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Kinderen met een trauma tussen de zes en twaalf jaar weer vertrouwen geven in zichzelf
en de wereld: een nieuwe start.
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Dit willen we oplossen
Sommige kinderen maken traumatische ervaringen mee. Denk aan
het overlijden van een familielid, huiselijk geweld, misbruik of iets
anders. Daar kan een kind levenslang klachten van ondervinden.
Dream4Kids biedt hen een nieuwe start en werkt samen met
professionele hulpverleners.

Dit is waar we trots op zijn
Wij zijn er trots op dat wij het leven van een grote onzichtbare
doelgroep, waar anderen geen oog voor hebben, enorm verbeteren.
Wij maken daarmee het verschil in de toekomst van kinderen en
gezinnen.

Toon cijfers over het jaar  2020

Dit willen we bereiken
Dream4Kids wil deze grote doelgroep
perspectief bieden voor de toekomst
door hun grootste dromen uit te laten
komen. Dit heeft impact op het kind,
het gezin en uiteindelijk ook op de
samenleving.

Dit gaven we uit in 2020

€ 272.737

Maatschappelijk doel 81%

Beheer en
administratie

16%

Werving 3%

Zo bereiken we ons doel
1. Organiseren van unieke
Droomdagen. Dit helpt de gevolgen
van het trauma te verminderen en
geeft kinderen moed en energie voor
de toekomst.
2. Jaarlijkse Clubdag waar de
kinderen weer even alle zorgen
kunnen vergeten. Samen genieten ze
van een speciale dag waar zij
centraal staan.
3. Wij bieden onze doelgroep de kans
om ambassadeur te worden van onze
stichting en zetten ze hiermee verder
in hun kracht. 
4. -

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

€ 222.150

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%



De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Zo komen wij aan ons
geld
Dream4Kids is volledig
afhankelijk van tijd, sponsoring
en donaties van particulieren,
bedrijven, scholen, serviceclubs
en vrijwilligers.

Dit waren onze inkomstenDit waren onze inkomsten
in 2020in 2020

€ 106.412

Particulieren 100%

Dit waren onze reserves enDit waren onze reserves en
fondsen in 2020fondsen in 2020

€ 179.799

Overige
reserves

100%

Medewerkers 3 fte

Vrijwilligers 60

Sector Welzijn

Doelgroepen Kinderen

Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doel

 


