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1. Voorwoord
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Dreamcatchers Nederland. Dit verslag is bedoeld als
verantwoording van hetgeen is gedaan door Stichting Dreamcatchers Nederland in 2019. Wij wensen
de lezers veel leesplezier.
Wegens regelgeving is Stichting Dreamcatchers Nederland verplicht het jaarverslag 2019 op de
website te publiceren. Vragen van belangstellenden beantwoorden wij graag. Dat helpt ons om het
volgende jaarverslag te verbeteren.

2. Algemeen
Het bestuur van Stichting Dreamcatchers Nederland bestond in 2019 officieel uit 3 leden. Het
bestuur heeft het grootste deel van dit jaar op non actief gestaan, omdat zowel Ella Verkuijten als
Rianne Klein Hulse begin dit jaar uit de organisatie zijn gestapt die gezamenlijk met Mariska Steijn de
stichting coördineerden. Vervolgens gaf het bestuur aan dat zij de coördinator Mariska Steijn de tijd
wilde geven om zichzelf te bewijzen en zou er na een half jaar een vergadering ingepland worden.
Wegens privé omstandigheden van de coördinator heeft deze vergadering pas in januari 2020 plaats
gevonden en hier is gekeken hoe het bestuur betrokken wil blijven bij de organisatie.
Tevens heeft Mirjam de Bree, de penningmeester, besloten na deze korte pauze om niet terug te
keren in het bestuur van de stichting, dus daar is nu één vacante plek ontstaan. Het was op
bestuurlijk niveau dus een woelig, maar rustig jaar qua activiteiten.
Daarnaast heeft de coördinator besloten om het concept te veranderen. Halverwege het jaar is
besloten om droomdagen te gaan organiseren voor één droomvrouw. In de praktijk blijkt dat ze vaak
ook op pad willen met hun familie. Deze droomdagen worden georganiseerd door teams bestaande
uit Nederlandse vrouwen en vrouwelijke nieuwkomers om op die manier een bijdrage te leveren aan
de integratie. Daarnaast is het de bedoeling om elke twee maanden een bijeenkomst te organiseren,
zodat alle vrijwilligers betrokken blijven en vooral ook de vrouwelijke nieuwkomers onderdeel blijven
van dit warme netwerk. In 2019 zijn er in totaal drie droomdagen georganiseerd.

3. Missie en visie
Stichting Dreamcatchers Nederland heeft de volgende missie en visie:
Missie
Vrouwelijke vluchtelingen zich thuis te laten voelen in Nederland. Dit willen wij doen door middel van
een wens van ieder van hen te vervullen om zodoende een betere toekomst te creëren.
Visie
Dit willen bereiken door hen de kans te geven om Nederland en haar inwoners positief te ervaren.
Dit zal het welzijn en de integratie van mensen met een vluchtelingenachtergrond in Nederland
verbeteren.
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4. Droomdagen en samenwerkingen
Stichting Dreamcatchers Nederland is ruim 2 jaar actief. Inkomsten zijn grotendeels afkomstig van
subsidies, maar een klein deel ook door donaties en een Syrische avond in een eetcafé.
In 2019 heeft Stichting Dreamcatchers verschillende wensen van vrouwelijke nieuwkomers
gerealiseerd. De eerste helft van het jaar zijn de wensen nog op de oude manier uitgevoerd, dus op
individuele basis. Vanaf juni 2019 zijn de droomdagen volgens het nieuwe concept ook daadwerkelijk
uitgevoerd. Hierbij worden vooraf vier bijeenkomsten georganiseerd door een groep van 6 tot 10
vrijwilligers bestaande uit Nederlandse vrouwen en vrouwelijke nieuwkomers. Samen organiseren zij
dan de droomdag.
Hieronder vindt u een overzicht van de partijen waar we het afgelopen jaar mee hebben
samengewerkt, waarbij de verschillende dromen en droomdagen uitgelegd worden.
4.1 Vluchtelingenwerk
Via Vluchtelingenwerk Utrecht kwamen we in januari 2019 in contact
met mevrouw Kiymaz uit Turkije. Zij wilde heel graag taarten leren
bakken en dus hebben we haar de mogelijkheid gegeven om een cursus
te volgen bij Lies Cakeshop in Houten. In totaal heeft zij daar in 4 weken
14 uur les gehad, waardoor zij de basis van taartdecoratie in haar
vingers kreeg. Hiermee wil ze in de toekomst graag een eigen winkel
beginnen om haar kennis en kunde op een smakelijke wijze te
presenteren. Ook Vluchtelingenwerk heeft ons laten weten dat zij een
stukje van het geluk heeft geproefd en erg blij was met de kans die ze
kreeg.

Vervolgens kwamen we in maart in contact met Senait en
haar drie kinderen uit Eritrea via Vluchtelingenwerk
Zoeterwoude. We hebben hen samen met een
Nederlandse moeder en dochter op pad gestuurd naar
Diergaarde Blijdorp. De moeders en kinderen vonden het
uitje geweldig.
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4.2 YWCA
Via een samenwerking met YWCA kwamen we in februari in
contact met Raneem uit Syrië die graag een moderne dans cursus
wilde volgen. Deze hebben wij haar toentertijd aangeboden bij
Danscentrum Utrecht. Hier heeft zij in totaal 20 lessen gevolgd om
de basis onder de knie te krijgen. Ze was enorm blij met het
aanbod en was ons hier dankbaar voor.

Tevens kwamen we via haar in contact met Maha uit Syrië die erg
van schilderen houdt en hiermee haar gevoelens uit. In
samenwerking met het ACU hebben we in februari een expositie in
Utrecht georganiseerd. Een maand lang hebben haar schilderijen in
het ACU gehangen. Helaas heeft zij in die periode niets verkocht,
maar ondanks deze teleurstelling was de opening zeer geslaagd. Er
kwamen ongeveer 40 mensen op af.

4.3 Welkom in Utrecht
Elke woensdagavond organiseert stichting Welkom in Utrecht een vrouwenavond. Hier geven zij ons
de kans om in contact te komen met vrouwelijke vluchtelingen. Wij hebben er daarom voor gekozen
om speeddates te organiseren met deze vrouwen om iedereen beter te leren kennen en om erachter
te komen welke dromen zij hebben. Wij kunnen mede daarom de droomdagen inventariseren.

De droomdag van de foto hiernaast ging om Jumana uit Syrië. Zij
wilde heel graag met haar gezin Utrecht verkennen. Haar gezin
bestaat uit haar man, twee dochters en twee zoons. Ze zijn
onder andere naar Kasteel de Haar geweest, hebben de
Utrechtse grachten per boot ontdekt en tevens hebben zij
gepicknickt in het park.
’s Avonds hebben ze gegeten bij SYR. In dit Syrische restaurant
werken Nederlanders en Syriërs samen.
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Met Syr hebben wij inmiddels een goede relatie en samenwerking opgebouwd. Zij geven ons mede
daarom korting op de diners.

Vervolgens zijn we in september begonnen met de
organisatie van de tweede Droomdag voor Hiva uit Iran. Zij
wilde heel graag naar de kapper en heeft daar haar haren
laten blonderen. Om haar zoontje een plezier te doen, zijn
ze samen met haar man en een aantal vrijwilligers naar
KidZcity geweest. Uiteindelijk hebben ze ’s avonds van een
heerlijk diner bij Saffraan genoten. Vanwege haar privacy
ziet u hierbij een foto van de vrijwilligers die de dag samen
georganiseerd hebben.

Tegelijkertijd zijn we in september begonnen
met het organiseren van de derde Droomdag
die in november heeft plaatsgevonden. Hierbij
wilden de Syrische zusjes Teybet en Simaf de
Efteling samen met hun ouders en broertjes
ontdekken. Uiteindelijk hebben we samen met
Syr voor een heerlijk diner gezorgd. Hiernaast
ziet u de vrijwilligers die deze dag mede
mogelijk gemaakt hebben.

In 2019 zijn wij ook gestart met de toepasselijke Workshop
“Dromenvangers maken”. Dit werd door een van onze vrijwilligers Dimphy
uitgevoerd en iedereen kon zich hiervoor opgeven. Het was vooral bedoeld
om de vrouwelijke vluchtelingen met aanhang de mogelijkheid te geven
om zich meer met de vrijwilligers en Nederlanders verbonden te voelen. In
2020 zal dit maandelijks plaatsvinden, zodat het contact wordt versterkt en
buitenstaanders de kans krijgen om de vluchtelingen beter te leren
kennen, zodat de droomvrouwen onderdeel blijven van een warm
netwerk.
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4.4 Café Averechts
In september hebben we met veel plezier samen met Café Averechts een
Syrisch 3 gangendiner georganiseerd. Zij kiezen elk kwartaal een goed doel
waaraan ze hun geld doneren en stichting Dreamcatchers Nederland was
gekozen in augustus en september. In ruil voor dit geld moesten wij wel een
Syrisch diner organiseren bij hen, waarbij Nederlanders de gelegenheid
kregen om te proeven van de Syrische keuken. Mede door de interesse
vanuit Indebuurt Utrecht kwamen er boven onze verwachtingen zo’n 40
mensen op dit evenement af. Tijdens het diner werd er ook een
demonstratie dabke dansen gegeven, waarbij later ook de mogelijkheid werd
geboden om samen met de Syriërs dit te leren.
Café Averechts had met ons afgesproken om de fooi van de dag te doneren aan de stichting en dit voor
twee maanden te blijven doen. Uiteindelijk zou het bedrag nog eens verdubbeld worden. Een mooie
investering voor de droomdagen voor 2020.
4.5 TedX en JAN Magazine
2019 was een goed jaar om stichting Dreamcatchers beter op de kaart
van Utrecht te zetten.
Naast datgene wat de organisatie met liefde doet, heeft de stichting dus
de kans gekregen om meer op de voorgrond te treden.
De oprichter/coördinator van de stichting deed namelijk mee aan de
TEDxAmsterdamWomen Startup Awards. Zij werd een van de
overgebleven 25 geselecteerden, waarbij ze de kans kreeg om haar
verhaal met passie te vertellen.
Ook bij JAN Magazine kreeg ze de kans om haar verhaal te doen, omdat
ze gezien werd als één van de 150 inspirerende Nederlanders die zich elke dag belangeloos voor
nieuwkomers inzetten.
4.6 Vrijwilligerscentrale Utrecht (VC Utrecht)
In 2019 heeft VC Utrecht ons vaak bijgestaan om nieuwe vrijwilligers bij de stichting te betrekken.
Zij helpen daarnaast met de begroting bij kleine stichtingen, organisatorische problemen en VC Utrecht
geeft verschillende workshops.
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