Stichting Gaandeweg organiseert al ruim 30 jaar vakanties voor gezinnen waarvan een kind kanker
heeft. Deze gezinnen mogen een week gratis in een van onze vakantiehuizen verblijven. Op deze
manier is er weer even ruimte en tijd voor elkaar in een heftige periode van spanning en zorg, waar
het hele gezin onder lijdt. www.gaandeweg.nl
VAN OVERLEVEN NAAR OPLEVEN
Van de 550 gezinnen die jaarlijks getroffen worden door kinderkanker, kunnen wij op jaarbasis
ongeveer 175 gezinnen een gratis vakantieweek aanbieden. Gezinnen leven op en hebben weer
energie voor alles wat nog komen gaat.
Onze 3 vakantiehuizen bevinden zich op vakantieparken in Gelderland en Limburg en in de
zomermaanden beschikken wij tegen betaling over 3 huizen in Zeeland. De kosten per week
bedragen ongeveer € 500 per gezin.
VAN HOOGSPANNING NAAR ONTSPANNING
De meeste gezinnen die wij helpen worden doorverwezen door het Prinses Máxima Centrum. In ons
Comité van Aanbeveling hebben dan ook kinderoncologen van dit ziekenhuis zitting. Als geen ander
kennen zij de waarde die Gaandeweg aan deze gezinnen biedt. Van de gezinnen zelf ontvangen wij
vaak mooie en aangrijpende dankbrieven.
ORGANISATIE
Onze stichting is opgericht in 1988. De organisatie bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden en 0,72
fte op kantoor voor de vakantieplanning en administratie. Wij zijn ANBI- en CBF-gecertificeerd.
FINANCIËN
De jaarlijkse terugkerende kosten moeten in zijn geheel gefinancierd worden door sponsoren en
donateurs. De 62 ‘Vrienden van Gaandeweg’ zorgen voor een vaste stroom van inkomsten, maar
verder zijn wij compleet afhankelijk van incidentele giften en donaties. Om de tekorten op de
jaarlijkse exploitatie zo goed mogelijk te dekken organiseren wij zelf fundraising-evenementen.
TOEKOMSTPLANNEN
Ons doel is om binnen 2 jaar 50% van de getroffen gezinnen een vakantieweek aan te kunnen
bieden. Om dit waar te maken hebben wij minstens € 100.000,- op jaarbasis nodig. Ook zullen we
moeten investeren in een extra Gaandeweg-huis. Wij zijn ons aan het oriënteren op een huis dichtbij
het Prinses Máxima Centrum. Veel gezinnen mogen tussen de zware behandelingen door (chemo’s,
bestralingen, operaties) een weekje weg en dan is het fijn om niet ver te hoeven reizen.
Het bovenstaande maakt dat wij actief op zoek zijn naar nieuwe donateurs en sponsoren.
Mogen wij op uw steun rekenen?

