
Vakantieproject Nijkerks Diaconaal Beraad.  

Doel van het project. 

Het doel van het Vakantieproject is dat elk jaar gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen en 

andere mensen met een kleine beurs en/of mensen die mantelzorger zijn of leven met een beperking 

even uit hun omgeving weg te halen. Het gaat om mensen die in de gemeente Nijkerk wonen en die 

er even tussenuit kunnen dan wel kinderen uit deze gezinnen in de vakantieperiode een activiteit 

aanbieden. 

Armoede komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen dat maandelijks te weinig geld 

overhoudt om van te leven neemt steeds meer toe. Ook langdurige armoede neemt steeds grotere 

vormen aan In Nederland hebben we vooral te maken met individuele armoede. Individuele 

armoede betekent dat niet het hele land in armoede is, maar slechts een gedeelte van de bevolking. 

Dit kan ontstaan doordat mensen hun baan kwijtraken, door ziekte of door schulden (vaak door een 

verkeerd koopgedrag in het verleden). In 2013 leven ruim 1,1 miljoen Nederlanders in armoede. 

Langdurige armoede is langer dan 4 jaar onder de armoedegrens leven. In 2013 leeft ruim 2.6 

procent van de bevolking langdurig onder de armoedegrens. In 2012 was dit nog 2 procent. Dit is een 

gevolg van de crisis die sinds 2008 is ontstaan, en steeds meer mensen mee omlaag trekt. Van de 

huishoudens met een bijstandsuitkering is ruim 75 procent als 'arm' aan te spreken. De cijfers zijn in 

2015, 2016 en 2017 lichtjes gedaald, maar zijn nog steeds te hoog.                                                                           

Werk betekent in onze samenleving geen garantie uit de armoede te komen. De gevolgen voor 

kinderen zijn groot. Een heel negatief aspect is sociale uitsluiting. Het is voor het NDB een taak van 

christelijke barmhartigheid en naastenliefde dat wij ons dit aantrekken en in beweging komen. 

Vakantiewerk is een mogelijkheid om met name sociale uitsluiting te bestrijden, mensen en kinderen 

weer zelfvertrouwen geven.                                                                                                                                                                    

Ook voor de Nijkerkse samenleving is van groot belang dat de gemeenschap als geheel dit zich 

aantrekt. Vakanties dus voor (eenouder)gezinnen met kinderen, maar ook voor senioren, mensen 

met een beperking en mantelzorgers van partners met dementie. 

Doelgroepen. 

Naast het organiseren van activiteiten voor kinderen in de zomervakantie, zijn we ook gaan 

nadenken over het aanbieden van een vakantie voor die mensen, die al een aantal jaar niet op 

vakantie kunnen gaan om zo even afstand te kunnen nemen van alle zorgen, die thuis op je afkomen.                                                                                                                                                                                     

Na ervaring te hebben opgedaan in de afgelopen drie jaar met het regelen van een vakantie via het 

Vakantiebureau en vakanties voor gezinnen in een huisje en/of 

stacaravan heeft het NDB het plan opgevat een stacaravan aan te 

kopen. We hebben zo meer mogelijkheden om een vakantie te 

regelen voor gezinnen, alleenstaanden, ouderen, mantelzorgers, etc.                                                                                       

Het streven is om tijdens de schoolvakanties de caravan aan te 

bieden aan gezinnen en buiten die periodes aan mensen, die niet 

gebonden zijn aan schoolvakanties. Het aanbieden van een dergelijke 

vakantie zal “op maat” zijn, wat inhoudt dat wij samen met de 

aanvrager goed kijken naar de situatie van onze gasten. Misschien is vervoer nodig, misschien 

zakgeld en/of boodschappen. Daarnaast zal er altijd de mogelijkheid blijven om een andersoortige 

http://www.nijkerksdiaconaalberaad.nl/


vakantie aan te bieden bv. voor mensen met een beperking. Gezocht wordt dan naar een passende 

vakantie bv. via Het Vakantiebureau. 

Draagvlak.                                                                                                                                                                             

Het projectplan Vakantiewerk van het NDB is in september 2016 voorgelegd aan onze Raad van 

Toezicht, het Diaconaal Platform Nijkerk en door hen goedgekeurd. Verdere uitwerking van dit plan 

zou dan in 2017 gestalte krijgen.                                                                                                                          

Nadat het plan, om vakanties beter te kunnen regelen d.m.v. de aanschaf van een eigen stacaravan, 

uitgebreid besproken is in het Nijkerks Diaconaal Beraad en unaniem is goedgekeurd, is dit plan 

voorgelegd  aan het Diaconaal Platform Nijkerk in de vergadering van 29 augustus 2017, waarna wij 

goedkeuring hebben gekregen om bovengenoemd plan verder uit te rollen.  

Aanvragers. 

Aanvragers kunnen zijn: schuldhulpmaatjes, voedselbank, diaconieën, gebiedsteams en scholen. 

 

Acties en financiën. 

Voordat de stacaravan in gebruik kan worden genomen, zijn er nog veel 

werkzaamheden die verricht moeten worden (zie actielijst). Maar ook qua 

financiën moet actie worden ondernomen voor sponsoring. Naast aanschaf van de 

stacaravan is er nog inventaris benodigd, spelletjes en ander materiaal voor de 

kinderen, fietsen, etc. Ook de terugkerende schoonmaak zal moeten worden 

bekostigd. 

 

Kerngroep Vakanties/werkgroep. 

De kerngroep Vakanties bestaat uit Roland Verhoef, Gezien Schoo en Elza van de Weerdhof. Na een 

jaar (oktober 2018) zal geëvalueerd worden of er een werkgroep in het leven moet worden 

geroepen. 

Rv/GS/EvdW                                                                                                                                                                                                                                                  

oktober 2017 
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