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Betreft: jullie bijdrage aan Droomdag

23-12-2021
Beste mensen van de Open Hof,
Hartelijk bedankt voor uw prachtige donatie van € 525,- Het bedrag is op 23-12-2021 op onze
rekening bijgeschreven.
Wat een fantastische bijdrage en wat bijzonder dat er door u voor gekozen is ons goede doel met
te steunen, dat raakt ons en daar zijn wij heel dankbaar voor. Zeker in deze uitdagende
coronatijd helpt het ons door te kunnen gaan met het organiseren van droomdagen. Juist nu
willen wij er zijn voor ‘onze’ gezinnen. Zij hebben vaak geen tijd om te wachten op betere tijden.
Dat jullie dit prachtige bedrag bij elkaar hebben gekregen tijdens het maken van kerststukken
geeft in deze tijd een bijzonder mooi gevoel. Van harte hoop ik dat jullie met elkaar een fijne tijd
hebben gehad. Hetty Verhorst en Jan Middelhoek, ik heb begrepen dat jullie de drijvende
krachten zijn geweest van dit mooie project. Speciaal dank aan jullie.
Droomdag: een dag vol blijvende herinneringen
Droomdagen zijn bedoeld voor gezinnen met een ouder die een oncologische en/of
levensbedreigende ziekte heeft en het jongste kind onder de 16 jaar is.
Uw donatie zal volledig ten goede komen aan het organiseren van droomdagen voor deze
gezinnen.
Op deze bijzondere dag krijgt een gezin de kans om alle zorgen even te vergeten en van elkaar
te genieten. Ons doel is om tijdens deze droomdag herinneringen van onschatbare waarde te
creëren. Waar de dag van morgen onzeker is, is het cadeau van een onbezorgde dag genieten
met het volledige gezin, een mooie blijvende herinnering.
Tijdens een droomdag staan de dromen en wensen van het gezin centraal. Vanzelfsprekend
houden we rekening met de fysieke mogelijkheden van de zieke ouder. Een vrijwilliger begeleidt
de Droomdag en legt alle verrassingen vast in beeld en geluid.
Dank voor uw steun!
Voor meer informatie over ons mooie werk, verwijs ik u graag naar onze website
www.droomdag.nl. Hier vindt u ook een aantal filmpjes van droomdaggezinnen die uitleggen wat
Droomdag voor hen betekend heeft.
Hartelijke groet,
Anneke de Boer
Directeur

