
 
 
 

 

  

Rotterdam, 17 juli 2018 - Vanaf Gare du Nord (Parijs) vertrokken vanochtend 70 kinderen naar hun ‘vakantieouders’ in 
Nederland. In Frankrijk gaat een op de drie kinderen niet met vakantie. Zij komen uit gezinnen met sociale en/of financiële 
problemen. Europa Kinderhulp zet zich in om in Nederland gastgezinnen te vinden waar kinderen alsnog een fijne vakantie 
kunnen beleven. Secours Populaire, de organisatie die zich bekommert om het lot van de kinderen, krijgt net als vorig jaar 
steun van Thalys. Met een speciale ‘vakantietrein’ brengt zij de kinderen naar Nederland.  
 
Aan boord van Thalys kijken zeventig kinderen uit naar een ontmoeting met hun Nederlandse vakantiefamilies. Daar 
blijven ze twee weken. Het is de tweede keer op rij dat kinderen in de rode trein stappen voor een reis naar Nederland, 
die Parijs met Rotterdam verbindt in amper 2.37 u. Twee clowns vergezelden de kinderen op weg naar Nederland.   
  
Twee weken plezier   
Van 17 juli tot 2 augustus kunnen kinderen genieten van vakantie en nieuwe mensen ontmoeten. Veel kinderen hebben 
tijdens voorgaande reizen een speciale band opgebouwd met families. "Deze zomer ondersteunen we wederom 
enthousiast de actie van Europa Kinderhulp en Secours Populaire. We kunnen kinderen, die vaak nog nooit de trein hebben 
genomen, laten ontsnappen uit hun dagelijks leven en een ander land en cultuur laten ontdekken. Zij kunnen tijdens de 
reis en op hun vakantieadres ontspannen met andere kinderen, vrijwilligers en Nederlandse gastgezinnen”, zegt Agnès 
Ogier, CEO van Thalys.  
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Kinderhulp stimuleert kinderreizen   
Conny van de Velde, Algemeen Coördinator voor de kinderreis van Secours Populaire: "Alle vrijwilligers van Europa 
Kinderhulp verwelkomen de nieuwe en warme samenwerking met Thalys. Kinderen die normaal gesproken niet kunnen 
genieten van vakantie brengen nu twee ontspannen weken door met families in Nederland. Dat is fantastisch.” Omdat 
vakanties geen luxe, zijn, maar wel een recht, stimuleert Kinderhulp het hele jaar door kinderreizen. Kinderen 
ontsnappen uit hun dagelijks bestaan, doen nieuwe ervaringen op en komen met nieuwe herinneringen naar huis.   
 
 

 

 

Over Thalys 
 

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen  en 
de economieën van de vier landen waar ze actief is 
dichter bij elkaar. In 2017 mocht Thalys voor het eerst 
meer dan zeven miljoen reizigers vervoeren op één 
jaar tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze 
hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 
u. naar Parijs. Thalys onderscheidt zich door haar 
uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een 
meertalig onthaal en kwaliteitsvolle catering. In 2008 
al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. 
Sinds december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus 
aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit 
Nederland vanaf € 29, “Comfort” biedt een 
eersteklaservaring zonder extra kosten, en “Premium” 
een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een 
maaltijd die aan  de zetel wordt opgediend. Thalys is 
sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, 
met SNCF en NMBS als aandeelhouders.  

 

 

 
 

 
 

                 Perscontact Thalys 
                 Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
                 +32 2 548 06 51 (overdag) 
                 +32 2 430 38 76 (‘s avonds en in het weekend) 
                 pers@thalys.com 
 

         Perscontact Kinderhulp 
         Aafke van Suylekom 
         +31 6 39448672 
         aafke.vansuylekom@europakinderhulp.nl 
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