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Wellicht bent u zelf al eerder op bouwreis geweest. Het bouwen aan een veilig huis voor een arm gezin is een 
meer dan unieke ervaring. Hoe bijzonder zou het zijn om deze reis te beleven met uw zoon of dochter, en 
samen een huis te bouwen voor een familie in Nicaragua? Deze eenmalige bouwreis voor enkel ouders met hun 
kind(eren) maakt dit mogelijk! Van 8 t/m 16 februari 2018 kan worden deelgenomen aan deze reis naar de sloppen 
van Nicaragua. 

Voor wie
Deze reis wordt georganiseerd voor ouders met hun kind(eren). Voorwaarde is dat zij schoolgaand / studerend zijn 
en geen volwaardig inkomen hebben. De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar. 

Unieke bouwreiservaring
In de sloppenwijken van Nicaragua bouwt u voor en met het gezin aan een nieuw huis. De familieleden helpen 
waar mogelijk mee met de bouw en voorzien de bouwreisdeelnemers van een maaltijd. Natuurlijk is er ook tijd om 
te ontspannen en te spelen met de kinderen. In het begin zijn ze vaak nog wat afwachtend, maar al op de tweede 
dag zijn ze erg blij om de deelnemers te verwelkomen en samen te voetballen of spelletjes te spelen. 
De HomePlan vrijwilligers laten een onuitwisbare indruk achter bij de gezinsleden, maar ook andersom sluiten zij 
de families in hun hart. Het bouwen voor de allerarmsten levert dan ook onbetaalbare verhalen op die absoluut 
uniek en onvergetelijk zijn. 

De kosten
Deelname aan een bouwreis is gekoppeld aan een donatie aan HomePlan en bestaat uit een vast bedrag van 
2.000 euro per ouder. Per kind wordt een aangepast bedrag van 1.000 euro gevraagd. Met deze donatie draagt 
u persoonlijk bij aan de kosten van een huis, waaraan u zelf meebouwt. Daarnaast betalen alle deelnemers de 
eigen reis- en verblijfkosten, waarvoor een voorschot wordt betaald bij definitieve aanmelding. Na terugkomst van 
de bouwreis vindt een nacalculatie plaats voor de werkelijk gemaakte reis-/verblijfkosten. Voor bouwreizen naar 
Nicaragua is het voorschot op de reis- en verblijfkosten 1.400 euro per deelnemer. Middels de HomePlan 
donatiemodule kan eenvoudig een online spaaractie voor deelname aan de bouwreis worden gemaakt, hiermee 
kunnen deelnemers op een leuke manier het donatiebedrag bij elkaar sparen. 
Een actie kan aangemaakt worden via homeplan.nl/actie. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Anneke de Bock:
   
anneke@homeplan.nl   
076 5736 736     
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