
“ Iedereen verdient een vakantie, ook 
als je alleen bent of hulp nodig hebt. 
Daarom steunen wij, diaconieën en 
vrijwilligers, Het vakantiebureau.”

105991_Hetvakantiebureau_Flyer_A5.indd   1105991_Hetvakantiebureau_Flyer_A5.indd   1 28-02-2023   15:5428-02-2023   15:54



Wat doet Het vakantiebureau?
Het vakantiebureau organiseert het hele jaar door vakanties voor mensen 
die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit vanuit een pro-
testants-christelijke achtergrond. Het vakantiebureau is onderdeel van de 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) en verbonden met 
de Protestantse Kerk Nederland. 

Voor wie?
Ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een meervoudig 

beperking en gezinnen met weinig geld. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of 

achtergrond.

  “De diaken in mijn kerk zei dat ik meekon met een vakantie van  
Het vakantiebureau. Dat heeft me zo goed gedaan! Voor het eerst  
sinds jaren kon ik écht ontspannen.”

Wat voor soort vakanties?
Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden. Van een bootreis op 

vakantieschip Prins Willem-Alexander tot een gezinsvakantie op een vakantiepark 

of een week voor mantelzorgers met een partner met dementie. Meestal zijn de 

vakantieweken in één van de drie aangepaste hotels in Nederland. Er is altijd zorg 

aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig. Een overzicht van alle vakanties 

leest u op www.hetvakantiebureau.nl.

Contact
Tel. (0343) 74 58 90

info@hetvakantiebureau.nl

www.hetvakantiebureau.nl

Steun Het vakantiebureau!

1.  Financieel  
Het vakantiebureau is volledig 
afhankelijk van giften. Daarom is 
de steun van diaconieën van grote 
waarde. U kunt ons steunen door 
ons (jaarlijks) op het collecterooster 
te zetten.

2.  Aanmelden gasten  
Wie binnen of buiten uw gemeente 
kan een vakantie goed gebruiken? 
Geef ze op. Dit kan eenvoudig via 
de website. 

3.  Vrijwilligers 
Het vakantiebureau zoekt ook 
vrijwilligers voor de vakantieweken. 
Ieder jaar gaan er zo’n 1400 vrij-
willigers mee en zij zijn hard nodig. 
Zijn er in uw gemeente mensen 
die zich tijdens een vakantieweek 
willen inzetten als vrijwilliger van 
Het vakantiebureau?

4.  Aandacht 
Geef aandacht aan Het vakantie- 
bureau in uw kerkblad, op uw web-
site of social media. Meer informatie 
leest u op de website.
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