PIRLEWIET vzw
Vakantie, ook voor ons!

Een citytrip,
een weekendje Ardennen,
twee weken naar Zuid-Frankrijk,
op camping aan de kust,
een trektocht in Peru…

VAKANTIE ... VOOR IEDEREEN?
In een doorsnee reisbureau zijn er keuzemogelijkheden genoeg.
Maar niet iedereen kan dit betalen …
Pirlewiet vzw organiseert sinds 1987 vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen
en gezinnen die in kansarmoede leven. Voor mensen die dagelijks te kampen hebben
met armoede en de daarbij horende uitsluiting is vakantie immers niet
vanzelfsprekend. Voor deze kinderen, jongeren en volwassenen betekent met
Pirlewiet op vakantie gaan een onderbreken van de dagelijkse sleur en van soms
onmenselijke levensomstandigheden. Aanvaard worden, niet uitgelachen worden,
even geen schrik moeten hebben van deurwaarders of jeugdrechters, … Gewoon
zoals iedereen er eens tussenuit mogen zijn.
Vakantie is immers een recht voor iedereen!
Pirlewiet is ook tweerichtingsverkeer: vrijwilligers leren de vierde wereld kennen,
ontdekken verschillen en gelijkenissen. We leren van elkaar. Het zijn intense
momenten van vriendschap, plezier, samen genieten. In een sfeer van respect en
openheid voor elkaar verlegt ieder zijn of haar grenzen. Een onvergetelijke belevenis!

We organiseren verschillende soorten vakanties in de Paas- en zomervakantie,
namelijk
−
−
−
−
−
−
−

vakanties voor kinderen van 6 tem 13 jaar (lager onderwijs)
een vakantie voor tieners van 14 en 15 jaar
vakanties voor gezinnen
een vakantie onder volwassenen
een driedaagse
een campingvakantie
een vakantie voor jongeren met een matig mentale beperking

KORT SAMENGEVAT
Pirlewiet wil, door middel van een vakantie, mensen in kansarmoede binnen een
veilige omgeving kansen en mogelijkheden bieden …
… om samen een positieve ervaring te beleven en ongedwongen te genieten.
… om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan.
… om samen er even tussenuit te zijn en nieuwe energie op te doen.
… om te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn.

KINDERVAKANTIES (Kika)
Een kindervakantie zorgt ervoor dat kinderen, tijdens deze technologische tijden, eens
terug kind kunnen zijn: van ravotten tot een heus nachtspel, van een kampvuur tot een
gigantische kermis! Een hele week zorgen de monitoren voor een variabel programma
aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen: zo gaan de oudste groepen bijvoorbeeld
op een plezante tweedaagse trektocht, terwijl de jongsten zich volledig uitleven in de
speeltuin. Maanden later denkt men nog steeds met veel plezier terug aan deze
vakantie.
Deze onvergetelijke week wordt zowel in de zomer als in de Paasvakantie verzorgd door
een gemotiveerd team: in de zomer gaan er 2 kampleiders, 12 monitoren, 5 koks en 2
animatoren mee, terwijl er tijdens de Paasvakantie 2 kampleiders, 6 monitoren, 3 koks en
1 animator meegaan.
In de zomervakantie gaan er 48 kinderen (6 tot 13 jaar) mee en tijdens de Paasvakantie 24
kinderen (7 tot 12 jaar). Deze groepen worden telkens onderverdeeld in verschillende
leeftijdscategorieën die begeleid worden door 2 ervaren monitoren.

TIENERVAKANTIES (Tika)
Een tienervakantie is the real stuff. 15 tot 20 jongeren van 14 en 15 jaar en een ploeg
van 7 vrijwilligers trekken er gedurende 7 dagen op uit.
Elke dag voorzien we tal van activiteiten. De tieners kunnen in de voormiddag kiezen
voor een knutsel-, sport- of culturele activiteit. In de namiddag trekken we er met de
volledige groep op uit: naar het zwembad, het strand, een recreatiedomein, minigolfen, een stadsspel, een fietstocht,... afhankelijk van wat er in de omgeving te doen
is. De meeste uitstappen gebeuren met de fiets. Om mee te gaan op Tika moet je dus
wel een beetje fit zijn en kunnen fietsen.
Na het avondeten volgt een avondactiviteit. Dat kan een spel zijn waarin jongeren en
monitoren elkaar uitdagen, een dropping, cluedo, volksspelen, afhankelijk van de
intensiteit van de dag.
Naast al die leuke activiteiten, proberen we ook ons kamphuis netjes te houden. De
jongeren worden ingedeeld in groepen. Dagelijks staat een groep in voor de
poetsdienst, de afwas en helpen in de keuken.

GEZINSVAKANTIES
Tijdens de zomergezinsvakanties logeren we in een groot gebouw waarin elk gezin
een eigen kamer heeft. Er is binnen- en buitenspeelruimte om te spelen en te
ravotten. De keukenploeg voorziet de maaltijden en de monitoren zorgen voor
activiteiten en uitstapjes.
Op een typische voormiddag spelen de kinderen in groepjes per leeftijd. We
spelen pleinspelen, knutselen, maken een fietstochtje, bakken koekjes, gaan
voetballen, verkleden ons, ... Ondertussen kunnen de volwassenen kiezen uit een
aantal ateliers. Een atelier is een groepsactiviteit die de vakantiegangers de
mogelijkheid biedt om te ontspannen, bij een tasje koffie iets nieuws te leren
kennen of samen creatieve, sportieve of toeristische activiteiten te doen. In de
namiddag maken we tijd vrij voor gezinsactiviteiten of toeristische uitstapjes. Er is
ook een daguitstap waarbij we er met z'n allen op uittrekken. En 's avonds spelen
we gezelschapsspelen, houden we een quiz, organiseren we een feest, ...
Er zijn ook momenten waarop we niet echt iets organiseren. Dan heeft iedereen tijd
voor elkaar: er wordt gekeuveld, gevoetbald, ouders stoppen hun kinderen in bad,
een moeder kan haar zoontje leren fietsen, …
Nadat gezinnen aangemeld zijn, krijgen ze één of twee huisbezoeken van één van
onze vrijwilligers. Zo kunnen ze kennis maken met het gezin, meer uitleg geven
over de gang van zaken op de gezinsvakanties en gezinnen kunnen zelf hun
vragen stellen over de vakantie voor ze beslissen of ze al dan niet willen meegaan.
Op dat moment kan ook gekeken worden naar de financiële haalbaarheid voor de
gezinnen en kan een eventueel betalingsplan opgesteld worden.
Onze Paasgezinsvakantie is een kleinschalige vakantie: ze duurt vijf dagen en is voorzien op
een zestal gezinnen. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich non-stop en voor honderd procent
kan en wil inzetten om er de allermooiste vakantie van te maken.
Minder mensen betekent ook minder drukte. Er is veel rust, tijd om te
praten, elkaar echt te ontmoeten. Iedereen voelt zich snel op
zijn gemak.

DRIEDAAGSE
Een Pirlewietvakantie betekent vaak veel voor de gezinnen en de meeste
gezinnen zouden daarom graag elk jaar opnieuw met Pirlewiet op vakantie gaan.
Omdat gezinnen maximum 2x op gezinsvakantie mee kunnen en we het
opgebouwde vertrouwen en de nieuwe contacten niet helemaal willen verbreken,
nodigen we elk jaar alle gezinnen die ooit deelnamen aan een gezinsvakantie uit
voor een driedaagse.
Elk jaar opnieuw is dit een blij en hartelijk weerzien. Nog meer dan op de
gewone gezinsvakanties hebben we het gevoel samen op vakantie te zijn. We
organiseren op die driedaagse ook ateliers en kindergroepen en maken ook een
uitstap. Maar minstens even belangrijk zijn de ontmoetingen, de babbels, het erbij
horen, het kunnen vertellen van wat er het afgelopen jaar gebeurde.

CAMPINGVAKANTIE (Cava)
Voor dit initiatief mikken we op gezinnen die niet de financiële mogelijkheden
hebben om een andere vakantie te boeken, maar wel op een meer zelfstandige basis
met vakantie zouden kunnen gaan. Het gaat dus om een vakantie met het eigen gezin
en niet om een groepsformule. Hierbij geven we de voorrang aan mensen die in het
verleden al 2x op gezinsvakantie meegingen.
Van 8 tot 12 juli huurt Pirlewiet een aantal vakantiehuisjes op de camping van
Hengelhoef.
De gezinnen kunnen zelf hun dag plannen. Hierbij hoort ook zelf eten maken. De
begeleiding zorgt tussendoor voor vervoer naar de plaatselijke supermarkt. De
begeleiding fungeert hier meer als reisleiding, die tips geeft wat je allemaal in de
omgeving kan doen. Gezinnen kunnen ook kiezen om samen uitstappen te maken.
Kinderanimatie wordt aangeboden op de camping. Ouders kunnen zelf kiezen of hun
kind hieraan deelneemt. Zij blijven op elk moment verantwoordelijk voor hun gezin.

VAKANTIE ONDER VOLWASSENEN (VOV)
De vakantie onder volwassenen is voor mensen die zin hebben in een gezellige
groepsvakantie, waar ruimte is voor eigen inbreng. We willen mensen bereiken die
zelfstandig zijn en een steuntje kunnen gebruiken bij de invulling van hun vakantie én
ook kunnen genieten van goed gezelschap. Vakantie op maat is ons doel. We zoeken
naar een evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en groepssfeer. Ontmoeting, erbij
horen, samen iets beleven, … is belangrijk. Beide vakanties hebben elk hun eigen
accent.

ANDERS PIRLEWIET (API)
Pirlewiet staat al verschillende jaren in voor kinderen, tieners en volwassenen die te
kampen hebben met onbegrip van en uitsluiting door de maatschappij. Sinds 2017
hebben we deze doelgroep uitgebreid naar jongeren met dezelfde problematiek
gecombineerd met een matig mentale beperking. Wij bieden plaats aan 20 jongeren,
al dan niet met eigen begeleiding.

HOE INSCHRIJVEN?
Deelnemers inschrijven kan via www.pirlewiet.be (Hoe inschrijven? > Pirlewiet Digitaal).
Voor de Paasvakanties en VOV1 kan je inschrijven vanaf 15 januari.
Voor de zomervakanties kan dit vanaf 1 maart. Inschrijven voor Driedaagse en
Cava kan enkel via de uitnodiging die vakantiegangers ontvangen per post!
Gratis annuleren kan tot 1 week voor de start van de vakantie. Annuleer
je nadien of komt de deelnemer niet opdagen, dan wordt het
inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
Voor Kika, Tika, VOV, Driedaagse, Cava en de
Paasgezinsvakantie gebeurt het vervoer naar de
kampplaats per trein. De deelnemers dienen zelf aan
een station te geraken. Voor de gezinsvakanties
in de zomer worden de deelnemers
opgehaald per bus.

KOSTPRIJS
Paasgezins
Paaskika
Driedaagse
VOV
Zomerkika
Tika
Zomergezins
CAVA
API

> 18 jaar
€ 35
1ste kind
€ 20
> 18 jaar
€ 25
Deelnemer
€ 65
1ste kind
€ 35
1ste kind
€ 35
> 18 jaar
€ 40
Deelnemer
€ 25
Deelnemer
€ 25

12 tot 18 jaar
€ 25
2de kind
€ 16
12 tot 18 jaar
€ 15

1 tot 11 jaar
€ 20
3de kind etc.
€ 12
3 tot 11 jaar
€ 10

< 1 jaar
€0
Instellingen
€ 125
< 3 jaar
€0

2de kind
€ 30
2de kind
€ 30
12 tot 18 jaar
€ 35

3de kind etc.
€ 25
3de kind etc.
€ 25
1 tot 11 jaar
€ 25

Instellingen
€ 170
Instellingen
€ 140
< 1 jaar
€0

Instellingen
€ 125

Verblijfs- en vervoersonkosten, ongevallen- en BA-verzekering en normale maaltijden
zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Niet inbegrepen zijn de prijs van een
souveniertje, een ijsje tussendoor, de inkomprijs van een uitstap
(dit is enkel zo bij gezinsvakanties).

VAKANTIEDATA

VAKANTIE

DATA VOOR DEELNEMERS

VOOR WIE?

PaasKika1

8 – 13 april 2019

PaasKika2

15 – 19 april 2019

PaasGezins

16 – 20 april 2019

VOV1

3 – 7 juni 2019

> 18 jaar

VOV2

6 – 12 juli 2019

> 18 jaar

Driedaagse

6 – 8 juli 2019

Cava

8 – 12 juli 2019

Kika1

10 – 17 juli 2019

geboren tussen 2006 en 2013

Kika2

19 – 26 juli 2019

geboren tussen 2006 en 2013

Tika

21 – 27 juli 2019

geboren in 2004 of 2005

Gezins1

2 – 9 augustus 2019

Gezins2

10 – 17 augustus 2019

API

19 – 23 augustus 2019

geboren tussen 2007 en 2012,
nog niet eerder meegeweest
geboren tussen 2007 en 2012,
nog niet eerder meegeweest
Gezinnen, nog niet eerder
meegeweest

gezinnen
(al eens meegeweest)
gezinnen
(al eens meegeweest)

Gezinnen, 1 keer meegingen
krijgen voorrang
Gezinnen, 1 keer meegingen
krijgen voorrang
Jongeren met een matig
mentale beperking

Hallo!
Ik ben ................................................... en ik zou graag wat meer info hebben over
(kruis aan):
□ hoe ik Pirlewiet financieel kan steunen
□ hoe ik vrijwilliger kan worden bij één van de Pirlewiet-projecten
□ hoe ik zelf kan deelnemen aan een vakantie met Pirlewiet
□ hoe ik kandidaat-deelnemers kan doorverwijzen naar een vakantie met Pirlewiet
□ andere: ...........................................................................................
Je kan mij contacteren via
□ E-mail: .............................................................................................
□ Telefoon: ..........................................................................................
□ Post: .................................................................................................



Pirlewiet vzw
Sint-Salvatorstraat 30
9000 Gent
09 269 07 88
info@pirlewiet .be



Zetel: De Merodelei 235 - 2300 Turnhout
Ondernemingsnummer: 432954055

