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Sommerlejr for danske børn
Vi har i Nordjysk Humanitærhjælp igen i år et tilbud om et sommerlejr ophold, til børn i alderen 7 – 12 år, som
kommer fra hjem der ellers ikke ville have mulighed for at give barnet en sommerferie ude for de vante rammer.
Vi vil gerne give børnene et afbræk fra hverdagen og være medvirkende til at de får en dejlig sommer.
Lejren finder sted fra den 15/7 til den 22/7 2017 og vil i år finde sted på Onsevig gl. kro som ligger på
Byskovvej 110, Onsevig, 4913 Horslunde
Under dette ophold vil vi fra foreningens side arrangere diverse aktiviteter så som heldags ture men det kan
også være en tur på stranden eller skovture i nærliggende naturområder. Ud over de planlagte aktiviteter vil vi
arbejde på det sociale samvær, både børnene i mellem, og barn – voksen-relationer, så alle får følelsen af at de
har haft en dejlig sommer og ser tilbage på dette ophold med glæde.
Denne lejr er finansieret af Nordjysk Humanitærhjælp. Dette betyder at der ikke er en egenbetaling, og dette er
omkostningsfrit for både barnet, forældrene samt kommunen.
Vi ønsker, at denne lejr skal være med til at give børnene en god og positiv relation til naturen og udelivet, samt
skabe nogle nye bekendtskaber, som kan være med til at styrke og udvikle barnet sociale kompetencer.
Vi har plads til ca. 25 børn. Og vi vil fra foreningen sørge for der er tilstrækkeligt med kompetente hjælpere alle
24 timer i døgnet. Hvis dette tilbud lyder som noget i kunne tænke jer at gøre brug af, vil det glæde os at høre
fra jer.
Seneste tilmelding den 17/6 -2017
Tilmeldingsblanket kan hentes på vores hjemmeside www.njhh.dk under rubrikken seneste nyt
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