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Ga mee met de vakantieweken deze zomer! 

Wil jij in juli of augustus graag een weekje op vakantie? Lekker 
buiten zijn, spelen en samen met andere kinderen leuke dingen 
doen? Meld je dan aan voor één van de Kindervakantieweken. 
Dit jaar organiseren we vakanties voor kinderen die nog op de 
basisschool zitten, dus van 6 tot en met 13 jaar. Aanmelden kan 
bij een contactpersoon van VluchtelingenWerk. 

Wat ga je deze vakantie doen?
Er is van alles leuks te doen tijdens de vakantie. Zo kun je meedoen aan allerlei 
sporten en spelletjes, een film kijken, samen muziek maken, picknicken of 
zwemmen. De begeleiders bedenken de activiteiten; soms is dat voetbal, 
tafeltennis, een wandeling of iets anders leuks. Tussendoor is er natuurlijk ook 
ruimte om lekker te chillen of gezellig te kletsen met elkaar. Je leert andere 
kinderen kennen en kunt er nieuwe vrienden maken. We verblijven in gezellige 
groepsaccommodaties of op campings.
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De vakanties
Je kunt kiezen uit verschillende typen vakanties en op verschillende plekken in 
Nederland. Alle vakantieplekken liggen in een mooie omgeving, in het bos of op de 
hei. Je verblijft met een groep kinderen in een vakantiehuisje, in een tent of in een 
groot groepshuis. In een groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij 
elkaar. 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 je contactpersoon van VluchtelingenWerk je 
samen met iemand anders naar het vakantieadres brengen?

Waar ga je slapen en eten?
Op vakantie zijn aparte slaapruimtes voor jongens, meisjes en de begeleiders. Er 
wordt veel rekening gehouden met wat je wel of niet mag eten, zoals vegetarisch of 
glutenvrij en 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 wel eens een ijsje of een patatje en andere lekkere 
dingen. Daarnaast zijn er altijd warme douches en schone wc’s.
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Wat is belangrijk om te weten?
•  Wacht niet te lang met aanmelden want de vakanties zitten soms snel vol. 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 nog op de basisschool zit en als je in een huis in een gemeente woont, 

maar nog wel wordt begeleid door VluchtelingenWerk.
•  Vul het aanmeldformulier nauwkeurig in, zodat we geen belangrijke dingen missen, zoals een 

zwemdiploma, medicijnen en/of allergieën.

Kosten
Iedere deelnemer aan een vakantieweek betaalt een eigen bijdrage van € 20,- per persoon. Als meer 
kinderen uit 1 gezin meegaan betaalt het gezin maximaal € 35,-. Na inschrijving ontvang je van 
VluchtelingenWerk een rekening of je betaalt direct contant tijdens de inschrijving. Je kan het 
totaalbedrag ook overmaken op het bankrekeningnummer van VluchtelingenWerk in jouw regio. 
Vermeld dan naam kind + Kindervakantieweken 2021.
 
De vakantieorganisaties en begeleiding
De vakantieweken worden georganiseerd door VluchtelingenWerk Nederland samen met andere 
speciale vakantieorganisaties. De meesten hiervan zijn aangesloten bij het Steunpunt 
Kindervakanties. Dit 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.
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Vervoer
Je kunt met een van je ouders of met je begeleider van 
VluchtelingenWerk met de bus of de trein of met de auto naar 
je vakantiebestemming reizen. Let dus op dat je een vakantie 
uitkiest die niet zo ver weg is. Vraag je contactpersoon van 
VluchtelingenWerk of hij/zij je kan helpen met de planning 
van de reis en of iemand je kan wegbrengen en ophalen.  
Ook kan je de kosten voor het bus- en treinkaartje en 
benzinekosten terugvragen aan VluchtelingenWerk.  
Je moet dan wel je vervoerkaartjes bewaren.

Wat vind je verder in deze gids?
In deze gids staat alle informatie over de verschillende 
vakantieweken, waar ze zijn en wat je er kunt doen.  
Bekijk dit dus goed vóór je je aanmeldt.

Kijk voor meer informatie over de vakantieweken ook op 
www.kindervakantieweken.nl. Daar vind je de algemene 
informatie over deelname vertaald in het Arabisch, Engels, 
Frans, Dari/Farsi en Tigrinya.

http://www.kindervakantieweken.nl
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De Kindervakantieweken

Er worden dit jaar 16 Kindervakantieweken georganiseerd! Zoek een leuke uit hieronder:

K1: Vakantieweek Stoer!
Leusden (bij Amersfoort)
1-7 augustus  /  8 t/m 10 jaar
Bos, stoere sporten & spellen, races en relaxen, slapen in een tent

Locatie:     Kamperen in 7-persoonstenten op het YMCA-kampeerterrein in het bos. Jongens en meisjes slapen apart. Er is een grote eettent en een 
kamphuis met een gezellige gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Activiteiten:     Ben jij sportief en houd je van leuke spellen in het bos? Kom deze zomer dan naar deze stoere vakantieweek, met onder andere een arrow battle 
en modderparcours. Je bent veel buiten om te sporten en spelen. Ook is er genoeg tijd om te relaxen voor jullie stoere meiden en jongens. 

Organisatie:   Y Camps: ycamps.nl 
Data K1:   Zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus
Vervoer:    Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de auto, bus of trein naar het YMCA-

kampeerterrein kan brengen en weer kan ophalen. Vanaf Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het dan nog 15-20 
minuten lopen naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://ycamps.nl
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K2: Y-lympic Games
Leusden (bij Amersfoort)
1-7 augustus  /  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. Wat denk je van een toernooi, net als de echte Olympische 
Spelen! Ook is er genoeg tijd om te relaxen.

Organisatie:    Y Camps: ycamps.nl  
Datum K2:   Zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus
Vervoer:      Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar het YMCA-kampeerterrein kan brengen en weer kan ophalen. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het dan nog 15-20 minuten lopen 
naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://ycamps.nl
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K3: Vakantieweek Stoer!
Leusden (bij Amersfoort)
8-14 augustus  /  8 t/m 10 jaar
Bos, stoere sporten & spellen, races en relaxen, slapen in een tent

Locatie:      Kamperen in 7-persoonstenten op het YMCA-kampeerterrein in het 
bos. Jongens en meisjes slapen apart. Er is een grote eettent en een 
kamphuis met een gezellige gezamenlijke ruimte, toiletten en douches.

Activiteiten:   Ben jij sportief en houd je van leuke spellen in het bos? Kom deze zomer dan naar deze stoere 
vakantieweek, met  onder andere een arrow battle en modderparcours. Je bent veel buiten om te 
sporten en spelen. Ook is er genoeg tijd om te relaxen voor jullie stoere meiden en jongens. 

Organisatie:  Y Camps: ycamps.nl  
Data K1:   Zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus
Vervoer:      Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar het YMCA-kampeerterrein kan brengen en weer kan ophalen. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het dan nog 15-20 minuten lopen 
naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://ycamps.nl
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K4: Y-lympic Games
Leusden (bij Amersfoort)
8-14 augustus  /  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. Wat denk je van een toernooi, net als de echte Olympische 
Spelen! Ook is er genoeg tijd om te relaxen.

Organisatie:  Y Camps: ycamps.nl  
Datum K2:    Zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus
Vervoer:     Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar het YMCA-kampeerterrein kan brengen en weer kan ophalen. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het dan nog 15-20 minuten lopen 
naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://ycamps.nl
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K5: Funtasialand
Leusden (bij Amersfoort)
11-14 augustus  /  6 t/m 8 jaar
Bos, sprookjes met prinsen & prinsessen, 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:    Deze zomerweek gaat over verhalen en sprookjes, over draken en prinsen, eenhoorns en piraten. 
Samen met andere kinderen een paar dagen spelen en plezier hebben, het wordt een leuk avontuur. 
Beleef jij het mee?

Organisatie:  Y Camps: ycamps.nl  
Datum K2:   Woensdag 11 augustus t/m zaterdag 14 augustus. 
Vervoer:     Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar het YMCA-kampeerterrein kan brengen en weer kan ophalen. Vanaf 
Amersfoort gaat er ook een bus, vanaf de bushalte in Leusden is het dan nog 15-20 minuten lopen 
naar het kampeerterrein. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://ycamps.nl
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K6, K7, K8: KinderDorp
 
Vierhouten (bij Harderwijk)  
25-31 juli  /  1-7 augustus  /  8-14 augustus / 7 t/m 10 jaar
Bos, spelletjes, kampvuur, zwembad, voetballen

Waar:    8-persoons houten huisjes apart voor meisjes en jongens, op camping De Paasheuvel op de Veluwe. Er is een 
overdekte groepsplek, een groot speelveld en een douche- en toiletgebouw. 

Voor wie:    Jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar
       Er zijn tijdens deze week ook een paar plekken voor vluchtelingjongeren (13-18 jaar). Neem even contact op als je daarin geïnteresseerd bent: 

kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl 
Activiteiten:    We doen speurtochten, sporten en we gaan knutselen, broodbakken en liedjes zingen bij het kampvuur. Ook gaan we de slaaphuisjes versieren 

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: vakantiekind.nl 
Data:   K6: zondag 25 juli t/m zaterdag 31 juli
      K7: zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus
      K8: zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus
      Let op! Oudere broers/zussen kunnen dezelfde weken mee met TienerWoud (K9, K10, K11). 
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 het dichtstbijzijnde station. Ouders of 
VluchtelingenWerk kunnen dit navragen bij de organisatie. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

https://vakantiekind.nl/
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K9, K10, K11: TienerWoud
 
Vierhouten (bij Harderwijk) 
25-31 juli  /  1-7 augustus  /  8-14 augustus / 11 t/m 13 jaar (t/m groep 8 basisschool)
Kamperen, sporten, speurtocht, samen koken, zwembad

Waar:    8-persoons houten huisjes apart voor meisjes en jongens, op camping De Paasheuvel op de Veluwe. Er is een 
overdekte groepsplek, een groot speelveld en een douche- en toiletgebouw. 

Voor wie:    Jongens en meisjes van 11 t/m 13 jaar die nog op de basisschool zitten (of nét klaar zijn).
        Er zijn tijdens deze week ook een paar plekken voor vluchtelingjongeren (13-18 jaar). Neem even contact op als je daarin geïnteresseerd bent: 

kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl 
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: vakantiekind.nl 
Data:   K6: zondag 25 juli t/m zaterdag 31 juli
      K7: zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus
      K8: zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus
      Let op! Jongere broers/zussen kunnen deze zelfde weken mee met KinderDorp (K6, K7, K8) 
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 het dichtstbijzijnde station. Ouders 
of  VluchtelingenWerk kunnen dit navragen bij de organisatie. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen! 

mailto: kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl
https://vakantiekind.nl/
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K12 en K13: Outdoor Fun Camp
Het Buitencentrum in Overasselt (bij Nijmegen)
26-30 juli / 2-6 augustus
8 t/m 13 jaar  (t/m groep 8 basisschool)
Outdoor activiteiten, klimmen, boogschieten, vuur maken, buiten koken, spelletjes

Waar:     Overnachten in een sfeervolle groepsaccommodatie met verschillende slaapkamers met houten stapelbedden, 
een recreatiezaal, verzorgde badkamers en een overdekte binnenplaats om lekker te spelen. Er zijn ook een 
vuurplaats, speelbos en speelveld.

Voor wie:     Kinderen van 8 t/m 13 jaar die nog op de basisschool zitten (of nét klaar zijn). Er wordt bij de indeling ook rekening gehouden met kinderen die 
graag bij elkaar in de groep willen.

Activiteiten:     We doen outdoor spellen in het bos, gaan klimmen en we doen leuke spellen en sporten. En wat dacht je van op eigen gemaakt vuur koken of 
boogschieten? Uiteraard ontbreken een avondkampvuur, een disco en een filmavond niet. Ook is er genoeg tijd om te chillen met elkaar. 

Organisatie:   Club Adventure: www.clubadventure.nl 
Data:   K12: maandag 26 juli t/m vrijdag 30 juli 
      K13: 2 augustus t/m vrijdag 6 augustus  
Vervoer:    Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de auto, bus of trein naar Overasselt kan 

brengen en weer kan ophalen. Met het openbaar vervoer reis je naar station Nijmegen. Vanaf station Nijmegen gaat er een bus die stopt vlak 
bij de hoofdingang van Het Buitencentrum. Zorg dat je niet te lang hoeft te reizen!

http://https://www.clubadventure.nl/
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K14: Hocus Pocus
Kamphuis ‘De Meene’ in Buurse (bij Enschede)
26-30 juli / 6 t/m 9 jaar
Waterspelletjes, knutselen, kampvuur, tafeltennis, gezelligheid

Waar:      We slapen in een kamphuis. We hebben hier een veld voor spellen, een 
eetzaal en een kelder met een pingpongtafel.

Activiteiten:    Slapen onder de sterren, liedjes zingen bij het kampvuur, spannende 
spooktochten, te gekke spellen, hutten bouwen en buiten zijn - dat is JUMP! Samen met je nieuwe 
vrienden en enthousiaste begeleiders beleef jij een magische week vol gezelligheid, spelletjes en 
kampvuurtjes! 

Organisatie:  Jump (Nivon): jumpzomerkampen.nl 
Datum K14:   Maandag 26 juli t/m vrijdag 30 juli
Vervoer:     Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar het kamphuis in Buurse kan brengen en weer kan ophalen. Zorg dat je niet te 
lang hoeft te reizen!

http://https://jumpzomerkampen.nl/
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K15: Morgenrood
Oisterwijk (bij Tilburg)
9-13 augustus /  9 t/m 12 jaar (t/m groep 8 basisschool)
Bos, spelen, kampvuur, gezelligheid, samen eten

Waar:        Groepshuis ‘Natuurvriendenhuis Morgenrood’ ligt midden in de bossen 
op een natuurterrein: Het grenst aan een groot heideveld en rondom 
het huis zijn grasvelden met speeltoestellen. Je slaapt met een paar 
kinderen op een kamer met wasbak en er zijn schone badkamers.

Activiteiten:    Er is een groot sportveld, een jeu de boules baan en een kampvuurplaats. Vaak wordt er ook een BBQ 
georganiseerd. Je kan lekker spelen in de speeltuin en voetballen of hutten bouwen. Ook is binnen 
genoeg plek om spelletjes te doen en te knutselen of gewoon lekker te relaxen. 

Organisatie:  Sociale Groepsvakanties (Nivon): www.socialegroepsvakantie.nl 
Datum K15:   Maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus
Vervoer:      Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar natuurvriendenhuis Morgenrood kan brengen en weer kan ophalen. Zorg dat 
je niet te lang hoeft te reizen!  

https://www.socialegroepsvakantie.nl/
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K16: Allardsoog
Een-West (bij Drachten)
6-13 aug.  /  9 t/m 12 jaar (t/m groep 8 basisschool)
Bos, spelen, dansen, knutselen, gezelligheid, samen eten

Waar:        Groepshuis ‘Natuurvriendenhuis Allardsoog’ ligt aan een natuurgebied 
met bos en heide. Je slaapt met een paar andere kinderen op een kamer 
en er zijn schone badkamers.

Activiteiten:    In Allardsoog is veel ruimte om lekker te spelen: er is een speelplaats met speeltoestellen en een 
zandbak. Ook is er veel speelruimte binnen en er is een sportzaal! Muziek maken, knutselen, 
dansen, het kan er allemaal!

Organisatie:  Sociale Groepsvakanties (Nivon): www.socialegroepsvakantie.nl  
Datum K16:   Maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus
Vervoer:     Vraag of een van je ouders of je begeleider van VluchtelingenWerk samen met nog iemand je met de 

auto, bus of trein naar natuurvriendenhuis Allardsoog kan brengen en weer kan ophalen. Zorg dat je 
niet te lang hoeft te reizen! 

https://www.socialegroepsvakantie.nl/
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Wil je je aanmelden voor een vakantieweek?

Neem dan contact op met VluchtelingenWerk 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 regiocoördinator. Hun namen en gegevens staan hieronder.

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 
VluchtelingenWerk-contactpersoon die je geholpen heeft. Als er geen plaatsen meer zijn, laat de vakantieorganisatie dat direct aan VluchtelingenWerk 
weten. 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 Dan krijg je je inschrijfgeld van €20,- terug.

Vragen?
Alle vragen kun je stellen aan je contactpersoon in je eigen regio of stuur een e-mail naar het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk: 
kindervakantieweken@vluchtelingenwerk.nl.
 
Meer informatie kun je vinden op kindervakantieweken.nl

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-aan-kinderen/organisatie-van-kindervakanties/kindervakantieweken-2021
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Contact

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: Simone den Ouden
vakantieweken-noord@vluchtelingenwerk.nl

Oost-Nederland
vakantieweken-oost@vluchtelingenwerk.nl

Zuid-Nederland: Anita Meijer en Carla Lacroix 
vakantieweken-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 
Zuidwest-Nederland: Ellen Heijne
vakantieweken-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

West- en Midden-Nederland: Maaike Hülser
vakantieweken-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Contactpersonen vakantieorganisaties
 Willeke Lagerweij
info@YCamps.nl

Stichting VakantieKind: Jolanda Postma
jolanda@vakantiekind.nl

Club Adventure: Jos de Klijn
jos@clubadventure.nl

Sociale Groepsvakantie: Anneke Zwarst-Groen 
pm@socialegroepsvakantie.nl

mailto: info@vluchtelingenwerk.nl
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