
Kika
Kinderkamp

Pirlewiet vzw gelooft in inclusie. Elk kind, met of zonder beperking, verdient volgens ons de kans
om van vakantie te genieten. Daarom zijn kinderen met een extra zorgvraag zeker welkom op
onze vakanties. 

Omdat het belangrijk is dat onze vrijwilligers op elk moment aan de zorgvraag van de kinderen
kunnen voldoen, nemen we de tijd om elke inclusievraag grondig te bekijken. We vragen dan
ook om tijdens het aanmeldproces voldoende informatie mee te geven. 

Daarna bekijken we tijdens een digitaal/telefonisch infomoment samen de mogelijkheden. Deze
mogelijkheden hangen af van de specifieke noden, of we te allen tijde veiligheid kunnen
garanderen, wat de draagkracht is van de moniploeg en zoveel andere zaken. Alles is
bespreekbaar, we doen er alles aan om “vakantie, ook voor ons!” waar te maken voor iedereen. 

info@pirlewiet.be
09 269 07 88

WAT? 

EXTRA ZORG NODIG?

Waar ga je op KIKA?
Wanneer kan je op KIKA?

Nog vragen?

Hoeveel kinderen en monitorengaan er mee op vakantie?

Hoeveel zal

dat kosten?

Hoe raak je er?

Hoe kan je
inschrijven?

Op onze kindervakantie staan kinderen, plezier beleven en ontdekken centraal. 
We willen kinderen uit hun dagdagelijkse zorgen halen, op en top kind laten zijn en
zorgeloos laten genieten van een weekje vakantie.
Daarom organiseren onze vrijwilligers samen een fantastische vakantie, gevuld met
onvergetelijke ervaringen. We voorzien een goedgevuld programma: een mix van
groepsspelletjes, keuze-activiteiten, rustige en actieve spelletjes, creatieve
mogelijkheden en toffe avondactiviteiten . Het aanbod wordt natuurlijk mee bepaald door de leeftijd en interesses van onze
vakantiegangers; zo voorzien we voor de oudere kinderen uitdagende activiteiten,
terwijl de jongsten ravotten in de speeltuin. Ook een geweldige daguitstap maakt
deel uit van de vakantie.  
Ga samen met andere kinderen, een team van enthousiaste monitoren en een
gemotiveerde keukenploeg op vakantie en beleef er de tijd van je leven.
. 

12/07/2023

tem

19/07/2023

We verblijven in jeugdverblijf
'Zonnedauw' in Herentals.  

 
 
 
 Een groot groepsverblijf, met een

bedje voor iedereen, midden in
het grote speelbos!  

-Voor het eerste
 kind vra

gen we € 28.

-Voor het tw
eede kind vra

gen we € 21.

-Een derde kind betaalt €
 14 euro.

-Kinderen die ingesch
reven worden via

een inste
lling, betalen € 140. 

 

In deze prijs
 zit

 alles (v
ervo

er te
r plaatse

,

verblijf, 
verze

keringen, tic
kets v

oor

daguitst
ap,..) i

nbegrepen. 

 

Inschrijven voor een Pirlewietvakantie gebeurt via een
doorverwijzer. Aanmelden kan via de website van

Pirlewiet Digitaal. Contacteer ons gerust.
 

Indien mogelijk breng je het kind naar de

kampplaats. Z
o niet werkt Pirlewiet een

treinregeling uit.

 

Voorgestelde opstapplaatsen zijn

afhankelijk van andere inschrijvin
gen.

Samen met monitoren reizen ze het

avontuur tegemoet!

 

Op onze inclusieve kindervakantie is er in totaal plaats voor zo’n48 kinderen. Een 8-tal plaatsen hiervan zijn voorbehouden voorkinderen met een beperking. 
 

KIKA ligt in de goede handen van 2 kampleidersen wordt verzorgd door een team van 12 monitoren,4 zorgmoni’s en 4 koks.
 



PaasKika
Paaskinderkamp

Pirlewiet vzw gelooft in inclusie. Elk kind, met of zonder beperking, verdient volgens ons de kans
om van vakantie te genieten. Daarom zijn kinderen met een extra zorgvraag zeker welkom op
onze vakanties. 

Omdat het belangrijk is dat onze vrijwilligers op elk moment aan de zorgvraag van de kinderen
kunnen voldoen, nemen we de tijd om elke inclusievraag grondig te bekijken. We vragen dan
ook om tijdens het aanmeldproces voldoende informatie mee te geven. 

Daarna bekijken we tijdens een digitaal/telefonisch infomoment samen de mogelijkheden. Deze
mogelijkheden hangen af van de specifieke noden, of we te allen tijde veiligheid kunnen
garanderen, wat de draagkracht is van de moniploeg en zoveel andere zaken. Alles is
bespreekbaar, we doen er alles aan om “vakantie, ook voor ons!” waar te maken voor iedereen. 

info@pirlewiet.be
09 269 07 88

WAT? 

EXTRA ZORG NODIG?

Waar ga je op PaasKIKA?

Wanneer kan je op

PaasKIKA?

Nog vragen?

Hoeveel kinderen en monitorengaan er mee op vakantie?

Hoeveel zal

dat kosten?

Hoe raak je er?

Hoe kan je
inschrijven?

Op onze kindervakantie staan kinderen, plezier beleven en ontdekken centraal. 
We willen kinderen uit hun dagdagelijkse zorgen halen, op en top kind laten zijn en
zorgeloos laten genieten van een weekje vakantie.
Daarom organiseren onze vrijwilligers samen een fantastische vakantie, gevuld met
onvergetelijke ervaringen. We voorzien een goedgevuld programma: een mix van
groepsspelletjes, keuze-activiteiten, rustige en actieve spelletjes, creatieve
mogelijkheden en toffe avondactiviteiten . Het aanbod wordt natuurlijk mee bepaald door de leeftijd en interesses van onze
vakantiegangers; zo voorzien we voor de oudere kinderen uitdagende activiteiten,
terwijl de jongsten ravotten in de speeltuin. Ook een geweldige daguitstap maakt
deel uit van de vakantie. 
Ga samen met andere kinderen, een team van enthousiaste monitoren en een
gemotiveerde keukenploeg op vakantie en beleef er de tijd van je leven.. 

03/04/2023

tem

08/04/2023

We verblijven in jeugdverblijf
 'De Havik' in De Pinte 

 
 
 
 Een groot groepsverblijf voorzien

van een groot speelterrein envlakbij het Parkbos!  

-Voor het eerste
 kind vra

gen we €20.

-Voor het tw
eede kind vra

gen we €15.

-Een derde kind betaalt €
10.

-Kinderen die ingesch
reven worden via

een inste
lling, betalen €100. 

 

In deze prijs
 zit

 alles (v
ervo

er te
r plaatse

,

verblijf, 
verze

keringen, tic
kets v

oor

daguitst
ap,..) i

nbegrepen. 

 

Inschrijven voor een Pirlewietvakantie gebeurt via een
doorverwijzer. Aanmelden kan via de website van

Pirlewiet Digitaal. Contacteer ons gerust.
 

Indien mogelijk breng je het kind naar de

kampplaats. Z
o niet werkt Pirlewiet een

treinregeling uit.

 

Voorgestelde opstapplaatsen zijn

afhankelijk van andere inschrijvin
gen.

Samen met monitoren reizen ze het

avontuur tegemoet!

 
 

Op deze kindervakantie is er in totaal plaats voor zo’n 30 kinderen.Deze vakantie is kleinschaliger dan een zomerkindervakantie. Wegeven daarom voorrang aan kinderen die nog nooit eerder meegeweest zijn..
 

PaasKIKA ligt in de goede handen van 2 kampleiders en wordtverzorgd door een team van 8 monitoren en 4 koks.
 
 


