برای تابستان چه
برنامه ای دارید؟

من میرم به
کمپ کودکان !
دسته جمعی با بقیه بچه
ها به یک مکان زیبا در
داخل هلند میرویم .ما در
آنجا بازی میکنیم،
کاردستی میسازیم و
غذاهای خوشمزه میخوریم.
ما هرروز زمانی رو به
عبادت خدا می پردازیم .
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فرزند شما هم می تواند
همراه ما باشد!

ورزش  .کاردستی .
موزیک  .قصه ها .
بازی  .محیطی
صمیمی

موسسه خافه با اورگانهای زیر
همکاری می کند:
یوی کمپین کمپین راهنماکمپین تابستانی فراموش نشدنی-کمپین کودکان

تعطیالت مشترکا ً با بچه های هلندی است.
بزرگترهایی هم همراه ما می آیند که خوب از بچه
ها مراقبت میکنند .قوانین خوبی حکم فرماست.
.دخترها و پسرها در مکان های جداگانه میخوابند
بچه ها در تعطیالت انواع سرگرمی ها را دارند.
این یک کمپ کودکان مسیحی است .ما داستانهایی
درباره خدا تعریف می کنیم ،آواز می خوانیم و
همه با هم عبادت می کنیم.
هزینه :
کودکانی که جواب (اجازه اقامت)ندارند  30یورکودکانی که جواب (اجازه اقامت)دارند  50یوروسن  8 :تا  12سال

ثبت نام ؟
www.gave.nl/kinderkampen

این متن به سه زبان فارسی  ،عربی و
انگلیسی قابل دانلود می باشد
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