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Inleiding

Wauw biedt zorg en begeleiding voor kinderen met een bijzondere hulpvraag. Dit doen zij
in Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel & Maas, Beesel, Gennep en Bergen. Wauw
biedt activiteiten aan die het sociale contact van kinderen en jongeren met een beperking
kunnen bevorderen en die het onbezorgd spelen mogelijk maakt. Iedereen heeft immers
recht op een leuke club waar ze kunnen zijn wie ze zijn. De ontlasting van ouders en het
kind laten groeien in hun eigen krachten, is hier ook erg van belang.

Sinds 2015, het moment dat Wauw 7 jaar bestond en omdat 7 HET geluksgetal is, is
Stichting Wauw Wenst een nieuw project van Wauw speciaal voor jou. Kinderen met een
bijzondere hulpvraag hebben dromen en wensen. Maar ook kinderen met een indicatie uit
gezinnen binnen de regio die minder bedeeld zijn willen wij een super dag laten beleven.
Wauw Wenst wil wensen van deze kinderen waar maken.

Tijdens de feestdag is er een Wensboom geplaatst. In deze Wensboom kunnen kinderen
van Wauw, maar ook kinderen uit de regio met een indicatie die geen zorg of begeleiding
van Wauw krijgen, kunnen hier hun wens in hangen.

Doel van de stichting

Kinderen met een bijzondere hulpvraag hebben gewone dromen en wensen zoals alle
kinderen. Echter praktisch en soms ook financieel gezien is het voor deze groep kinderen
veel minder vanzelfsprekend dat ze uitkomen. Stichting Wauw Wenst heeft zich tot doel
gesteld om deze dromen waar te maken.

We praten over gewone wensen, waarbij beleving voor het kind centraal staat. Het
uitgangspunt hierbij is om zoveel als mogelijk lokale partijen en vrijwilligers te betrekken
teneinde een win-win situatie te creëren: integratie van de kinderen en bewustwording
en betrokkenheid binnen de lokale samenleving. Ook het ontzorgen van de thuissituatie
vinden wij belangrijk. De kinderen beleven een fijne dag, ouders kunnen zo’n dag even
de zorgen vergeten en even op adem komen.

Het uiteindelijke doel is om elke maand een wens uit te laten komen. Het tweede doel
van stichting is om een deel van de inkomsten te gebruiken voor bijzondere extraatjes
voor ‘Wauw speciaal voor jou’. Zodat het geld dat bedoeld is voor de zorg bij de zorg kan
blijven.

Doelgroep

De stichting is in het leven geroepen voor kinderen binnen maar ook buiten Wauw
speciaal voor jou met een indicatie en woonachtig in de regio Venray, Horst aan de Maas,
Venlo, Peel & Maas, Beesel, Gennep en Bergen.

Huidige Situatie

Onze stichting heeft al een aantal wensen in vervulling kunnen laten gaan. Maar er
hangen nog veel meer wensen in de ‘wensboom’. Het in vervulling laten gaan van de
wensen is erg afhankelijk van de inkomsten van Stichting Wauw Wenst en de inzet van
vrijwilligers in de vorm van mensen die de spreekwoordelijke ‘kar trekken’. Sinds
september 2020 is er dan ook een nieuw enthousiast bestuur geformeerd wat zich geheel
belangeloos gaat inzetten om de wensen te vervullen. We merken dat bij het vergaren
van inkomsten een ANBI status onmisbaar is.



Hoe treden we naar buiten / naamsbekendheid

Via (social)media reclame maken voor Wauw wenst.
- Facebook
- Peel & Maas
- Venray Bloei
- Omroep Venray
- Maasland radio
- Peel en Maas TV

We hebben bovendien een prachtige website: http://www.wauwwenst.nl/

Het werven van gelden

Wauw Wenst gaat lokaal aan de slag om het netwerk van participerende ondernemingen
enthousiast te maken om mee te werken met Wauw wenst.

Op de volgende wijze wil het bestuur zorgdragen voor de financiering van de
doelstellingen:

1. Fondsenwerving
2. Donateurswerving/ ambassadeurs door bedrijven
3. Goed doel voor businessclubs
4. Goed doel voor lokale initiatieven (basisscholen/ supermarkten)
5. Gemeentelijke subsidie
6. Provinciale subsidies

Voor het werven van gelden schrijven wij lokale verenigingen, organisaties, bedrijven en
ondernemingen aan. Ook landelijke organisaties schrijven we aan om een steentje bij te
dragen aan onze stichting en we proberen subsidies te verkrijgen. We vragen lokale
verenigingen en bedrijven om ons te sponsoren door ons bijvoorbeeld goede doel te
maken van een evenement, een gift te doen of voor een vorm van bartering.

Er zullen ambassadeurs benaderd worden die de ‘boodschap’ van Wauw Wenst zullen
gaan overbrengen bij verschillende serviceclubs of verenigingen om zo veel mogelijk
contacten te leggen.

Om dit te stroomlijnen hebben we een sponsorpakket samengesteld met de
mogelijkheden. Maar sponsoring door bedrijven berust meestal op maatwerk.

Financiën

Het vervullen van wensen is geheel afhankelijk van de inkomsten van Stichting Wauw
Wenst. De financiën zijn afgelopen jaren gekomen van Rabobank Clubkascampagne, het
Oranjefonds, sponsoring van lokale bedrijven/ondernemingen en een aantal
ambassadeurs.

Beheer Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheert door het bestuur, in het bijzonder onze
penningmeester, en gecontroleerd door de kascommissie. Gelden worden besteed aan
organisatorische stichtingskosten (zoals marketing en administratie) maar voornamelijk
(minimaal 90%) aan het vervullen van wensen. Het bestuur doet het werk vrijwillig en
ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting.

http://www.wauwwenst.nl/


Organisatie

Stichting Wauw Wenst is gevestigd aan de Oranjestraat 22, 5802 BH in Venray. Kvk
nummer: 64188256 RSIN nummer 855558738, Contactpersoon: Anke Hurkmans,
06-30382468, mail info@wauwwenst.nl. IBAN: NL25 RABO 0306713896 t.n.v. Stichting
Wauw Wenst.

Bestuur

Functie Naam
Bestuurslid/ Bestuurder Wauw Speciaal voor jou Anke Hurkmans
Voorzitter Rachel Beterams
Penningmeester / Secretaris Rens Pijpers
Bestuurslid Christinet Appeldoorn
Bestuurslid Diana Aengenend
Bestuurslid Wendy Volleberg

Zij doen dit werk vrijwillig en ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij
verrichten voor de stichting.

Venray, maart 2021
Bestuur Stichting Wauw Wenst


