
 

 

 

 

 

 

 

VakantieAnders organiseert 
zomerweken in de Ardennen waar 
volwassenen met hun kinderen op 
vakantie komen. Ontmoeten, 
verbinding en ontspanning zijn 
belangrijke elementen bij 
VakantieAnders. Het zijn 
kampeervakanties met vele 
workshops zoals dans, massage, 
zang, yoga, djèmbé, nlp, haptonomie, 
sjamanisme, familieopstellingen en 
nog veel meer. Voor de kinderen is er 
ook een eigen programma dat paralel 
loopt aan het programma van de 
volwassenen. 
We hebben een mooie locatie 
midden in de natuur van de Belgische 
Ardennen, met eenvoudige 
voorzieningen. Het is een vakantie 
voor de zon in je hart. Onze kok 
bereidt dagelijks heerlijke gezonde 
maaltijden.  
De zomerweken zijn van  
      14 juli t/m 28 augustus 2018 

Zin om erbij te zijn, of wil je eerst meer weten?    
Je kunt bellen naar VakantieAnders
06 38424122  
Of stuur  een mail naar info@vakantieanders.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

Meedoen in het Kinderteam ? 

Vind je het leuk om op een creatieve manier met kinderen om te 

gaan? Ben je jong (vanaf 17jr), enthousiast, 

nieuws? Dan is het kinderteam iets voor jou! Jonge mensen die

vakantie combineren met 2 of 3 weken meedraaien

kinderteam!  

Meedoen in het kinderteam is afwisselend. J

in een leerzame omgeving. Op 5 dagen in de week zijn er blokken 

van 2à3 x 2uur, waarin je de aktiviteiten met kinderen 

kinderen zijn verdeeld in 3 leeftijdsgroepen van 0

Wij bieden de vrijheid om samen met ons een eigen programma in 

elkaar te zetten voor het kinderprogramma

evaluatie momenten(we zijn een erkend leerbedrijf.)

 Buiten het kinderprogramma kun je meedoen aan alle andere 

activiteiten op het kampeerterrein, zoals workshops, djembe, dans, 

kampvuur en een drankje in de bar. 
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, initiatiefrijk en in voor iets 

jou! Jonge mensen die hun 

2 of 3 weken meedraaien in een uitdagend 

team is afwisselend. Je doet veel ervaring op 

in een leerzame omgeving. Op 5 dagen in de week zijn er blokken 

uur, waarin je de aktiviteiten met kinderen doet. De 

kinderen zijn verdeeld in 3 leeftijdsgroepen van 0-5, 6-12 en 13-16. 

Wij bieden de vrijheid om samen met ons een eigen programma in 

elkaar te zetten voor het kinderprogramma, begeleiding op maat, 

ie momenten(we zijn een erkend leerbedrijf.) 

kinderprogramma kun je meedoen aan alle andere 

activiteiten op het kampeerterrein, zoals workshops, djembe, dans, 


