VAKANTIEVERBLIJF
VOOR KINDEREN
MET
DIABETES MELLITUS
JUVENILIS

Het vakantieverblijf voor kinderen met
diabetes mellitus juvenilis heeft tot doel
de kinderen in een ontspannen en
aangename sfeer de kennis bij te
brengen die ze nodig hebben in het
zelfstandig behandelen van de
diabetes.
Dit gebeurt onder de leiding van een
kinderarts-endocrinoloog, diëtisten en
ervaren verpleegkundigen.
De animatie tijdens het verblijf wordt
verzorgd door ervaren monitoren.

Voor wie?
20 kinderen met diabetes
geboren tussen
01/01/2006 en 01/07/2010

Wanneer?
van dinsdag 17 juli 2018
t.e.m.
woensdag 25 juli 2018

Wat kost het?
volledig pension bedraagt
390 euro
waarvan een deel wordt
terugbetaald door de mutualiteit.

Hoe inschrijven?
door bijgevoegd formulier vóór 1 maart
2018 ingevuld terug te bezorgen via:
of mail :
lidia.peeters@skynet.be
of post :
Dr.L.Dooms
Vrijheidslaan 51
3960 Bree
én vóór 1 maart 2018 een voorschot van
100 euro te storten op rekeningnummer:
KBC 452-8140261-35
IBAN : BE57 4528 1402 6135
BIC : KREDBEBB
Vzw Kinderen Adolescenten en Diabetes
Vrijheidslaan 51 - 3960 Bree

Meer info?

17 JULI
TOT EN MET
25 JULI 2018
MAASMECHELEN – LIMBURG

Waar?
Vakantiehuis Fabiola
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
Limburg

bij uw kinderarts diabetoloog
of bij
Dr.L.Dooms
Dr.N.Reynaert
Tel.: 089/47.31.00
Ma.-Di.-Do.-Vr.
09.00 uur-11.30 uur
of via de website www.kampka-d.be

Inschrijvingsstrook
Ik wens mijn kind in te schrijven
en stort vóór 1 maart 2016
een voorschot van 100 euro
op rekeningnummer
KBC 452-8140261-35 van de
vzw Kinderen Adolescenten en Diabetes,
Vrijheidslaan 51, 3960 Bree
Naam van het kind :
Voornaam van het kind :
Geboortedatum :
Geslacht : M/V
Adres :

Telefoon :
e-mailadres :
Naam van de behandelende arts :
Voornaamste reden waarom u uw kind wenst
in te schrijven :

Gelieve deze inschrijvingsstrook
vóór 1 maart 2016 terug te bezorgen via:
of mail :
lidia.peeters@skynet.be
of post :
Dr.L.Dooms
Vrijheidslaan 51
3960 Bree
Het voorschot wordt ingehouden indien u
achteraf het kamp annuleert.

