
Een leuke vakantie 
voor iedereen
Alle kinderen hebben recht op ontspan
ning. Een fijne zomervakantie hoort 
daar natuurlijk bij. Door ziekte van 
ouders, financiële problemen of andere 
gezinsproblemen is het voor veel 
ouders of verzorgers helaas onmogelijk 
of onbetaalbaar hun kinderen een 
vakantieweekje te bieden. 

Al meer dan 60 jaar verzorgt de Stichting 
Kinderkampen Rotterdam de leukste 
kindervakantiekampen op prachtige 
locaties, middenin de natuur. Dit jaar gaan 
we naar Westelbeers.

De Stichting Kinderkampen Rotterdam 
beschikt over een groot aantal vrijwilligers 
en organiseert meerdere zomerkampen. 
Wij hebben ervaring op het gebied van 
het begeleiden van kinderen of jongeren en 
zorgen voor spelletjes, sport en spel, leuke 
activiteiten, veiligheid en natuurlijk lekker 
en gezond eten. Een aantal van deze 
vrijwilligers is in het verleden zelf ook mee 
geweest op kamp. 

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat uw 
kind een onvergetelijke en fijne week 
heeft!

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect van het 
kamp; als ouder wilt u uw kind natuurlijk 
veilig op pad sturen. 

Wij hebben de volgende veiligheids
maatregelen getroffen:

• Iedere ouder moet een telefoonnummer
opgeven in geval van nood en een adres
waar gedurende de kampweek een
verzorger/ouder verblijft;

• Alle vrijwilligers worden gescreend,
beschikken over een V.O.G. (verklaring
omtrent gedrag) en werken volgens een
afgesproken en vooraf ondertekend
protocol dat de veiligheid van kinderen
en begeleiders maximaal garandeert;

• Veel begeleiders hebben een EHBO
diploma en weten in geval van een
calamiteit efficiënt te handelen;

• Er is altijd voldoende leiding om de
aanwezige kinderen in het oog te
houden.

Het leukste 
kinderkamp voor 
kinderen uit 
Rotterdam e.o. in 
2023
De leukste vakantie voor alle Rotterdamse 
kinderen van 6 tot 12 jaar van alle 
nationaliteiten en uit alle Rotterdamse 
buurten vind je bij kikaro.nl van de

Stichting Kinderkampen Rotterdam 
Wij hebben het mooiste kamp en de 
leukste kampleiders om jou de beste 
vakantie van je leven te bezorgen! 

Schrijf je nu snel in via onze website 
www.kikaro.nl, want het aantal plaatsen is 
beperkt.



Vakantiekamp 2023

Dit jaar gaat ons Kinderkamp naar 
Westelbeers in Noord-Brabant van:

zaterdag 22 t/m zaterdag 29 juli 2023.

Voorafgaand aan het kamp wordt door de leiding 
een Kennismakingsavond georganiseerd. Hier kunt 
u kennismaken met de leiding, uw kind(eren) en
uzelf voorstellen, bijzonderheden bespreken en 
vragen met betrekking tot het kamp stellen. U 
ontvangt een informatiepakket met een 
kampgidsje vor het kind en een duidelijke 
instructie en een paklijst.

Komen de data niet goed uit, of is uw kind te oud 
voor ons kamp? Er is nog een ander kinderkamp 
van onze stichting en een tienerkamp. Kijk op onze 
website voor meer informatie.

Inschrijven en info:
Het inschrijfformulier en meer informatie vindt u 
op onze website en de site van Stichting 
Kinderkampen. Het inschrijfformulier kunt u 
online invullen en dient ruim voor het begin van 
het kamp opgestuurd te worden. Wacht niet te  
lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

www.kikaro.nl

Kosten

De ouderbijdrage per kind per kamp is:

• Kinderkamp (612 jaar) € 40,=

• Tienerkamp (1216 jaar) € 50,=

De prijs is inclusief vervoer per bus, alle 
activiteiten en eten en drinken tijdens het kamp.

U kunt deze bijdrage na opgave via de website 
overmaken op:

NL50 RABO 0351748121 o.v.v. naam kind en 
kamp. 

Betaling van de ouderbijdrage dient ontvangen 
te zijn voor 1 juni.

Mocht deze bijdrage toch nog te zwaar op uw 
financiële budget drukken, schroomt u dan niet 
om contact op te nemen met de stichting.

Ga mee als 
vrijwilliger!

De Stichting Kinderkampen Rotterdam kan niet 
bestaan zonder de vele enthousiaste vrijwilligers 
die zich ieder jaar weer een week lang 100% 
inzetten om de kinderen zoveel mogelijk te 
laten genieten. In de keuken, als groepsleider 
of als spel coördinator. Welke taak je ook hebt, 
je zult merken dat je in een week heel dicht bij 
de kinderen komt te staan, een fantastische 
ervaring die veel voldoening geeft en je lang bij 
zal blijven.

Lijkt dit je wat, neem dan contact op via onze 
website of mailadres.

Contact:
Voor meer informatie kunt u de site bezoeken: 
www.kikaro.nl

of mailen naar: info@kikaro.nl




