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Ga mee met de Kindervakantieweken deze zomer! 

Wil jij in juli of aug. graag een weekje op vakantie? 
Lekker buiten zijn, spelen en samen met andere 
kinderen leuke dingen doen? Meld je dan aan voor een 
van de Kindervakantieweken. Dit jaar organiseren we 
vakantiekampweken voor kinderen en jongeren tot 18 
jaar. Ook zijn er groepsvakantieweken voor moeders 
of vaders met kinderen. Aanmelden kan via een 
contactpersoon van VluchtelingenWerk, samen vul je het 
aanmeldformulier in. 

Wat ga je doen op vakantie?
Er is van alles leuks te doen tijdens de vakantie. Zo kun je 
meedoen aan allerlei sporten en spelletjes, een film kijken, 
muziek maken, picknicken of zwemmen. De begeleiders 
bedenken de activiteiten voor de groep; soms is dat voetbal, 
tafeltennis, een wandeling of iets anders leuks. Tussendoor 
is er natuurlijk ook ruimte om lekker te chillen of te kletsen 
met elkaar. Je leert andere kinderen en jongeren kennen 
en je kunt er nieuwe vrienden maken. We verblijven in 
groepsaccommodaties of op campings. 

Verschillende vakanties
Je kunt kiezen uit verschillende typen vakanties op 
verschillende plekken in Nederland en voor verschillende 
leeftijdsgroepen en ook zijn er weken met moeders/vaders 
en hun kinderen. Alle vakantieplekken liggen in een mooie 
omgeving; in het bos of op de hei. Je verblijft samen met 
een groep in een vakantiehuis, in een tent of in een groot 
groepshuis. In de weken voor kinderen en jongeren zitten 
deelnemers van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar.
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Waar ga je slapen en eten?
Op vakantie zijn in de tenten of in de groepshuizen 
aparte slaapruimtes voor jongens, meisjes en voor de 
begeleiders. Er wordt rekening gehouden met wat je 
wel of niet mag eten, zoals vegetarisch of glutenvrij. Er 
wordt altijd zonder varkensvlees gekookt. We eten alle 
maaltijden gezellig met elkaar en iedereen helpt mee met 
tafeldekken, afruimen en de afwas. Natuurlijk krijg je op 
vakantie ook soms een ijsje of patat of andere lekkere 
dingen. Daarnaast zijn er warme douches en schone wc’s.

Wat is belangrijk om te weten?
•   Kinderen en jongeren kunnen ieder jaar opnieuw mee 

zolang hun gezin nog door VluchtelingenWerk wordt 
begeleid. 

•   Ben je al 2 keer eerder mee geweest met een ouder-
kind week? Laat het weten, dan kom je op de wachtlijst.

•  Als je je aanmeldt en je kunt later tóch niet mee, 
meld je dan tot 3 weken vóór de vakantie weer af bij 
VluchtelingenWerk.

•   Je kunt je aanmelden als je in een azc woont, of 
als je in een huis in een gemeente woont, of als je 
wordt begeleid door Nidos. Wel moet je ook nog een 
contactpersoon van VluchtelingenWerk hebben, die ook 
tijdens de zomer bereikbaar is. 

•   Vul het aanmeldformulier nauwkeurig in, zodat we 
geen belangrijke dingen missen, zoals over een • 
 De ouder-kindvakanties zijn voor moeders/vaders met 
kinderen t/m 12 jaar. Oudere kinderen (12+) kunnen 
met de jongerenvakanties mee. 

•  Op www.kindervakantieweken.nl staat algemene 
informatie over deelname vertaald in het Arabisch, 
Engels, Frans, Dari/Farsi en Tigrinya.
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Kosten
•   Iedere deelnemer aan een vakantieweek voor kinderen of jongeren betaalt een 

eigen bijdrage van € 20,- per persoon (of € 10,- per persoon en per gezin als je op 
een gezinslocatie woont). Als meer kinderen uit één gezin meegaan, betaalt het 
gezin maximaal €35.

•  Ook voor de ouder-kindvakanties kost het € 35,- per gezin.

Mocht je dit helemaal niet kunnen betalen, neem dan contact op met 
VluchtelingenWerk.

Een medewerkers van VluchtelingenWerk kan jou met het aanmeldformulier opgeven 
voor een vakantieweek. Via dat aanmeldformulier kan je met een QR-code betalen. 
Zet duidelijk ‘Kindervakantieweken / naam deelnemer / eigen bijdrage’ erbij. 

De vakantieorganisaties en begeleiding
De vakantieweken worden georganiseerd door VluchtelingenWerk samen met 
deze gespecialiseerde groepsvakantie-organisaties: Y Camps, Stichting Weekje 
Weg, Stichting VakantieKind en Sociale Groepsvakanties. De meesten hiervan zijn 
aangesloten bij LOS, de  branchevereniging voor kindervakantieorganisaties.  
Dat betekent dat ze leuke, veilige en professionele vakanties kunnen organiseren. 
De vrijwilligers die de vakanties begeleiden hebben een training gehad om voor een 
groep geschikte en goede activiteiten te organiseren. Per 10 kinderen zijn minimaal 2 
begeleiders aanwezig.

Vervoer
Het is handig als je een vakantieweek uitkiest waarbij je niet heel ver hoeft te reizen. 
Kijk maar eens in deze gids waar in Nederland de vakantieweken zijn. Kan een van 
je ouders je wegbrengen? Of kan jouw contactpersoon van VluchtelingenWerk 
je samen met iemand anders naar het vakantieadres brengen? Of kan jij alleen 
reizen? Alleen voor de ouder-kindweken regelen we vervoer. Neem contact op met 
VluchtelingenWerk als je niet weet hoe je op de vakantielocatie kan komen.

Voor weken voor kinderen en jongeren
Vraag je contactpersoon van VluchtelingenWerk of hij/zij je kan helpen met de 
planning van de reis en of iemand je wil wegbrengen en ophalen. 
Jouw VluchtelingenWerk-begeleider kan de kosten voor de bus- en treinkaartjes 
en ook benzinekosten declareren bij VluchtelingenWerk. Je moet dan wel de 
vervoerkaartjes of de factuur bewaren. 

Voor de ouder-kindvakanties
VluchtelingenWerk boekt een taxibus die jou samen met je kinderen dichtbij huis/
azc ophaalt en naar de vakantieplek brengt. Je mag niet verder wonen dan 70 
kilometer of op 1 uur rijden afstand van de vakantielocatie. Twijfel je? Overleg 
dan met VluchtelingenWerk. Ongeveer een week voor de vakantie krijgen jullie 
van VluchtelingenWerk te horen waar en hoe laat jullie klaar moeten staan. Als 
je met eigen vervoer naar de vakantielocatie komt, laat dit dan weten in het 
aanmeldformulier.

Wat vind je verder in deze gids?
In deze gids staat alle informatie over de verschillende vakantieweken, dus op 
welke locatie ze zijn, voor welke leeftijden en de data. Bekijk dit dus goed vóór je 
je aanmeldt. Niet alle vakanties zijn voor alle regio ś, sommige zijn als alleen de 
regio ś noord en zuid vakantie hebben. En sommige locaties zijn te ver reizen voor 
deelnemers uit het hele land. 
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Vakantiekampweken voor kinderen en jongeren

Er worden dit jaar 13 verschillende Kindervakantieweken georganiseerd voor
kinderen en jongeren (K1 t/m K13). Zoek hieronder een leuke uit:

K1: Y-lympic Games
Leusden (bij Amersfoort)
31 juli-5 aug.  /  10 t/m 12 jaar

Bos, veel sport & spel, races en toernooien, slapen in een tent

Waar:   Kamperen op het YMCA-kampeerterrein in 
de bossen bij Leusden, in 7-persoonstenten. 
Jongens en meisjes slapen apart. Er is een grote eettent en een 
kamphuis met een gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Activiteiten:   Ben jij sportief en houd je van spellen? Kom deze zomer dan naar 
onze Y-lympic Games! Je bent veel buiten om te sporten en spelen. 
Speel allemaal toffe bosspellen en race tegen elkaar over de 
hindernisbaan of het modderparcours. We gaan ook lasergamen 
en ‘arrow battle’ spelen. En wat denk je van een toernooi, net als 
de echte Olympische Spelen. Ook is er natuurlijk genoeg tijd om te 
relaxen.

Organisatie:   Y Camps: www.ycamps.nl
Datum K1:   Zondag 31 juli t/m vrijdag 5 aug.
Vervoer:   Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk 

samen met nog iemand je met de auto, bus of trein kan brengen en 
halen. Lukt het niet? Vraag het dan aan VluchtelingenWerk. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het 
dan nog 15 minuten lopen naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet 
te lang hoeft te reizen!

K2: Reis rond de wereld
Leusden (bij Amersfoort)
31 juli-5 aug.  /  8 t/m 10 jaar

Thema: ‘de wereld’, veel spelletjes, slapen in een tent

Waar:   Kamperen op het YMCA-kampeerterrein in 
de bossen bij Leusden, in 7-persoonstenten. 
Jongens en meisjes slapen apart. Er is een grote eettent en een 
kamphuis met een gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Activiteiten:   Droom je ook weleens van een vakantie of een verre reis? Dan is 
deze vakantieweek met thema ´Reis rond de Wereld´ iets voor jou. 
Je bent veel buiten om te sporten en spelen. Pak je rugzak maar 
vast in, we gaan op avontuur! Ook is er natuurlijk genoeg tijd om te 
relaxen voor jullie avontuurlijke meiden en jongens. 

Organisatie:  Y Camps: www.ycamps.nl
Datum K2:  Zondag 31 juli t/m vrijdag 5 aug.
Vervoer:   Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk 

samen met nog iemand je met de auto, bus of trein kan brengen en 
halen. Lukt het niet? Vraag het dan aan VluchtelingenWerk. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het 
dan nog 15 minuten lopen naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet 
te lang hoeft te reizen!

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://ycamps.nl/
https://ycamps.nl/
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K3: Happy Holidays
Leusden (bij Amersfoort)
31 juli-3 aug.  /  6 t/m 8 jaar

Elke dag feest, spelletjes, knutselen, gezelligheid

Waar:   Kamperen op het YMCA-kampeerterrein in 
de bossen bij Leusden, in 7-persoonstenten. 
Jongens en meisjes slapen apart. Er is een grote eettent en een 
kamphuis met een gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Voor wie:   Jongens en meisjes van 6 t/m 8 jaar. 
Activiteiten:   Op het Happy Holidays-kamp ga je allemaal leuke spelletjes 

doen, balspellen, knutselen. Alles kan tijdens dit kamp vol met 
feestdagen! Of houd je meer van verkleden en gedichten maken? 
Dat kan ook! En natuurlijk gaan we ook gezellig samen relaxen, eten 
en kletsen. 

Datum K3:   Zondag 31 juli t/m woensdag 3 aug.
Vervoer:  Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk 

samen met nog iemand je met de auto, bus of trein kan brengen en 
halen. Lukt het niet? Vraag het dan aan VluchtelingenWerk. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het 
dan nog 15 minuten lopen naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet 
te lang hoeft te reizen!

Vakantieweken voor kinderen & jongeren
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K4: Outdoor Activity
Hierden (bij Harderwijk)
14-19 aug.  /  13 t/m 15 jaar

Bos, veel sport & spel, races en toernooien, slapen in een tent

Waar:   Kamperen op het kampeerterrein in de 
bossen bij Hierden, in 7-persoonstenten. 
Jongens en meisjes slapen apart. Er is een kamphuis met een 
gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Voor wie:   Jongens en meiden van 13 t/m 15 jaar.
Activiteiten:   Boogschieten, mountainbiken, kaart en kompas lezen of een tocht 

lopen met behulp van een gps. Op dit actieve kamp ga je allemaal 
leuke opdrachten doen, samen met andere jongeren. Natuurlijk is 
er ook volop ruimte voor ontspanning. Behalve outdoor sports gaan 
we ook zwemmen en we doen toffe bosspelen. Er is disco en nog 
veel meer!

Organisatie:  Y Camps: www.ycamps.nl
Datum K1:  Zondag 14 aug. t/m vrijdag 19 aug.
Vervoer:   Kan jij er zelf naartoe reizen? Of vraag of een van je ouders of je 

begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met 
de auto kan brengen en halen. Lukt het niet? Vraag het dan aan 
VluchtelingenWerk. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen! 

K5: Outdoor Experience
Hierden (bij Harderwijk)
14-19 aug.  /  16 t/m 18 jaar

Bos, veel sport & spel, races en toernooien, slapen in een tent

Waar:   Kamperen op het kampeerterrein in de 
bossen bij Hierden, in 7-persoonstenten. 
Jongens en meisjes slapen apart. Er is een kamphuis met een 
gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Voor wie:  Jongens en meiden van 16 t/m 18 jaar.
Activiteiten:   Boogschieten, mountainbiken, kaart en kompas lezen of een tocht 

lopen met behulp van een gps. Op dit actieve kamp ga je allemaal 
leuke opdrachten doen, samen met andere jongeren. Natuurlijk is 
er ook volop ruimte voor ontspanning. Behalve outdoor sports gaan 
we ook zwemmen en we doen toffe bosspelen. Er is disco en nog 
veel meer!

Organisatie:  Y Camps: www.ycamps.nl
Datum K1:  Zondag 14 aug. t/m vrijdag 19 aug.
Vervoer:   Kan jij er zelf naartoe reizen? Of vraag of een van je ouders of je 

begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met 
de auto kan brengen en halen. Lukt het niet? Vraag het dan aan 
VluchtelingenWerk. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen! 

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://ycamps.nl/
https://ycamps.nl/
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K6, K7, K8: KinderDorp
Vierhouten (bij Harderwijk)  
24-30 juli  /  31 juli-6 aug.  /  7-13 aug.
7 t/m 10 jaar

Bos, spelletjes, kampvuur, zwembad, voetballen

Waar:   Het is op camping De Paasheuvel op de 
Veluwe en er zijn 8-persoons houten huisjes. Meisjes en jongens 
slapen apart. Er is een overdekte groepsplek, een groot speelveld 
en een douche- en toiletgebouw. 

Voor wie:   Jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar
Activiteiten:   We doen speurtochten, sporten en we gaan knutselen, broodbakken 

en liedjes zingen bij het kampvuur. En wat dacht je van knutselen en 
lekker zwemmen, voetballen en volleyballen? In het kamphuis eten 
we samen, doen we spelletjes en kunnen we schuilen als het regent. 
En er is gezellige ‘bonte avond’ op de laatste avond! 

Organisatie: Stichting VakantieKind: www.vakantiekind.nl
Data:  K6: zondag 24 juli t/m zaterdag 30 juli
  K7: zondag 31 juli t/m zaterdag 6 aug.
  K8: zondag 7 aug. t/m zaterdag 13 aug.
Vervoer:   Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk 

samen met nog iemand je met de auto, bus of trein naar camping 
De Paasheuvel kan brengen en weer kan ophalen. De organisatie 
Stichting VakantieKind kan je ophalen van station Nunspeet. 
Ouders of VluchtelingenWerk kunnen dit navragen bij de 
organisatie. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

Bijzonderheden:   Oudere broers/zussen kunnen in dezelfde weken mee met 
TienerWoud (K9, K10) of JeugdCamping (K11, K12). 

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://vakantiekind.nl/
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K9, K10: TienerWoud
Vierhouten (bij Harderwijk) 
24-30 juli  /  31 juli-6 aug. 
11 t/m 13 jaar 

Kamperen, sporten, speurtocht, samen koken, zwembad

Waar:   Het is op camping De Paasheuvel op de 
Veluwe en er zijn 8-persoons houten huisjes. Meisjes en jongens 
slapen apart. Er is een overdekte groepsplek, een groot speelveld 
en een douche- en toiletgebouw. 

Voor wie:  Jongens en meisjes van 11 t/m 13 jaar 
Activiteiten:   Tijdens deze gezellige week kan je zwemmen, voetballen en 

volleyballen. Je doet mee aan de leuke activiteiten die worden 
georganiseerd en je kampeert midden tussen de mooie bossen. Wat 
dacht je van een speurtocht, avondspellen in het donker, sporten 
en samen eten koken op het kampvuur? Er is ook genoeg tijd om te 
chillen en te kletsen. Veel gezelligheid dus!

Organisatie:  Stichting VakantieKind: www.vakantiekind.nl
Data:  K9: zondag 24 juli t/m zaterdag 30 juli
  K10: zondag 31 juli t/m zaterdag 6 aug.
Vervoer:   Kan je zelfstandig naar Vierhouten komen? En anders vraag je of 

een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen 
met nog iemand je met de auto, bus of trein naar camping De 
Paasheuvel kan brengen en weer kan ophalen. De organisatie 
Stichting VakantieKind kan je ophalen van station Nunspeet. 
Ouders of VluchtelingenWerk kunnen dit navragen bij de 
organisatie. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

Bijzonderheden:   Jongere broers/zussen kunnen dezelfde weken mee met KinderDorp 
(K6, K7, K8). Oudere broers/zussen kunnen in dezelfde week mee 
met JeugdCamping (K11)

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://vakantiekind.nl/
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K11, K12: JeugdCamping 
Vierhouten (bij Harderwijk) 
31 juli-6 aug.  /  7-13 aug. 
14 t/m 16 jaar 

Kamperen, sport, zelf koken, zwembad, chillen, avondspel

Waar:   Kleine tentjes, meisjes en jongens slapen apart, op 
camping De Paasheuvel op de Veluwe. Er is een overdekte groepsplek, een 
groot speelveld en een douche- en toiletgebouw. Er zijn tenten en matjes, 
slaapzakken en ander campingmateriaal. Jongeren die elkaar kennen 
zullen een tent delen. Kom je alleen, dan heb je een tent voor jezelf.

Voor wie:   Jongens en meiden van 14 t/m 16 jaar.
Activiteiten:   Dit is een gezellige kampeervakantie voor jongeren. Er zijn begeleiders 

die activiteiten organiseren. Je krijgt veel tijd voor jezelf om te doen 
waar je zin in hebt. En sommige activiteiten zijn wel verplicht. We doen 
bijvoorbeeld veel sporten, een dropping, een avondspel en we gaan 
gewoon lekker chillen. Je mag je eigen boodschappen halen en dan koken 
wat je zelf lekker vindt. Hiervoor krijg je geld voor van de leiding. Let op: 
alcohol en drugs zijn niet toegestaan. En tussen 23:00 en 8:00 uur mag 
je niet van het terrein af. Het is een gezellige week waarbij er genoeg tijd 
is om te relaxen, te kletsen en samen met de groep leuke activiteiten te 
ondernemen.

Organisatie:  Stichting VakantieKind: www.vakantiekind.nl
Data:  K11: zondag 31 juli t/m zaterdag 6 aug.
  K12: zondag 7 aug. t/m zaterdag 13 aug.
Vervoer:   Kan je zelfstandig naar Vierhouten komen? En anders vraag je of een van 

je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand 
je met de auto, bus of trein naar camping De Paasheuvel kan brengen en 
weer kan ophalen. De organisatie Stichting VakantieKind kan je ophalen 
van station Nunspeet. Ouders of VluchtelingenWerk kunnen dit navragen 
bij de organisatie. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

Bijzonderheden:   Jongere broers/zussen kunnen in dezelfde weken mee met KinderDorp 
(K6, K7, K8) en met TienerWoud (K9, K10).

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://vakantiekind.nl/
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K13: JongerenHike, trektocht door Nederland   
14-20 aug.
14 t/m 16 jaar

Wandelen, trektocht, kamperen, zelf koken, avontuur, chillen

Waar:   Slapen op verschillende plekken ergens in 
Nederland. Met meerdere personen in een tent. 
Jongens en meisjes slapen gescheiden. Het is een trektocht door de 
bossen en langs de velden, te voet en met het openbaar vervoer. De tenten 
worden met een auto van de ene naar de andere plaats gebracht. Je eigen 
spullen en de slaapzak die je te leen krijgt, draag je zelf in een grote 
wandelrugzak. 

Voor wie:  Actieve jongens en meiden van 14 t/m 16 jaar 
Activiteiten:   Met een groep jongeren ga je een avontuurlijke trektocht maken door de 

natuur. Onderweg doe je spannende dingen zoals een survivalactiviteit, 
waarbij je aan de slag gaat met gps-apparatuur en leert omgaan met kaart 
en kompas. Maar we doen ook een bosspel en gaan lekker voetballen. Ook 
is er genoeg tijd om te chillen. Er wordt met de groep gezamenlijk gekookt 
en gezellig gegeten. 

Organisatie:  Stichting VakantieKind: www.vakantiekind.nl
Datum K13:  Zondag 14 t/m zaterdag 20 aug.
Vervoer:   De startlocatie is nu nog niet bekend maar zal ergens centraal in 

Nederland zijn. Zodra eind mei meer informatie bekend is, vermelden we 
dit op de website van Stichting Vakantiekind. Kan je alleen reizen met 
het OV? En anders vraag je of iemand je met de auto, bus of trein naar het 
vertrekpunt kan brengen en weer kan ophalen. Zorg dat je niet te lang 
hoeft te reizen! 

Bijzonderheden:   Voor deze tocht moet je zelf zorgen voor goede schoenen, waar je een lang 
stuk op kunt wandelen. Een goede gezondheid en conditie zijn belangrijk. 
Het is een actieve week, maar je hoeft geen topsporter te zijn. Er wordt 
bijna ieder dag gewandeld, met een rugzak, maximaal 15km per dag. 
Stichting VakantieKind leent je een tent, matje en slaapzak en een grote 
wandelrugzak.

Vakantieweken voor kinderen & jongeren

https://vakantiekind.nl/
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Groepsvakantieweken voor gezinnen met een ouder en kinderen

 
MELD JE EEN GEZIN MET MOEDER OF VADER EN KINDEREN AAN VOOR EEN  
GROEPSVAKANTIEWEEK? LEES DAN DEZE INFORMATIE DOOR EN BESPREEK DE 
PUNTEN GOED MET DE DEELNEMERS, EVENTUEEL MET HULP VAN EEN TOLK.  

Wat zijn ouder-kindvakanties?
Er worden dit jaar 8 verschillende gezinsweken georganiseerd voor (G1 t/m G8), kijk 
maar op de volgende pagina’s.

Alle vakanties voor ouder-kindgezinnen bieden een week vol gezelligheid en plezier
aan (alleenstaande) ouders en hun kinderen. Ze zijn speciaal voor gezinnen met een
moeder óf vader en hun kinderen, dus niet voor beide ouders. Er worden gezamenlijk
verschillende leuke activiteiten georganiseerd, er wordt samen gegeten én met z‘n
allen opgeruimd.

 

Wat kan je verwachten?
•   Er zijn georganiseerde activiteiten voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar. Ook worden 

er verschillende activiteiten met de moeders/vaders én de kinderen ondernomen.
•   Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen niet met de ouder-kindvakanties mee. Voor 

hen zijn er jongerenweken. Kijk waar zij eventueel in dezelfde week terecht 
kunnen of neem voor advies contact op met de landelijk coördinator via: 
kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl.

•   De persoonlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de ouders, 
niet bij de begeleiders. Moeders/vaders maken bijvoorbeeld ś ochtends zelf hun 
kinderen wakker. Ook het aankleden en naar bed brengen doen de ouders.

•   Als je graag er even alleen op uit wilt als ouder dan kan dat; overleg het dan met 
de begeleiders.

•   Alle deelnemers helpen mee om er een leuke week van te maken. Ouders worden 
soms gevraagd te helpen met afwassen, opruimen of koken.

•   De vakanties voor ouder-kindgezinnen zijn groepsvakanties. Je verblijft dus met 
een aantal gezinnen op één locatie. We respecteren elkaar allemaal, ondanks dat 
we verschillend zijn. Als je iets echt vervelend vindt, bespreek het dan, zodat we 
rekening met elkaar kunnen houden. Zo kunnen we er samen een hele mooie week 
van maken!

•   Alleen gezinnen die in azc’s wonen en/of in de gemeenten begeleid worden door 
VluchtelingenWerk kunnen deelnemen. Je kunt als gezin maximaal 2 keer mee op 
deze vakanties. Daarna mag je op een wachtlijst.

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

about:blank
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Vervoer van moeders/vaders en hun kinderen
Lukt het om zelfstandig met je kinderen naar de vakantielocatie te reizen? Als dat 
niet gaat kan VluchtelingenWerk een taxibus regelen voor de heen- en terugreis. 
Meestal worden deelnemers bij hun azc/huis opgehaald en weer afgezet. En als 
het ergens anders in de buurt is, dan hoor je dat. Ongeveer een week voor de 
vakantie stuurt de landelijk coördinator een schema naar de VluchtelingenWerk-
contactpersonen. De contactpersonen spreken de tijden en ophaalplek precies met 
de ouders door en zorgen dat zij op tijd klaar staan voor de taxi. 
Het is dus belangrijk dat de contactpersonen in die vakantieperiode goed bereikbaar 
zijn. En laat op het aanmeldformulier duidelijk weten of je wel of niet gebruik maakt 
van het vervoer!

Afmelden en niet verschijnen 
Als je toch niet op vakantie wilt of kunt, laat het dan uiterlijk 3 weken vóór de 
vakantie weten. Dan kan een ander gezin van de wachtlijst nog wel mee. En dan 
betalen we niet de taxi voor niks. Als je je later afmeldt of niet verschijnt, betaal je 
wel de eigen bijdrage van €35,- per gezin. 

Bij twijfel of vragen mail naar: kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl

G1: ‘t Hunnebed 
Sleen, Drenthe
5 - 12 aug.
Moeders met kinderen 0-12 jaar 

Gezellig kletsen, veel fietsen, spelen, zwemmen, lekker eten 
en leuke dingen doen

Waar:   Groepshuis t́ Hunnebed is een groepsgebouw met kleinere en 
grotere slaapkamers. Er is een recreatiezaal en een speelveld met 
trampoline, volleybal- en badminton-net. Het huis ligt in een klein 
dorpje in een mooie omgeving in Drenthe. 

Voor wie:   Een moeder met kinderen t/m 12 jaar. Het is handig als je kunt 
fietsen. Jullie wonen op maximaal 70 km afstand of niet meer dan 
ongeveer 1 uur rijden van Sleen.

Datum G1:  vrijdag 5 aug. t/m vrijdag 12 aug.
Activiteiten:   De kinderen kunnen lekker spelen in een prachtige grote tuin  

Er is veel aandacht voor de ouders en kinderen en we ondernemen 
allemaal leuke activiteiten. Meestal gaan we fietsend ergens 
naartoe. We spelen spelletjes samen, houden een bingoavond, 
draaien muziek, gaan dansen en er is zelfs een roofvogelshow. 
Iedereen vanaf 6 jaar krijgt een leen-fiets voor de hele week. De 
vakantieweek wordt begeleid door een team van enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers

Accommodatie:   Elk gezin heeft een eigen slaapkamer en een eigen douche en 
toilet. We eten gezellig samen en er is genoeg tijd om lekker te 
kletsen en relaxen.

Organisatie:  Stichting Weekje Weg: www.stichtingweekjeweg.nl

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

mailto:kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl
http://www.stichtingweekjeweg.nl
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G2: Huis Jorishoeve op de Wolfskuil  
Ommen, Overijssel
19 - 26 aug. (alleen voor regio ś noord en zuid)
Moeders met kinderen 0-12 jaar

Gezellig kletsen, veel fietsen, spelen, zwemmen,  
lekker eten en leuke dingen doen

Waar:  Groepsaccommodatie Jorishoeve ligt op natuurkampeerterrein 
De Wolfskuil, in een bosrijke omgeving. Er is genoeg speelruimte 
buiten en ook een grote binnenruimte. Speeltoestellen, 
sportvelden, tafeltennis, er is genoeg te doen! 

Voor wie:   Een moeder met kinderen t/m 12 jaar. Het is handig als je kunt 
fietsen. Jullie wonen op maximaal 100 km afstand of minder dan 
ongeveer 1,5 uur rijden van Ommen.

Datum G2:   Vrijdag 19 aug. t/m vrijdag 26 aug. Let op: alleen de regio’s noord 
en zuid hebben nog vakantie!

Activiteiten:   De kinderen kunnen heerlijk spelen in een prachtige en veilige 
omgeving, midden in de natuur en met leuke speeltoestellen. Er 
is veel persoonlijke aandacht voor de moeders en kinderen en 
we gaan veel leuke dingen doen! We spelen spelletjes samen, 
houden een bingoavond, maken zelf pizza ś en er komt een heuse 
roofvogelshow. Ook is er veel ruimte om samen te kletsen en 
te relaxen. De vakantieweek wordt begeleid door een team van 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Accommodatie:   Elk gezin heeft een eigen slaapkamer. Douches en wc’s worden 
gedeeld met de andere gezinnen. We eten gezellig samen en er is 
genoeg tijd om lekker te ontspannen.

Organisatie:  Stichting Weekje Weg: www.stichtingweekjeweg.nl.

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

http://www.stichtingweekjeweg.nl
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G3: Groepsaccommodatie op de Wolfskuil 
Ommen, Overijssel
20 - 26 aug. (voor regio ś noord en zuid)
Moeders/vaders met kinderen 4-12 jaar

Samen gezellig kletsen, spelen, wandelen,  
lekker eten en leuke dingen doen

Waar:   De Wolfskuil is een mooi terrein met groepshuizen midden in het 
bos. 

Voor wie:   Een moeder of een vader met kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is 
handig als je kunt fietsen. Jullie wonen op maximaal 100 km afstand 
of minder dan ongeveer 1,5 uur rijden van Ommen.

Datum:   Zaterdag 20 aug. t/m vrijdag 26 aug. Let op: alleen de regio’s noord 
en zuid hebben nog vakantie

Activiteiten:   Onze vrijwilligers bieden moeders/vaders en hun kinderen een 
mooie vakantieweek aan, vol gezelligheid en plezier. Er is een 
gevarieerd programma speciaal voor de kinderen. Zoals leuke 
sporten en spellen en spannende speurtochten. Actief zijn, maar 
ook gewoon lekker in de tuin zitten, winkelen, wandelen of fietsen: 
het kan allemaal! De begeleiders kijken samen met de moeders/
vaders welke activiteiten zij willen ondernemen. Verder eten we 
gezellig samen en is er genoeg tijd om lekker te kletsen en te 
relaxen.

Accommodatie:   Ieder gezin slaapt alleen of met een ander gezin op een kamer.  
Er zijn aparte ruimtes om te eten en te spelen. Het is een groot 
mooi terrein. Buiten is er een terras, een sportveld en een prachtig 
natuurbos.

Organisatie:   Y Camps: www.ycamps.nl
Bijzonderheden:   Voor de kinderen is er elke dag een programma dat wordt 

georganiseerd door vrijwilligers.

G4: Nivon Natuurvriendenhuis Het Hunehuis 
Havelte, Drenthe
22-29 juli
Moeders/vaders met kinderen 0-12 jaar

Spelletjes, samen gezellig eten, leuke activiteiten  
binnen en buiten

Waar:   Bovenop de Havelterberg bij de hunebedden, ligt het Hunehuis; 
een mooi eenvoudig natuurvriendenhuis midden tussen heide, bos 
en zandverstuivingen. Buiten heb je speeltoestellen, ook voor de 
kleinsten. Binnen in het groepshuis is ook een aparte speelhoek 
voor de jongste kinderen. Elk gezin heeft een eigen kamer. Het huis 
is geschikt voor mensen in een rolstoel.

Voor wie:   Moeders/vaders met kinderen van 0-12 jaar. Zij wonen op maximaal 
70 km afstand of niet meer dan ongeveer 1 uur rijden van Havelte.

Datum:  Vrijdag 22 juli t/m vrijdag 29 juli
Activiteiten:   We hebben een kinderprogramma voor kinderen van 4-12 jaar en 

activiteiten voor de ouders. Elke dag komt hier een herder met zijn 
schapen voorbij. Rond het huis is veel sport- en speelruimte. Er 
zijn leuke attracties in de buurt en je kan er fietsen en wandelen. 
Natuurlijk gaan we ook de hunebedden bezoeken. Er is van alles 
te doen: sporten, (water)spelletjes en leuke uitstapjes. Ook is er 
genoeg tijd om lekker te kletsen en te relaxen. We eten gezellig 
samen. Gasten helpen ook mee met tafeldekken, afruimen en het 
netjes en schoon houden van de kamers en het huis.

Organisatie:  Sociale Groepsvakantie: www.socialegroepsvakantie.nl

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

http://www.YCamps.nl/
http://www.socialegroepsvakantie.nl
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G5: Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog I 
Een-West, Drenthe
29 juli-5 aug.
Moeders/vaders met kinderen 0-12 jaar

Spelletjes, samen gezellig eten, leuke activiteiten  
binnen en buiten

Waar:   Natuurvriendenhuis Allardsoog ligt op een drie-provinciën punt; 
het ligt tussen steden Groningen, Drachten en Assen in. Het 
is hier heerlijk rustig en stil. Het huis kijkt uit op een prachtig 
natuurgebied met bos, heide en weilanden. Er is een speelplaats 
met speeltoestellen en een zandbak. Ook is er veel speelruimte 
binnen; een prachtig groepshuis voor kleine kinderen. Het huis 
heeft meerdere ruimtes: voor muziek en knutselen, en ook is er een 
aparte sport- en danszaal. Elk gezin heeft een eigen kamer. Het 
huis is geschikt voor mensen in een rolstoel.

Voor wie:   Moeders óf vaders met kinderen van 0-12 jaar. Zij wonen op 
maximaal 70 km afstand of niet meer dan ongeveer 1 uur rijden van 
Een-West.

Datum:  Vrijdag 29 juli t/m vrijdag 5 aug.
Activiteiten:  We hebben een kinderprogramma en een programma voor de 

ouders. Er is van alles te doen: sporten, (water)spelletjes en het 
maken van uitstapjes. Ook is er genoeg tijd om lekker te kletsen 
en te relaxen. We eten gezellig samen. Gasten helpen ook mee 
met tafeldekken, afruimen en het netjes en schoon houden van de 
kamers en het huis.

Organisatie:  Sociale Groepsvakantie: www.socialegroepsvakantie.nl

http://www.socialegroepsvakantie.nl
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G6: Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug 
Dordrecht, Zuid-Holland
5-12 aug.
Moeders/vaders met kinderen 0-12 jaar

Spelletjes, samen gezellig eten, leuke activiteiten  
binnen en buiten

Waar:   Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug ligt op een klein 
schiereiland, aan de rand van natuurgebied de Hollandse 
Biesbosch. De voormalige boerderij is alleen per boot bereikbaar. 
De schipper brengt je ernaartoe! Op het eiland is een veld met veel 
natuur eromheen. Buiten kunnen de kinderen lekker spelen en er 
is een mooie kampvuurplaats. Omdat er veel activiteiten op het 
water mogelijk zijn, is deze vakantie vooral leuk en spannend voor 
de wat oudere kinderen. Maar ook binnen kun je heerlijk spelen en 
knutselen. Elk gezin heeft een eigen kamer.

Voor wie:   Moeders/vaders met kinderen van 0-12 jaar. Die wonen op 
maximaal 70 km afstand of niet meer dan ongeveer 1 uur rijden van 
Dordrecht. 

Datum:   Vrijdag 5 aug. t/m vrijdag 12 aug.
Activiteiten:   We hebben een kinderprogramma en een programma voor de 

ouders. Er is van alles te doen: sporten, (water)spelletjes en het 
maken van uitstapjes. Ook is er genoeg tijd om lekker te kletsen 
en te relaxen. We eten gezellig samen. Gasten helpen ook mee 
met tafeldekken, afruimen en het netjes en schoon houden van de 
kamers en het huis.

Organisatie:   Sociale Groepsvakantie: www.socialegroepsvakantie.nl
Bijzonderheden:   Deelnemers moeten niet bang zijn voor water, want deze vakantie 

staat in het teken van water en varen. Om ongelukken te voorkomen 
is het handig als je kunt zwemmen en een zwemdiploma hebt! Op de 
boot is het dragen van een zwemvest verplicht. 

G7: Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog II
Een-West, Drenthe
12-19 aug.
Moeders/vaders met kinderen 0-12 jaar

Spelletjes, samen gezellig eten, leuke activiteiten  
binnen en buiten

Waar:   Natuurvriendenhuis Allardsoog ligt op een drie-provinciën punt; 
het ligt tussen steden Groningen, Drachten en Assen in.  
Het is hier heerlijk rustig en stil. Het huis kijkt uit op een prachtig 
natuurgebied met bos, heide en weilanden. Er is een speelplaats 
met speeltoestellen en een zandbak. Ook is er veel speelruimte 
binnen; een prachtig groepshuis voor kleine kinderen. Het huis 
heeft meerdere ruimtes: voor muziek en knutselen, en ook is er een 
aparte sport- en danszaal. Elk gezin heeft een eigen kamer.  
Het huis is geschikt voor mensen in een rolstoel.

Voor wie:   Moeders óf vaders met kinderen van 0-12 jaar. Zij wonen op 
maximaal 70 km afstand of niet meer dan ongeveer 1 uur rijden van 
Een-West.

Datum:  Vrijdag 12 aug. t/m vrijdag 19 aug.
Activiteiten:   We hebben een kinderprogramma en een programma voor de 

ouders. Er is van alles te doen: sporten, (water)spelletjes en het 
maken van uitstapjes. Ook is er genoeg tijd om lekker te kletsen 
en te relaxen. We eten gezellig samen. Gasten helpen ook mee 
met tafeldekken, afruimen en het netjes en schoon houden van de 
kamers en het huis.

Organisatie:  Sociale Groepsvakantie: www.socialegroepsvakantie.nl

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

http://www.socialegroepsvakantie.nl
http://www.socialegroepsvakantie.nl/
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G8: Nivon Natuurvriendenhuis Morgenrood
Oisterwijk ,Noord-Brabant
19-26 aug. (voor regio ś noord en zuid)
Moeders/vaders met kinderen 0-12 jaar

Spelletjes, samen gezellig eten, leuke activiteiten  
binnen en buiten

Waar:    Natuurvriendenhuis Morgenrood ligt midden in de bossen op een 
natuurterrein: Het grenst aan een groot heideveld/natuurgebied 
en een camping.  Vennen en beekjes liggen op loopafstand. 
Rondom het huis zijn grasvelden met speeltoestellen voor kleine 
kinderen. Er is een sportveld/voetbalveld, jeu-de-boules baan en 
een barbecue- en kampvuurplaats. Op het binnenterrein is een 
speeltuin en je kunt er hutten bouwen. Ook is er binnen genoeg plek 
om spelletjes te doen en te knutselen of gewoon lekker te relaxen. 
Elk gezin heeft een eigen kamer.

Voor wie:   Moeders/vaders met kinderen van 0-12 jaar. Zij wonen op 
maximaal 70 km afstand of niet meer dan ongeveer 1 uur rijden van 
Oisterwijk.

Datum:   Vrijdag 19 aug. t/m vrijdag 26 aug. Let op: alleen de regio’s noord 
en zuid hebben nog vakantie

Activiteiten:   We hebben een kinderprogramma en een programma voor de 
ouders. Er is van alles te doen: sporten, (water)spelletjes of het 
maken van uitstapjes. Ook is er genoeg tijd om lekker te kletsen 
en te relaxen. We eten gezellig samen. Gasten helpen ook mee 
met tafeldekken, afruimen en het netjes en schoon houden van de 
kamers en het huis.

Organisatie:  Sociale Groepsvakantie: www.socialegroepsvakantie.nl

Vakantieweken voor gezinnen met 1 ouder

http://www.socialegroepsvakantie.nl/
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Aanmelden voor een vakantieweek?

Wil je je aanmelden voor een vakantieweek?
Neem dan contact op met VluchtelingenWerk op jouw 
azc of in jouw woonplaats. Meld je zo snel mogelijk 
aan, zodat de vakantieweek nog niet is volgeboekt. 
Is het niet duidelijk wie jouw contactpersoon van 
VluchtelingenWerk is? Vraag het dan aan de regionale 
contactpersoon. Hun namen en gegevens staan 
hienaast.

Bevestiging
Na de aanmelding en de betaling van de eigen bijdrage 
ontvang je uiterlijk 4 weken van tevoren een bevestiging 
van de vakantieorganisatie of van de contactpersoon 
van VluchtelingenWerk bij wie je je hebt ingeschreven. 
Als er geen plaatsen meer zijn, dan hoor je het ook. Jullie 
kunnen dan samen kijken wat er nog mogelijk is.

Annuleren?
Heb je je aangemeld, maar wil of kan je toch niet op 
vakantie? Laat dat dan zo snel mogelijk weten aan je 
contactpersoon en stuur een mail naar:
kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl. 

Vragen?
Vragen kun je stellen aan je contactpersoon in je 
eigen regio. Hun contactgegevens staan hieronder. 
Of stuur een e-mail naar de landelijk coördinator van 
VluchtelingenWerk: Marieke Snijders
kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl.
Meer informatie kun je vinden op  
www.kindervakantieweken.nl.

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
F (020) 617 81 55
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Regionale contactpersonen VluchtelingenWerk

Noord Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland): 
Simone den Ouden
vakantieweken-noord@vluchtelingenwerk.nl

Oost Nederland (Overijssel, Gelderland): Inge Bussink
vakantieweken-oost@vluchtelingenwerk.nl

Zuid Nederland (Brabant, Limburg): Anita Meijer
vakantieweken-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 
Zuidwest Nederland (Zuid-Holland, Zeeland): Eva Gelting
vakantieweken-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

West en Midden-Nederland  
(Noord-Holland, Utrecht, Flevoland): Annet Meeuws
vakantieweken-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Contactpersonen vakantieorganisaties

Y Camps: Willeke Lagerwij
info@YCamps.nl

Stichting VakantieKind: Jolanda Postma
jolanda@vakantiekind.nl

Stichting Weekje Weg:  
Sacha Engelschman / Nanny de Vaan  
info@stichtingweekjeweg.nl

Sociale Groepsvakantie: Martha Baede
ams@socialegroepsvakantie.nl

Colofon  
tekst VluchtelingenWerk Nederland  
fotografie Goedele Monnens
vormgeving Studio Stennis  
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