Januari 2019

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die
(emotioneel) worden verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door
omstandigheden thuis worden geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze
groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio
Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders.
Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.

Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes:

GROEP
Oostenrijk

AFKOMSTIG UIT/SELECTIE DOOR

PERIODE 2019

Geheel Oostenrijk / Jeugd Rode Kruis

15 juli – 1 augustus

Duitsland

Berlijn / sociale diensten -

Duitsland

Hannover / sociale diensten – kort
– lang
Grote steden / Secours Populaire
Français
Grote steden en kindertehuizen /
diverse organisaties

13 juli – 25 juli
13 juli – 2 augustus
15 juli – 26 juli
8 juli – 26 juli

Frankrijk SPF
Nederland

kort
lang

23 juli – 6 augustus
22 juli – 5 augustus

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website:
europakinderhulp.nl en vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar
zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u op.
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