
Addendum onderzoek “Kinderen in Enkhuizen in armoede” 

 

Uit de interviews in het onderzoek “Kinderen in Enkhuizen in armoede” kwam naar voren dat 

op vakantie gaan een luxe is en dat hier vaak geen geld voor is. Eén van de aanbevelingen in 

het onderzoek is: 

 

Laat vakantiekampen voor kinderen organiseren door lokale organisaties.  

 

 

Ieder kind verdient aandacht 

Er zijn kinderen en jongeren voor wie het niet mee zit. Bijvoorbeeld de doelgroep die in het 

onderzoek centraal staat: de kinderen die opgroeien in armoede. Wij willen  voorkomen dat 

kinderen de dupe worden van de financiële problemen van hun ouders. Kinderen moeten de 

kans hebben om zich te ontplooien, om zich te ontwikkelen en om hun mogelijkheden te 

ontdekken. Een kind moet niet alleen kunnen beschikken over basisbehoeftes zoals voedsel 

en kleding. Een kind verdient het ook mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld door,  waar het hier 

om gaat, in de vakantie er op uit te mogen trekken en met andere kinderen ervaringen op te 

doen. 

 

Lokale initiatieven 

Het laten organiseren van vakantiekampen door lokale organisaties boven landelijke 

organisaties heeft onze voorkeur. Er zijn al verenigingen die in de zomerperiode activiteiten 

met jeugdleden organiseren. We zouden bij deze bestaande initiatieven kunnen aansluiten. 

Als dit onvoldoende mogelijkheden biedt zouden wij mogelijk nieuwe initiatieven kunnen 

ontplooien samen met lokale organisaties die voortborduren op bestaande activiteiten.  

 

Wij zien in de samenwerking met lokale organisaties een meerwaarde: 

 Het is mogelijk om snel bekendheid te krijgen  

 Er zijn korte lijnen binnen de gemeente 

 Kinderen die eerst zijn meegegaan, kunnen later als vrijwilliger mee  

 

Alle kinderen doen mee 

In de context van het onderzoek hebben we het gehad over kinderen van ouders met 

financiële problemen. Maar we zien een vakantiekamp voor kinderen niet alleen beperkt tot 

deze groep. Ieder kind kan mee. Het is niet onze bedoeling om een vakantiekamp te laten 

organiseren waar één specifieke doelgroep aan deelneemt. Dat zou inderdaad 

stigmatiserend werken.  

Geprobeerd zal worden de kosten van het vakantiekamp zo laag mogelijk te houden. De 

ouders van kinderen met voldoende inkomen zullen de reguliere prijs betalen voor het 

kamp. Van de ouders met een laag inkomen wordt geen of een lage bijdrage gevraagd. Zo 

gaat de doelgroep waar hier over wordt gesproken “onzichtbaar” mee. 

 

 


