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Stichting The Dream Connection

Inleiding │1
DreamWeb: inspirerend vredesonderwijs zorgt voor actie!

Stichting The Dream Connection verbindt jongeren met een verschillende
achtergrond en creëert zo een internationaal jongerennetwerk van Peace
Ambassadeurs (initiatiefnemers voor vrede).
De DreamWeb-methode® en -programma’s streven ernaar om het onderlinge
begrip tussen mensen te vergroten en een klimaat van vertrouwen te
creëren. Begrip voor de ander begint bij begrip voor jezelf en kennis van je
eigen referentiekaders en vooroordelen. Echt contact tussen jongeren is een
basis voor vertrouwen en voor DreamWeb essentieel. DreamWeb sluit aan bij
het reguliere onderwijs via het thema burgerschap en 21ste eeuwse
vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en
ondernemerschap.
We werken met jongeren tussen de 12-18 jaar en gebruiken dromen om de
lotsverbondenheid te tonen. Libanese meisjes dromen net zoals Nederlandse
meisjes. Allemaal willen zij leven in een betere wereld waarin hun kwaliteiten
en hun interesses er concreet toe doen.
In 2020 houden we een grote internationale DreamWeb Peace Summit. De
jongeren die in Nederland, Engeland, Libanon en Zuid-Afrika onze
programma's hebben gevolgd, vormen samen met veel supporters een
menselijk vredesteken, want vrede verdient meer aandacht en positieve actie.
Stichting The Dream Connection, ook bekend onder de naam DreamWeb, is
een Maatschappelijk Verbeterende Onderneming. Dit betekent dat onze
waarden centraal staan en dat onze programma’s op een duurzame wijze
bijdragen aan een vreedzame samenleving.
De stichting is een onafhankelijke non-profit organisatie met een ANBI-status.
In het beleidsplan willen wij als organisatie duidelijkheid geven over waar
onze passie ligt en welke kant wij op willen. In dit plan wordt de missie en
visie van de organisatie uiteengezet en hoe dit gerealiseerd kan worden.
In bijlage I is het Financieel plan voor de komende jaren opgenomen. Hierin
staat de vermogensbehoefte en het dekkingsplan van de stichting vermeld.
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De afgelopen jaren is het DreamWeb gelukt om een aantal succesvolle
programma’s uit te voeren. Wij zijn inmiddels actief in Nederland, Libanon en
Zuid-Afrika. Filmpjes van de programma’s, zijn te bekijken op
www.dreamweb.nu.
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Missie en visie │2
Missie en aanbeveling Bisschop Tutu │ 2.1

DreamWeb verbindt mensen met verschillende achtergronden om elkaar
beter te begrijpen en onderling begrip te vergroten. Wij betrekken bestaande
(lokale) netwerken en organisaties en co-creëren een internationaal
droomnetwerk ‘DreamWeb’. Dit doen wij om te ervaren hoe enorm krachtig
we zijn als ieder zijn unieke talent inzet met een gezamenlijke passie voor
een vreedzame samenleving. Zo creëren wij samen een ‘Global DreamWeb
Community’ van mensen die het verschil maken.

De ‘DreamWeb-methode®’ en -programma’s streven ernaar om een klimaat
te creëren waarin vertrouwen de bindende factor is. Het gaat hier om
zelfvertrouwen en zelfsturing, en vertrouwen in elkaar en in de samenleving.
Wij scheppen ruimte voor creatieve ontmoetingen tussen jongeren, levendig
ondernemerschap en co-creatie.
Wij richten ons op de enorme mogelijkheden die ontstaan als mensen zich
meer bewust worden van de overeenkomsten in plaats van de verschillen.
Als 5.000 jongeren en sympathisanten in minimaal 4 landen door de
DreamWeb programma’s zijn verbonden, is de eerste fase geslaagd.
DreamWeb weet dat als mensen zich verbonden voelen met elkaar en hun
krachten bundelen er grootse dingen kunnen ontstaan, die zowel de mensen
als hun omgeving ten goede komen.

Beleidsplan 2016-2020

Visie │ 2.2
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Doelen 2020 │3
DreamWeb Peace Summit │ 3.1
Laten we bij het eind beginnen

Op woensdag 21 september 2020
op ‘The International Day of Peace’
wordt de eerste internationale
DreamWeb Peace Summit gevierd.
In Londen om 15.00, in
Amsterdam en Kaapstad om 16.00
en in Beiroet om 17.00 maken we
een menselijk vredesteken.
DreamWeb wil zoveel mogelijk
jongeren bereiken. Als in 2020 zo’n
5.000 jongeren en
sympathisanten in minimaal 4 landen verbonden zijn en gezamenlijk
projecten voor een vreedzame samenleving hebben gerealiseerd, is de eerste
fase geslaagd.

Wat hebben we bereikt in 2020│ 3.2



In verschillende landen worden jaarlijks 30 tot 50 DreamWebprogramma’s voor en door jongeren georganiseerd.




Een jaarlijks evenement: DreamWeb Peace Summit.



Stichting The Dream Connection is een professionele organisatie met een
bestuur en een Raad van Toezicht voor advies en controle. Er is een
dagelijks bestuur, een kleine kerngroep van betaalde medewerkers en een
groot netwerk van vrijwilligers en trainers.



Naast Amsterdam zijn er DreamWeb-hubs in Beiroet, Kaapstad, Londen en
India.



DreamWeb is een Maatschappelijke Onderneming. Dit betekent dat onze
waarden centraal staan en dat wij als vanzelfsprekend geen schade
toebrengen door bijvoorbeeld klimaatneutraal te opereren. Wij zijn er
primair op gericht om met een duurzame wijze bij te dragen aan een
vreedzame samenleving.



Een passende marketingstrategie wordt uitgevoerd ter ondersteuning van
de DreamWeb-programma’s.



Een betrokken netwerk van mensen en organisaties volgt en ondersteunt
de DreamWeb-activiteiten.
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Een solide financiële basis en onderbouwing met voldoende fondsen en
kapitaal om voor langere periode de programma’s te organiseren, door
verschillende fondsen, vrienden van DreamWeb en met financiële
bijdragen van scholen.
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DreamWeb-methode® en -programma’s│4
De DreamWeb-methode® │ 4.1
De DreamWeb-methode® is ontwikkeld als vredesmethodiek om groepen met
verschillende achtergronden met elkaar te verbinden. Deze methode komt
terug in alle DreamWeb-programma’s. Jongeren gaan vanuit de kracht van
het individu de verbinding aan met de ander en creëren zo een DreamTeam.
Begrip voor de ander begint bij begrip voor jezelf en kennis van je eigen
referentiekaders en vooroordelen. Centraal staan zelfvertrouwen,
ondernemerschap en het realiseren van een eerste stap naar een positieve
actie die anderen en de wereld dient. Zo creëren wij samen een ‘Global
DreamWeb Community’ die het verschil maakt.

DreamWeb verzorgt 3 soorten programma’s:
1. DreamWeb Empowerment: Syrische meiden in Libanon (of andere
groepen met een achterstand) gaan op zoek naar hun droombaan die
anderen en de wereld dient.
2. DreamWeb Peace College: Leerlingen met een verschillende
achtergrond binnen één land worden met elkaar in contact gebracht.
De leerlingen organiseren een positieve actie die hun directe omgeving
ten goede komt.
3. DreamWeb Peace Expeditie: Een uitwisselingsprogramma brengt
leerlingen van verschillende landen en achtergrond met elkaar in
contact. Zij realiseren als wereldburgers met elkaar een gezamenlijke
droom voor een vreedzame wereld.
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DreamWeb-programma’s │ 4.2

7

Stichting The Dream Connection

Aansluiting bij het onderwijs in Nederland │ 4.3
Kerndoelen en curriculum van de toekomst

Het DreamWeb-curriculum is gekoppeld aan de kerndoelen van het primair en
voortgezet onderwijs, vooral bij het onderdeel Mens en Maatschappij:
burgerschap. Maar ook onderdelen van Mens en Natuur, Bewegen en Sport,
Nederlands, Kunst en Cultuur en Engels en LOB (Wat is mijn droombaan?)
zijn in de programma’s verwerkt.
De DreamWeb-programma’s sluiten ook aan bij het curriculum van de
toekomst met de 21ste eeuwse vaardigheden.

ISK - Internationale schakelklassen

DreamWeb wil een bijdrage leveren aan de verbinding van nieuwe
Nederlanders (o.a. vluchtelingen) met ‘Nederlandse’ mensen. Via een
DreamWeb-programma met een internationale schakelklas kan een brug
worden gebouwd met en naar de ander.

Ondersteuning initiatieven en start ups │ 4.4
Van droom naar realiteit
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Initiatieven en eventuele startups die ontstaan via de DreamWebprogramma’s worden, indien gewenst, na afloop ondersteund. Dit doen wij
door middel van de inzet van mentoren, supportgroepen, lokale
hulporganisaties en trainingen. In de toekomst ondersteunen eerdere
deelnemers en betrokken organisaties als ‘Global DreamWeb Community’
deze initiatieven actief.
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Stichting The Dream Connection │ 5
Algemeen │ 5.1
Stichting The Dream Connection is een Maatschappelijke Verbeterende
Onderneming. Dit betekent dat onze waarden centraal staan. Wij verbinden
geïnspireerde personen die de DreamWeb-waarden delen en willen
verspreiden, zodat de programma’s op duurzame wijze blijven bijdragen aan
een vreedzame samenleving.

Governance │ 5.2
Stichting The Dream Connection heeft een dagelijks bestuur, een kleine
kerngroep van medewerkers die worden ingehuurd en een groot netwerk van
vrijwilligers en trainers.
De Stichting voldoet aan de ANBI-voorwaarden van goed bestuur.
Naast de statuten van de stichting wordt er regelgeving vastgelegd om zaken
zoals functiescheiding en controles vast te leggen, zeker ook waar het om
financiële handelingen gaat.

Financiën │ 5.3
De programma’s van DreamWeb worden gefinancierd door verschillende
fondsen, vrienden van DreamWeb en met een beperkte financiële bijdrage
van scholen. In bijlage I is het Financieel plan voor de komende jaren
opgenomen. Hierin staat de vermogensbehoefte en het dekkingsplan van de
stichting vermeld.

Partners │ 5.4
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Met behoud van eigen idealen, zoeken wij partners die de waarden van
DreamWeb delen. Stichting The Dream Connection wil uitgroeien naar een
kleine organisatie met een groot netwerk. DreamWeb koestert de
samenwerking met deze organisaties door zowel op inhoud als bij de
uitvoering van haar programma’s nauw samen te werken met deze partners.
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