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Kind regards,
Luba Poleshuk
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Kosten groepen kinderen buiten de vakantieperiode

Hieronder een overzicht voor een groep kinderen met een verblijf van 2 maanden.

Groep 
kinderen

Parallel aan de 
geplande groep

Meerdere groepen 
kinderen naast planning

Totaal € 10.000,- € 13.050,- € 16.050,-

Sponsoring SRK landelijk € 2.500,- € 3.550,- € 4.050,-

Te betalen € 7.500,- € 9.000,- € 12.000,-

          

Kosten kleine groepjes kinderen binnen de vakantieperiode

In de vakantieperiode kunnen werkgroepen een groep van 10 tot 15 kinderen en 

1 begeleider of kinderen vanuit families met een 

Genome ziek kind uitnodigen. De kosten hiervan 

zijn € 225,- p.p. Ook de tijdsduur is eenvoudig te 

plannen tussen de 1 en 4 weken. Vol=vol! 

2019 

nog vrij    jan - febr    Vakantiebussen  Bus 1 - 8

Barneveld 13 maart - 12 april  nog vrij  sept - okt 

Meppel   20 maart - 2 mei  nog vrij  okt - dec

Papendrecht 13 mei - 5 juli  Kerstkinderen   Kerstvakantie
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Kosten uitnodigen kinderen en volwassenen in de vakantieperiode

Kind t/m 17 jaar € 200,-

Volwassene 18 jaar + € 265,-

Bij het uitnodigen van volwassenen (18 jaar en 

ouder) moet je andere informatie aanleveren 

voor het krijgen van een visum voor je 

genodigde. 

Dit is niet omdat SRK dit vraagt, maar 

de ambassade die de Europese 

visums in de Wit Russische 

paspoorten gaat plakken eist van de 

uitgenodigde volwassene, jij dus, dat 

deze extra bescheiden moeten worden 

aangeleverd voordat de visumaanvraag in 

behandeling wordt genomen. 

 

Dat SRK de uitnodiging verzorgt voor volwassenen is niet een kerntaak, maar 

zolang de SRK doelstelling wordt uitgevoerd kan SRK ook volwassenen excl. 

kinderen en hun ouders, zussen, broers en andere personen uitnodigen ten 

behoeve van de realisatie van een betere wereld die voortvloeit uit de Bijbelse 

doelstelling:

Alle gasten uit Belarus die door SRK worden uitgenodigd mogen niet meegenomen 

worden naar het buitenland! 





25 jaar 





25 jaar 





4                             jubileumuitgave 2018                                          Stichting Rusland Kinderhulp 

Logo 
25 jaar srk

Werkgroep Bergentheim
dolestr umquidunt lab il est, totae pliquae sseniet aut facepta tusant est fuga. 

On reseque pedi si dolore et audio. Aquod eaquatumquos re ex earibus volup-

tas nos ra voluptam et es etur re, odi am, volorernat.

Us et ut preptaerum fugitaturit velenis et maximag nihicil ium labo. Pudi-

genim a ni nimus doluptassed eicatur? Perumque delesti senducia nis eaquam 

audi omnihicia doluptam, ut es et platemq uidebisi te arum qui bere niscium 

dolut unt.

Archictist eument volore nem. Et qui cus as ex eos verunt.

Cab iumque ex exero cuptatur am, o�  ci o�  cipsunt reictenda derspita dollore
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Geeft je de zekerheid

dat jouw geld goed 

gebruikt wordt.
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