Vakanties voor
vluchtelingenkinderen,
jongeren en
eenoudergezinnen
Even ontsnappen aan alle zorgen en lekker spelen op vakantie: dat is ontzettend belangrijk voor
kinderen. Helaas is dat voor kinderen van vluchtelingen vaak geen optie. Daarom organiseert
VluchtelingenWerk al meer dan vijfentwintig jaar vakantieweken voor vluchtelingkinderen én
eenoudergezinnen. Ga jij ook mee?
Deze informatie is vertaald in het Engels, Frans, Arabisch, Tigrinya
en Dari.
Voor wie zijn de vakanties?
Dit jaar is er plek voor 450 kinderen van 6 t/m 17 jaar en zijn er
vakanties voor honderd eenoudergezinnen. Bij de eenoudervakanties
mag één ouder mee op vakantie. Lees op de andere kant van deze
brochure meer over de verschillende doelgroepen. Je kunt je
aanmelden als je in een asielzoekerscentrum woont, of al in een huis
maar nog wel wordt begeleid door VluchtelingenWerk. Verder moeten
ouders vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om zelf een
vakantie te betalen.
Wanneer is de vakantie?
De vakanties duren ongeveer één week. Deze week vindt plaats
tijdens de zomervakantie, tussen 9 juli en 4 september.
Wat gaan we doen op vakantie?
Tijdens alle vakanties zijn speciaal geschoolde begeleiders aanwezig.
Zij zijn getraind om goed voor de kinderen te zorgen. Ook verzorgen ze
tijdens de vakantie dagelijks leuke activiteiten. Denk aan sport,
wandelingen, fietstochten, knutselen en noem naar op.
Wat staat er in de vakantiegids?
Er worden verschillende vakanties georganiseerd. Elke vakantie ziet
er anders uit. In de folder vinden ouders en kinderen meer informatie
per vakantie over onder andere de activiteiten, het eten, de
slaapplekken, de begeleiding, de kosten en het vervoer.
Waar moet je op letten bij het uitzoeken van een vakantie?
Let bij het uitkiezen van de vakantie op de doelgroep, leeftijd, locatie
en de provincie waar je woont. Controleer ook of de kinderen vrij
hebben van school (zie p.2 in de gids).
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Hoe kan ik mij aanmelden voor een vakantie?
Neem contact op met VluchtelingenWerk in het asielzoekerscentrum of
de gemeente waar je woont. De contactgegevens kun je vinden op de
poster. Meld je zo snel mogelijk aan, voordat de vakantie is vol
geboekt! Is het niet duidelijk wie bij jou in de buurt de contactpersoon
van VluchtelingenWerk is? Dit kun je navragen bij de regiocoördinator,
kijk voor de gegevens op www.kindervakantieweken.nl.
Ongeveer drie of vier weken voordat je op vakantie gaat, ontvang je
een bevestiging. In de bevestigingsbrief staat wat je allemaal mee
moet nemen. Neem vooral voldoende (warme) kleren mee voor een
hele week.
Wat kost het om mee te gaan?
Iedere deelnemer van een kinder- of jongerenweek betaalt een eigen
bijdrage van 20 euro per persoon. Als je op een gezinslocatie woont,
betaal je 10 euro. Het maximale bedrag voor een gezin is 35 euro. Dit
betaal je bij inschrijving aan je contactpersoon. Hiervan wordt een
deel van jouw vakantie betaald.
Ik ga toch niet mee, hoe kan ik annuleren?
Als je je hebt aangemeld, maar je wilt of kunt toch niet op vakantie
moet je dit zo snel mogelijk laten weten aan je contactpersoon en de
vakantieorganisatie.
Hoe kom ik op de vakantiebestemming?
Kinderen en jongeren kunnen met de bus of de trein naar de
vakantiebestemming. Als je het kaartje bewaart, kun je het bedrag
terugvragen aan VluchtelingenWerk. Soms rijden er ook bussen. Lees
in de folder hoe het vervoer naar jouw vakantiebestemming geregeld
is of vraag je contactpersoon om hulp. Voor alle eenoudergezinnen
wordt het vervoer naar de vakantieplaats centraal geregeld. Circa één
week voor de vakantieweek ontvang je bericht over de opstapplaats
en de tijd dat je daar verwacht wordt.

Vakanties voor kinderen en jongeren

Vakanties voor eenoudergezinnen

Tijdens de speciale kinder- en jongerenvakanties kun je meedoen aan
allerlei sporten en spelletjes, films kijken, muziek maken, picknicken,
zwemmen en veel meer! Tussendoor is er ook altijd ruimte om lekker te
chillen, te niksen of gezellig te kletsen en te grappen. Vrienden onder
elkaar, want je ouders blijven thuis.

De eenoudervakanties zijn bedoeld voor kinderen en een ouder.
Sommige vakantieweken zijn alleen voor moeders met kinderen, aan
anderen kunnen ook alleenstaande vaders met kinderen deelnemen.

Tijdens de vakantie slaap je in een vakantiehuisje, een tent of een
grote vakantieboerderij. Alle plekken liggen in een mooie omgeving:
in het bos of op de hei. Eten doe je samen en je helpt mee met tafels
dekken en afruimen. Ook krijg je iets extra´s of iets lekkers op
vakantie, zoals een ijsje of een patatje.
Belangrijk om te weten!
•	Jongens en meisjes slapen nooit bij elkaar, maar in aparte
slaapruimtes.
•	Er wordt nooit met varkensvlees gekookt en op bijna alle
vakantieweken wordt Halal gekookt.
•	In een groep zitten alleen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
bij elkaar, je zit dus altijd bij leeftijdsgenootjes.
•	Per vijf kinderen is er minimaal één begeleider. De begeleiders
doen er alles aan om de kinderen een geweldige week te bezorgen.
Vrijwilliger Mariëlle is al een paar keer mee geweest als
begeleider: ‘Het is ontzettend leuk om de kinderen te zien
genieten. Ze kunnen hier lekker vrij buitenspelen. Het is altijd
jammer als de week weer is afgelopen.’
Meer informatie
Er zijn verschillende soorten vakanties. Zo is er bijvoorbeeld een
kindercamping-vakantie, een chill-vakantie, een zeilvakantie, een
vakantie met veel buitensport en een speciale meidenweek. Lees
meer informatie in de folder.
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•	De eenoudervakanties zijn voor gezinnen met kinderen in de
basisschoolleeftijd (maximaal 12, resp. 14 jaar).
•	Er wordt nooit met varkensvlees gekookt en op bijna alle
vakantieweken wordt Halal gekookt.
•	Je gaat met meerdere gezinnen op vakantie, houdt rekening met
andere gebruiken en respecteer de verschillen.
•	De persoonlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen
ligt bij de ouders. Je dient bijvoorbeeld zelf ‘s ochtends de
kinderen wakker te maken en aan te kleden en ‘s avonds naar bed
te brengen.
•	Bij sommige vakantieweken doen begeleiders, ouders en kinderen
veel activiteiten samen. Bij andere organisaties is het programma
voor de kinderen overdag. Daarvoor en daarna ben je samen met je
kinderen. Mocht er ‘s avonds toch een programma zijn voor de
kinderen, dan gaat dit in overleg met de ouders.
•	Soms word je gevraagd te helpen met het corvee of het koken, om
zo het werk van de vrijwilligers te verlichten. Het is de bedoeling
dat alle ouders een steentje bijdragen aan een goed verloop van de
week.
•	Heb een open houding richting elkaar, zodat eventuele problemen
besproken en opgelost kunnen worden.
• Er is veel vrijheid tijdens de week. Wil je er bijvoorbeeld even
alleen op uit, dan is dat mogelijk mits dit vooraf met de
begeleiding is overlegd.

