ZOEKT GASTOUDERS

8 T/M 23 JULI 2017 (2 weken)
Heeft u oog voor de wereld?!
Woont u in een huis?
Is het een groot huis of een klein huis,… met een tuin?
Slaapt u elke dag in een lekker bed?
Misschien heeft uw kind een eigen kamer, vol met speelgoed.
Gaat u weleens een dagje uit, naar de dierentuin of een pretpark,..?
Voor veel kinderen en volwassenen zijn bovenstaande dingen heel gewoon, we staan niet
meer stil bij de luxe die we kennen. De stichting VOK organiseert al 27 jaar vakanties voor
kansarme kinderen uit het Poolse Tychy, in de leeftijd van 8 tot 13 jr. Het gaat om kinderen
die gebukt gaan onder de stress van opgroeien in een gezin met maatschappelijke- en
economische problemen. VOK laat deze kinderen weer even kind zijn door hen een warm
gezinsleven te laten ervaren en zo hun zorgen even te vergeten.
(Bijna) Iedereen kan gastgezin zijn, jonge gezinnen met/zonder kinderen, of een ouder
echtpaar. Hoe meer gastouders zich melden, des te meer kinderen we kunnen ontvangen.
De taal is geen probleem. Met onze tolken, woordenboeken, handen, voeten en de
vertaalapp, komt u verder dan u denkt. Ook wordt de groep begeleid door een meertalige
begeleid(er)ster.
Wij zorgen voor een vakantieprogramma waaraan de kinderen moeten deelnemen.
Gastouders kunnen ook zelf iets ondernemen, maar dat hoeft niet. De vakantie wordt door
een team van vrijwilligers opgezet, met hulp van sponsoren en activiteiten die wij gedurende
een jaar organiseren. Wij hebben één doel: de kinderen een onvergetelijke vakantie
bezorgen. Wij vragen alleen gastvrijheid, kost en inwoning.
Wilt u geen gastouder zijn, maar wel de stichting steunen, dan mag u ook een gift
overmaken op rekeningnummer: NL52RABO 0.1633.25.391 tnv Stichting Veghel Ontvangt
Kinderen.
Heeft u oog voor de wereld…? Bent u bereid om uw deur open te zetten voor deze kinderen
of weet u iemand anders die hierin is geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Neemt u alstublieft de moeite om tien minuten van uw tijd te besteden aan een kijkje op onze
site, www.veghelontvangtkinderen.nl of www.facebook.com/veghelontvangtkinderen .
Wij horen graag van u!
Namens de kinderen alvast hartelijk dank,
Marjolein Schulten (voorzitter)
Email: info@veghelontvangtkinderen.nl

