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Kindervakantieweken 2009

Even alles vergeten
FOTO

De pret begint
al aan het ontbijt op de dag
van de bonte
avond. Sommige
kinderen oefenen ’s middags
hun act voor
het optreden
en andere doen
mee aan een
skelterrace.

De zomervakantie betekent voor vluchtelingkinderen zes
weken lang verveling. Op vakantie gaan zit er voor hen niet
in. Daarom organiseert en financiert VluchtelingenWerk
al jaren vakantieweken voor deze kinderen.
Tekst Daphne van Heerdt fotografie Bert Spoor

D

eze stoelen heb ik zelf gemaakt’, zegt Aaron.
Trots wijst hij op de kunstige stoelen in de
enorme boomhut. ‘En nu maken we met
zijn allen een schommelstoel die hoog in de
boom opgehangen wordt. Om hem te bereiken,
moet ik abseilen.’ Aaron, een Congolese jongen, is
een van de kinderen die deelneemt aan het boomhuttenkamp in Epe. Een week lang slapen ze in tipi’s
en hangen een groot deel van de dag een paar meter
boven de grond. Met zekering en al.
Boomhuttenkamp is een van de vele thema’s van
de verschillende vakanties en is bedoeld voor
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Nog even de
zekering controleren en
dan abseilen
naar de zelfgemaaktE
schommelstoel. Het lijkt
gevaarlijk,
maar bij de
vrijwillige
begeleiders
draait alles
om veiligheid.
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kinderen van 12 tot 17 jaar. Deze vakantieweek is
gemengd, dus voor zowel vluchtelingkinderen als
allochtone kinderen.

genWerk Nederland. ‘We schrijven kinderen in,
verzorgen de fondsenwerving, coördineren de
vakanties, en geven begeleiders een training.’

Leuke vakantie

jantje beton

Ook worden er zogenaamde Eénouderweken
georganiseerd, waarbij een van de ouders meegaat.
Alles bij elkaar lukt het om zo’n negenhonderd
kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar een leuke
vakantie te bezorgen.
‘Elk jaar organiseren we ongeveer vijftig vakantieweken’, zegt coördinator Papias van Vluchtelin-

De invulling van de vakanties wordt uitbesteed aan
maatschappelijke organisaties als YMCA, NIVON,
Stichting de Voorpost, Stichting Vakantiekind,
Stichting Capriool en Club Adventure. Allemaal
dragen zij het keurmerk van Jantje Beton. Dat staat
garant voor een aantal belangrijke kwaliteitscriteria
zoals goed opgeleide vrijwilligers, een juiste

samenstelling van de groepen kinderen en een leuk
en afwisselend activiteitenprogramma. Verder ziet
het keurmerk er op toe dat zaken als goede voeding,
huisvesting, hygiëne, vervoer, veiligheid, persoonlijke aandacht en bescherming van persoonsgegevens aan de eisen voldoen.

Wildwaterglijbaan

Aan een afwisselend activiteitenprogramma
ontbreekt het zeker niet tijdens een van de weken
van YMCA in Leusden. Tijdens elke activiteit klinkt
luid gejoel; elkaar geblinddoekt vla voeren (zie
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Na wat gezamenlijke spelletjes in de
ochtend is het
tijd voor het
serieuzere
werk. Opperste
concentratie
is gevraagd
bij diabolo,
ballopen
en andere
circusacts.

FOTO

De planning
van activiteiten klopt als
een bus: na het
geblinddoekt
vla voeren is de
wildwaterglijbaan aan de
beurt. Zo is iedereen aan het
eind van de dag
weer schoon.

pagina 15) en daarna van de wildwaterglijbaan.
De kinderen zijn over alles even enthousiast.

Workshops

‘In de praktijk blijkt dat veel ouders het moeilijk
vinden om hun kinderen een week te moeten
missen. De kinderen gaan naar een voor hen
onbekende bestemming. Daarom hebben we dit
jaar besloten om steeds meer vakantieweken op of
rondom asielzoekerscentra te organiseren’, vertelt
Papias. Zo verzorgt Stichting de Vrolijkheid een
week vol leuke workshops op tien asielzoekers14
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centra. En Stichting Capriool leidt kinderen in een
week op tot ‘circusartiest’. In een gymlokaal in de
buurt van het AZC oefenen de kinderen hun
circusnummer voor de grote voorstelling op
vrijdag. Van diabolo tot levende piramide, alles
komt voorbij. ‘Ballopen vind ik het allerleukst. Ik
ben er ook goed in’, zegt de 6-jarige Aydan uit
Azerbeidzjan.

Eeuwige verhuizingen

‘De activiteiten naar de kinderen brengen, heeft
meer voordelen. De omgeving van het asielzoekers-

centrum is bijvoorbeeld meer betrokken bij de
kinderen op het centrum’, zegt Papias. ‘Daarnaast
verhelpt Kindervakantieweken “nieuwe stijl” ook
het probleem met de eeuwige verhuizingen waar de
asielzoekers mee kampen. Kinderen die zich
hebben aangemeld voor een vakantie “verdwijnen”
ineens, omdat ze naar een andere AZC moeten
verhuizen (zie ook pagina 8, red.). Dat ze hun enige
vertier moeten missen is dan een hele teleurstelling.’
De Kindervakantieweken kunnen worden
georganiseerd met steun van duizenden donateurs
van VluchtelingenWerk en de Nationale Postcode

Loterij. Daarom kost een week de ouders slechts
twintig euro per kind.

Een groot feestmaal

Ayan uit Somalië vertelt tijdens de Eénouderweek in
Vierhouten: ‘Als alleenstaande moeder vind ik het
moeilijk me te redden in een land dat ik niet ken.
Deze week is dan zo bijzonder. Ik ontmoet mensen uit
andere culturen en uit mijn eigen land. Samen maken
we op de laatste dag een groot feestmaal. Daarna is de
bonte avond. Deze vakantie is zo belangrijk voor de
kinderen en ik vind het zelf ook heel leuk.’
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