Stapje in de wereld organiseert vakanties, activiteiten en vorming
en maakt wellicht jouw droom waar!
✓
Je kan online inschrijven op
www.stapjeindewereld.be of je
stuurt ons een briefje

✓
✓
✓
✓

gezinsvakanties :
in de tweede week van de paasvakantie met moeders en kinderen in de Bosberg in Houthalen
in de zomer in de Bielebale te Brasschaat met gezinnen met kleine kinderen ook –4jr
kinderkamp : eerste week van juli voor kinderen 6-11jr in de Ponyhoeve Turnhout
fietsvakantie : voor jongeren 12-15jr planning volgt zie website
jongerenkamp: voor jeugd 16-19jr zelf je vakantie plannen info zie website
55+vakantie: in het Reigersnest te Koksijde in de eerste midweek van september

Je kan via ons ook als gezin alleen op vakantie of uitstap gaan met de korting van “Iedereen verdient vakantie”. Stapje in de wereld helpt je je
droom waar te maken! Je droomt ervan om sport of muziek of een cursus te volgen? Vertel het ons, wij helpen je mmv de Nationale Loterij.
Soms is er een zelfs extraatje via de gift van een service-club of sponsor. In mei weten we of we je bubbelvakantie kunnen mogelijk maken.

Wil jij ons helpen? Hartelijk dank!
Stort je bijdrage op Stapje in de Wereld vzw, Albrecht Rodenbachstraat 45, 3010 Kessel-Lo op BE73 0689 0443 1360.
Dit kan mét een fiscaal attest vanaf 40 € op Welzijnsschakels BE70 8939 4402 9125.
Je vermeldt “Geef Stapje in de wereld onze data 15013”

Wie dapper rondkomt
met een té klein
budget kan mee!
We leren ontzettend veel
van mekaar en genieten want we
doen alle samen!
VAKANTIE IS ERKEND ALS
UNIVERSEEL MENSENRECHT
In de ‘Stapjes’ Herent en Aarschot
organiseren we tijdens de korte
schoolvakanties activiteiten en
uitstappen voor
kinderen en jongeren
Stapke in de wereld Herent
Stapke in de wereld Aarschot
Een “spelnamiddag” met aansluitend een hapje en een drankje kost
max. 1€. 0489 018719

Gezellige vakanties en
leuke uitstappen
voor een betaalbare prijs

Geld mag je nooit hinderen om mee te
gaan: bel ons! Voor kwetsbare personen All-in:
- 100 € voor 65+
- 60 € per volwassene
- max. 30 € per kind
We proberen je te helpen bij het
inpakken en bij het vervoer.
Via je sociale organisatie schrijf je in
voor de vakantie.
Na storting van 10 € voorschot én je
inschrijving ontvang je van ons je
inschrijfbevestiging, zo ben je zeker!
Info bij Anna Missinne op 0484 064669
info@stapjeindewereld.be
www.stapjeindewereld.be — facebook
Met dank aan Leuven en Herent en
de vele
sponsors die
dit mee mogelijk
maken!

Albrecht Rodenbachstraat 45,
3010 Kessel-Lo—0484 064669
Ondernemingsnummer 656.794.027

