Ref. Vakantiekinderen2019 info naar gastouders

Hollandscheveld, 16-12-2019

INFO BRIEF AAN GASTOUDERS MET EEN VAKANTIEKIND of OUDER
Beste gastfamilie,
Namens de kinderen en families in Wit-Rusland bedanken wij u nu reeds voor de genomen moeite en financiële inzet
om deze activiteit doorgang te laten vinden. Wij (de vrijwilligers van SRK) doen het werk Pro Deo en vinden het
fantastisch om op deze manier een klein radertje te kunnen zijn in dit fijne werk. Wij hebben echter ook een gezin en
een baan, wij vragen u vriendelijk de instructies te volgen dan kunnen we het administratieve proces goed blijven
beheersen. Wij hopen dat het een aangenaam verblijf mag worden voor u en uw gast(en).
In iedere regio is een contactpersoon aangesteld, deze verzorgt de bezoeken thuis, voert gesprekken, controles en de
coördinatie van soms meerdere gezinnen in uw regio, voor vragen kunt u bij uw CVK terecht.
Lunchpakketten: Als de kinderen terug gaan dient u een lunchpakket voor 3 maaltijden incl. pakjes drinken mee te
geven. Kauwgom, snoep e.d. is niet toegestaan. Fruit is aan te bevelen.
Bagage: Wij hanteren duidelijke regels. (wij vinden het jammer dit zo te moeten schrijven)
Vanwege de beperkte ruimte in de bus, mag er max. 1 big bag (max. 20 kg) mee retour, de eigen tas gaat in de big bag
(te koop bij aankomst van de bus bij SRK) de rest wordt geweigerd, de tassen worden gewogen. Tijdens het instappen
kan uw genodigde alleen een plastic tasje en geen weekend tas, met daarin het eten en een spelletje en/of boek,
meenemen in de bus. Indien u een grote tas (big bag) wenst, kunt u deze kopen als u de kinderen ophaalt. Kosten
voortaan p/st. € 3,50.
Tassen dienen voorzien te zijn van: label met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en oblast/provincie, in het
Russisch en het Nederlands!, liefst in de tas en buiten aan/op de tas.
AANKOMST 21 december in Hollandscheveld De ervaring leert dat de aankomst in Nederland, ergens tussen 09.00 en
14.00 uur zal zijn, in Hollandscheveld op de parkeerplaats bij de Sporthal ‘De Marke’ (tel: 0528-342657). Files,
grenspassages, controles, maar ook ander oponthoud kan voor grote vertraging zorgen! Voor de exacte aankomsttijd
wordt u altijd op de dag zelf gebeld door uw eigen CVK en kunt u kijken op Facebook. Gaat u op tijd weg, geef dit dan
door aan uw CVK of geef een mobiel nummer door! (per email)
UW GAST VERTREKT MET DEZELFDE BUS ALS BIJ AANKOMST, BUS NUMMER VAN UW GAST IS …BUS NR …….
VERTREK 4 januari vanuit Hollandscheveld naar Wit Rusland! Dit is altijd vanaf de parkeerplaats bij Sporthal ‘De Marke’
om 9.00 uur, u wordt verwacht om 08.45 om administratieve redenen. De tassen worden gewogen en in de
hiervoor bestemde container gelegd. De aankomst in Belarus is geregeld door onze organisatie in Minsk, dus
dan niet vanuit Nederland contact zoeken met de Wit-Russische familie, dit geeft teveel verwarring! Ouders
komen te laat of helemaal niet. Paspoort niet vergeten .
Verzekering: uw gast(en) vallen gewoon onder uw eigen WA-verzekering en SRK heeft een beperkte reisverzekering
voor Nederland, deze is voor alle gasten afgesloten zoals gebruikelijk. Bij tandarts of huisarts consult geldt dat u een
eigen risico heeft van € 100 per gebeurtenis met een max. vergoeding van € 500 en alleen als de problemen hier zijn
opgetreden. Geen gaatjes vullen als deze er al in Belarus waren, dit omdat de verzekering dat niet uitkeert. Bij
ongevallen en noodzakelijk huisartsbezoek dient u dit direct ’s morgens vanaf 9.00 uur te melden bij het secretariaat en
aan uw contactpersoon. Indien u aangaande bovenstaande facturen ontvangt kunt u daarvan een declaratie indienen
met omschrijving van het probleem en/of oorzaak en naam van het kind en het busnummer waarin het kind
meegekomen is, waarna de verzekering deze zal beoordelen. Zodra de verzekeringsmaatschappij uitbetaalt, zal SRK per
ommegaande het bedrag overmaken. Misbruik wordt direct afgewezen, alsmede declaraties zonder verantwoording.
Met vriendelijke groeten
Stichting Rusland Kinderhulp

