
Kindervakantieweken 2017
Voor ouders/verzorgers

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon
niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er
het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind
krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland
waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de
Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot
12 jaar. Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en
begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve
momenten en spannende activiteiten zijn. De kinderen zijn er
lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen
op. 

Vrijwilligers
  
De door Humanitas getrainde
vrijwilligers werken vanuit hun
ervaring en enthousiasme.
Elk weekteam werkt vanaf
februari aan het thema, de
spellen, liedjes en andere
activiteiten die de week
samen tot een succes maken.
 
 

OVER HUMANITAS
 
Humanitas is er voor mensen
die met behulp van een vrij-
williger op eigen kracht iets
willen veranderen aan hun
situatie. Jaarlijks bieden 18.000
goed getrainde vrijwilligers
gratis steun aan 57.000 
deelnemers. Wij werken in
zes verschillende thema's:
eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien, detentie
en thuisadministratie.

104
VRIJWILLIGERS

214
KINDEREN

"Een
kindervakantieweek is

cool,
als ik groot ben wil ik

ook als vrijwilliger
meewerken om voor
andere kinderen een
wek te organiseren "

 Jack, 2015
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Een week lang.....
 
Humanitas district  Noordwest en Oost
organiseren in 2017, vier vakantieweken
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
De weken zijn speciaal voor kinderen
die om sociale, medische en/of financiële
redenen op geen enkele andere manier op
vakantie gaan. 
De kinderen worden bij de afdelingen van
Humanitas aangemeld door de
(jeugd)hulpverleningsinstanties,
onderwijzers of bijvoorbeeld huisartsen . 
Dit jaar worden de vakantieweken
gehouden in Voorthuizen op de locatie
“Costa del Zeumeren”. 
 
 

Leiding
en begeleiding
 
De kinderen worden begeleid door een
team van goed voorbereide en
enthousiaste vrijwilligers.
 

De teamleiding berust bij twee ervaren
vrijwilligers.
De groepsleid(st)ers hebben elk met z’n
tweeën 6 kinderen onder hun hoede.
De keukenvrijwilligers zorgen voor de
gezonde maaltijden en de lekkere
dingen tussendoor, daarbij geholpen
door de leiding en de kinderen zelf.
En dan hebben we ook nog de 
vliegende keeps:  die overal waar nodig
een handje kan helpen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “Wat ik niet zo leuk vond? Geen suiker in
mijn thee”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Wanneer zijn de 
Kindervakantieweken
in 2017? 
 
Week 1  
6 - 8 jarigen 
22 juli t/m 29 juli
 
Week 2
8 - 9 jarigen
29 juli t/m 5 augustus
 
Week 3
10 - 11 jarigen   
5 augustus t/m 12 augustus
 
Week 4
11 - 12 jarigen
12 augustus t/m 19 augustus
 
 

De procedure
 
Nadat jouw kind, na overleg met de
ouders/verzorgers door een verwijzer bij
Humanitas is aangemeld, neemt de
afdeling contact met je op voor het maken
van een afspraak. De contactpersoon
(intaker) komt dan bij je thuis voor een
kennismakingsgesprek. Wij vinden
het belangrijk dat jouw kind bij dit gesprek
aanwezig is.
De intaker vertelt je verder hoe het
allemaal geregeld wordt.
 
Uiterlijk twee weken voor de vakantieweek
begint, is bekend in welke week de
kinderen zijn ingedeeld. Dan ontvang je
ook een brief informatie zoaks een paklijst,
een medicatie-overzicht en informatie over
vertrek en aankomsttijd en plaats.
 
 

De kosten
 
De eigen bijdrage van de ouders of
verzorgers bedraagt  € 65,- per kind per
week. Dit is een deel van de werkelijke
kosten. De accomodatie, het eten, de
uitstapjes, de training van de vrijwilligers
en het vervoer kosten veel geld. Dat geld
wordt door Humanitas door sponsoring en
fondswerving bij elkaar gebracht. Wanneer
de ouderbijdrage te hoog is voor jouw
budget dan kan een beroep gedaan worden
op de gemeentelijke Wet  Bijzondere
Bijstand of op Stichting Leergeld.

Humanitas District Noordwest 
Projectcoördinator: Laura Blaauw
kvw.noordwest@humanitas.nl
06 22 39 71 68

Alle genoemde cijfers zijn gebaseerd op de Humanitas jaarcijfers 2016.

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Humanitas District Oost
projectcoördinator: Judith Koerhuis

j.koerhuis@humanitas.nl

06-53214849
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