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Abi vertelt je wat hij van de
vakantiedagen vond: 
Abi woont samen met zijn moeder,
broer en zusje. Hij ging mee met 
de Humanitas Kindervakantie-
dagen aan de kust.

"In de zomer ben ik meestal thuis 
en speel ik buiten. We gaan niet 
meer met vakantie omdat mijn 
moeder erg ziek is geworden en 
geen werk heeft. Daarom mochten
mijn jongere zusje en ik mee
met de Kindervakantiedagen.

Ik vond het afscheid nemen best moeilijk, ik kon er niet van slapen.
Maar op de tweede dag was ik gewend. Brandon en Jack werden mijn
vrienden, ze waren heel grappig. We hebben samen in het bos
gespeeld en wortels uit de grond getrokken op de dijk en die aan de
kok gegeven. Zij heeft ze gebruikt voor het eten!
 
Er werden veel spelletjes georganiseerd. Ik kan niet kiezen wat ik het
leukste vond: dat de brandweer langskwam en ik met de slang grote
letters omver mocht spuiten. Of dat we legeroefeningen mochten
doen met een aardige man die bij de commando’s werkt. Ik kan nu
acht geven en mijn voeten hard tegen elkaar doen.

De juffen en meesters vond ik heel erg aardig. Ze vertelden verhalen
voor het slapen, sommige waren heel spannend. De nachten waren
super. We sliepen met de jongens in stapelbedden en hadden veel lol.
Het minst leuk was het eten. Wij zijn Hindoestaans-Surinaams eten
gewend, roti en rijst en zo, dus dit was nogal anders. Maar we hebben
ook een keer frites gegeten, dat vond ik heerlijk!”

 

HEB JIJ OOK ZO'N ZIN IN VAKANTIE? 
EN BEN JE TUSSEN DE 7 EN 11 JAAR?
GEEF JE DAN OP VOOR DE HUMANITAS
KINDERVAKANTIEDAGEN! 

Heb jij zin een weekend vol sport, spel en gezelligheid? Doe dan
mee met de Kindervakantiedagen van Humanitas Noord-
Kennemerland. Samen met 24 andere kinderen beleef je een
weekend vol avontuur!

Voor wie?
Voor kinderen van 7 tot 11 jaar, woonachtig in de regio Noord-
Kennemerland, die deze vakantiedagen goed kunnen gebruiken.Via
jouw verwijzer of hulpverlener kun je je aanmelden voor dit weekend
in de zomervakantie. 

Waar?
Het weekend vindt plaats in een grote groepslocatie in Egmond-
binnen. Hier is ruimte voor al onze kinderen en vrijwilligers. Er zijn
verschillende slaapzalen met stapelbedden, een heel groot grasveld
om te voetballen en spelletjes.op te spelen en een grote keuken waar
iedere avond lekker voor jou wordt gekookt!
Zodra jij je aanmeldt, zul je meer informatie over het weekend en de
locatie ontvangen.

Wanneer?
In de zomervakantie van 2022. De dagen starten op
donderdagochtend 28 juli om 10:00 uur en eindigen op
zondagmiddag 31 juli om 12:00 uur. Het is de bedoeling dat je zelf
naar de locatie komt, maar mocht dit niet lukken denken we uiteraard
graag met je mee. Want er niet kunnen komen, mag natuurlijk geen
reden zijn dat je niet mee kunt doen met deze toffe dagen! 

Hoeveel kost het? 
De kosten voor het volledige weekend bedragen 20 euro per kind. Dit
is inclusief alle activiteiten en het eten en drinken.

 Aanmelden?
Heb je na het lezen zin in dit weekend? Laat jouw verwijzer of
hulpverlener ons dan een mail sturen naar: kvw.nkl@humanitas.nl
Vermeld in de mail de naam, leeftijd en de woonplaats van het kind,
dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

Heb je nog vragen? Bel dan met onze coördinator Marjolein Pepping
op telefoonnummer 06-51683786.
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