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Ruimhartige sponsors, donateurs, vrijwillige organisatoren, chauffeurs, begeleiders gaven met hun
bijdragen aan vakanties en uitjes door het land, KLEUR aan ’t leven van 500 deelnemers van
Vakantiebank Delft.
Dank jullie wel daarvoor!
Soroptimistclub Delft, Stichting Hulp aan Delftse
Jongeren, Stichting Stalpaert van der Wiele,
Stichting Jeugdwerk Antonius en Lodewijk,
Stichting Zonnige Jeugd, Fonds 1818, Rotary
Club Delft, L Mastenbroek Beheer BV, Stichting
Goede Doelen, Holland Kinderopvang, Sponsorbus Pijnacker, Delftse Vakantieactiviteiten,
Stichting LID/Delfts Studentencorps, Stichting
Contactraad van Kerken.

Ook al de gulle gevers van Actie ‘Geef ze de
Vijf!’, de kerstcollecte & bazaar van de PKNkerken en de kerkelijke collectes in de RKUrsulaparochie en Den Hoorn zouden we het
liefst persoonlijk bedanken…!
En zonder samenwerking met de medewerkers van Delftse Buur, Jessehof en Voedselbank Delft e.o.
boden we nooit zoveel mogelijkheden voor ‘Even weg zonder zorgen!’
331 kinderen en 173 volwassenen, waaronder 43 ouderen, maakten dit jaar dankbaar gebruik van
het aanbod van Vakantiebank Delft.

Vakanties
Stay Okay Hostel Bergen op Zoom meivakantie 30 april-2 mei
23 deelnemers – 7 alleenstaande moeders met 16 kinderen
Ruime huisjes, ‘n uitgebreid ontbijt-, lunch- en dinerbuffet,
bosgolf, met takken slepen voor ‘n zelfgemaakte hut, activiteiten in
het natuur-educatiecentrum, ‘n kampvuur, markt in Bergen op
Zoom, het zwembad, de kinderboerderij, het spectaculaire
klimbos waar moeders en kids werden uitgedaagd elkaar aan te
moedigen en trots te zijn op zichzelf, waren de ingrediënten voor
een geslaagd lenteweekend.

“Stee Okey, ja dat was het! Wij hebben het heel erg fijn gehad en ook op de kamers. het was super
gezellig met alle kinderen en moeders. Wij willen jullie heel erg bedanken voor deze super vakantie
de kinderen praten er nog over heel erg bedankt! En bedankt voor de foto’s super leuk!!”
YMCA (afd. Zoetermeer) Kinderkampeerkamp Apeldoorn zomervakantie 9-16 juli
2 deelnemers – kinderen 6-14 jaar
Een kennismakingsbijeenkomst vooraf, ervaren begeleiders,
leuke leeftijdgenoten, volop activiteiten, slapen in ’n tent
en persoonlijke aandacht, zorgden voor een geweldige
belevenis! De positieve verhalen van deelnemende
kinderen en ouders werden bij de Voedselbank, in de
omgeving en op school gedeeld, waardoor er volgend jaar
vast meer dit leuke avontuur aandurven!
Vakantievierdaagse ZIN Vught zomervakantie 25-28 juli en 1-4 augustus
19 deelnemers - 9 volwassenen, 10 kinderen
Deelnemers genoten volop in het voormalige klooster van de Eleousa-communiteit met de grote tuin,
de goed verzorgde gezamenlijke maaltijden, de hartelijke begeleiders, ‘n dagje Efteling, massage,
sieraden maken, een eigen fiets om zelf op pad te gaan en pannenkoekenmaaltijd als afsluiting.
Moeilijk was ‘t om afscheid van elkaar te nemen; men had het zó naar de zin gehad!
Duinhostel Attractiepark Duinrell zomervakantie 8-11 augustus
45 deelnemers – 10 gezinnen, 15 volwassenen
en 30 kinderen
Voorpret met lach van oor tot oor: ‘…Oh, ik heb er zo’n zin in, ik
kikker er nu al helemaal van op!!
Vier volle dagen alle Duinrell-attracties voor de deur, met anderen
samen koken, eten, kletsen tot laat in de avond bij kaarslicht op het
terras, spetteren in het Tikibad en een BBQ-avond toe. Doodmoe
maar zeer voldaan werden de gezinnen op donderdag weer met de
bus naar Delft terug gebracht.
Huisjes van Rita’s Reisbureau verspreid over weken in de zomervakantie
30 deelnemers – gezinnen/alleenstaanden, 13 volwassenen en 17 kinderen
De overweldigende positieve reacties van mensen die een weekje in
een door particulieren beschikbaar gesteld huisje vakantie mochten
vieren, zegt hoe succesvol dat dit jaar was: Er was vanuit de
Vakantiebank dan ook veel tijd gestoken in een goede
voorbereiding, het vinden van passende huisjes en vrijwillige
chauffeurs, een bezoek
voor vertrek met
verrassingspakketje
voor onderweg en
regelmatig overleg met
Rita’s Reisbureau.
“Ja het is echt mooi daar hoor nog mooier dan op
de foto's. Hadden ook het weer mee. En die mensen
hadden echt aan alles gedacht zo super lief dat is
met geen pen te beschrijven. Alles was aanwezig, we
mochten zelfs groente uit de moestuin halen. Zoveel
rust daar en speelplezier voor de kinderen. Ik wil
jullie dan ook heel heel erg bedanken!”

Dagjes uit en kinderactiviteiten
Dagje Winter Efteling
Kerstvakantie 16 januari
50 deelnemers, gezinnen met kinderen
Dagje Science Centre en Pannenkoekenfeest
Voorjaarsvakantie 27 februari
30 deelnemers, kinderen 7-14 jr
Dagje Plaswijckpark
21 mei
38 deelnemers, gezinnen, 16 volwassenen en 22 jonge kinderen
Kinderzomerfeest DVA
eerste 2 weken zomervakantie 11-15 en 18-22 juli
80 deelnemers, basisschoolkinderen 4-12 jr
Dagje Avifauna met rondvaart
9 september
38 deelnemers ouderen/alleenstaanden, ook van de Jessehof en Stichting
Delftse Buur
Top-uitje van het jaar, vanwege de bijzonder goede sfeer en organisatie:

“Beste vakantie bank ik ben gisteren mee geweest naar Avifauna vogels en zoo.
Wat een heerlijk uitje 😊 dat met de bood gevaren met koffie en gebak
En toen het park ik kon mijn ogen niet geloofden
Wat een mooien beesten! heerlijk bewandelt met T. die in de bus naast me zat
En mijn complimenten aan S. zij heeft ons geweldig dor de dag heen belijd,
We haden ook nog van dat mooien weer, Wat een geweldig uitje zo goed
verzorgt
Neemt u mij de volgen de keer aub mee ik kom er bijna zelf niet zo vaak uit
Dank je wel voor deze onvergetelijke dag
Groetjes Ch. uit Delft “

Dagje Zeilen Brielle
18 september
13 deelnemers, jongeren 10-16 jaar
Dagje Blijdorp herfstvakantie
17 oktober
136 deelnemers gezinnen, 57 volwassenen en jongeren en 79 kinderen
ook van Stichting Delftse Buur

Met uw hulp kunnen wij - op eenvoudige maar weldadige wijze ook in 2017 weer ‘even weg zonder zorgen’ bieden!
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