Tweedaagse minivakantie op het ss Rotterdam
voor 60 Rotterdamse kinderen
19 augustus 2014 | Door stoomschip rotterdam, Dichtbijmeeschrijver

ROTTERDAM - Op woensdag 20 augustus aanstaande
verwelkomt het ss Rotterdam 60 kinderen aan boord voor
Binkies tweedaagse minivakantie. De Rotterdamse kinderen,
van 8 tot 12 jaar, krijgen deze unieke kans omdat zij zelf geen
mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. Door te
Binkies Mini Vakantie (Foto: stoomschip
overnachten op het luxe cruiseschip zijn zij er even helemaal
Rotterdam)
uit! Het programma voor deze minivakantie wordt samen met
Feyenoord, 2d-sign, ASVZ, Speels Gemak en Thuis Op Straat
georganiseerd.
Tijdens Binkies minivakantie worden de kinderen meegenomen in de wereld van sport en geïnformeerd over het
belang van gezond eten. Hiervoor organiseert het ss Rotterdam kookdemonstraties in de keuken. De nieuwe
chef-kok van restaurant de Club Room, Rik Simonis, wil de kinderen bewuster maken van suikers in
voedsel. Aansluitend verzorgt Sanakids, schooltandarts, een workshop tandenpoetsen.
Professionele trainers van Feyenoord en vrijwilligers van Thuis Op Straat verzorgen de sportieve activiteiten
tijdens de minivakantie. Op het veld voor het ss Rotterdam krijgen de kinderen de kans hun voetbalkunsten
te verbeteren. Dit gebeurt tijdens een clinic onder begeleiding van oud-voetballer Pascal Bosschaart. Het maken
van plezier heeft tijdens alle activiteiten de nadruk. Binkies minivakantie wordt afgesloten met een bonte avond in
het Theatre op het ss Rotterdam. Tijdens deze bonte avond geeft Rochella Becker een freestyle voetbalshow.
Over Binkies Minivakantie
Ook dit jaar zijn er weer vele kinderen die niet op vakantie gaan. In verschillende deelgemeenten in RotterdamZuid hebben het ss Rotterdam, Feyenoord, 2d-sign, ASVZ, Speels Gemak en Thuis Op Straat de handen
ineengeslagen om deze kinderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Dit bijzondere initiatief past perfect bij
het ss Rotterdam. Mede om haar maatschappelijke betrokkenheid te waarborgen. Daarnaast streeft het ss
Rotterdam ernaar om het meest kindvriendelijke hotel van de stad te zijn.
Over het ss Rotterdam
Het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland
werd gebouwd. Na jaren de wereldzeeën te hebben bevaren, ligt het schip daar waar haar roots liggen; in de
Rotterdamse Haven. Met een werelds uitzicht over de Maas en de waanzinnige skyline van de dynamische stad
Rotterdam geniet iedereen van dit icoon. Het schip is goed bereikbaar en gratis toegankelijk. Het ss Rotterdam is
onderdeel van WestCord Hotels.

Binkies aan boord
REGIO | 20 augustus 2014 | Door de Dichtbijredactie

ROTTERDAM - Jazeker, deze Rotterdamse 'Binkies'
hebben er heel veel zin in. Hotelschip ss Rotterdam
heeft woensdag liefst zestig kinderen aan boord
verwelkomd voor een tweedaagse sportieve
minivakantie.
De deelnemende kinderen - van 8 tot 12 jaar - krijgen
deze unieke kans, omdat zij thuis geen mogelijkheid
hebben om met vakantie te gaan. Het uitgebreide
activiteitenprogramma voor de 'Binkies' op Katendrecht
is opgesteld samen met voetbalclub Feyenoord en Thuis
Op Straat. Zo leent Feyenoord zijn professionele trainers
hiervoor uit. (Foto Rinus Vuik)

De Havenloods Noord

Onvergetelijke ervaring voor 60 kinderen zonder vakantie
ROTTERDAM - Vandaag en morgen (woensdag 20 en donderdag 21 augustus) blijven ruim 60 kinderen, van 8
tot 12 jaar, uit Rotterdam-Zuid slapen op het ss Rotterdam. Het ss Rotterdam biedt samen met Feyenoord, 2dsign, ASVZ, Speelsgemak en Thuis Op Straat deze kinderen Binkies tweedaagse minivakantie aan.
Ook dit jaar weer zijn er vele kinderen die niet op zomervakantie kunnen. In Rotterdam-Zuid hebben het ss
Rotterdam, Feyenoord, 2d-sign, ASVZ, Speelsgemak en Thuis Op Straat de handen ineengeslagen om deze
kinderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen.
Feyenoord
De kinderen worden meegenomen in de wereld van sport en geïnformeerd over het belang van gezond eten.
Hiervoor nemen zij deel aan een kookworkshop in de keukens van het Lido Restaurant of de Club Room. In de
restaurants zullen de kinderen ook hun maaltijden nuttigen. De sportieve activiteiten tijdens de minivakantie
worden geheel verzorgd door professionele trainers van Feyenoord en vrijwilligers van Thuis Op Straat.
Op het veld voor het ss Rotterdam krijgen de kinderen de kans om onder begeleiding van de echte profs hun
voetbalkunsten te verbeteren en om onder andere sportieve activiteiten te doen. De nadruk van alle activiteiten
ligt uiteraard op het plezier maken. Binkies minivakantie wordt afgesloten met een bonte avond in het Theater op
het ss Rotterdam.

Binkies minivakantie was 21 augustus 2014 te zien in het Jeugdjournaal! Bekijk hier de uitzending:
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/avond/2014-08-21
(Binkies mini-vakantie is te zien van 06:19 min – 09:32 min.)

ss Rotterdam mist kinderzenders
21-08-2014 | 08:37

Zestig kinderen uit Rotterdam-Zuid mochten een nachtje doorbrengen op het ss Rotterdam. Dat
vonden ze allemaal leuk, maar ze misten toch iets. "Ik mis de belangrijkste series, de favorieten van
alle kinderen, Disney Channel en Nickelodeon", vertelt een meisje donderdagochtend.
Ondanks het gemis van haar favoriete kanalen had ze toch een leuke nacht: "Mijn kamer is heel mooi,
het was wel een troep want iedereen kwam bij ons langs. Er is een leuk kaptafeltje om je make-up op
te doen. En we gingen chillen."
De kinderen doen mee aan Binkies
Voetbalvakanties, een tweedaags voetbalspektakel
voor kinderen die niet met vakantie kunnen. Jasper
de Vries van het ss Rotterdam reageerde meteen:
"We hopen dat de kinderen een unieke ervaring
hebben gehad. En dat ze dat aan hun vriendjes
vertellen en veel mensen een goed beeld krijgen van
wat er op het schip wel allemaal kan. Maar deze tvzenders. Tja. Die moeten we gaan aanschaffen."
Donderdagavond gaan de kinderen weer naar huis.

Audiofragment:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-08-2014/ss-rotterdam-mist-kinderzenders

Bekijk ook de foto’s op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Thuis-Op-Straat-TOS-Hillesluis-AfrikaanderwijkVreewijk/241652479373620?fref=ts

