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HET DOEL
Stichting de Regenboogboom
Van
stervensbegeleiding
naar
levensbegeleiding...
Verzoek om een gift om kinderen
met een (levensbedreigende)
ziekte, trauma of handicap te
kunnen bezoeken.

De organisatie
Stichting De Regenboogboom
bezoekt al 23 jaar kinderen met
een ziekte, trauma of handicap in
ziekenhuizen en instellingen. De
Stichting wil ervoor zorgen dat de
kinderen die bezocht worden
mentaal de worsteling met hun
ziekte aankunnen. Onze
vrijwilligers zijn erop getraind om
de kinderen hun eigen
veerkracht (weer) te laten ervaren
en te ontdekken.
Het resultaat is dat kinderen hun
eigen veilige plek in hun
gedachten kunnen vinden,
waardoor ze de situatie beter
aankunnen.

Kracht die het leven kleurt

We dienen een verzoek in voor een financiële bijdrage voor
ons werk met kinderen in de zorg. Hoe zou het zijn als kinderen
zich naast de medische zorg die ze krijgen, ook weer groot,
sterk en bijzonder kunnen voelen? Het is onze specialiteit in de
ondersteuning van kinderen: zorgen dat ze weten dat de kracht
die ze nodig hebben gewoon in hun zelf zit. Zij ondervinden
veel problemen ten gevolge van medische en sociale
beperkingen. Wij geven de mentale steun, die de kinderen en
hun omgeving nodig hebben.

Stichting de Regenboogboom
Stichting de Regenboogboom laat kinderen – én hun ouders die te maken hebben met ziekte, trauma of handicap die kracht
weer ervaren, zodat ze met elkaar sterker in hun situatie kunnen
staan. Onze organisatie en werkwijze is uniek, omdat we de
kinderen een instrument in handen geven waarmee ze daarna
op ieder gewenst moment dat wat ze ervaren hebben zelf
kunnen toepassen. Namelijk terugkeren in je kracht. Het kind
vervult een actieve rol en creëert het moment zelf.
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Visie
De vrijwilligers doen dit door de metafoor van de
Regenboogboom te benutten. Vervolgens laten ze de kinderen
én hun ouders met behulp van liedjes, verhalen en kristallen in
hun gedachten naar het regenboogbos gaan. Het gaat erom
daadwerkelijk een eigen veilige droomplek voor de kinderen
te creëren. De liedjes en het verhaal zijn de omkleding om dit
te bereiken. Op deze veilige plek hoef je even niet te vechten
tegen je ziekte, angst of pijn. Een plek waarin je je eigen IK kunt
zijn met je eigen gedachten, zonder dat alles en iedereen om
je heen je herinnert aan de lastige en vaak angstige situatie.
Een plek die je bovendien met de ‘regenboogkristal’ zélf kunt
oproepen om je vrij en veilig te voelen. Als het (zon)licht door
de kristal schijnt, ontstaat een regenboog: de weg naar de
droomplek in je eigen gedachten. Het unieke van deze
methode is dat de kinderen en ouders na een bezoek van de
Regenboogboom in staat zijn zélf het gevoel van kracht op te
roepen, op een moment dat ze die kracht in hun leven nodig
hebben. Wij willen een zo groot mogelijk effect bereiken in één
bezoek. Daar waar het handig is en/of gewenst, komen we
vaker langs.
Algemeen
De stichting is opgericht in 1992 en is een onafhankelijke, niet
gesubsidieerde organisatie met meer dan 170 speciaal
opgeleide vrijwilligers. Van deze vrijwilligers bezoeken er zo’n
85 mensen dagelijks kinderen in ziekenhuizen en instellingen.
Overige vrijwilligers werken als ambassadeur of verrichten
ondersteunende diensten. In 2002 werd de stichting beloond
met het Nationale Compliment: de prijs voor het beste
vrijwilligersproject van Nederland.
2012 is een bijzonder jaar voor stichting de Regenboogboom,
we hebben toen ons 20 jarig bestaan gevierd. Voor ons een
jaar waarin we ook projecten zijn gaan opstarten die zich
buiten de ziekenhuizen en instellingen afspelen. De stichting is
er namelijk niet alleen voor de zieke kinderen, maar ook voor
de ouders, broertjes/zusjes en bijvoorbeeld voor
klasgenootjes. Wij zijn op dit moment bezig om op een grotere
schaal in Nederland aan het werk te gaan. Na 21 jaar wordt het
tijd dat we nog veel meer kinderen gaan bezoeken. Dat er
behoefte is aan het werk wat we doen merken we uit het aantal
aanvragen dat we krijgen. En dat het resultaat boekt staat voor
ons buiten kijf. Inmiddels zijn wij ook bezig om onze interventie
erkend te krijgen als psychologische interventie. Iets wat je
alleen maar voor elkaar krijgt wanneer je systematisch en
herhaalbare resultaten boekt.

Kracht die het leven kleurt
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HET PROJECT
Stichting de Regenboogboom
Het verzoek
Verzoek om een gift om
kinderen met een ziekte,
trauma of handicap te kunnen
bezoeken in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht,
het AMC en het VU ziekenhuis
te Amsterdam, het Meander
ziekenhuis te Amersfoort en
kinderen uit regio AmsterdamUtrecht-Almere-Amersfoort

Het project
Het bezoeken van kinderen in het in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht, het AMC en het VU ziekenhuis te
Amsterdam, het Meander ziekenhuis te Amersfoort en kinderen uit
regio Amsterdam-Utrecht-Almere-Amersfoort.

Wij kunnen 2148
kinderen bezoeken
van 1 januari

Wij bezoeken kinderen én hun ouders in het ziekenhuis en ook op
scholen, instellingen en in de thuissituatie in de regio. Met liedjes
en verhalen beleven ze een veilige droomplek, waar ze even niet
hoeven te vechten tegen ziekte of pijn. De verbeeldingskracht is
daarbij ons instrument. We nemen hen mee naar het imaginaire
Regenboogbos; een sprookjesachtig bos vol prachtige
Regenboogbomen.

Het is een plek waar ze weer prinsessen en superhelden zijn: sterk, goed en bijzonder. Een plek waar ze
zichzelf en hun eigen kracht en waardigheid weer kunnen ervaren, even los van hun moeilijke situatie.
Een bezoek van Stichting de Regenboogboom is meestal eenmalig. Kinderen en ouders blijken heel
goed in staat om daarna zélf het gevoel van kracht op te roepen, zodra ze dat in hun leven van alledag
nodig hebben. Een eigen kristal uit de Regenboogboom helpt ze hierbij. Met dit tastbare
geheugensteuntje kunnen ze een regenboog maken en in hun fantasie hun plek van kracht steeds
opnieuw beleven. Ouders kunnen voor hun kinderen ook een (gratis) CD aanvragen met de liedjes en
verhalen over de wonderlijke reizen naar het Regenboogbos. We merken steeds weer dat ons bezoek
Kracht die het leven kleurt

1

Sponsoraanvraag

Het verzoek
Verzoek om een gift om
kinderen met een ziekte,
trauma of handicap te kunnen
bezoeken in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht,
het AMC en het VU ziekenhuis
te Amsterdam, het Meander
ziekenhuis te Amersfoort en
kinderen uit regio AmsterdamUtrecht-Almere-Amersfoort

De bijlagen (heeft u
reeds ontvangen)
1. Algemene informatie
2. Aanbevelingsbrief Juliana
Kinderziekenhuis

Rebel's Begrafenisonderneming
zo kan uitgroeien tot vernieuwd vertrouwen in de eigen kracht. In
overleg met de pedagogische medewerkers kijken we welke
kinderen die dag bezocht gaan worden, gemiddeld zo’n 15
kinderen per bezoek.

Financieel
Dit project kost € 32.220,00 en we zijn op zoek naar financiering
van dit bedrag.
Vandaar dat wij u vragen om te ondersteunen bij deze financiering
zodat we van 1 januari 2016- 2017 kinderen in het in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, het AMC en het VU
ziekenhuis te Amsterdam, het Meander ziekenhuis te Amersfoort en
kinderen uit regio Amsterdam-Utrecht-Almere-Amersfoort kunnen
bezoeken. Met dit bedrag krijgen de kinderen hun eigen kristal,
staan er regenboogbomen in de ziekenhuizen, zijn de vrijwilligers
kleurrijk gekleed en krijgen de kinderen een CD toegestuurd met
liedjes zodat zij hun eigen plek steeds weer kunnen vinden.
Voor details verwijzen we naar de volgende pagina waarop u de
project begroting kunt lezen.

3. Statuten
5. Uittreksel Kamer van
Koophandel
6. ANBI/CBF Keurmerk
7. Jaarrekening en jaarverslag
van 2013

Wij kunnen 2148
kinderen bezoeken
van 1 januari
2016-2017.

Kracht die het leven kleurt

Namens alle kinderen heel hartelijk
bedankt.

Renée van Zandvoort
Oprichter de
Regenboogboom
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BEGROTING
Stichting de Regenboogboom
Het verzoek
Verzoek om een gift om
kinderen met een ziekte,
trauma of handicap te kunnen
bezoeken in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht,
het AMC en het VU ziekenhuis
te Amsterdam, het Meander
ziekenhuis te Amersfoort en
kinderen uit regio AmsterdamUtrecht-Almere-Amersfoort

Wij kunnen 2148 kinderen
bezoeken van 1 januari
2016-2017

Kind-bezoeken
Periode 1 Januari 2016 - 2017
We bezoeken de kinderafdelingen. Dit doen we een aantal
dagdelen per maand.
Per dagdeel krijgen gemiddeld 15 kinderen te maken met het
Regenboogbos. Dit zijn het zieke kind en eventueel een
broertje of zusje. Dit komt neer op 100 x 15 = 1500 kinderen
die hun eigen plekje in het Regenboogbos kunnen ontdekken.
Als gevolg van het bezoek aan kinderen op de
kinderafdelingen worden we ook uitgenodigd op de school of
instelling van het kind of in de thuissituatie. Voor de
bovenstaande periode verwachten we dat dit tenminste
36 keer zal gebeuren. Dit komt vervolgens neer op ten minste
648 kinderen die buiten het ziekenhuis met ons te maken
krijgen

Kosten bezoeken
Aantal bezoeken Kinderen bezocht
Ziekenhuis bezoeken
Thuisbezoeken
Instellingen en scholen
Totaal
Per kind/bezoek
Coördinatie
Reiskosten
Verteringen
Materiaal
Bomen
Opleiding/training
Kleding VW
Ontwikkeling
Verzending/nazorg
Totaal

100
22
14
136
Kind
€ 5,56
€ 2,38
€ 0,60
€ 1,65
€ 0,44
€ 1,99
€ 0,40
€ 0,40
€ 1,59
€ 15,00

1500
88
560
2148
Totaal
€ 11.949,14
€ 5.121,06
€ 1.280,26
€ 3.542,07
€
938,86
€ 4.267,55
€
853,51
€
853,51
€ 3.414,04
€ 32.220,00

