Vakantiekamp in Frankrijk voor jongeren in de jeugdzorg
Missie:
We bieden jongeren uit de jeugdhulp een onvergetelijke zomervakantie!
Locatie:
La Baraque, het huis van Ellen (NL) en Laurent (FR) in Saint Projet.
Saint Projet is een typisch Frans plattelandsdorp in de buurt van Sarlat en Roacamadour dichtbij de
rivier de Dordogne. De streek staat bekend om de sprookjesachtige natuur van glooiende heuvels vol
water en groen waar kastelen oprijzen en oeroude grotten elementen van onze prehistorie laten zien.
De omgeving is een waar sprookje. De jongere kinderen krijgen een kamertje in het huis of een
individuele tent in de tuin.

Activiteiten:
De vakantie is erg sportief met veel buitenspelen. We gaan kanovaren in de Dordogne, beleven
avonturen in de bossen en zwemmen in de rivieren en meren om ons heen. Aan het dorpsplein is een
sportveld met een tafeltennis-tafel en natuurlijk een jeu-de-boules baan. We organiseren ‘s avonds
gezelschapsspelen, film-avonden in de buitenlucht en er staat een kampvuur-avond op het programma.
Daarnaast bezoeken we samen de belangrijkste historische plekken in de buurt; de kastelen, de
prehistorische grotten en het indrukwekkende pelgrimsdorp Rocamadour dat in een bergklif is
gebouwd.

Begeleiding:
De begeleiding is Nederlands-Frans. Er is per 4 jongeren 1 begeleider aanwezig zodat we alle
nieuwe avonturen samen in kleine groepjes kunnen ontdekken.

De groep:
Er zijn maximaal 10 jongeren samen op kamp. We stellen groepjes samen die qua leeftijd en specifieke
situatie zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Hiervoor gebruiken we de informatie uit het
aanmeldingsformulier dat je kunt downloaden op de website www.hethuisvandestraat.nl

www.hethuisvandestraat.nl

Aanreismogelijkheden:
Per autobusje:
Er rijdt een autobusje vanuit Denekamp/Twente op en neer.
HEEN
10 juli
24 juli
7 augustus
21 augustus

TERUG
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september

Saint Project ligt op 1150 km afstand van Denekamp. We reizen er met de begeleiders in 1 lange
dag naartoe.
Per vliegtuig:
Er is in de zomer iedere maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag een vlucht van Rotterdam
naar Bergerac en terug. Deze vlucht wordt uitgevoerd door Transavia. Beide vliegvelden zijn klein en
overzichtelijk, in Bergerac wachten wij de jonge reiziger op. Er zijn ook dagelijks vluchten tussen
Schiphol en Toulouse maar dat zijn grotere vliegvelden.
Als je kiest voor de vlieg-optie is de periode van het verblijf flexibel.
Per auto:
Natuurlijk kunnen gezinshuisouders ook zelf de jongere bij ons brengen.

Beschikbaarheid:
Op het moment zijn er plaatsen beschikbaar in de hele periode van juli en augustus.
Aanvragen voor de zomervakantie moeten voor 1 mei bij ons binnen zijn.

Prijs:
De basisprijs is €120 per etmaal. Als een jongere bijzondere of extra zorg nodig heeft, zetten we een
maatwerkovereenkomst op. We kijken hierbij naar de beschikking die de jongere op het moment
heeft; we willen in staat zijn de jongere dezelfde zorg te bieden die hij of zij in Nederland ontvangt.
Het bedrag per etmaal is all-in met uitzondering van de reiskosten. Voor de autoreis wordt een
vergoeding gevraagd van €100 per jongere. De vliegreis boeken de gezinshuisouders zelf, hier
komen €40 transferkosten bij.
Denk aan de mogelijkheden van het aanvragen van subsidie voor het kamp.

Aanmelden:
Stuur het aanvraagformulier met je wensen op naar info@hethuisvandestraat.nl
We nemen vervolgens contact op met jullie op. De aanvraag verplicht tot niets.

Corona:
We lichten je voor de vakantie in over de specifieke coronamaatregelen die er dan gelden.

www.hethuisvandestraat.nl

Stuur het aanvraagformulier voor 1 mei naar:
info@hethuisvandestraat.nl
of bel voor verdere vragen met Ellen Schulten op 06 20 93 55 45

Stuur ons een mailtje als je een vraag hebt voor een logeermogelijkheid buiten de zomervakantie.

www.hethuisvandestraat.nl

