Europa Kinderhulp – informatie voor aspirantvakantieouders
Wat fijn dat u overweegt om vakantieouder te worden!
De reizen die Europa Kinderhulp al vele jaren organiseert, maken
voor veel kinderen het verschil. Zij zijn even weg uit de dagelijkse,
niet altijd even fijne werkelijkheid en krijgen de mogelijkheid om
een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving te
krijgen.
U kunt ons daarbij helpen. Hoe? Door juist datgene te doen wat u
altijd al doet, uw kinderen – en een vakantiekind – een gezellige
vakantie te bezorgen. Uw vakantiekind draait gewoon mee in uw gezin. Ook alleenstaanden
of echtparen die zelf geen kinderen (meer) in huis hebben, kunnen vakantiegezin worden.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gedurende 2 weken verblijft het vakantiekind (leeftijd van 5 tot 12 jaar) in uw gezin.
U haalt uw vakantiekind zelf op een centraal punt in Zeeland op en brengt hem of haar
ook weer terug daarnaartoe
Het kind draait mee in uw gezin, net zoals uw eigen kinderen
U kunt deelnemen aan een gezellige familiedag met andere vakantiekinderen en
vakantiegezinnen in Zeeland
Tijdens een gesprek bij u thuis wordt u uitgebreid geïnformeerd over wat u kunt
verwachten
Gedurende de vakantieperiode kunt bij problemen altijd bellen met een coördinator van
Europa Kinderhulp

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen, vindt u op onze website,
www.europakinderhulp.nl. Daar kunt u ook een formulier invullen als u een
informatiepakket wilt aanvragen of benaderd wil worden voor een kennismakingsgesprek.
DATA KINDERREIZEN 2019
▪ kinderen uit Frankrijk - van dinsdag 23 juli tot dinsdag 6 augustus
▪ kinderen uit Berlijn - van zaterdag 13 juli tot donderdag 25 juli
▪ kinderen uit België - van maandag 22 juli tot maandag 5 augustus
▪ kinderen uit Nederland - van maandag 22 juli tot maandag 5 augustus
Is uw interesse gewekt en bent u gedurende één van de
bovenstaande periodes in staat een kind een mooie vakantie te
bezorgen? Neem dan contact met ons op. Wij verstrekken
telefonisch of via de mail graag meer informatie of maken direct
een afspraak voor een kennismakingsgesprek (secretariaat
nieuwe vakantiegezinnen regio Zeeland, tel. 06-129 244 83,
zeeland@europakinderhulp.nl).
Kent u mensen die misschien interesse hebben om vakantiegezin
te worden? Geef deze brief dan door aan hen!
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