
 
Opening van het vakantiehuisje van 

Fam4Kids 

 

Op zaterdag 30 mei vond de officiële opening plaats van het vakantiehuis van Fam4Kids 

op Camping de Quack in Hellevoetsluis, in aanwezigheid van mw. A. de Jong, lid van 

het dagelijks bestuur van het bisdom. In mei 2014 spraken Paul en Angela Oorthuizen 

over dit bijzondere project in het Geloofsgesprek dat werd uitgezonden op tv bij 

Omroep RKK. 

 

Het vakantiehuisje kan nu na veel voorbereidend werk worden opengesteld voor families die 

de bijzondere zorg hebben voor een familielid met een fysieke en/of verstandelijke beperking. 

Het huisje heeft specifieke voorzieningen, waardoor families samen op vakantie kunnen.  

 



Mgr. Van den Hende feliciteerde de Stichting Fam4Kids van harte met de afronding van dit 

bijzondere project. “Vakantie is een moment, waarop je als familie bij elkaar kunt zijn los van 

de dagelijkse drukte. Zeker in situaties, waarin zorg gezinnen extra kan belasten, is dat een 

mooi gegeven. Door het huis te bouwen op een gewone camping maakt u het mogelijk dat de 

kinderen samen kunnen  spelen en dat ieder de voorzieningen heeft die nodig zijn.”  

 

“Het huwelijk en het gezin zijn een roeping. Juist in het gezin kunnen mensen al heel vroeg 

leren wat belangrijk is voor een leven in geloof en een leven in liefde. Het leven in een gezin 

geeft in het algemeen de kans om van jongs af aan te leren hoe liefde opbouwt, hoe 

solidariteit concreet wordt en hoe iets voor een ander doen hoort bij je leven als mens. We 

zijn als Kerk een netwerk van liefde, waarin we elkaar onderling tot steun mogen zijn, en dat 

heeft zeker een praktische component,” aldus de bisschop. 

 

De bisschop wenste de organisatie van harte alle goeds bij de voortgaande inzet voor dit 

bijzondere project. “Ik hoop dat velen een gezegende tijd zullen hebben in het huisje van 

Fam4Kids en er kunnen delen in de vreugde die een vakantie biedt, juist ook in situaties waar 

mensen ook zorgen hebben.” 

 

Voor meer informatie zie www.fam4kids.nl en het Geloofsgesprek met Angela en Paul 

Oorthuizen (Omroep RKK) in serie over Daden van Liefde. 

 

 


