kindervakantie weekenden!

 umanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane s
H
 amenleving
door de inzet van getrainde vrijwilligers, begeleid door beroepskrachten.
Samen Genieten is een initiatief van Humanitas Twente en Stichting Vang je Droom,
gericht op deelnemers van Humanitas Twente. Voor kinderen is er niets leuker dan
op vakantie gaan. Een paar dagen ontspannende en fijne dingen doen en nieuwe
vrienden maken. Toch zijn er kinderen in Twente die om veel verschillende redenen
niet op vakantie kunnen. Voor die kinderen organiseren we (bij Landal Landgoed de
Hellendoornse Berg) kindervakantieweekenden; Samen Genieten!
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Wat gaan we doen?
Humanitas Twente organiseert kinder
vakantieweekenden voor maximaal acht
kinderen onder begeleiding van vier
vrijwilligers, bestemd voor kinderen die een
link hebben met Humanitas Twente in de
leeftijd van acht tot veertien jaar. Het
slagen van alle kindervakantieweekenden
wordt mogelijk gemaakt door de inzet van
vrijwillige begeleiders. Deze vrijwilligers
worden goed voorbereid door middel van
een training. Zij zijn allen in het bezit van
een Verklaring Omtrent Gedrag, alleen de
gescreende vrijwilligers worden ingezet.

Het doel van deze weekenden is de
ontspanning die deze jongeren in het
weekend zullen ervaren. Spelen, creatief
bezig zijn, naar het bos, ontspannen in een
leuke groep van leeftijdsgenootjes.
Tegelijkertijd is er alle aandacht en zorg
voor elk individueel kind. Aan dit weekend
zijn geen kosten verbonden voor de
deelnemers (en hun ouders) en het vervoer
is inbegrepen.
Deze weekenden zijn speciaal voor die
jongeren die weinig of geen mogelijkheden
hebben om op vakantie te gaan. Kinderen
in behandeling bij (jeugd)hulpverleners,
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voor wie het goed is een weekend van huis
te zijn. Kinderen van ouders die niet in staat
zijn om een gezinsvakantie te verzorgen of
daarvoor niet de financiële middelen
hebben.
Om de weekenden en daarmee de kinderen
in de gewenste ontspannen sfeer te kunnen
brengen verwachten we van de kinderen
dat ze in een groep van acht kunnen
functioneren, een weekend van huis
kunnen overzien, handelbaar zijn in gedrag
en aansturing én een weekend zonder
mobiele telefoon, iPad en tablet kunnen.

Stichting Vang je Droom
wil door het vangen van
dromen, kinderen van wie
het leven er soms niet zo
kleurrijk uitziet, laten voelen
dat het even z
 orgeloos kan
zijn. www.vangjedroom.nl
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