
Bouwmaten gaan van 
hutje huis maken

Een onvergetelijke ervaring en de bijzonderste reis van je leven



Bouwmaten worden 
bouwmaatjes
Onze bouwmaatvestigingen gaan in 2016 iets bijzonders doen. 
We gaan dan samen bouwen aan een huis, thuis en toekomst voor 
arme families in Nicaragua. In één week leveren we onze bijdrage door 
als bouwvakker daar te gaan werken. Zo weten we zeker dat van onze 
donaties huizen gebouwd worden. De bouwreis staat gepland van 17 tot en met 25 november 
2016 (de datum van thuiskomst kan met 1 dag afwijken, afhankelijk van de beschikbare tickets).  
In 2015 vertrok al een reis met ‘Bouwmaten’ naar Nicaragua voor een onvergetelijke reis met 
HomePlan. 

Wat is de beleving als je deelneemt
In de sloppenwijken van Nicaragua bouw je voor en met het gezin aan een nieuw huis. 
De familieleden helpen waar mogelijk mee met de bouw en voorzien de vrijwilligers 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 de kinderen erg blij om de 
vrijwilligers 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 
de bouwreisdeelnemers de families in hun hart. Het bouwen voor de allerarmsten levert dan ook 
onbetaalbare verhalen op die absoluut uniek en onvergetelijk zijn! 

Thuisblijvers
Diegenen die niet meegaan kunnen toch hun steentje bijdragen door het project met een warm 
hart uit te dragen naar anderen. 

Het financieringsplan
Klanten en leveranciers betalen voor de reis een voorschot van € 1.400 aan reis- en verblijfkosten. 
Bij deze som zijn de overnachtingen, vliegreis en maaltijden inbegrepen. Na terugkomst van de 
bouwreis vindt een nacalculatie of creditering plaats voor de werkelijk gemaakte reis- en 
verblijfkosten. Bouwmaat betaalt het financieringsgeld voor het te bouwen huis. 

Informatieavond
Begin 2016 zal een informatieavond georganiseerd worden. De datum volgt nog. Op deze avond 
krijgen we te horen hoe de ervaringen van eerdere bouwreisdeelnemers zijn geweest en worden 
vragen beantwoord zoals; is het wel de moeite waard zo’n reis te ondernemen? Is een dergelijk 
avontuur voor iedereen geschikt? En wat betekent dit project voor onze klanten en leveranciers? 
Meld je intesse alvast via mail zodat we je kunnen informeren over de exacte datum en tijd.

Meld je aan via de balie of kassa of mail voor meer 
informatie naar Adriaan Pelt via apelt@bouwmaat.nl. 


