige dagen met oude bekenden en nieuwe helden, wat een feest en wat een 
eindbedrag is er opgehaald. We zijn de Firma Koedood ontzettend dankbaar voor hun 
zeer genereuze schenking!! 
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HOE BETALEN WE HET?
Zie onze jaarrekening in bijlagen 
Hierbij een fragment uit ons jaarrekening:
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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 2020 willen we weer Dapper Kind Gala organiseren. Deze moet natuurlijk nog spec-
taculairder worden dan de eerste. Meer geweldige acts, veiling items en lekker eten. We gaan 
hiermee weer veel geld ophalen om de DapperDagboeken te kunnen financieren. Ook is dit 
evenement een goede manier om ons netwerk uit te breiden.

- Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een manier waardoor het DapperDagboek 
via de website aangeboden kan worden voor ieder kind dat het nodig heeft. Dit doen we door 
de website zodanig aan te passen dat ieder kind makkelijk toegang krijgt tot het DapperDag-
boek. Op 1 januari 2020 gaan we live! In het jaarverslag van 2020 zullen we hier uiteraard 
uitgebreid op in gaan. 

- Verder gaan we in 2020 het boek voor de broers en zussen uit gaan brengen en we 
hebben nog een gave sponsoractie tijdens de Gorkumse Zomerfeesten op ons wensenlijstje 
staan. 

En uiteraard zullen we doorgaan met het uitdelen van de DapperDagboeken aan de dappere 
helden in en rondom ziekte en zorg! 

Dank u wel voor het lezen van ons jaarverslag van 2019! Volg ons via social mediakanalen of 
schrijf u in voor onze nieuwsbrief (twee keer per jaar). Tot de volgende keer! 

WAAR GAAN WE NAAR TOE?


