
Geen
Kindervakantieweek dit
jaar en misschien wel
nooit meer?

“Het grootste probleem is het gebrek aan

vrijwilligers. Daar lopen we na bijna drie

jaar geen activiteit nu echt tegenaan.”

Vorig jaar leek de week wel door te

kunnen gaan en was het al bar en boos

gesteld met het aantal vrijwilligers, maar

nu is de situatie nog slechter.

Daarnaast wil een groot deel van de

bestuurders stoppen. “We hopen dat er

een aantal mensen zo enthousiast is om

het over te nemen, want anders weet ik

niet of er nog wel een kindervakantieweek

mogelijk is in de toekomst.”

Stichting

De Stichting Kindervakantieweek Huizen

werd in januari 2001 opgericht. Tot die tijd

werd de week georganiseerd vanuit het

jongerenwerk in Huizen. Wegens

bezuinigingen moesten ze die week

afstoten. Vanuit de vrijwilligers is er toen

een werkgroep gevormd die uiteindelijk de

stichting heeft opgericht. 

De Kindervakantieweek - die

oorspronkelijk werd opgericht voor

kinderen van 6 tot en met 12 jaar waarvan

de ouders/verzorgers onvoldoende

financiële middelen hebben om deel te

nemen aan ‘reguliere’ vakantieactiviteiten

- kon daardoor doorgang blijven vinden.

De organisatie werd in de loop der jaren

steeds professioneler en de

Kindervakantieweek groeide uit tot een

groot evenement voor alle kinderen in en

rondom Huizen. Elk jaar konden zo rond

de 180 kinderen genieten van een week

van maandag tot en met vrijdag vol

activiteiten, georganiseerd door meer dan

50 vrijwilligers. Tot corona om de hoek

kwam kijken.

Vrijwilligers

“Vorig jaar leek het er op dat we de week

wel konden organiseren. Ook toen liepen

we er al tegenaan dat we maar 30 tot 40

vrijwilligers hadden en moesten we de

aanmeldingen vroegtijdig stopzetten en

de week voor een kleinere groep

organiseren. Uiteindelijk ging die week

toch niet door vanwege de stringente

maatregelen rondom corona.”

“Dit jaar hebben we maar 1/3 van wat er

nodig is aan vrijwilligers kunnen vinden,

ondanks alle moeite die we er in hebben

gestoken. Er stond een oproep op onze

site, via sociale media hebben we

oproepen gedaan, we hebben gemaild

naar ons netwerk. Ook hebben we

voetbalclubs benaderd en de scouting,

maar die zitten allemaal met hetzelfde

probleem, een tekort aan vrijwilligers.”

Bas legt uit dat er altijd een soort

natuurlijke aangroei was van vrijwilligers.

Kinderen die te oud waren om mee te

doen, starten met helpen. Later worden

ze vrijwilliger. Of ze worden meegenomen

door hun broers en zussen of vrienden.

“Zo ben ik ook zo’n tien jaar geleden erbij

gekomen. Ik werd door Jelle erbij

getrokken, die een vriend van mij is.”

Leven gaat verder

Nu er drie jaar vrijwel geen activiteit is

geweest vanuit de Stichting

Kindervakantieweek Huizen, is die

natuurlijke bron van aanwas opgedroogd.

“Normaliter organiseerde we halverwege

het jaar een borrel met alle vrijwilligers en

aanhang om contact met elkaar te

houden. Dat kon ook niet doorgaan

vanwege corona.”

“Je merkt nu dat de vaste vrijwilligers

inmiddels ook verder zijn gegaan met hun

leven. Ze richten zich op een studie, zijn

verhuisd of gaan op vakantie nu dat

eindelijk weer kan.” Ook het leven van Bas

is verder gegaan en hij wil net als Jelle als

bestuurslid stoppen.

“‘Nog eenmaal een topweek voor een

grote groep kinderen’”

“We hadden dat graag gedaan met nog

eenmaal een topweek voor een grote

groep kinderen, maar dat zit er dus niet in.

Onze penningmeester Rob blijft in ieder

geval en bestuursleden Myrthe en Jordy

helpen graag nog een jaar mee om met

een nieuw bestuur een goed team neer te

zetten”, legt Bas uit.

Hij memoreert dat er nu nog maar een

keer een Kindervakantieweek op de

nieuwe locatie aan de IJsselmeerstraat

heeft plaatsgevonden. Dat was in 2019.

“Een prima plek.”

Ook de container die inmiddels was

aangeschaft om het materiaal in op te

slaan, staat nu stil te wachten bij een

Eemnesser boer. “Zo makkelijk, omdat je

die maar een keer hoeft te verplaatsen en

je dan het materiaal snel bij de hand hebt

in plaats van dat je steeds maar op en

neer moet rijden naar een garagebox.”

Genekt door corona

“We hopen echt dat er mensen zijn die de

organisatie voor komend jaar en de jaren

erna willen oppakken. Het is een mooi

doel. Benader ons. Het programma ligt

min of meer al klaar. De

Kindervakantieweek moet toch niet op

deze manier door corona genekt worden

en een stille dood sterven. Dat zou echt

treurig zijn.”

Wie belangstelling heeft om mee te
werken aan de Kindervakantieweek kan
mailen naar
vrijwilligerszaken@kindervakantieweek.nl.
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