
Een paar dagen Efteling met kinderen die anders  
nooit met vakantie gaan. Een boottochtje en daarna  

een drankje op een terras met een oudere dame die nauwelijks 
de deur uitkomt omdat ze in een rolstoel zit. Een stijlvol 

kerstdiner met eenzame ouderen. 

Doe je mee? Ga jij samen met hen vakantie vieren?

Johanniter
NEDERLAND



Johanniter Nederland organiseert 
groepsvakanties voor kwetsbare mensen 
die zonder hulp of begeleiding niet 
met vakantie kunnen. Omdat ze een 
handicap hebben, oud, ziek of eenzaam 
zijn of omdat ze het niet kunnen betalen. 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die 
ervoor willen zorgen dat onze gasten van 
een heerlijke vakantie kunnen genieten.  
Dat betekent vooral: er zijn voor mensen die 
jouw hulp en aandacht nodig hebben.

Wat doen wij voor jou?
We kunnen niet zonder vrijwilligers, daarom 
zorgen we goed voor je. De kosten voor 
hotel en maaltijden, reizen, uitstapjes, hapjes 
en drankjes nemen wij voor onze rekening. 
Je krijgt alle informatie die je nodig hebt op 
tijd, tot en met tips en instructies hoe je met 
bepaalde situaties om kunt gaan. Tijdens 
de vakantie word je begeleid door een of 
meer ervaren vrijwilligers. Je werkt steeds 
met hen samen, je staat er nooit alleen voor. 
Voor alle informatie en onderling contact 
krijg je toegang tot de Johanniter Vakantie 
app. Daarnaast profiteer je mee van allerlei 
extraatjes zoals de jaarlijkse vrijwilligersdag, 
een magazine met inspirerende verhalen 
en handige informatie en de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een internationaal 
uitwisselingsprogramma voor vrijwilligers.

 Zorgvakanties voor ouderen
Je verblijft met een groep van ongeveer 
twintig gasten en twintig vrijwilligers een 
week lang in een hotel in Nederland. De 
meeste gasten hebben hulp nodig bij het 
opstaan, wassen, aankleden, soms bij het 

eten. Overdag zijn er diverse uitstapjes.  
’s Avonds eet je samen en daarna is er een 
leuk avondprogramma met muziek, spel of 
optredens. 

Bij deze vakantie worden veel vrijwilligers 
ingezet bij de dagelijkse hulp en zorg die de 
gasten nodig hebben. Ervaring met werken 
in de zorg is fijn, maar niet noodzakelijk. 
Daarnaast ben je begeleider bij de uitstapjes 
en alle andere activiteiten. Het belangrijkste 

doel is om de gasten een heerlijke tijd te 
bezorgen door ze in de watten te leggen en 
ze veel aandacht te geven. Luisteren, de tijd 
voor iemand nemen, een praatje maken: als 
vrijwilliger maak je het verschil!

 Eftelingvakanties voor kinderen
Tijdens een lang weekend in de 
zomervakantie verblijf je met een groep 
van zestien kinderen (7 – 9 jaar) en acht 
vrijwilligers in het vakantiepark van 

de Efteling. Deze vakantie wordt gratis 
aangeboden aan basisschoolkinderen 
uit kansarme gezinnen. Er is natuurlijk 
onbeperkt toegang tot de Efteling en 
daarnaast bedenk je met elkaar wat jullie die 
dag nog meer gaan doen. 

We zoeken spontane, flexibele vrijwilligers 
met volop energie, leuke ideeën en de juiste 
voelsprieten. Even één op één een spelletje 
doen als een kind zich verloren lijkt te 
voelen. Of een enorme stapel pannenkoeken 
bakken omdat niemand zin heeft om in de 
regen door de Efteling te lopen. Tijdens 
deze vakantie zorgen de vrijwilligers voor 
de maaltijden. We willen vooral dat de 
kinderen iets bijzonders meemaken, veel 
individuele aandacht krijgen, verwend 
worden en terugkomen op school met een 
fijn vakantieverhaal.

 Kerstvakantie en Oudejaarsvakantie
Op een sfeervolle locatie in Nederland vier je 
samen met ongeveer twintig alleenstaande 
ouderen en tien vrijwilligers Kerst of Oud 
en Nieuw. Deze vakantie wordt gratis 
aangeboden aan mensen die weinig te 
besteden hebben. Hierdoor kunnen zij de 
feestdagen in gezelschap doorbrengen. 
De vier dagen staan dan ook in het teken 
van aandacht voor elkaar, verwennen en 
genieten. 
 
Deze gasten hebben geen hulp nodig bij hun 
dagelijkse verzorging. Als vrijwilliger geef je 
vooral aandacht, zorg je voor gezelligheid en 
begeleid je bij de uitstapjes. Een bijzondere 
taak is weggelegd voor de kookvrijwilligers: 
het verzorgen van alle maaltijden, inclusief 
de feestdiners. Het belangrijkste doel is 
ervoor te zorgen dat onze gasten zich tijdens 
de feestdagen niet alleen voelen en een fijne 
tijd hebben. 

Drie soorten  
Johanniter vakanties



2 – 8 apr  Zorgvakantie in Lunteren
28 mei – 3 jun Zorgvakantie in De Rijp
4 – 10 jun Zorgvakantie in Lemele
29 jul – 1 aug  Eftelingvakantie 
5 – 8 aug Eftelingvakantie
1 – 7 okt   Zorgvakantie in   

Lunteren 
23 – 27 dec  Kerstvakantie in Laag 

Zuthem
29 dec – 2 jan   Oud & Nieuwvakantie in 

Laag Zuthem

 
 
Meld je dan aan als vrijwilliger door een 
bericht te sturen naar: info@johanniter.nl 
of bel naar 070 – 364 99 20. Collega Albert 
Star Busmann vertelt je graag meer en 
bespreekt welke rollen en taken het beste 
bij jou passen. Ervaring als verpleegkundige 
of verzorgende is mooi meegenomen, goed 
kunnen koken en organiseren eveneens. 
Maar voorop staat dat je graag anderen wil 
helpen, gewoon omdat je hart op de goede 
plaats zit. 

Ben je eenmaal vrijwilliger, dan word je 
regelmatig op de hoogte gehouden. En je 
kiest natuurlijk zelf voor welke vakantie(s) je 

je aanmeldt.  

Krijg je er al zin in?Data

Johanniter  
vakanties in 2022

Johanniter
NEDERLAND

Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag • 070-364 99 20 • info@johanniter.nl
www.johanniter.nl


