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Vakanties met
aandacht

Een vakantie van onschatbare waarde
Hetvakantiebureau.nl organiseert al vele tientallen jaren vakantieweken voor
mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven
gaan, omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk
hebben. Ook zijn er vakanties voor mantelzorgers met hun partner, mensen met
een lichamelijke of visuele beperking en gezinnen die leven op bijstandsniveau.
De vele vrijwilligers, waaronder gediplomeerde
verpleegkundigen en verzorgenden, zorgen
met liefde en aandacht voor de organisatie en
begeleiding bij activiteiten. Ook voor hen is een
vakantieweek een unieke ervaring. Het is hard
werken, maar daar staat veel voldoening en
waardering van de vakantiegasten tegenover.
De vakanties onderscheiden zich door de
sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse
verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle
vakanties hebben een protestants-christelijk
karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens
iedere week een vrijwilliger met theologische,
“Al die nieuwe contacten, de
pastorale scholing aanwezig is en er op
persoonlijke aandacht, de sfeer:
zondag een open kerkdienst plaatsvindt in het
ik
wat een warm bad. Eénmaal thuis kan Samen
eigen
Werelddiaconale
zijn
wehotel.
Kerk in Actie

et
rk in Actie!hier nog heel lang op teren!”
Een deelnemer

erk van Trukajaya in 2016 met 30.000 euro.

kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het
werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

Wat kan Kerk in Actie met uw georiënteerde
bijdrage
doen?
kerken
en organisaties en namens een groeiend aantal

in een training om lokale producten te

particuliere donateurs.

,- kan er een biogasinstallatie worden

• voor 85 euro wordt een nieuwe vrijwilliger getraind
• voor 750 euro kan een oudere een week op
zorgvakantie

Ieder jaar organiseert het Vakantiebureau.nl
92 vakanties voor 2700 gasten. Ruim 1750
457 457 457
vrijwilligers staan dag en nacht voor hen klaar.

o.v.v. collecte Werelddiaconaat
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Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89
ABNA 0457 457 457,
Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht.
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl

Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere

n.

Internet: www.kerkinactie.nl
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