Beste vakantiegezinnen

2 juni 2021

Wat is het weer een spannend jaar. Uiteraard voor jullie, maar natuurlijk ook voor onze
vakantiekinderen die het zo hard nodig hebben om er even tussenuit te zijn!
De laatste weken hebben we als bestuur veel gesproken over het wel of niet door laten gaan van de
reizen. Het was en blijft steeds alles afwegen. Gelukkig daalt het aantal besmettingen, stijgt het
aantal mensen die gevaccineerd zijn snel en komen er steeds meer versoepelingen.
We hebben daarom besloten dat de reizen: Frankrijk, Berlijn, België, Nederland en Hannover
ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN DOORGAAN!
Een van de voorwaarden is dat 3 weken voorafgaande aan de reis, het betreffende land de kleurcode
van de Rijksoverheid: GEEL of GROEN moet hebben. De uitslag van go of no-go maken we bekend op
onze website www.europakinderhulp.nl en via nieuwsberichten.
De data van deze beslissingen zijn:
Berlijn Kort
- 26 juni
België
- 28 juni
Nederland
- 5 juli
Frankrijk
- 6 juli
Hannover
- 12 juli
Daarnaast stellen we nog een aantal voorwaarden:
-

-

Er moet vanzelfsprekend ook instemming zijn van de Uitzendende Organisaties.
De kinderen mogen dit jaar niet met het vakantiegezin mee naar het buitenland.
Het vakantiekind is onderdeel van het vakantiegezin. Bij een mogelijke quarantaine blijft het kind
in principe in het vakantiegezin. Indien de situatie daarom vraagt, zullen we een oplossing op
maat regelen.
Als het vakantiegezin in quarantaine zit, wordt er geen kind geplaatst.
Als (de familie van) het kind in quarantaine zit, mag het kind niet naar Nederland.
Voor elke reis komt een protocol rondom testen, mondkapjes en gezondheidsverklaringen.
Als de kleurcode van GEEL weer naar ORANJE gaat, wordt de reis gecanceld.

We beseffen dat in dit tweede corona-jaar, alles anders gaat dan normaal. Het is ook nog niet zeker
of alle kinderen worden aangemeld. Maar we gaan ons uiterste best doen dat een flink aantal
kinderen hier van een zorgeloze vakantie kunnen genieten. En daar hebben we jullie natuurlijk bij
nodig! We proberen jullie allemaal ook nog te bellen. Wil je nu al reageren, schroom niet en bel je
contactpersoon van de reis. Heb jij nog geen contactpersoon, dan kun je contact opnemen met het
secretariaat info@europakinderhulp.nl of 085-303 2730 of je kunt mij even bellen.
Met een vriendelijke groet,
Harco Jellema
Algemeen Voorzitter
06-5150-2242

