VAKANTIES 2016
voor

- OUDEREN
- MENSEN MET EEN HANDICAP
- MENSEN MET EEN SMALLE
BEURS
WANT

“iedereen wil er wel eens uit”
Maar… niet voor iedereen is vakantievieren vanzelfsprekend. Als je op oudere leeftijd bent, kan het organiseren
van een vakantie een opgave zijn of worden en dat kan ook gaan gelden voor iemand die gehandicapt is, want je
kunt dan lang niet overal terecht. En… voor sommigen laat de portemonnee het niet meer toe. Het diaconaat van
de Protestantse Kerk van Vlaardingen organiseert al jaren vakantiemogelijkheden voor deze mensen. Voor meer
informatie ga naar onze website: www.protestantsediaconievlaardingen.nl
Naast de vakantiemogelijkheden die de Protestantse Vlaardingse diaconie aanbiedt, is er nog een groot aanbod
van vakantiemogelijkheden voor mensen met een handicap en/of een kleine beurs, van andere organisaties.
Documentatie hierover kunt u inzien op het Diaconaal bureau, Schiedamseweg 95. (tel. 434 6855).
LANDELIJKE WEKEN IN ‘DE WERELT’ IN LUNTEREN EN HET F.D. ROOSEVELTHUIS IN DOORN
- Deze vakantieweken voor mensen die verzorging nodig hebben, worden georganiseerd door het
Vakantiebureau PSDV
- Mensen kunnen zelf inschrijven voor een landelijke week. (Het Vakantiebureau, Postbus 6, 6740 AA Lunteren,
tel. 0318-486610)
- Zij regelen dan zelf vervoer via b.v. familie, bekenden
- Lukt dit niet, dan bemiddelt de diaconie en de benzinekosten kunnen dan gedeclareerd worden bij de centrale
diaconie
- De kosten voor de landelijke weken liggen hoger (bij problemen zelfde prijs als Vlaardingse week)
- Mensen met een minimumuitkering kunnen een beroep doen op het Vakantiefonds PSDV
- U kunt een gids aanvragen via info@hetvakantiebureau.nl of kijk op de website www.hetvakantiebureau.nl
GIDS BETAALBARE VAKANTIES
Bij de werkgroep Arme Kant van Nederland is voor € 1,- een gids met daarin een overzicht van vakanties voor
mensen met een smalle beurs te bestellen: Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
Luijbenstraat 17 5211 BR ’s-Hertogenbosch 073 - 6121939
info@armekant-eva.nl De gids kan ook worden gedownload: www.armekant-eva.nl
VAKANTIEWEKEN VOOR EENOUDERGEZINNEN
Jaarlijks organiseert het Vakantiebureau en Y Camps 5 vakantieweken voor éénoudergezinnen op 3 locatie’s in
Nederland, te weten: Amersfoort, Hulshorst en Halle. Voor meer informatie kijk op de website: www.ycamps.nl
Heeft u een minimumuitkering dan kunt u een beroep doen op het Vakantiefonds. Dit kunt u vermelden op het
inschrijfformulier

VAKANTIEWEKEN GEORGANISEERD DOOR DE DIACONIE OP EEN RIJTJE

Vakantieweken voor Ouderen (senioren)
- In januari/februari schrijven de wijkdiakenen de ouderen in
- Kosten voor deze week bedragen € 570,- (incl. koffie/thee en een uitstapje)
- Er worden in 2016 twee weken gereserveerd in Conferentiecentrum Kaap Doorn
- De periode is van 16 juli t/m 30 juli 2016
- Aanbevolen wordt om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
- Per week gaan vijf vrijwilligers mee, waaronder een verpleegkundige
- De mensen moeten zichzelf kunnen verzorgen
- Een rollator mag in deze week meegenomen worden
- Voor vervoer rijdt een touringcar vanaf de Rehobothkerk
- Meer informatie: Nel Kleijwegt 4351039
Vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten
- In januari/februari schrijven de wijkdiakenen de mensen in
- De mensen die aan deze vakantieweek deelnemen hebben een lichamelijke handicap
- Er wordt één week per jaar gereserveerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn
- Kosten voor deze week bedragen € 630,- De periode is van 16 april t/m 23 april 2016
- Door de kwetsbaarheid van deze groep worden hier geen annuleringskosten berekend
- Er gaat een staf mee van 30 vrijwilligers
- Een pastor, een arts en verpleegkundigen behoren tot de staf
- Twee stafleden lopen de hele week nachtdienst
- Voor vervoer rijdt o.a. een grote rolstoelbus.
- Meer informatie: Nanja Moerkerken 4351937
Vakantiefonds voor mensen met een smalle beurs
- In januari/februari schrijven de wijkdiakenen in voor een vakantieweek in een bungalow of
stacaravan. De mensen betalen zelf een minimum bijdrage van € 50,- voor een huisje. Bij annulering
wordt € 50,- in rekening gebracht.Gezinnen mogen drie jaar achter elkaar mee, dan één jaar niet
(wel ieder jaar opgeven)
- In mei kan worden ingeschreven voor een (niet-commercieel) zomerkamp voor kinderen t/m 16 jaar
of voor een daagje-uit met het hele gezin. De eigen bijdrage hiervoor is resp. € 25,- en € 10,-.
Voor vragen kunt u terecht bij uw wijkdiaken.
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