
Mediakit Europa Kinderhulp 
 
Motto: maak het verschil in het leven van een kwetsbaar kind. 
 
 
 
Geschiedenis 
Zomer 1960. Vijftig kinderen uit Letland zijn op vakantie in Amsterdam, op initiatief van Jan 
Ploeger. Een eenmalige actie van een speeltuinvereniging, of toch niet? Het is zo geslaagd, 
dat het verhaal een staartje krijgt. Op 23 maart 1961 wordt Europa Kinderhulp officieel 
opgericht. Er wordt contact gelegd met Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland en twee jaar later 
komen er bijna honderd kinderen naar Nederland. Dat aantal stijgt steeds verder. In de jaren 
‘70 komen er zelfs ieder jaar vijftien treinstellen met maar liefst duizend kinderen uit Berlijn 
en Hannover naar Nederland. Ook uit Engeland, Oekraïne, Minsk, Roemenië, Bosnië, 
Albanië en Kosovo reizen kinderen naar Nederland. En dat allemaal voor een paar weken 
onbezorgd kind zijn. 
 
 
Nu. Europa Kinderhulp bestaat al meer dan 60 jaar. Nog steeds komen er jaarlijks kinderen 
uit diverse Europese landen naar vakantiegezinnen in Nederland. Bijna honderdzeventig 
medewerkers zetten zich vrijwillig in om een onderkomen te regelen voor kwetsbare en vaak 
(kans)arme kinderen uit België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Oekraïne en Nederland. 
Sinds die eerste zomer in 1960 zijn er al duizenden kinderen opgevangen. Soms voor één 
keer, maar vaak jarenlang achtereen. En daarom is het zo belangrijk dat het klikt, dat er een 
goede match is. De kinderen ontwikkelen door deze vakanties een positieve kijk op het 
leven én hun toekomst. Aan de medewerkers van Europa Kinderhulp de taak om betrokken 
vakantiegezinnen te vinden, die de kinderen met open armen ontvangen en opnemen in hun 
leven. En dat doen we al ruim zestig jaar lang met alle liefde!  
 

Missie   
Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kwetsbare, kansarme 
kinderen die in moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en 
levensbeschouwing. We vinden dat kinderen het recht hebben om onbezorgd kind te 
kunnen zijn.  
Daartoe biedt de stichting een verblijf aan bij Nederlandse vakantiegezinnen, die gedurende 
de vakantieperiode aandacht, rust en affectie geven aan de kinderen. Zodat zij hun ‘batterij 
weer op kunnen laden’ en een stabiele, warme gezinssituatie kunnen ervaren.  
 

 
Visie  
Kinderen die opgroeien in een 
gezin met problemen, lopen vaak 
tegen vergelijkbare problemen aan 
als ze volwassen zijn. Onze hoop 
en ervaring is die vicieuze cirkel te 
doorbreken, doordat de kinderen in 
hun latere leven terug kunnen 
grijpen op de ervaringen die zij 
opdoen bij de 
vakantiegezinnen. Ons streven 
is dat die ervaringen hen helpen bij 
het opbouwen van een gelukkig en 
stabiel bestaan als volwassene.  
 



 
Achtergrond van de kinderen 
Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze kwetsbaar zijn. Nogal wat jongens en meisjes 
kunnen zelden of nooit echt op vakantie, omdat ze uit gezinnen komen die te kampen 
hebben met grote sociale en/of financiële problemen. Of ze wonen in buurten die letterlijk 
geen enkele speelruimte bieden. Er zijn kinderen uit grote gezinnen met een krappe 
behuizing. En kinderen waarvan de ouders er door ziekte van henzelf of andere gezinsleden 
onderdoor dreigen te gaan. Of ouders die juist bezig zijn om zich met hun gezin uit de 
problemen te werken en daarbij de helpende hand van een kindervakantie juist zo goed 
kunnen gebruiken. 
 

 

Europa Kinderhulp in getallen: 

Oprichtingsdatum:  
23 maart 1961 (in 2021 vierde Europa Kinderhulp het 
60-jarig bestaan) 
 
Landen van herkomst vakantiekinderen:  
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, 
Oekraïne 
 

Vrijwilligers:  
± 170 

 

Contactgegevens 

Bestuurslid PR:  
Otte Verbeek  
otte.verbeek@europakinderhulp.nl 
06 34 56 04 71 
 

www.europakinderhulp.nl 
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