m In

de praktijk

Diaken José van Elderen deelt een van de vakantietasjes uit.

Een tas
vol vakantiepret
Meer dan 400 duizend kinderen in Nederland groeien op in een gezin
waar geen geld is voor een vakantie in Zuid-Frankrijk of een dagje naar de
dierentuin. Diaconieën in heel Nederland deelden afgelopen zomer goed
gevulde vakantietasjes uit. U kunt dit volgend jaar ook doen!
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“Kijk, een waterpistool”, roept Henry (11)
enthousiast naar zijn tweelingbroer Nathan. Zij
hebben net een vakantietasje gekregen van de
diaconie in Nieuwendijk, Noord-Brabant. Een
leuke verrassing op deze bloedhete zaterdag aan
het begin van de zomervakantie. Hun vriendjes
gaan op vakantie, maar zij blijven thuis.

Rugzakjes vullen

Voor veel kinderen is de zomervakantie een groot
feest: even niet naar school, leuke dingen doen en
misschien kamperen op een zonnige bestemming.
Maar voor kinderen als Henry en Nathan zit dat
er niet in. Er is niet voldoende geld om allerlei
uitstapjes te maken. Diakenen José, Joke en Elise
verrasten hen en een hoop andere kinderen
daarom met een rugzak vol vakantieplezier.

Het concept van de Vakantietas is eenvoudig:
een diaconie bestelt bij Kerk in Actie gratis
rugzakjes, vult deze zelf met speelgoed, kortingsbonnen voor lokale uitstapjes en wat lekkers, en
deelt ze uit aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Toch liep de diaconie van Nieuwendijk als snel
tegen een dilemma aan. José: “Wij hebben zelf
geen gegevens van gezinnen in armoede.

“We zochten als diaconie al langere tijd naar een
manier om iets concreets te doen voor mensen
in onze eigen omgeving die hulp nodig hebben”,
vertelt José van Elderen. “Toen ik in Diakonia
een bericht las over de Vakantietas, waren we
meteen enthousiast.”
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De harde realiteit is dat dergelijke aantallen
regelmatig bij Kerk in Actie worden aangevraagd,
want het aantal kinderen dat in Nederland in
armoede opgroeit, is schrikbarend hoog. José
vertelt hoe alle diakenen, en vervolgens veel
gemeenteleden, bij de actie betrokken raakten.
“We brachten de actie op de beamer en via het
kerkblad onder de aandacht, zetten een box
neer waar mensen een donatie in konden doen,
deden inkopen en vulden met elkaar de tasjes.”

Waterpistolen
Vandaag, op de drempel van de zomervakantie,
staan José, Joke en Elise achter een lange, volle
tafel om de vrolijke rugzakjes uit te delen. Milena
(2) is een van de kinderen, haar moeder Maha is
zichtbaar verrast. “Wij zijn al negen jaar niet op
vakantie geweest. Ik ben zo ontzettend dankbaar
voor dit gebaar. Niet alleen omdat Milena nu lekker
kan spelen en kleuren, maar vooral omdat er
mensen zijn die aan ons denken en zich realiseren
dat lang niet iedereen op vakantie kan.”

Instanties geven, terecht, niet zomaar namen aan
ons door. Hoe konden we de tasjes dan uitdelen?”

Loods
De diaconie ging op zoek naar een samenwerkings
partner en kwam terecht bij Stichting GSW Altena.
“Meer dan honderd vrijwilligers staan klaar voor
gezinnen in onze regio met een laag inkomen,
uitkering of schulden”, weet José. “De stichting
helpt mensen uit de brand met bijvoorbeeld boodschappen of kleding, maar ondersteunt gezinnen
vooral om hun leven weer op de rit te krijgen.”
Even buiten Werkendam heeft de stichting een
grote loods. Daar kunnen mensen aankloppen
voor hulp. Daarnaast is de loods vijf keer per week
geopend als uitdeelpunt voor brood, andere vers
producten, kleding en huishoudelijke artikelen.
De stichting reageerde enthousiast op het plan
van de diaconie en nodigde de diakenen uit om
de vakantietasjes uit te delen in de loods.

Tweehonderd
“Vanaf dat moment konden we echt de handen
uit de mouwen steken”, aldus José. “Ik informeerde
bij Stichting GSW Altena om hoeveel kinderen
het ging. Van het antwoord werd ik eerlijk gezegd
even stil: tweehonderd! Ik wist niet eens of ik
wel zo’n grote hoeveelheid bij Kerk in Actie
mocht bestellen.”
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Confronterend
“Bijzonder om al die blije gezichten te zien”,
straalt José als alle tasjes uitgedeeld zijn. “We
hebben dit in slechts zes weken tijd opgezet. Ik
vond het leuk, maar ook confronterend om te
doen: je ziet ineens van dichtbij hoeveel mensen
in de problemen zitten. Wel hebben we hier
ideeën opgedaan voor nieuwe acties: een kerstdiner organiseren of met de kindernevendienst
sparen om wensen van zieke kinderen uit te
laten komen bijvoorbeeld. We gaan ongetwijfeld
vaker met Stichting GSW Altena zo’n mooie actie
organiseren.”
De kinderen en hun ouders hebben toestemming verleend
voor het publiceren van hun namen en foto’s.

Zelf vakantietasjes uitdelen?
Wilt u volgend jaar in de zomer ook
vakantietasjes uitdelen? Op kerkinactie.nl/
vakantietas vindt u een stappenplan met
praktische tips. Hier kunt u de tasjes ook
meteen bestellen. Of kom langs op de LDD!
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H
 enry en Nathan zijn enthousiast over hun nieuwe waterpistool.

Ook de moeder van Henry en Nathan, die staan
te trappelen om hun waterpistolen uit te proberen,
is blij. “Sinds mijn scheiding draag ik in m’n eentje
de zorg voor vier kinderen, waarvan er een een
beperking heeft. Mijn huur is heel hoog, daardoor
heb ik moeite om rond te komen. Het is een
pittige tijd. Gelukkig heb ik onlangs een groter
huis met een lagere huur gevonden. Deze zomer
verhuizen we. Deze actie van de diaconie is echt
heel mooi, kijk hoe blij de tweeling is!”

