Stichting Droom en Zo
maakt dromen waar
Oscar de Jong spreekt bewust van ‘gasten’ of van ‘cliënten’, als hij het heeft
over de doelgroep van Droom en Zo.
De voorzitter van de stichting Droom
en Zo zet zich, samen met het bestuur
en vele vrijwilligers, met hart en ziel in
voor het organiseren van groepsactiviteiten, ‘dromen’, voor mensen met een
verstandelijke beperking.
De Jong spreekt uit eigen ervaring.
Een aantal jaren geleden werd hij
getroffen door een hersenbloeding en
er volgde een lange revalidatieperiode.
‘Je weet niet hoe fijn het was als er dan
bijvoorbeeld een vrijwilliger met mij
ging wandelen.’ Later werd hij zelf
vrijwilliger in een groep mensen met
een verstandelijke beperking. ‘Wat ik
daar zag, greep mij zó aan’, zegt hij.
‘Ook omdat dit soort uitstapjes worden wegbezuinigd, ben ik het bedrijfsleven aan gaan schrijven.’
Met succes. Het aantal sponsors dat
wordt vermeld op de website van
Droom en Zo is indrukwekkend. De
Jong denkt dat dit mede is te danken
aan de unieke aanpak van de stichting.
Hij zegt: ‘Het is niet alleen een kwestie
van geld geven en dat was het. Ook de
werknemers van een bedrijf worden bij
de activiteiten betrokken. Zij gaan zelf
mee op zo’n dag. Zie dit als een bijzondere vorm van teambuilding.’
Droom en Zo neemt ook de hele organisatie op zich, zodat bedrijven daar
geen tijd aan kwijt zijn. Aan het eind
ligt er voor de werknemers een dvd
klaar met filmopnamen van de gezamenlijk beleefde droom. De Jong: ‘Het

gaat zowel om kleine als ook om grotere bedragen. Wij bieden A-, B- en
C-pakketten aan. Alles is op maat.’

MARCO BORSATO

Om bij groot te beginnen een voorbeeld: KPMG en ING hebben de handen ineengeslagen voor een bezoek
aan Marco Borsato in de Kuip. Volgens
Oscar de Jong is de doelgroep helemaal weg van de muziek van Borsato.
KPMG en ING hebben hun boxen in
het stadion beschikbaar gesteld, inclusief een compleet Viparrangement
voor veertig cliënten. ‘Het was een
fantastische belevenis!’, aldus de Jong.
Dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen ook op kleinere schaal
kan, bewijst de Rotterdamse Business
Club Jonge Ondernemers (BCJO). De
Jong: ‘Zij hebben ons geadopteerd en
doen tenminste één keer per jaar een
activiteit met ons. Laatst zijn we met
zestig man gaan bowlen in Rotterdam
en daarna hebben we gesteengrilld. De
BCJO – sponsor van dit artikel in
Friends in Business – hoopt dat nog
vele anderen zijn voorbeeld volgen om
Droom en Zo te ondersteunen.’
Ook een horecagelegenheid aan de
Kralingse Plas draagt een steentje bij.
‘Een keer of acht per jaar mogen wij
daar met onze gasten gratis komen
eten en drinken,’ meldt De Jong. Een
bedrijf in relatiegeschenken levert kosteloos allerlei promotieartikelen. Zo
zijn er meer voorbeelden te noemen
van bedrijven die op allerlei manieren
de dromen van de gasten van Droom
en Zo waarmaken.
De stichting, die eerder al de Rotterdamse Vrijwilligersprijs in de wacht
sleepte, groeit gestaag. ‘Op dit moment
gaan er jaarlijks gemiddeld 1.600 gasten mee op stap’, zegt de Jong.
Zijn eigen droom: ‘Het blijvend kunnen aanbieden van kwaliteit voor
zoveel mogelijk cliënten. Niemand kan
iedereen helpen, maar iedereen kan
iemand helpen.’
Tekst: Karen Auer

Dit artikel wordt mede mogelijk
gemaakt door BCJO Rotterdam.
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