Nieuwe organisatie opzet van onze sociale groepsvakanties
De activiteiten van onze werkgroep vallen met ingang van 2018 onder de paraplu van de Stichting
G.W. Melchers Fonds.
Het Nivon heeft deze stichting nieuw leven ingeblazen voor het organiseren van sociale
groepsvakanties nieuw leven ingeblazen. Er is ook een ANBI-status aan toegekend, wat het
fiscaal aantrekkelijk maakt, zowel privé als zakelijk, om giften aan de stichting te verstrekken.
Naar buiten toe wordt de naam “Sociale Groepsvakantie” gebruikt.
Verder beschikken we nu over een eigen website:
www.socialegroepsvakantie.nl (is nog in bewerking) met binnenkort ook een nieuw mailadres.
Wij zijn echter voorlopig nog te bereiken via het mailadres:
werkgroepsocialevakanties@gmail.com

Wat zijn onze plannen voor de zomer van 2018?
Na de nabespreking in Leiden zijn er door de werkgroep Nivon-huizen benaderd of ze komende
zomer een week gasten willen ontvangen via onze werkgroep.
Hierop hebben 8 huizen positief gereageerd, zij willen de komende zomer het huis open stellen
voor onze gasten. Dat worden 6 weken voor vluchtelingen (moeders met kinderen) en 2 weken
voor eigen initiatieven zoals minima (o.a. moeders met kinderen).
Wij zoeken voor onze vakantieweken coördinatoren, begeleiders voor volwassenen en voor
kinderen, koks en kookhulpen. Een taakbeschrijving van deze functies is als bijlage meegestuurd
en binnenkort op de nieuwe website te vinden.
Je kunt je nu al aanmelden via het bijgesloten aanmeldformulier. Hieronder staat het overzicht
van de vakantieweken.
Werkgroep Sociale Groepsvakantie
Overzicht vakantieweken 2018

Datum

Waar

Adres

Wat

1

za 21 t/m
za 28 juli

Eikhold

Valkenburgerweg 72
6419 AV Heerlen
088 – 0990 956

Vluchtelingewerk
M&K
9 gezinnen

2

za 28 juli
za 4 aug

Koos Vorrinkhuis

Koudelaan 16
3749 AM Lage Vuursche
088 – 0990 963

Vluchtelingenwerk
M&K
9 gezinnen

3

vr 27 juli
t/m
vr 3 aug

Hunehuis

Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp (Havelte)
088 – 0990 961

Vluchtelingenwerk
M&K
9 gezinnen

4

vr 3 t/m
vr 10 aug

Allardsoog

Jarig v.d. Wielenwei 42
9343 TC Een-West
088 – 0990 951

Vluchtelingenwerk
M&K
9 gezinnen

5

vr 10 t/m
vr 17 aug

De Kleine Rug

Loswalweg 1
3315 LB Dordrect

Vluchtelingenwerk
M&K
7 gezinnen

6

za 11 t/m
za 18 aug

Morgenrood

Scheibaan 15
5062 TM Oisterwijk
088 – 0990 967

Vluchtelingenwerk
M&K
9 gezinnen

7

za 14 t/m
za 21 juli

ABK-huis

Hallseweg12
6964 AM Hall bij Eerbeek
088 – 0990 950

Sociale Minima
M&K
10 gezinnen

8

za 11 t/m
za 18 aug

De Bosbeek

Bosbeekweg 19-21
6721 MH Bennekom
088 – 0990 954

Sociale Minima
M&K
10 gezinnen

Voor alle vrijwilligers die komende zomer mee willen doen met een vakantieweek: meld je
aan via het aanmeldformulier en geef je op voor het introweekend. Stuur je reactie en
aanmeldformulier naar: werkgroepsocialevakanties@gmail.com
Alle vrijwilligers zijn verplicht om het introweekend bij te wonen!
De kracht van het introweekend zit in het delen van ervaringen, leren van elkaar en van het
doen. Het gaat om verdieping en verbreding van je vaardigheden. Iedereen moet er iets uit
kunnen halen.
Jullie als vrijwilligers zijn zelf het gereedschap!
Daarnaast gaan jullie vast werken aan invulling van de week waarin jullie gaan meedoen.
Het verplichte introweekend voor alle uitvoerende vrijwilligers staat gepland op:
Vrijdag 25 mei tot en met 27 mei in het Hunehuis, Hunebeddenweg 1,
7973 JA HAVELTE.

