“ Wij gunnen onze kinderen zo graag dat zij na de
vakantie op school ook
hun verhalen kunnen
vertellen van wat zij
hebben beleefd op
hun vakantie.”

“ Ik zie zo
tegen de zomervakantie op! Zes weken
lang in mijn flatje en ik heb
geen geld om zwembadkaartjes
te kopen, laat staan om er een
paar dagen tussenuit te gaan.
Met mijn beperkte budget,
is het leven soms
meer overleven.”

“ Wij zijn al 40 jaar getrouwd en
nog nooit op vakantie geweest.
Wat zou het heerlijk zijn om
er eens tussenuit te gaan.
Even in een heel andere
omgeving samen zijn.”

Herken jij als organisatie, instantie of
hulpverlener deze verhalen?
En ken je juist die persoon voor wie het belangrijk is om er even tussenuit te
gaan en wie dit om financiële redenen niet zelf kan doen? Wij kunnen en willen
dit graag voor hen realiseren. En jij bent de schakel die dat mogelijk maakt!
Vakantieproject is er om gezinnen, alleenstaande ouders met kinderen,
mantelzorgers en andere mensen met een kleine beurs, even uit hun omgeving
weg te halen. Zodat er rust kan ontstaan. Mensen lekker kunnen genieten zonder
acute zorg en kinderen weer even kind kunnen zijn.
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Wat waren wij blij verrast
met dit grootse kado!!
We hebben veel voorpret gehad op
weg naar de vakantie en wat ‘n feest bij
aankomst. Een heerlijk verblijf voorzien van
alle gemakken!!
Heerlijk weer, leuke buren en overburen,
gastvrije camping en leuke omgeving. We
hebben gezwommen, gefietst, een vossenjacht beleefd en een prachtige lichtshow
meegemaakt.
De week is voorbij gevlogen. Onze oudste
dochter is veel vrienden rijker en de
jongste vond het zo leuk dat ze
wel 3 weken wilde blijven.

want iedereen mag
genieten van een
vakantie op de camping
We hebben een mooie, goed
uitgeruste stacaravan met zes
slaapplaatsen en voorzien van alle
gemakken. Deze stacaravan staat
op de leuke camping De Pallegarste
in Marienberg, een prachtige omgeving. Er zijn fietsen aanwezig bij de
caravan en op de camping zelf is er
van alles te beleven voor zowel de
kinderen als de volwassenen.

Dank jullie wel!

Zorg,
liefde én
aandacht
voor elkaar

Vakantieproject is onderdeel van NDB Nijkerk | www.ndbnijkerk.nl

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad
p/a Gasthuisstraat 10 3861 BS Nijkerk
vakantieproject@ndbnijkerk.nl
www.ndbnijkerk.nl

