
DE REIS VAN JE LEVEN! DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
JONGERENREIS 2018

Wil jij graag op een echte safari in plaats van naar 
de dierentuin? Heb jij altijd al gedroomd over een onvergetelijke 
reis naar Afrika? Wil jij je vakantie dit keer eens op een heel bijzondere manier 
invullen en kennis maken met een heel andere cultuur? Grijp dan nu je kans en 
meld je aan voor deze speciale reis naar Namibië! 

Tijdens deze reis maken we kennis 
met het René Kids Centre. We gaan 
helpen met projecten zoals de Kidsclub, 
organiseren gave sportevenementen, 
bezoeken kinderen in het ziekenhuis en 
ontmoeten de mensen uit de blikkiesbuurt 
Block E. We zullen God beter gaan leren 

kennen en gaan Zijn liefde uitdelen! 
Daarnaast is er ook genoeg ruimte voor 
ontspanning. We gaan op safari en ook 
heerlijk relaxen tijdens een uitstap naar 
de Oanob dam. En er is nog veel meer, 
ontdek het zelf en meld je aan!



KOSTEN:
€ 1750,- all-inclusive
(vliegtickets, uitstapjes, eten en drinken, 
slaapplek, enz.)

Geef je op voor 1 februari 2018 via: info@renekidscentre.nl of kijk op: www.renekidscentre.nl/jongerenreis

Wat:
RKC JONGERENREIS

waar:
REHOBOTH, NAMIBIË

wanneer:
24 juli tot en met 7 augustus 2018

GEEF kansarme kinderen in rehoboth namibië een hoopvolle toekomst

Tijdens de reis zullen we aan de slag 
gaan bij het RKC en zijn we aanwezig bij 
de volgende activiteiten:

• Kidsclub
• Bezoek kinderen in ziekenhuis
• Bezoek Block E
• Organiseren sportevenementen

Naast al deze activiteiten is er ook ruimte 
en tijd voor ontspanning. We zullen op 
excursie gaan naar de Oanob Dam, 

een echte safaritocht maken en in de 
hoofdstad Windhoek rondstruinen en de 
bioscoop bezoeken.

Het bijzondere is dat je denkt dat je naar 
een ontwikkelingsland gaat om heel veel 
te brengen, maar je zult zien dat je vooral 
veel gaat ontvangen!

Kortom: het wordt een inspirerende, 
onvergetelijke reis!

GA JE
MEE?


