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Voorwoord
Als je een krappe beurs hebt, schiet er vaak weinig of
geen geld over voor vakantie. Het vakantiegeld gaat
nogal eens op aan het dichten van de gaten die er eerder
zijn gevallen. De dure en verre reizen die een deel van de
Nederlanders zich kunnen permitteren, zijn voor mensen
met een minimuminkomen zelden weggelegd. Toch hebben ook zij – juist zij! – de behoefte om eens een poosje
de dagelijkse zorgen te vergeten en er lekker op uit te
gaan. Vakantie is geen overbodige luxe. Iedereen moet
van tijd tot tijd bijtanken.
Er zijn in Nederland organisaties, clubs en mensen die
weten dat er behoefte is aan goedkope manieren om toch
een vakantie te hebben of eens een dagje uit te kunnen.
Zij bieden daarvoor mogelijkheden aan. Wij zijn in de loop
van de tijd steeds meer van die mogelijkheden op het
spoor gekomen. Het is inmiddels een goede traditie om
dat aanbod te bundelen in de Gids Betaalbare Vakanties.
De lijst in deze gids is ongetwijfeld nog niet volledig. U
kunt zelf ook aanvullingen zoeken in uw eigen plaats.
Er zijn soms diaconieën of andere instellingen die een
aanbod hebben.
Wij zijn als uitgevers van deze gids niet verantwoordelijk
voor de kwaliteit en de prijs van de vakanties uit het overzicht. Wij bundelen slechts de informatie. Verdere navraag
en het boeken van vakanties kunt u doen bij de aanbie-

ders, waarvan de adresgegevens in deze gids te vinden zijn.
Niet alle aanbod in de gids is spotgoedkoop. Er zijn ook
wat mogelijkheden die net iets meer kosten. We willen niet teveel keuzes vóór de lezer maken. Kijkt u zelf
kritisch naar de kwaliteit en prijzen en vraag aanvullende
informatie aan de aanbieders van vwakanties.
Overigens zijn er soms mogelijkheden om een tegemoetkoming in vakantiekosten te krijgen. Een paar fondsen
waar dat aangevraagd kan worden zijn ook in deze gids
vermeld. Voor mensen met een handicap of chronische
ziekte zijn er vaak nog extra mogelijkheden voor een
tegemoetkoming in kosten.
Aan het eind van elk hoofdstuk zijn ‘wwweetjes’ toegevoegd: links naar websites met tips en informatie over
betaalbare vakanties. U kunt alle roodgekleurde links in
deze gids aanklikken om naar de website van de betreffende aanbieder te gaan.
De gids is niet in druk verkrijgbaar. Hij is alleen als
pdf-document beschikbaar.
Wij hopen dat wij u met al deze informatie mogelijkheden bieden om een betaalbare vakantie of uitje te
vinden. Wij wensen u heel veel vakantieplezier!
De redactie

Stichting Poldermaat
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1. Vakanties met en zonder kinderen
Algemeen
1.1

Camping De Slypstien

Familie S. Riedstra
Westerein 31, 8842 LA Wjelsryp
Telefoon: 0517 39 26 54
E-mail: s.r.riedstra@planet.nl
Internet: www.campingdeslypstien.tk

Kleine camping in Friesland bij boerderij met dieren (melkvee/kalveren en geitjes). De buurman heeft een manege.
Er is een stacaravan voor 6 personen te huur: € 225,- per
week. Ook is er een vouwcaravan te huur (4 personen):
€ 100,- per week. En er is een tent te huur (4 pers): € 90,per week. U kunt ook met eigen tent, toercaravan of
camper komen.
Rustig gelegen buiten het dorp, mooie fietsroutes
(fietsen en tandem zijn te huur). Op 4 km ligt het stadje
Franeker met zwembad en planetarium. De afstand naar
Leeuwarden, Sneek en Bolsward is 15 km en naar Harlingen 10 km. Vanuit Harlingen is er de mogelijkheid om
een dagtocht te maken naar Terschelling of Vlieland. De
camping is goed bereikbaar per openbaar vervoer.

1.2

EVA-stacaravan Harfsen

Ada Heinen
Tollensstraat 9, 7204 CX Zutphen
Telefoon: 0575 54 58 43

Er is één volledig ingerichte 4- tot 5-persoons stacaravan
beschikbaar voor mensen met een minimuminkomen.
De caravan staat op Camping De Waterjuffer te Harfsen
(Gld.). Je hebt daar een eigen, rustige plek, omgeven door
bomen, een terras en een schuurtje. Er zijn 3 damesfietsen en 2 kinderfietsen (geschikt voor kinderen tot 7 jaar)
en kinderspeelgoed voor binnen en buiten.
De camping is rustig en prachtig gelegen in de mooie
natuur van de Achterhoek. Er zijn soms activiteiten voor
kinderen, er is een kinderspeelplaats, een kantine en
een zwemmeertje met strand op het terrein. Het huren
van de caravan kost € 50,- per week. Schoonmaakkosten € 20.-, die u terugkrijgt bij schoon achterlaten. S.v.p.
telefonisch aanvragen.

1.3
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Stichting Heppie

Patrijslaan 9, 5731 XN Geldrop-Mierlo
Telefoon: 0900 123 26 27 (€ 0,10 p.m.)
E-mail: info@heppie.nl
Internet: www.heppie.nl

Stichting Heppie organiseert het hele jaar door begeleide
vakanties, opvangweekenden en ouder-kindvakanties
voor kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar voor wie het
om allerlei redenen niet meezit. Bijvoorbeeld omdat ze
opgroeien in armoede, niet meer thuis kunnen wonen of
omdat ze door een achterstand of stoornis zoals autisme
of ADHD extra begeleiding nodig hebben bij het spelen.
Tijdens de vakanties en weekenden kunnen de kinderen
genieten van plezier maken, samen spelen en positieve
aandacht. Want voor Heppie staat één ding voorop:
ieder kind verdient aandacht.
De kosten bedragen € 65,- voor een vakantie of € 100,voor vier weekenden als een kind door de ouder(s)
wordt aangemeld. Uitgangspunt is dat deelnamekosten
geen belemmering mogen zijn. Dus levert dit bedrag problemen op voor u? Neem even telefonisch contact op. In
overleg bekijken we dan wat er mogelijk is. Heppie kan
ook betaald worden vanuit PGB. De Heppie-vakanties
vinden plaats in Hotel Heppie in Geldrop-Mierlo en op
de Buitenjan in Veldhoven. Kijk voor meer informatie op
www.heppie.nl.

1.4

Stichting Minima Dekenaat Weert
Korenmolen 33, 6003 BJ Weert
telefoon: 06 813 418 69
E-mail: minima1@live.nl
Internet: www.vakantievoorminima.nl

Alleen voor inwoners van het dekenaat Weert
De stichting Minima Dekenaat Weert stelt twee caravans
ter beschikking aan mensen uit het hele dekenaat Weert,
waarbij wij ieders geloofsovertuiging respecteren. Het
doel is mensen die het op welke manier dan ook moeilijk hebben, enigszins tot rust te laten komen. Dit geldt
zowel voor gezinnen, als eenoudergezinnen met kinderen en alleenstaanden. Ook ouderen komen hiervoor in
aanmerking. Aan mensen van de doelgroep kan gratis
een vakantie worden aangeboden op een sfeervolle en
van alles voorziene camping in Zuid-Limburg. Het enige
dat men moet betalen is de toeristenbelasting. Op de
camping kunt u gratis gebruik maken van vele faciliteiten, zoals binnen- en buitenzwembad (deze heeft een
glijbaan van 40 meter). Tevens vindt u daar een restaurantje, campingwinkel, e.d. Ook kunt u gemakkelijk even
naar plaatsen als Maastricht en Valkenburg. De bus stopt
namelijk voor de camping. Voor meer informatie zie de
website.
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Werkgroep Prettige Vakantie

1.5

Stichting ‘Met de Noorderzon …’

Bosduifstraat 1, 6542 TP Nijmegen
Telefoon: 024 378 04 88 of 024 378 47 10
E-mail: info@metdenoorderzon.nl
Internet: www.metdenoorderzon.nl

Stichting ‘Met de Noorderzon...’ is een vrijwilligersorganisatie die vaarvakanties organiseert. We varen met de
Noordzeebotter ‘De Poolster’, welke volledig ingericht is
voor een verblijf van groepen tot 12 personen.
Standaard gaan mee: drie driepersoonskano’s, een zeilvlet en een roeiboot. Het vaargebied is, afhankelijk van
de tijdsduur, Maas, Biesbosch of Zeeland. Het vaarprogramma wordt in overleg samengesteld en varieert van
pure vakantie tot natuurbelevingactiviteiten.
Men gaat uit van de volgende verhuurprijzen voor het
gehele schip, inclusief bemanning (schipper en maat),
brandstof, gas, brug-, sluis- en havengelden:
week 7 dagen, 6 overnachtingen: € 1.695,midweek maandag t/m vrijdag: € 1.375,weekend vrijdagavond t/m zondagmiddag: € 895,borg: € 150,schoonmaakkosten: € 65,Groepen met weinig geld kunnen in overleg flinke korting krijgen.

1.6

Werkgroep Prettige Vakantie

Telefoon: 038 785 18 28 (Rieky Heining) of
06 12 15 62 93 (An Meijer)

Alleen bedoeld voor mensen die in Zwolle wonen.
De werkgroep ‘Prettige vakantie’ stelt minima in de
gelegenheid om een week in een caravan op Ameland
door te brengen. Genieten van strand en zee. Dit kan
doordat de diaconieën op Ameland de caravan beschikbaar stellen voor mensen met een minimuminkomen. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Aantal slaapplaatsen:
tweepersoonsbed, stapelbed (2 pers.) en een evt. te
huren kinderbedje.
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RCN Vakantieparken

1.7

RCN Vakantieparken

Postbus 217, 3940 AE Doorn
Telefoon: 0343 51 35 47
E-mail: smallebeurs@rcn.nl
Internet: www.rcn.nl

RCN Vakantie vier je samen!
RCN heeft 9 vakantieparken in Nederland en 8 in Frankrijk. Stuk voor stuk gelegen in mooie natuurgebieden
met veel recreatieve mogelijkheden. U kunt er van rust
en privacy genieten, maar ook veel gezelligheid vinden.
RCN gunt iedereen een echte, onbezorgde vakantie.
Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Wanneer u
lange tijd door persoonlijke omstandigheden niet van
een vakantie heeft kunnen genieten komt u wellicht in
aanmerking voor het smallebeurzenfonds. In bepaalde
gevallen krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor
huur van accommodatie of kampeerplaats in Nederland.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.rcn.nl of vraag
de RCN-Tariefwijzer aan samen met het magazine
‘Samen!’ (gratis). U kunt ook een mail sturen naar
smallebeurs@rcn.nl.

1.8

Diaconie Salvatorkerk

Contactpersoon: dhr. Piet Visser
Telefoon: 06 128 248 32, 026-3271260
E-mail: piviss@hotmail.com

De diaconie van de Salvatorkerk in Arnhem beschikt
over een vakantiechalet op recreatiepark ‘t Gelloo,
Barteweg 15, 6718 TH Ede. Het chalet is volledig ingericht voor 4 personen. Er is een 2-persoons slaapkamer
en een slaapkamer met twee 1 persoons(stapel)bedden.
Het chalet is helaas niet geschikt voor minder validen. In
de zomervakantie is er een recreatieteam aanwezig die
allerlei activiteiten organiseert voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Het park beschikt over een
overdekt zwembad, waarvan gratis gebruik kan worden
gemaakt. Er zijn een restaurant en een snackbar op het
park aanwezig. Tijdens het zomerseizoen en daarbuiten
in de weekends zijn deze faciliteiten geopend. Er is geen
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kampwinkel op het terrein. De dichtstbijzijnde dorpskern
is Lunteren of Ede (10 minuten per fiets). De omgeving
nodigt uit tot het maken van wandelingen en/of fietstochten.
Bij het chalet zijn 2 damesfietsen en herenfiets beschikbaar, alsmede 1 tuinset (4 stoelen en 1 tafel) en 1 parasol.
Huurprijzen 2014
Hoogseizoen (Juli en augustus)
• midweek (ma. 15.00 - vr. 10.00 uur):
• weekend (vr. 15.00 - ma. 10.00 uur):
• week (vr. 13.30 - vr. 10.00 uur:		

€ 170,€ 145,€ 250,-

Laagseizoen (overige maanden)
• midweek (ma. 15.00 - vr. 10.00 uur):
• weekend (vr. 15.00 - ma. 10.00 uur):
• week (vr. 13.30 - vr. 10.00 uur:		

€ 130,€ 100,€ 200,-

Deze prijzen zijn exclusief bedlinnen en exclusief handen theedoeken. Als u gebruik wilt maken van een bedlinnenpakket, dan dient u tevens nog een bedrag van € 10,per persoon in contanten te betalen aan de receptie.
U moet zelf hand- en theedoeken meenemen. Desgewenst kunt u voor eigen rekening een handdoekenpakket en of theedoekenpakket ter plaatse huren.

1.9

Stichting Trekkershutten

Postbus 413, 3430 AK Nieuwegein
E-mail: info@trekkershutten.nl
Internet: www.trekkershutten.nl
Facebook: www.facebook.com/trekkershutten
Twitter: @trekkershutten

Een Trekkershut is een eenvoudige overnachtingsaccommodatie voor de rondreizende vakantieganger en bijzonder geschikt voor kort verblijf (maximaal vier nachten).
Er zijn vijf typen Trekkershutten die alle verschillen in
luxe en voorzieningen. U hoeft niet veel bagage mee te
nemen, want het meeste dat u nodig heeft is aanwezig
in de hut. Zo biedt iedere Trekkershut slaapgelegenheid
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voor vier tot zes personen, een fornuis, zitgelegenheid,
licht en elektriciteit. Een aantal Trekkershutten beschikt
over verwarming, toilet of voorzieningen voor mindervaliden. De hutten staan op campings, bij jachthavens
of op natuurkampeerterreinen in de Benelux. U kunt gebruik maken van de op de terreinen aanwezige sanitaire
voorzieningen. De diversiteit van de terreinen biedt voor
ieder wat wils, van recreatieparken met grote zwembaden tot rustige campings met veel groen. De prijs van
een Trekkershut loopt vanaf € 38,- per hut per nacht,
afhankelijk van de luxe en ligging. Voor het boeken van
een Trekkershut is geen lidmaatschap nodig. De Trekkershuttengids met daarin alle 250 locaties met 750 hutten is
verkrijgbaar via www.trekkershutten.nl, bij boekhandels
en VVV-kantoren.

1.10 VEKABO Nederland

Amerweg 54, 9444 TG Grolloo
Telefoon: 0900-3336668
Internet: www.vekabo.nl

Beleef het platteland met VEKABO!
VEKABO staat voor ruim 1.600 charmante plattelandsaccommodaties in Nederland en daarbuiten. Het aanbod
is gevarieerd: van minicampings en B&B’s tot vakantieverblijven (zoals huisjes, appartementen, trekkershutten,
blokhutten en pipowagens) en groepsaccommodaties.
Ben je op zoek naar een ontspannen vakantie, een
bijzonder weekendje weg of verrassend groepsuitje? Aan
de kust, in het bos of bij het weiland? VEKABO biedt het
allemaal.
In de gids vind je alle plattelandsaccommodaties die bij
VEKABO zijn aangesloten. Leuk om door te bladeren of
als je niet altijd over een internetverbinding beschikt. In
iedere gids zit de gratis VEKABO campingkortingskaart
die 15% korting biedt in het voor- en naseizoen. De gids
is verkrijgbaar voor € 7,95 bij de (meeste) VVV-kantoren,
ANWB-winkels en VEKABO-leden. Online bestellen via
www.vekabo.nl kan ook. Je betaalt dan € 10,95, inclusief
verzendkosten. Op de site kun je alle locaties natuurlijk
ook uitgebreid bekijken.
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Stichting Vrije Recreatie

1.11 Vincentiusvereniging Nederland

Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR)
Geestbrugweg 128, 2281 CS Rijswijk
Telefoon: 070 415 21 51
E-mail: secretariaat@vincentiusvereniging.nl
Internet: www.vincentiusvereniging.nl

De Vincentiusvereniging-Nederland heeft een caravanproject, bestemd voor gasten die om financiële redenen
niet op vakantie kunnen. Verspreid over heel Nederland
staan zo’n 16 stacaravans gereed, die voor één week gehuurd kunnen worden voor gemiddeld € 115,- per week,
inclusief gas, licht, water, eindschoonmaak en toeristenbelasting. De stacaravans zijn geheel ingericht, inclusief
TV, tuinmeubelen en fietsen en staan op kindvriendelijke
campings. Reserveringen kunnen gemaakt worden via
bovengenoemde site door instanties zoals een diaconale
groep, een lokale Vincentiusvereniging, de parochie,
maatschappelijk werk, de school, RIAGG, Sociale Zaken,
enzovoort. Overgebleven plaatsen kunnen gasten zelf
individueel reserveren via de site. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Ontspanning en Recreatie van
de Vincentiusvereniging.

1.12 Stichting Vrije Recreatie

Broekseweg 75, 4231 VD Meerkerk
Telefoon: 0183 35 27 41
E-mail: info@svr.nl
Internet: www.svr.nl

Kamperen/logeren bij de boer. Zodra u donateur bent
van de SVR kunt u gebruik maken van de 1200 campings
in Nederland en de 800 campings in het buitenland. De
jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 10,- per kalenderjaar.
De SVR gaat uit van de volgende richtprijzen: kortkampeerders (per dag c.q. nacht): voor 2 personen met
camper/caravan of tent, inclusief elektra en milieukosten
slechts € 12,- tot € 15,-. Elke persoon meer of minder
ongeveer € 2,50, douche € 0,50, extra kleine tent € 1,-,
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Stichting Weekje Weg

huisdier € 0,50, exclusief toeristenbelasting. Informeer
vooraf naar de tarieven.
Een SVR-camping is een camping die is aangesloten bij
de Stichting Vrije Recreatie. Hier houdt men zich aan de
door de SVR opgestelde richtlijnen t.a.v. milieu, sanitair,
rust, ruimte en betaalbaarheid. Recreanten, die in de
natuur rust en ruimte zoeken en de spelregels van de
SVR onderschrijven, zijn hier van harte welkom. Via de
SVR kan men inmiddels kamperen en logeren op SVRcampings in België, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen,
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden, Zwitserland, Indonesië, Nederlandse Antillen en
Thailand.

1.13 Stichting Weekje Weg

’t Frusselt 30, 8076 RE Vierhouten
Telefoon: 0577 41 15 56
E-mail: info@stichtingweekjeweg.nl
Internet: www.stichtingweekjeweg.nl

Moet u met uw gezin rondkomen van een minimuminkomen? Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar?
Wilt u graag op vakantie met de kinderen, maar heeft
u daar de middelen niet voor? Dan is vakantie met de
Stichting Weekje Weg misschien iets voor u.
In de zomervakantie organiseert de stichting vakanties
in accommodaties op drie campings in mooie natuurgebieden in Nederland: De Paasheuvel in Vierhouten
op de Veluwe, De Woensberg in Blaricum in ’t Gooi, De
Holenberg in Schaijk in Brabant.
Bent u woonachtig in één van de deelnemende gemeenten, dan kunt u in aanmerking komen. Deze gemeenten
zijn: Almere, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle,
Leiden, Assen, Den Bosch, Smallingerland en Den Helder.
Sommige gemeenten vragen een eigen bijdrage.
Er zijn groepsvakanties of individuele vakanties. Met
een individuele vakantie verblijft u in een stacaravan of
bungalow. U ontvangt een welkomstmaaltijd op vrijdag-
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avond, een barbecue op zondag en een afscheidsmaaltijd
op donderdagavond.
U kunt ook mee met een groepsvakantie. U verblijft
dan met een aantal gezinnen uit uw eigen gemeente
in een groepsaccommodatie. Er is een gezamenlijke
woonkamer/keuken en u heeft met uw gezin een eigen
slaapkamer. De groepsvakanties worden begeleid door
twee vrijwilligers. Zij maken u wegwijs in de omgeving en
zorgen ervoor dat het een gezellige week wordt. U krijgt
elke dag twee broodmaaltijden en een diner. Ook is er de
hele dag koffie, thee en limonade.
In het programmapakket van beide vakanties zitten
fietsen voor de hele week, een uitstapje naar een attractiepark en kaartjes voor een binnenzwembad.
Een recreatieteam is op de terreinen aanwezig en organiseert een paar keer per dag allerlei activiteiten voor de
(jonge) kinderen.
Een touringcar verzorgt de heen- en terugreis. Kortom, u
gaat genieten van een heerlijke onbezorgde week! Mocht
u nog vragen hebben kijkt u dan op de website of bel
0577 41 15 56 en vraag naar Stichting Weekje Weg.

1.14 YMCA, Vakantiehuis ’t Wijde in Blaricum
Soestdijkerweg 10-B, 3734 MH Den Dolder
Telefoon: 035 660 87 00
E-mail: info@ymca.nl
Internet: www.ymca.nl

Wilt u eens een weekje weg met uw gezin, vrienden of
familie? Dan is het vakantiehuis ’t Wijde in Blaricum
wellicht iets voor u! Dit vakantiehuis is bedoeld voor
mensen met een handicap, een moeilijke thuissituatie of
een minimuminkomen. Door speciale aanpassingen is
het ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. ’t Wijde is
een klein landhuis dat rustig is gelegen in de buurt van
een heidegebied. Het heeft een grote tuin, ligt op loopafstand van de dorpskern en op zo’n 10 km van Hilversum.
Het verblijf is op basis van zelfverzorging. Dat betekent
dat u zelf maaltijden bereidt. Eigen vervoer is wenselijk
indien u uitstapjes in de omgeving wilt maken. U wordt
verwelkomd door iemand die u wegwijs maakt in het
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huis. Het vakantiehuis wordt van zaterdag tot zaterdag
verhuurd. De weekprijs bedraagt € 365,- in de maanden
juni, juli, augustus, rond de feestdagen en in de schoolvakanties en € 310,- in de overige weken. Bij de huur
komen de kosten van gas en elektra, volgens de geldende
tarieven. Voor meer informatie en reserveringen kunt u
terecht bij het boekingskantoor van de YMCA.
De YMCA heeft verder ook Y Camps voor jongeren van
6 t/m 15 jaar, een MCG-kamp voor meervoudig complex
gehandicapten, een tandemweekend voor visueel gehandicapten en eenoudervakanties.

1.15 Diaconieën en Caritasinstellingen
Wist u dat in verschillende plaatsen Parochiële Caritas
Instellingen en diaconieën hun eigen lokale acties hebben om mensen met een minimuminkomen een vakantie aan te bieden? En dat u ongeacht of u lid bent van
een kerk hier ook gebruik van mag maken?
In hoofdstuk 1 vindt u www.vakantiebankdelft.nl, een
initiatief van het RK Stadsdiaconaat Delft. De diaconie
van de Salvatorkerk in Arnhem heeft een vakantiechalet
In hoofdstuk 4 vindt u het chaletproject, een project van
twee PKN-kerken in Putten die ieder een chalet bezitten
dat verhuurd wordt aan mensen met een handicap en
hun familie en in tweede instantie aan mensen met een
smalle beurs.
In Rotterdam organiseert het wijkpastoraat Oude Noorden een kinderkamp en een vakantieweek voor volwassenen, zie www.wijkpastoraatoudenoorden.nl.
Ook zijn er op lokaal niveau voor financiële ondersteuning van vakanties via de wijkgemeente of parochie,
dikwijls fondsen beschikbaar. Er zijn diaconale projecten
‘Vakantiegeld samen delen’.
Het informeren naar deze mogelijkheden is dus zeker de
moeite waard.
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Woningruil / oppas
1.18 Landelijke Oppas Centrale, Holiday Link
Jelle Plantingstraat 32, 9204 LM Drachten
Telefoon: 0512 51 97 93
E-mail: info@holidaylink.com
Internet: www.holidaylink.com

Holiday Link biedt oppasvakanties in Nederland en
België. Duizenden vakantiegangers laten hun woning
tijdens hun afwezigheid graag over aan iemand die het
leuk vindt om daar een paar weken op te passen. Vaak
zijn er één of meer huisdieren die graag op hun eigen
vertrouwde plekje blijven, maar natuurlijk verzorgd moeten worden. Huizenoppas gaat met gesloten beurs. Daar
komt geen geld (behalve de reiskosten) aan te pas! Op de
website die dagelijks wordt bijgehouden, kunt u vrijblijvend alle vragen en aanbiedingen lezen. De contributie
voor een heel jaar bedraagt € 70,-.

Fondsen
1.19 Stichting Perspectief

Horsterdijk 83, 5973 PM Lottum
Telefoon: 077 463 18 06
E-mail: jhjschut@hetnet.nl

Voor boeren- en tuindersgezinnen.
Dit is een project van de Stichting Zorg om Boer en
Tuinder. De doelstelling is het bieden van eenmalige financiële steun aan boeren- en tuindersgezinnen die door
structurele armoede en gedwongen bedrijfsbeëindiging
in de knel zijn geraakt. Het bedrag is bestemd voor een
korte vakantie, een dagje uit of een bijdrage in sommige
kosten die nergens gedeclareerd kunnen worden.
De aanvragen kunnen ingediend worden bij hulpverlenende instanties en het stichtingsbestuur. De beoordeling en toewijzing worden uitgevoerd door het bestuur,
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ondersteund door een commissie van deskundigen. Aanvraag via het secretariaat.

1.20 Stichting Comité Bijzondere Hulp ZuidKennemerland
Postbus 3038, 2001 DA Haarlem
Internet: www.bijzonderehulp.nl

Alléén voor inwoners van Zuid-Kennemerland.
De stichting biedt aan inwoners van Zuid-Kennemerland
in bijzondere omstandigheden financiële hulp voor
vakanties. Alleen individuele aanvragen, eventueel met
schriftelijke ondersteuning van een maatschappelijke
instelling, arts, etc.
Procedure: aanvraagformulieren verkrijgbaar via de
Stichting per post en via de website.

WWWeetjes
Algemeen
www.boerenbuiten.nl
BoerenBuiten is een organisatie die het plattelandstoerisme in de kop van Noord-Holland bevordert. Het BoerenBuiten beschikt over diverse vakantieadressen zoals
B&B-adressen, minicampings, huisjes, appartementen,
overige logies en activiteiten in de omgeving. De prijzen
variëren. De goedkoopste camping is € 3,50 per nacht
p.p. en de goedkoopste B&B is € 20,- per nacht, inclusief
ontbijt. Geen boekingskosten.

www.campingcard.nl
De CampingCard van ACSI blijkt bij het ingaan van zijn
zevende jaar zeer populair als kortingkaart voor het kamperen in het laagseizoen. Al tienduizenden kampeerders
hebben het pasje met het formaat van een creditcard.
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Hiermee krijg je forse kortingen op het tarief in het laagseizoen van de ruim 2.500 aangesloten kwaliteitscampings in 20 Europese landen. De CampingCard is voor
€ 13,95 excl. porto te bestellen via de website (webshop).
Bij een abonnement kost de CampingCard € 9,95 plus
portokosten.

www.citycamps.com
De site van 16 Nederlandse stadscampings en één Belgische. De stadscampings liggen vaak aan de rand van de
steden en zijn met openbaar vervoer goed bereikbaar
van en naar de stad. Van de 17 stadscamping hebben er
10 trekkerhutten.

www.devakantiebank.nl
Een maatschappelijk betrokken stichting die gratis
vakanties biedt aan mensen die er langdurig niet tussenuit zijn geweest en dit écht verdienen. Informatie: De
Vakantiebank, Postbus 275, 9300 AG Roden.

www.eceat.nl of www.groenevakantiegids.nl
Het Europese Centrum voor Eco Agrotoerisme is een
stichting die duurzame recreatie bij ecologische boeren
promoot. U kunt van verschillende landen adresgidsen
opvragen. De Groene Vakantiegids is te bestellen vanaf
€ 15,95 exclusief porto- en administratiekosten € 2,95 en
te koop bij de ANWB.

www.fijnopreis.nl
Deze website heeft heel veel adressen van B&B-accommodaties (al dan niet privé) in Nederland in kaart
gebracht. De prijzen zijn vanaf € 17,- p.p.p.n.

www.fiskershuuske.nl
Even er lekker tussenuit in Wierum (Friesland). Een
volledig ingerichte vakantiewoning (2-5 personen) met
twee fietsen en inclusief beddengoed en huishoudlinnen,
tuinzitje aan de zonzijde.

www.kamperen-bij-de-boer.com
Minicampings zijn erg in trek. Dat blijkt uit de spectaculaire toename van het aantal kampeerders op boerderijen. Deze site geeft per provincie een overzicht van
mogelijkheden om op een boerencamping te kamperen.
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De kosten liggen tussen de € 12,50 en € 20,- per overnachting.

www.kamperenindeachterhoek.nl
Klik op Camping Card Achterhoek. Hier kun jehet
aanvraagformulier voor de Camping Card Achterhoek
downloaden. Op vertoon van deze kaart betaalt de
kaarthouder/kampeerder in voor- en naseizoen een gereduceerd tarief bij de 28 aangesloten campings. Op de
site vind je meer informatie over de Achterhoek onder
andere over de fiets- en wandelroutes.

www.natuurkampeerterreinen.nl
Natuurkampeerterreinen liggen op de mooiste natuurplekjes in Nederland en zijn kleinschalig. Ze hebben
goede basisfaciliteiten, rust en ruimte. U heeft wel ‘Het
Groene Boekje’ inclusief Natuurkampeerkaart (kampeergids voor kamperen in het groen, met alle 136 erkende
Natuurkampeerterreinen) nodig. Die is af te halen bij de
ANWB voor € 14,95 of te bestellen via de website. Informatie op de website of bij Stichting Natuurkampeerterreinen, Postbus 413, 3430 AK Nieuwegein, telefoon:
030 603 37 01, di - vrij 10.00 - 12.30 uur,
e-mail: info@natuurkampeerterreinen.nl.

www.nivon.nl
Het Nivon, Netwerk voor Natuur en Cultuur, bestaat
in 2014 90 jaar. Het is een vereniging met onder andere
natuurvriendhuizen en natuurkampeerterreinen. Het
Nivon organiseert activiteiten en reizen met als motto:
‘duurzaam en sociaal’. Leden van de vereniging krijgen
korting. Mensen met een minimuminkomen betalen het
reductietarief voor het lidmaatschap. Voor 2014 is dat €
26,00 (excl. € 2.50 inschrijfkosten).
Informatie: Telefoon: 0880 990 914 (normaal tarief),
e-mail: leden@nivon.nl, postadres: Hil-versumstraat 332,
1024 MB Amsterdam.

www.ritasreisbureau.nl
Vakanties voor minima in de provincie Zuid-Holland.
Aanmelding alleen via contactpersonen.
Rita’s Reisbureau bemiddelt tussen mensen die ‘wat over
hebben’ en mensen die ‘wat minder hebben’. Zij vragen
aan eigenaren van vakantiehuisjes en caravans of zij deze
voor één of meerdere weken gratis (of voor weinig) aan
Rita’s Reisbureau ter beschikking willen stellen. De gasten
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die via Rita’s Reisbureau op vakantie gaan zijn mensen uit
de provincie Zuid-Holland, die (te) weinig geld hebben
om op vakantie te gaan. Je betaalt een vast bedrag aan
inschrijfkosten: € 25,- voor volwassenen, € 12,50 voor
kinderen van 4 t/m 18 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar
gratis. Maximaal € 50,- per huishouden. E-mail: info@
ritasreisbureau.nl, telefoon: 06 13240640.

www.rkstadsdiaconaatdelft.nl of
www.vakantiebankdelft.nl
Voor mensen in de regio Delft, die geen uitzicht hebben op
vakantie en die van een minimuminkomen leven.
De werkgroep Vakantiebank van het RK Stadsdiaconaat
wil volwassenen en kinderen die om diverse redenen
geen uitzicht hebben op een vakantie, helpen om de
juiste weg te vinden in het woud van fondsen, regelingen
en subsidies.
Na aanmelding worden alle potentiële deelnemers thuis
bezocht door vrijwilligers van de vakantiebank voor
een oriënterend gesprek en selectie van het reisdoel. De
vrijwilligers vormen de schakel tussen de reizigers en de
organisaties die bijvoorbeeld huisjes verhuren.
De Vakantiebank verzorgt de voorbereiding, inschrijving
en begeleiding en ook het vervoer naar en van de vakantieadressen. Bezoek en inschrijving zijn geen garantie
voor daadwerkelijke vakantie, dit hangt af van het aantal
inschrijvingen, de periode en de beschikbaarheid van de
locaties.

www.staatsbosbeheer.nl
Staatsbosbeheer heeft in Nederland 34 kampeerterreintjes waar men gratis wild mag kamperen. Het zijn kleine
terreintjes in de buurt van wandel- en fietspaden waar
maximaal drie trekkerstenten kunnen staan binnen een
straal van 10 meter van de paal. Je mag er niet langer dan
72 uur staan. De kampeerterreintjes zijn niet per auto te
bereiken, maar duidelijk voor de fietser en de wandelaar
bedoeld. Zoek op de site van Staatsbosbeheer ‘zoek’ op
en tik in: ‘vrij kamperen’. Daarna komen er 34 mogelijkheden van kamperen in het wild op je scherm. Sinds
2009 beschikt Staatsbosbeheer over een aantal vogelkijkhutten geschikt voor rolstoelgebruikers.

www.stayokay.com
Stayokay heeft een keten van 27 hostels, bijzondere accommodaties op verrassend mooie plekjes in Nederland;
midden in de stad, in de bossen, aan het water of aan de
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kust. Stayokay biedt volop gelegenheid tot onverwacht
avontuur en onverwachte ontmoetingen. Uw Stayokaylidmaatschap is ook in het buitenland geldig.

www.vobulakamperen.nl
Kamperen en werken in de natuur, op plekjes waar veelal
niemand anders mag kamperen?
Met maximaal 50 kampeerders werk je ‘s morgens op een
landgoed, een buitenplaats of een natuurterrein en houd
je de rest van de dag vakantie. Mooie, soms zeer eenvoudige, kampeerplekken in bossen, in de duinen, bij een
kasteel of een buitenplaats. Er zijn landgoedkampen van
één week en van twee weken door heel het land.
De Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen
en Landschappen (Vobula) houdt de prijzen zo laag
mogelijk. Kosten € 30,- p.p. per week. Kinderen t/m 4 jaar
gratis, van 5 t/m 15 jaar korting. Telefoon: 026 327 11 03,
e-mail: vobulakamperen@gmail.com.

www.vriendenopdefiets.nl
De Stichting Vrienden op de Fiets is een non-profitorganisatie die het recreatieve fietsen en wandelen wil
bevorderen. De stichting onderhoudt een netwerk van
overnachtingsadressen voor fietsers en wandelaars. Er zijn
ruim 70.000 donateurs en bijna 5.000 gastadressen. Het
overgrote deel van de gastadressen ligt in Nederland en
de grensgebieden in België en Duitsland. Voor een bijdrage van € 8,- per jaar krijg je een donateurkaart en jaarlijks
een geactualiseerd boekje met gastadressen. Logies en
ontbijt voor € 19,- p.p. (exclusief toeristenbelasting).
Contact: Vrienden op de Fiets, Postbus 747, 2701 AL
Zoetermeer, telefoon: 079 323 85 56 (niet op za, zon- &
feestdagen), e-mail: administratie@vriendenopdefiets.nl.

www.wijkpastoraatoudenoorden.nl
Voor mensen uit de wijken Oude Noorden en Crooswijk in
Rotterdam.
Een samenwerkingsproject in Rotterdam van PKN en RK
van de wijken Oude Noorden en Crooswijk. Dit samenwerkingsproject organiseert elk jaar twee vakantieweken
voor mensen die anders niet op vakantie kunnen gaan. In
de zomervakantie een kinderkamp voor 60 kinderen in
de leeftijd van de basisschool. En er is een vakantieweek
voor zo’n 40 volwassenen die om uiteenlopende redenen
de wijk nauwelijks uitkomen. Inlichtingen: Wijkpastoraat
Oude Noorden, Zwaanshals 287, 3035 KH Rotterdam,
telefoon: 010 467 86 60, e-mail: wpon.rt@hetnet.nl.
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Tips
www.geldkompasdenhelder.nl
www.geldkompasenschede.nl
www.geldkompasoldambt.nl
Voor inwoners van deze drie plaatsen zijn dit aardige
sites. Klik op ‘vrije tijd’, ‘uit’ en ‘goedkoop op vakantie’ of
‘vakantie’. Zo zijn er ook sites geldkompas voor Leeuwarden, Veendam, Elburg, Oostachterhoek. Via zoekmachines te vinden.

www.kokenopdecamping.nl
Een website met eenvoudige, lekkere en snel te bereiden
recepten. Je kunt een boekje met recepten downloaden.

vakantie.101tips.nl
Een verrassende site met een schat aan informatie over
vakanties. Onder de kop ‘goedkoop’ vind je goedkope
vakanties. Zie ook onder de kop ‘werkvakanties’.

www.vakantiekalender.nl
Op deze website kun je terecht voor o.a. alle schoolvakanties per regio, de bij CAO geregelde vakanties zoals
Bouwvakantie, Grootmetaal, etc. Maar ook alle mogelijke
vakantieaanbiedingen, vliegafstanden, etc.

www.vakantielandnederland.nl
De site over Nederland Vakantieland. Op deze site o.a.
een aantal praktische tips om de vakantie zo goedkoop
mogelijk door te brengen en tóch het gevoel te hebben
dat u er even helemaal tussenuit bent geweest. Bezienswaardigheden, plaatselijke activiteiten, etc. worden
beschreven op deze site.

www.veluwecard.nl
De Veluwe heeft een gastenkaart, geldig voor 2 volwassenen en max. 4 kinderen t/m 11 jaar. Zo heb je met de
Veluwecard een dag gratis openbaar vervoer en allerhande aanbiedingen. Je krijgt bijvoorbeeld korting bij het
Openluchtmuseum, Burger’s Zoo, Ouwehands Dierenpark, Klimbos Ermelo etc. Maar ook op de huur van een
ezel, E-bike of E-Step. Ook in de horeca kun je korting
krijgen. Elke week zijn er voordeelaanbiedingen. Kosten
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Veluwecard € 13,95,-. Verkrijgbaar bij alle VVV-kantoren
op de Veluwe of via de website.

Dagtochten in Nederland
www.blotevoetenpad.nl
Het is een heel bijzondere ervaring: bijna 2 km lang wandel je door de natuur op blote voeten. Je voelt schors,
stenen hout, zand, gras, leem en water. Je voeten tintelen
nog een hele poos na. Het pad is gratis en altijd open.
Het startpunt van ’t Blôde Fuottenpaad ligt aan de Kale
Weg postcode 9865 TC bij het plaatsje Opende (Groningen). Tip: neem een handdoek mee!

www.dagjeweg.nl
Een overzichtelijke site met veel informatie over attracties en evenementen in Nederland. Je kunt zoeken op
thema of per plaats of provincie.

www.drouwenerzand.nl
Een leuk attractiepark in Drenthe. Bij de entreeprijs is
inbegrepen: onbeperkt gebruik maken van alle attracties
en onbeperkt eten en drinken. Toegangsprijs inclusief
attracties, eten en drinken € 12,50 (in juli en augustus
€ 13,50). Kinderen t/m 2 jaar gratis, rolstoelgebruikers
€ 10,50.
Adres: Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen, telefoon:
0599 56 43 60, e-mail: info@drouwenerzand.nl. Hulp- of
geleidehond is welkom. Je kunt ook gebruik maken van
de All-in Camping.

www.futureland.nl
Bij Futureland kijk je uit over de Maasvlakte 2, het allernieuwste stukje Nederland. Binnen worden op een creatieve manier aspecten als baggeren op zee, het opspuiten
van een nieuw haventerrein en het lossen en laden aan
hypermoderne zeekades belicht. Gratis toegang. Dinsdag
t/m vrijdag en zondag geopend. Zelf meebouwen aan
de Maasvlakte 2? Ga dan aan het stuurwiel staan en zie
hoe en wanneer het land boven water komt. Of maak
in de FutureFlightExperience een virtuele reis boven de
Maasvlakte in 2035!
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www.hetgeertje.nl
Het Geertje is een biologische veehouderij met kaasmakerij. De toegang is gratis, maar er wordt wel verwacht
dat je er een consumptie gebruikt. In de vakantieperiodes hebben ze allerhande activiteiten voor kinderen voor
kleine prijsjes. Adres: Geertweg 7, 2381 LT Zoeterwoude.

www.natuurmonumenten.nl
Op de site van Vereniging Natuurmonumenten vind je
verschillende rubrieken. Klik je bijvoorbeeld op ‘activiteiten’, dan krijg je de activiteitenagenda te zien. Bij ‘routes’
staan de mooiste korte en lange routes aangegeven. Ook
de rubriek ‘kinderen’ niet vergeten.

www.recreatieschapwestfriesland.nl
Een leuke website over West-Friesland met verschillende
rubrieken, o.a recreatieterrein Het Streekbos, mogelijkheden voor dag- en/of verblijfsrecreatie.

www.scharrelkids.nl
IVN scharrelkids nodigt je uit vaker met je (klein)
kinderen naar buiten te gaan. Saai? Welnee. Juist leuk
en spannend. Dus maak kennis met de natuur. Op deze
website vind je onder andere allerlei natuuractiviteiten in
de buurt en natuurspeelplaatsen.

www.staatsbosbeheer.nl
Klik op ‘activiteiten’ en je ziet wat er de komende week
aan activiteiten te doen is en waar.

www.waarbeek.nl
Al voor € 8,95 p.p. (ticket online) kun je de hele dag
genieten van 40 attracties en al het moois dat Familiepark De Waarbeek je te bieden heeft! Kinderen tot 2 jaar
mogen gratis naar binnen, 65-plussers en mindervaliden
betalen € 7,95 per persoon. Het terrein en vele attracties
zijn rolstoeltoegankelijk. Geschikt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Familiepretpark De Waarbeek, Twekkelerweg 327, 7554 SC Hengelo (OV), telefoon:
0900 414 11 11 (0,45 ct/p.m.).

www.wandel.nl
Dit is de site van de KNBLO, Wandelsportorganisatie
Nederland. Mogelijkheden genoeg om een dagje in de
buurt te gaan wandelen.

www.zobuiten.nl
Jong, oud, samen of alleen: zobuiten.nl is er voor iedereen. Met een paar simpele klikken geef je aan wat je waar
en wanneer wilt ondernemen. Gezellig een dagje met
het hele gezin, een meditatief moment voor jezelf of een
actieve uitdaging? Je krijgt een uitgebreid aanbod: activiteiten in de buitenlucht passend bij je wensen.

Woningruil / Oppas
www.christianhomeexchange.net
Een netwerk van gastvrije christenen in Europa, georganiseerd door CHEF, Christian Home Exchange Fellowship
in de UK (Engeland). Lidmaatschap kost omgerekend
in euro’s ongeveer € 27,50 per jaar voor alleen Groot
Brittannië en € 35,- per jaar voor een internationale
kaart. Behalve woningruil hebben ze ook een lijst met
B&B voor bijvoorbeeld € 15,- p.p.p.n. Alleen voor leden
toegankelijk.

www.intervac.nl
Intervac is een niet-commerciële organisatie voor (internationale) woningruil. Het lidmaatschap kost € 79,- per
jaar.

Buitenland
www.charme.nl
Charme-landgoed in Frankrijk is een tweesterrencamping met theater en expressie. Kampeerweken tijdens de
zomervakantie. Charme is kleinschalig. Er is een programma voor jonge kinderen (basisschoolleeftijd), tieners en jongvolwassenen. Je kunt individueel, per groep
of per gezin inschrijven.

www.jeugdherbergen.be & www.laj.be
De 30 jeugdherbergen in België (21 in Vlaanderen en 9 in
Wallonië) zijn via deze websites te bekijken en te boeken.
In België is het lidmaatschap van een jeugdherbergver-
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eniging verplicht. Als u lid bent van de Nederlandse
Stayokay vervalt die verplichting. Ter plekke lid worden
van de Belgische Vereniging is ook mogelijk via een
zegelspaarsysteem van € 3,- extra per overnachting. Na
6 overnachtingen ben je dan lid. Een overnachting kost
tussen € 16,- en € 31,- p.p.p.n.
Vlaamse Jeugdherberg Beatrijslaan 72, B 2050 Antwerpen
LO, telefoon: 00 32 32 32 72 18, e-mail: info@vjh.be.
Informatie is ook beschikbaar via e-mail (Frans): Adres:
Les Auberges de Jeunesse, Zavelput 28, B 1000 Brussel,
telefoon: 00 32 22 19 56 76,
e-mail: info@lesaubergesdejeunesse.be

www.jugendherberge.de
Via deze website zijn 580 jeugdherbergen in Duitsland
te bekijken en te boeken. Ook vakantieweken met
programma behoren tot het aanbod. Verplicht is een
lidmaatschap van Hostelling International dat via het lidmaatschap bij Stayokay verkregen wordt (of in Duitsland
ter plaatse). Een overnachting kost tussen de € 15,- en
€ 30,- p.p.p.n. Een adressenlijst van DJH is te bestellen via
e-mail: dhj-service@jugendherberge.de of via de website.

www.hihostels.com
Kijk op de internationale sites van de jeugdherbergen
voor meer aanbod in andere landen.

www.nfhouse.org
Kijk op de internationale sites van de natuurvrienden
voor aanbod in andere landen.

www.naturfreunde.de
Het Duitse Nivon heeft 450 Naturfreundehäuser op
mooie natuurlocaties, maar ook in steden. Overnachtingen vanaf € 15,- p.p.p.n. bij een lidmaatschap van
€ 50,- per jaar voor een volwassene, € 25,- per jaar voor
kinderen en studenten en € 75,- voor een gezinsjaarkaart.
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Er worden ook vakantieweken met programma voor
kinderen en volwassenen met kinderen aangeboden.
De gids met adressen van alle huizen en verdere informatie is via de website in te zien of voor € 5,- te bestellen
via e-mail: info@naturfreunde.de of Naturfreunde Verlag
GmbH, Warschauerstrasse 58a, D-10243 Berlin, Duitsland.

www.natuurvrienden.be & www.ufan.be
De Belgische Natuurvrienden (de Vlaamse en de Waalse
tak samen) hebben 9 natuurvriendenhuizen waarin
men kan logeren (sommige hebben een camping erbij).
Overnachtingen vanaf € 8,- p.p.p.n. voor leden. Voor nietleden gemiddeld € 5,- duurder (prijzen zijn van 2013).
Er worden ook vakantieweken met een programma voor
kinderen en volwassenen met kinderen aangeboden.
De gids met adressen van alle huizen en verdere informatie is op de website te vinden, of via ATB De Natuurvrienden, Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen, België te
bestellen.
Informatie: e-mail info@denatuurvrienden.be of telefoon:
00 32 32 70 02 80. (Vlaamse tak).
Voor de Waalse tak: UFAN , Rue de L’Abbaye 42,
B-7800 Ath (België) of presidenceufan@gmail.com.

www.rugzaktrips.nl
Met weinig geld kun je ook een leuke vakantie hebben
en zelfs verre reizen ondernemen. Bij een laag vakantiebudget moet je echter wel meer zelf regelen. Op deze site
vind je informatie over de belangrijkste vakantielanden
en hoe je daar goedkoop kunt reizen. Zo vind je hier tips
om ergens goedkoop te overnachten, waar je in je vakantieland goedkoop kunt eten en waar je goedkoop kunt
uitgaan. In bijna alle landen zijn goedkope budgethotels,
jeugdherbergen en zeer goedkope hostels te vinden.

Gids Betaalbare Vakanties | 2014

Vakanties voor eenoudergezinnen

2. Vakanties voor eenoudergezinnen
2.1

Dominicanenklooster Huissen
Postbus 59, 6850 AB Huissen
Telefoon: 026 326 44 22
E-mail: info@kloosterhuissen.nl
Internet: www.kloosterhuissen.nl

Inspiratieweken in het Dominicanenklooster te Huissen
Voor alle zomerweken geldt:
Kosten voor deelname (verblijf én programma): € 75,voor volwassenen, € 35,- voor kinderen. Mensen die nog
niet eerder hebben deelgenomen hebben voorrang.
Neem voor meer informatie over de zomerweken contact op met het Dominicanenklooster Huissen of kijk op
de website.
In 2014 organiseert het Dominicanenklooster Huissen de
volgende inspiratieweken voor mensen met een smalle
beurs:
Zomerinspiratieweek voor moeders en hun kinderen (met
kinderprogramma)
Maandag 28 juli t/m vrijdag 1 augustus 2014 (14 – 14
uur)
‘Bundel je kwaliteiten’. Vrolijke, relaxte en zinvolle dagen
voor jonge moeders, stilstaan bij je eigen kwaliteiten,
creatieve workshops, enkele vrije middagen om zelf met
je kind(eren) en andere moeders erop uit te gaan, tips en
ervaringen uitwisselen, vriendschappen sluiten, en een
boeiend spelprogramma voor de kids.
Zomerinspiratieweek voor vrouwen met een minimuminkomen (zonder kinderen)
maandag 1 september t/m vrijdag 5 september 2014 (14
– 14 uur)
‘Bundel je kwaliteiten’. In deze midweek biedt het Dominicanenklooster een gevarieerd programma, met onderlinge ontmoeting, stilstaan bij je kwaliteiten, creatieve
programmaonderdelen en vrije middagen om zelf iets (al
dan niet met andere groepsgenoten) te ondernemen..
Herfstweek voor moeders en kinderen (met kinderprogramma)
20 – 24 oktober 2014 (14 – 14 uur)
Inspiratie en bezinning ten midden van de mooie kleuren
in de herfst
Leerzame en creatieve dagen om je kwaliteiten en verborgen talenten (opnieuw) te ontdekken. Stil staan bij
je plannen en toekomstwensen hoe je je leven vorm wilt
geven. Voor de kinderen is er een boeiend spelprogramma. Er zijn ook dagdelen die je zelf met je kind(eren)
kunt invullen.
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Zie ook 5.1:
Vervolgweek ‘Hoe word ik wie ik werkelijk wil zijn?’
Zomer 2014, raadpleeg voor de precieze datum de website.

2.2

Hetvakantiebureau.nl

Postbus 6, 6740 AA Lunteren
Telefoon: 0318 48 66 10
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl
Internet: www.hetvakantiebureau.nl

Hetvakantiebureau.nl organiseert in samenwerking met
Y Camps vakanties voor eenoudergezinnen. Indien men
alleenstaande ouder is en de zorg van de kinderen heeft,
kan men op vakantie in diverse accommodaties in Nederland. Prijzen zijn vanaf € 340,- per ouder en € 165,- per
kind. Hier zijn kortingen, onder bepaalde voorwaarden,
mogelijk tot € 145,- per persoon. Meer informatie vindt u
in de Vakantiegids voor eenoudergezinnen 2014 (telefonisch op te vragen) of op de website
www.ycampseenoudervakanties.nl.

2.3

Y Camps, Eenoudervakanties

Soestdijkerweg 10-B, 3734 MH Den Dolder
Telefoon: 035 660 87 77
E-mail: vakanties@ycamps.nl
Internet: www.ycamps.nl

De YMCA en Hetvakantiebureau.nl van de PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) organiseren
voor alleenstaande ouders die er graag tussenuit willen
met hun kind(eren) de eenoudervakanties. Deze zomer
kunt u een week vol plezier en gezelligheid beleven op
YMCA conferentiecentrum De Hoorneboeg in Hilversum, in YMCA -centrum De Glind bij Amersfoort of bij
de boer in Halle. Op elke locatie is een programma voor
de kinderen (4 t/m 16 jaar), dat wordt verzorgd door
daarvoor getrainde begeleiders. Terwijl de begeleiders de
kinderen bezighouden met knotsgekke spellen, speurtochten en andere avonturen, kunnen de ouders lekker
ontspannen en genieten van de rust. De vakantieweken
kosten vanaf € 340,- voor de ouder en € 165,- per kind.
Als de prijs van de vakantie voor u een probleem is, kunt
u een financiële tegemoetkoming vragen aan de diaconie
van uw kerk. Als u geen contact heeft met de kerk, kunt
u een beroep doen op het Vakantiefonds van YMCA Nederland. Voor meer informatie kunt u hierover contact
opnemen met het boekingskantoor.
De YMCA heeft verder ook Y Camps voor jongeren van
6 t/m 15 jaar, een MCG-kamp voor meervoudig complex
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gehandicapten en een tandemweekend voor visueel gehandicapten. Daarnaast wordt het vakantiehuis ’t Wijde
in Blaricum verhuurd.

Fonds voor alleenstaande
vrouwen
2.5

Stichting Blijdesteyn

T.a.v. mevr. H.G.P. Meursing-Kraak
Postbus 62, 9460 AB Gieten
Telefoon: 0599 565 223
E-mail : info@stichtingblijdesteyn.nl
Internet: www.stichtingblijdesteyn.nl

Doelstelling: het verstrekken van reisbeurzen, uitsluitend
aan alleenstaande vrouwen tussen 18 en 40 jaar, met of
zonder kinderen, die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren en eens een zorgeloze tijd nodig hebben.
Beperkingen: alleenstaande vrouwen (ongehuwd, gescheiden of weduwe), op 1 november van het jaar van
aanvraag niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 40
jaar; het netto maandinkomen mag niet hoger zijn dan
bijstandsniveau.
Degenen, die een reisbeurs krijgen, mogen na overleg
met de administratrice een vakantie boeken. Een reis
naar het buitenland moet geboekt worden bij een reisbureau, dat is aangesloten bij de ANVR of SGR. Een vakantie
in Nederland kan rechtstreeks bij de camping, het vakantiepark of het hotel worden geboekt. Er moet altijd een
annuleringsverzekering worden afgesloten.
De aanvraag voor een reisbeurs moet voor 1 november
worden ingediend. De reisbeurs bedraagt maximaal € 750,.
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WWWeetjes
www.ouderalleen.nl
Een website voor alleengaande ouders. Je kunt er ervaringen uitwisselen met lotgenoten, afspraken maken over
samen op vakantie gaan, uitjes met de kinderen, etc. Om
van alle onderdelen van de website gebruik te kunnen
maken moet je lid worden voor € 12,- per jaar.

www.reisgenoten.nl
Alléén met vakantie gaan is niet alleen volgens sommigen een beetje saai, het is zeker ook duurder. Door
samen op reis te gaan kunnen bijvoorbeeld kosten voor
accommodatie gedeeld worden. Via deze sites kunnen
reisgenoten voor alle soorten vakanties gezocht worden.
Een advertentie opgeven is gratis.

vakantie.101tips.nl/alleenstaandevakantie.html
Een verrassende site met een schat aan informatie over
goedkope vakanties.

www.vakantiebankdelft.nl
Voor mensen met een minimuminkomen in de regio Delft
die door b.v. maatschappelijk werk doorverwezen worden
of voor klanten van de voedselbank..
Zie voor de procedure de website. Voor kinderen zijn er
verschillende mogelijkheden.
Voor gezinnen en alleenstaanden is er een vakantieaanbod via Stayokay, Klooster in Vught, het Dominicaans
Activiteiten Centrum in Huissen of Rita’s Reisbureau.
Voor alleenstaande moeders is er het project Noordwijk.
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3. Kinderkampen en jongerenvakanties
3.1

Europa Kinderhulp

Mw. J. van Riet
Telefoon: 0318 48 55 98
E-mail: jennyvanriet@hotmail.com
Internet: www.europakinderhulp.nl

Europa Kinderhulp verzorgt een vakantie bij gastgezinnen voor kinderen tussen 5 en 12 jaar die nooit op
vakantie kunnen. Zorgvuldig geselecteerde gastgezinnen
nemen de kinderen voor 2½ week als logé op in hun
gezin. Voor 2014 is dat in de periode van 21 juli - 8 augustus. De totale kosten bedragen ongeveer € 52,50. Om
de selectie en begeleiding van de kinderen optimaal te
laten verlopen, werkt Europa Kinderhulp samen met
hulpverlenende instanties in de woonplaats van de kinderen. Bijvoorbeeld Humanitas Rotterdam. En kijk op de
website van Europa Kinderhulp dan kunt u zien wie wij
zijn en wie u kunt benaderen.

3.2

Stichting Heppie

Patrijslaan 9, 5731 XN Geldrop-Mierlo
Telefoon: 0900 123 26 27 (€ 0,10 p.m.)
E-mail: info@heppie.nl
Internet: www.heppie.nl

Stichting Heppie organiseert het hele jaar door begeleide
vakanties, opvangweekenden en ouder-kindvakanties
voor kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar voor wie het
om allerlei redenen niet meezit. Bijvoorbeeld omdat ze
opgroeien in armoede, niet meer thuis kunnen wonen of
omdat ze door een achterstand of stoornis zoals autisme
of ADHD extra begeleiding nodig hebben bij het spelen.
Tijdens de vakanties en weekenden kunnen de kinderen
genieten van plezier maken, samen spelen en positieve
aandacht. Want voor Heppie staat één ding voorop:
ieder kind verdient aandacht.
De kosten bedragen € 65,- voor een vakantie of € 100,voor vier weekenden als een kind door de ouder(s)
wordt aangemeld. Uitgangspunt is dat deelnamekosten
geen belemmering mogen zijn. Dus levert dit bedrag problemen op voor u? Neem even telefonisch contact op. In
overleg bekijken we dan wat er mogelijk is. Heppie kan
ook betaald worden vanuit PGB. De Heppie-vakanties
vinden plaats in Hotel Heppie in Geldrop-Mierlo en op
de Buitenjan in Veldhoven. Kijk voor meer informatie op
www.heppie.nl.
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3.3

Humanitas Kindervakanties

Humanitas Landelijk Bureau
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020 - 523 11 00
E-mail: info@humanitas.nl
Internet: www.humanitas.nl

Jaarlijks gaan meer dan 1.600 kinderen op vakantie met
Humanitas. De vakantieweken zijn bedoeld voor kinderen die om medische, sociale en/of financiële redenen
niet op vakantie kunnen gaan. Zij worden aangemeld
door het maatschappelijk werk, de GGD, Bureau Jeugdzorg, Vluchtelingenwerk en andere (jeugd) hulpverleningsinstanties.
Er worden verschillende weken georganiseerd voor jonge
kinderen en tieners. Ook zijn er zeilweken. De kindervakanties worden professioneel voorbereid en aangepakt.
De vrijwilligers krijgen een voorbereidende training en
worden begeleid door een coördinator. Er wordt een leuk
en afwisselend activiteitenprogramma aangeboden aan
de kinderen. Ook voeding, huisvesting, hygiëne, vervoer,
veiligheid, persoonlijke aandacht en bescherming van
persoonsgegevens zijn goed geregeld.
Humanitas is lid van de stichting Steunpunt Kindervakanties.
De eigen bijdrage verschilt per week en ligt tussen € 45,en € 100,-.

3.4

JWG (Jongerenwerkgroep Sterrenkunde)
Afd. Jongerenkamp, Tessa Haverkamp
Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht
E-mail: jwg-joka@sterrenkunde.nl
Internet: www.sterrenkunde.nl/jwg

De JWG is een vereniging voor jongeren van 8 tot 21 jaar
die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde. Elk jaar organiseert de JWG een aantal zomerkampen: twee kampen
van een week voor kinderen van 8 - 13 jaar en een
kamp van twee weken voor de jeugd van 1 - 18 jaar. Het
Jongerenkamp vindt plaats in Ootmarsum. Het is daar
fantastisch donker, want je zit er ver van de grote steden.
Als het ‘s nachts helder wordt, trek je een warme trui aan
en ga je samen met de leiding sterrenbeelden opzoeken
die je ´s middags hebt leren kennen, of je kijkt door een
telescoop naar een vaag neveltje of een mooie planeet.
Dat betekent dus lekker lang opblijven! Ook overdag
wordt er aan sterrenkunde gedaan. Natuurlijk worden er
praatjes gehouden (op makkelijk en moeilijker niveau),
maar er vinden ook andere dingen plaats. Als het lekker
weer is worden er verschillende bekende en nieuw uit-
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gevonden sporten en spelletjes gedaan en nog veel meer
leuke activiteiten, zoals een speurtocht. Mocht het weer
tegenzitten, dan wordt er binnen een hoop lol gemaakt.
Je hebt dus sowieso een week lang een heleboel plezier!
Het jongerenkamp is bedoeld voor iedereen van 8 tot 13
jaar. Het kamp kost € 160,- per persoon, € 181,- voor nietJWG-leden.(prijzen 2013) (Je wordt automatisch lid tot
wederopzegging). Kijk op de website voor de informatie
en de data van de kampen in 2014.

3.5

Stichting Kindervakantieland Almere
Postbus 50178, 1358 AD Almere
Telefoon: 036 549 75 29
E-mail: info@kindervakantieland.nl
Internet: www.kindervakantieland.nl

Stichting Kindervakantieland Almere organiseert in de
zomer 6 vakantieweken voor kinderen die door allerlei omstandigheden nooit met vakantie kunnen. Op het Almeerse Stadslandgoed De Kemphaan staat het vakantiehuis van
Kindervakantieland. Daar kunnen kinderen onbekommerd
genieten van een weekje vakantie. Er wordt veel aandacht
besteed aan sport en spel en aan creatieve activiteiten. De
kinderen gaan ook een dagje uit. Zij worden tijdens hun
verblijf begeleid door ervaren zorgverleners.
De kosten van deze week bedragen € 75,- per kind, maar
als de thuissituatie een vergoeding niet toelaat, kan daarvan worden afgezien.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Kindervakantieland, dan kunt u telefonisch contact opnemen of mailen.

3.6

Stichting De Ruime Wind

Postbus 1006, 7550 BA Hengelo
Telefoon: 06 293 448 99
E-mail: ruimewind@terluin.nl
Internet: www.ruimewind.nl

Stichting De Ruime Wind organiseert zeilkampen voor
jongeren van 11 t/m 17 jaar.
De Ruime Wind streeft na om zeilvakanties voor ie-
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dereen haalbaar te maken en vele jongeren de kans te
bieden een uniek zeilkamp in Friesland mee te maken.
De verscheidenheid aan deelnemers zorgt voor een leuke
kampsfeer. Dagelijks worden dagtochten gemaakt naar
dorpjes. ’s Avonds worden er verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een waterestafette, dropping, disco,
casino, zeskamp, etc. Door inbreng van subsidies is de
deelnemersbijdrage beperkt tot € 210,- per persoon.
Voor ouders met een minimuminkomen of uitkering
is veelal een lagere prijs mogelijk. Op deze wijze krijgen
jongeren de kans relatief goedkoop een leuk zeilkamp
mee te maken.

3.7

Kamp Scala

p/a 5 Meistraat 10, 2712 VD Zoetermeer
Telefoon: 06 403 469 73
E-mail: kampscala@gmail.com
Internet: www.kampscala.nl

Kamp Scala organiseert in 2014 alweer haar zestiende
zomerkamp voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar. Dan gaan we naar een prachtige kampeerboerderij
in Gorredijk. Wij doen dat van zaterdag 19 tot en met
26 juli. Gedurende deze 8 dagen genieten de kinderen
van een volledig verzorgd programma boordevol (bos-)
spellen en activiteiten. Bijzonder zijn de dropping en de
afsluitende Bonte Avond. Ook is het ‘uitbreken’ en zwemmen voor velen een hoogtepunt. De leiding bestaat uit 13
ervaren en enthousiaste vrijwilligers. Het eten is afwisselend, maar ook gezond. Natuurlijk wordt er ook een keer
patat gegeten, maar we eten dagelijks verse groenten en
fruit. De kosten voor deze week bedragen € 130,- (+ wat
zakgeld voor het kind). Vertrek en aankomst in Zoetermeer. Hier kan in overleg van worden afgeweken.

3.8

Stichting Vakantiekampen

Telefoon: 06-14109924 (buiten kantooruren
kunt u de voicemail inspreken)
E-mail: info@svk.nl
Internet: www.svk.nl
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Een week vol bosspellen tijdens een tentenkamp, vlotten
bouwen tijdens een actiefkamp of lekker uitwaaien op
de Friese meren tijdens een zeilkamp? Het kan allemaal
bij Stichting Vakantiekampen! Al 35 jaar organiseert deze
stichting onvergetelijke vakantieweken voor jongeren in
de leeftijd van 7 t/m 17 jaar. Elk kind heeft recht op een
leuke vakantie en daarom streeft de SVK naar zo laag
mogelijke kampprijzen. De stichting heeft geen winstoogmerk en draait haar activiteiten volledig op vrijwilligers. Ook is het mogelijk om in aanmerking te komen
voor een gereduceerd tarief. Hiervoor kijken we naar het
inkomen van de ouders/verzorgers van de deelnemer.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
via bovenstaand e-mailadres. Naast de kampprijzen zijn
er geen extra kosten buiten een zakcentje voor uw kind
tijdens het kamp.
Voor alle leeftijdscategorieën hebben we vier tentenkampen op de Hoge Veluwe (€ 95,-).
Ben je tussen de 12 en 14 jaar oud, dan kun je ook mee op
actiefkamp in Ommen (€ 175,-). Ben je tussen de 14 en
17 jaar oud? Ga dan mee op zeilzwerftocht op de Friese
Meren tijdens een van onze drie zeilkampen (€ 175,-).

3.9

Stichting VakantieKind

Postbus 45, 3830 AA Leusden
Telefoon: 06 15903831
E-mail: info@vakantiekind.nl
Internet: www.vakantiekind.nl

Ben je tussen 7 en 13 jaar?
Kom dan naar KinderDorp. Met een groep van maximaal
35 leeftijdgenoten beleef je een week met spannende
spelletjes en allerlei andere gezellige activiteiten! Je eet
gezamenlijk, slaapt in houten huisjes en voor je het weet
heb je een hoop nieuwe vrienden en vriendinnen.
Ben je tussen 12 en 16 jaar?
Wil je nu eens een keer niet met je ouders, maar met een
groep van maximaal 20 leeftijdsgenoten kamperen? Kom
dan naar JeugdCamping. Een week zelfstandig kamperen,
maar wel met professionele begeleiding. Tijd om dingen

Gids Betaalbare Vakanties | 2014

Stichting VakantieKind

voor jezelf te doen, maar ook superspannende activiteiten met de hele groep!
Ben je tussen 14 en 17 jaar, avontuurlijk ingesteld en deins
je niet terug voor een beetje inspanning?
Loop dan mee met onze JongerenHike. Je eigen spullen
vervoer je in een rugzak. We leggen afstanden af te voet,
maar ook op andere manieren. We slapen in tenten, koken gezamenlijk ons eten en ondernemen allerlei andere
spannende (survival)activiteiten.
De kosten verschillen per kampvorm. Voor JeugdCamping is het mogelijk om kampeerspullen te huren als
deze thuis niet voorradig zijn. Materiaal voor de JongerenHike (rugzak, slaapzak, matje e.d.) is bij de prijs
inbegrepen.
De zomerkampen zullen in 2014 plaatsvinden van 19 juli
t/m 16 augustus. Kijk voor meer informatie, de prijzen
en de exacte kampdata op de website. Voor (eenouder)
gezinnen met een laag inkomen is het mogelijk om een
korting aan te vragen.

3.10 WoesteLand- Buitenactiviteiten

Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
Telefoon: 020 622 81 15
E-mail: info@woesteland.nl
Internet: www.woesteland.nl

WoesteLand, de jongeren van IVN, organiseert vakantieweken in de natuur voor iedereen tussen de 12 en 30 jaar.
Tijdens deze weken wordt vrijwilligerswerk in de natuur
afgewisseld met een duurzaam of groen thema en uiteraard veel gezelligheid. De activiteiten van WoesteLand
vinden plaats door het hele land en soms zelfs in het buitenland. Hierbij worden de mooiste gebieden aangedaan.
Alle activiteiten zijn low budget en midden in de natuur.
De prijs voor een vakantieweek is all-in en varieert van
€ 85,- (binnenland, excl. reis) tot € 200,- (buitenland, excl.
reis), voor een activiteit van 6 tot 10 dagen. Ben je jong en
houd je van buiten zijn, natuur, milieu, cultuur en gezellig-
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KinderVakantieLand

heid? Dan is WoesteLand zeker iets voor jou! Nieuwsgierig?
Kijk voor informatie over de WoesteLand vakantieweken,
data en inschrijving op www.woesteland.nl of stuur een
e-mail naar info@woesteland.nl.

3.11 Y Camps

Soestdijkerweg 10-B, 3734 MH Den Dolder
Telefoon: 035 660 87 77
E-mail: vakanties@ycamps.nl
Internet: www.ycamps.nl

Het kan gebeuren dat een kind (6 t/m 15 jaar) meer
begeleiding nodig heeft om op vakantie te kunnen. Voor
deze kinderen organiseert de YMCA de Y Camps. Dit zijn
groepsvakanties met veel en ervaren begeleiders
(1 op 4) zodat we naast een spetterende vakantie ook
even tijd hebben voor passende begeleiding. Deze vakanties zijn ontwikkeld voor kinderen die anders niet op
vakantie kunnen gaan, omdat er thuis onvoldoende geld
is of vanwege lichte problemen zoals AD(H)D, autisme,
medicijngebruik e.d. Eén ding is zeker, het wordt een
week vol met spannende avonturen, bosspellen, speurtochten, ontspanning en nog veel meer! De vakanties
variëren in prijs vanaf € 220,-. Het is mogelijk dat ouders/
verzorgers met een minimuminkomen een korting ontvangen. Voor meer informatie kunt u hierover contact
opnemen met het boekingskantoor.
De YMCA heeft verder ook eenoudervakanties, een
MCG-kamp voor meervoudig complex gehandicapten
en een tandemweekend voor visueel gehandicapten.
Daarnaast wordt het vakantiehuis ’t Wijde in Blaricum
verhuurd.

Y Camps

WWWeetjes
Dagactiviteiten voor kinderen en jongeren
www.dvadelft.nl
De Stichting Delftse Vakantie Activiteiten organiseert
activiteiten voor de Delftse jeugd tussen de 4 en 12 jaar
in de eerste twee weken van de zomervakantie. Een
groep van 100 vrijwilligers organiseert al vele jaren sporten speldagen en dagjes uit. Kosten € 6,- of € 7,- per dag,
vervoer inbegrepen (kosten afhankelijk van de opstapplaats). De inschrijving start in mei 2014. Opgave bij
Stichting Vakantie Activiteiten, Postbus 594, 2600 AN
Delft, telefoon: 06 30149013, e-mail: info@dvadelft.nl.

www.jeugdvakantieplan.nl
Jeugdvakantieplan is een samenwerkingsverband van
diverse organisaties die, gedurende de zomervakantie,
kinderdagkampen organiseren voor kinderen van
4 t/m 12 jaar in Amsterdam. Elk kamp heeft een aparte
organisatie met een eigen contactpersoon en een eigen
kampplaats. De organisatie is in handen van vrijwilligers
die al jaren ervaring hebben met dit soort dagkampen.
De kinderen worden ‘s morgens met een bus opgehaald
vanaf verschillende standplaatsen en ‘s middags rond
17.00 uur daar weer teruggebracht.

www.jvadenhaag.nl
Het vakantieproject van de stichting JVA (Jeugd Vakantie
Activiteiten) organiseert tijdens de eerste drie weken
van de Haagse zomervakantie elk jaar een vakantieproject voor Haagse basisschoolkinderen van 4 t/m 13 jaar.
De deelnemende kinderen worden elke werkdag vanaf
19 opstapplaatsen in Den Haag door JVA-bussen opgehaald en naar Duinrell meegenomen. Daar wordt per
leeftijdsgroep een leuk dagprogramma gepresenteerd.
‘s Middags worden de kinderen weer teruggebracht.
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Stichting Poldermaat

Contact: info@jvadenhaag.nl of 070 427 39 54 (b.g.g.
antwoordapparaat). Korting voor gezinnen met een
ooievaarspas of zorgtoeslag.

Kampen voor kinderen en jongeren
www.betuwsejeugdkampen.nl
De stichting Betuwse Jeugdkampen organiseert tijdens de
zomervakantie kampeervakanties voor jongens en meisjes van 8 t/m 14 jaar. De kampeerweken staan in het teken van sport, spelletjes, creativiteit, ontspanning en veel
plezier en gezelligheid. De kampeerlocatie is kampeerterrein ‘De Beugense Peel’ in Sint Anthonis, Noord-Brabant.
Prijzen, leeftijdscategorieën en aanmeldingsformulieren
staan vanaf januari 2014 vermeld op de website. Informatie bij de penningmeester: dhr. H. Jurgens, Brederode 5,
4116 HH Buren, telefoon 0344 68 21 86.

www.buitenkunst.nl
Kunstzinnig bezig zijn en kamperen tegelijkertijd!
Stichting Buitenkunst heeft programma’s op het gebied
van theater, muziek, dans, beeldende kunst, schrijven,
fotograferen, etc. Buitenkunst kan voor haar activiteiten
beschikken over prachtige natuurterreinen van Staatsbosbeheer in Drenthe en bij het Randmeer. Er zijn tenten
met materialen, gereedschappen, muziekinstrumenten,
kostuums, balletvloeren, licht- en geluidsapparatuur. Er
zijn bijzondere workshops voor jong talent (16 - 25) op
het gebied van dans en theater. En er zijn speciale kinderprogramma’s voor kleine en grotere kinderen (12 - 15).
De prijzen variëren per week afhankelijk van de leeftijd
(de prijzen zijn inclusief programmakosten, kampeergeld,
stageld tent, toeristenbelasting, vakbegeleiding en materiaal). CJP-kaarthouders (16 - 26 jaar) krijgen korting.
Voor informatie: e-mail: admi@buitenkunst.nl,
telefoon: 020 638 19 78 of 020 620 08 65.
Bezoekadres: Veemarkt 184, 1019 DG Amsterdam.
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www.donboscoexperience.nl
De Stichting Don Bosco Experience organiseert kindervakanties voor € 100,- (prijs 2013) per kampweek. Het is
mogelijk om kinderen reductie te geven als de financiële
middelen er niet zijn.
E-mail: info@donboscoexperience.nl.

www.kinderwerk.net
Stichting Kinderwerk organiseert elk jaar een zomerkamp voor kinderen van 7 - 12 jaar. Kinderen genieten
samen met deskundige leiding van een paar heerlijke
vakantiedagen. De stichting krijgt subsidie van een paar
fondsen voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. E-mail: kinderwerk@planet.nl.

www.nivonjong.nl
Nivon, Netwerk voor Natuur en Cultuur, kinderkampen
en (sportieve) jongerenvakanties. De JUMP zomerkampen (voor kinderen van 6 - 16 jaar) zijn een mix van
gezelligheid, zelfstandigheid en eenvoud. Je kampeert of
slaapt in een huis en gaat een week lang het programma
doen dat de vrijwillige begeleiders voor jou en de andere kinderen hebben bedacht. Zeilkampen zijn er voor
kinderen en jongvolwassenen (9 - 20 jaar) Inlichtingen:
NIVON, Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam,
telefoon: 088 099 09 00, e-mail: info@nivon.nl.

www.njbg.nl
Zelf helpen bij opgravingen, zelf een préhistorische boerderij bouwen, zelf een kijkje nemen achter de schermen
bij een museum of een archief, kortom zelf geschiedenis beleven? Ben je tussen de 9 - 26 jaar dan kan dat bij
de Nationale Jeugdbond voor Geschiedenis. De nieuwe
zomerkampen staan maart 2014 op de website. Je kunt je
ook abonneren op de nieuwsbrief. info@njbg.nl.
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www.okeevakantiekampen.nl
ondernemende vakanties voor jeugd en jongeren van 8
tot en met 17 jaar in Nederland of de Ardennen. Inkomensafhankelijke korting mogelijk.
Informatie: OKEE Vakantiekampen, Burgsteeg 2a, 2312 JS
Leiden, telefoon: 06-37249870, e-mail: info@okeevakantiekampen.nl.

www.steunpuntkindervakanties.nl
Alle kinderen verdienen een fijne vakantie. Dit is de
doelstelling van het Steunpunt KinderVakanties. Het
Steunpunt heeft het Vakantiekeurmerk overgenomen
van Jantje Beton, evenals het uitwisselingsnetwerk van
kindervakantie-organisaties. Steeds meer aanbieders van
kindervakanties sluiten zich aan bij het Steunpunt en
het Keurmerk. Zij erkennen de waarde van een belangenorganisatie die ook de kwaliteit en de veiligheid van
hun vakantiekampen ondersteunt. Hier is ook te vinden
welke organisaties het Keurmerk Kindervakanties hebben.

www.stichtingneverland.nl
“Neverland, het eiland van Peter Pan. Een droomwereld
waar kinderen kind mogen zijn en hun zorgen van alledag kunnen vergeten.”
Met deze gedachte organiseert Stichting Neverland
zomervakantiekampen. In totaal kunnen, verdeeld over
twee kampweken, zo’n 60 kinderen in de leeftijdscategorieën 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar een week op
kamp met Stichting Neverland. De vakantiekampen zijn
low budget. Informatie en het inschrijfformulier zijn te
vinden op de website. Mochten de kosten of het vervoer

een probleem zijn, bel dan 06 487 784 26 of
mail: info@stichtingneverland.nl.

www.wijkpastoraatoudenoorden.nl
Voor kinderen uit de wijken Oude Noorden en Crooswijk in
Rotterdam
Een samenwerkingsproject in Rotterdam van PKN en
RK van de wijken Ouden Noorden en Crooswijk. Een
week kinderkamp voor 60 kinderen in de leeftijd van de
basisschool. Inlichtingen: Wijkpastoraat Oude Noorden,
Zwaanshals 287, 3035 KH Rotterdam, 010 467 86 60,
e-mail: wpon.rt@hetnet.nl.

Bouwreizen voor jongeren
www.habitat.nl
Informatie: 020 800 29 76 en vraag naar Karin Nas of
e-mail: info@habitat.nl.

www.ibo-nederland.org
Internationale Bouworde Nederland,
telefoon: 024 322 60 74, IBO-Nederland,
St Annastraat 174, 6524 GT Nijmegen,
e-mail: info@ibo-nederland.org.

www.worldservants.nl
Informatie: hoofdkantoor van World Servants, telefoon:
0561 61 48 57. Postadres: Postbus 129, 8470 AC Wolvega.
E-mail: info@worldservants.nl. Vanaf 15 september 2013
kun je je al inschrijven voor de zomer van 2014.
Bij alle drie de bovenstaande vrijwilligersprojecten wordt
een eigen bijdrage gevraagd: én voor de reis zelf én voor
het project en kun je informatie krijgen hoe je die kunt
regelen.

Uitwisselingsprojecten
www.siw.nl
SIW is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk. Al 60 jaar ontvangt SIW
buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland en worden Nederlandse vrijwilligers uitgezonden
naar projecten over de hele wereld. Voor jongeren vanaf
14 jaar een zeer leerzame, leuke en betaalbare manier
van vakantie vieren.
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Vakanties voor mensen met een beperking
en/of chronische ziekte
Algemeen
4.1

Support Vakantiegids

Postbus 160, 2290 AD Wateringen
E-mail: Irene.semp@lakerveld.nl
Internet: www.supportmagazine.nl

De Support Vakantiegids verschijnt elk najaar en is een
uitgave van Support Magazine, tijdschrift over leven,
wonen en werken met een lichamelijke handicap. In
de Support Vakantiegids treft u reisreportages en veel
praktische informatie aan over op vakantie gaan met een
fysieke beperking. Meer informatie op de website.

4.2

MEE Vakantiewijzer

Telefoon: 0900 999 88 88 (U wordt doorverbonden met de dichtstbijzijnde MEE-organisatie)
Internet: www.meevakantiewijzer.nl of
www.mee.nl (hier kunt u de MEE- organisatie
in uw regio vinden).

MEE biedt ondersteuning bij leven met een beperking.
De website www.meevakantiewijzer.nl geeft u een idee
van de vakantiemogelijkheden voor mensen met een
beperking. De MEE-vakantiewijzer informeert over
vakanties voor kinderen of volwassenen, over aangepaste
accommodaties, handige tips en regionale informatie.
Ook informatie over goedkope vakanties. Vindt u het
lastig om een geschikte vakantie te vinden? Bel dan naar
0900 999 88 88.

Volwassenen
4.3

Allegoeds Vakanties

Molenweg 49a, 6741 KK Lunteren
Telefoon: 0318 48 51 83
E-mail: info@allegoedsvakanties.nl
Internet: www.allegoedsvakanties.nl

Allegoeds Vakanties biedt in verschillende mooie accommodaties in Nederland kleinschalige vakanties aan
voor ouderen. Of u nu wel of geen aanvullende zorg
nodig heeft, voor iedereen is het genieten! Ruim 40 jaar
ervaring staat daarvoor garant. Ook in 2014 hebben we
een ruim aanbod aan vakanties. U kunt genieten van een
mooie riviercruise of van een verblijf in een bosrijke omgeving. Of gaat u liever naar de kust of naar het gezellige
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Breda of mooie Valkenburg? Er is voldoende keuze uit
mooie bestemmingen.
Er zijn speciale vakanties voor mantelzorgers en verzorgden samen, voor beginnend dementerenden en voor
ouderen met een intensieve zorgvraag.
De kosten van de vakanties liggen tussen de € 490,- en
€ 940,- incl. BTW. Deze prijzen zijn op basis van volpension, koffie en thee, begeleiding en het activiteitenprogramma. Alleen de entreekosten en consumpties tijdens
excursies zijn niet bij de prijs inbegrepen. Wanneer de
vakantiekosten voor u bezwaarlijk zijn, kunt u op basis
van uw inkomensgegevens bij ons een tegemoetkoming
aanvragen van minimaal 25%. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden een deel van de kosten van een aangepaste
vakantie. Voor meer informatie kunt u onze gratis vakantiebrochure aanvragen via 0318 48 51 83.

4.4

Chaletproject Putten

Inlichtingen: Irene van Zijverden
Telefoon: 0341 36 21 88
E-mail Irene@chaletproject.nl
En
Mayella Geskus
Telefoon: 0341 35 27 64
E-mail geskus@wxs.nl
Internet: www.chaletproject.nl

Op het park ‘Putterheijde’ in Putten op de Veluwe staan
twee aangepaste chalets, die geheel rolstoeltoegankelijk
zijn.
Ze zijn geschikt als vakantieverblijf voor mensen met een
beperking en hun familie of, in tweede instantie, voor
mensen met een smalle beurs. Maximaal 4 personen.
De chalets zijn eigendom van twee PKN-kerken en ze
worden door vrijwilligers en diakenen onderhouden.
De prijs varieert van € 235,- tot € 285,- per week. De
schoonmaakkosten bedragen € 30,-.
Beide chalets hebben c.v. en zijn het hele jaar te boeken.

4.5

Hetvakantiebureau.nl

Postbus 6, 6740 AA Lunteren
Telefoon: 0318 48 66 10
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl
Internet: www.hetvakantiebureau.nl

Het Vakantiebureau.nl organiseert vakanties voor senioren, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven
extra zorg nodig hebben. Ook voor mantelzorgers met
een thuiswonende partner met dementie, voor mensen
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Het Vakantiebureau

met een visuele beperking en voor mensen met een licht
verstandelijke beperking organiseren wij vakanties.
De vakanties worden mogelijk gemaakt door de inzet
van vele enthousiaste en deskundige vrijwilligers die de
gasten begeleiden en, indien nodig, verzorgen. Tijdens
de vakantie kan men deelnemen aan diverse creatieve,
muzikale of sportieve activiteiten en uitjes. De vakanties
vinden plaats in diverse accommodaties in Nederland.
Prijzen zijn vanaf € 505,- per persoon, inclusief 7 overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, vers fruit, koffie/thee.
Mocht de prijs een bezwaar zijn, dan kan men, onder
bepaalde voorwaarden, een korting krijgen via het
Vakantiefonds. Deze kortingen lopen op tot € 305,- per
persoon. Ons complete aanbod vindt u in de Vakantiegids 2014 (telefonisch op te vragen) of via
www.hetvakantiebureau.nl.

4.6

Lourdes, VNB

Postbus 273, 5201 AG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 681 81 11
E-mail: info@vnbreizen.nl
Internet: www.vnbreizen.nl

Onder het centrale thema ‘Betekenisvol Ontmoeten’
organiseert VNB reizen naar Lourdes. Verspreid over het
jaar wordt een twintigtal reizen aangeboden, naar keuze
per trein (TGV), vliegtuig of bus. Naast het pastoraal programma is er volop ruimte voor ontspanning, ontmoeting met reisgenoten en een excursie naar de Pyreneeën.
De tarieven liggen rond de € 870,-. Ook mensen met een
handicap of zorgbehoefte kunnen deelnemen. Hiervoor
zijn naast de reis per vliegtuig en trein ook mogelijkheden met een speciale bus, de VNB Lance. Voor verblijf
in het zorgcentrum/zorghotel waar 24 uur per dag zorg
aanwezig is, bedraagt de prijs € 1.150,-. De mogelijkheid
bestaat om op individuele basis een bijdrage in de kosten
te krijgen. Hiervoor worden eigen formulieren van de
VNB gebruikt. Schroom niet om deze aan te vragen. In
de genoemde prijzen zijn inbegrepen: vervoer, transfer,
verblijf op basis van volpension en administratiekosten.
Vraag de folders aan.
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4.7

Het Nederlandse Rode Kruis

Postbus 28120, 2502 KC Den Haag
Telefoon: 070 44 55 888
E-mail: vakanties@redcross.nl
Internet: www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Het Nederlandse Rode Kruis organiseert vakanties voor
mensen met een handicap of chronische ziekte, maar
ook voor mensen die door financiële of sociale omstandigheden beperkt zijn in hun mogelijkheden. Jong of
oud, voor iedereen hebben we onvergetelijke vakanties
op ons schip de J. Henry Dunant en in de hotels: Hotel
IJsselvliedt in Wezep, Hotel De Valkenberg en Hotel De
Paardestal in Rheden. Het schip vaart door heel Nederland en brengt de gasten naar grote, maar ook gezellige
kleine havensteden. Hier wordt in samenwerking met lokale afdelingen een leuke middag georganiseerd voor de
gasten. Ook aan boord is altijd wel wat te doen, net als in
de hotels, waar naast de programma’s in het hotel allerlei
excursies in de omgeving georganiseerd worden.
De vakantieweken lopen van maandagmiddag t/m
zaterdagochtend. U kunt een vakantie boeken vanaf
€ 520,- p.p. en kinderen krijgen korting in de gezinsweken. In deze prijs zijn volpension, de verzorging, koffie en
thee, avondprogramma’s en begeleiding naar 2 excursies
inbegrepen. De vakanties worden door veel verzekeraars
vergoed en u kunt voor een financiële bijdrage o.a. een
beroep doen op fondsen.
Lees voor alle informatie en de beschrijving van de vakantieaccommodaties de gastenbrochure die u kunt vinden
op de website van het Rode Kruis www.rodekruis.nl en bij
de vakantiecoördinator van de Rode Kruis-afdeling bij u in
de buurt. U vindt het telefoonnummer in de telefoongids.

4.8

Nationale Vereniging De Zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon: 076 564 64 64
E-mail: gastenlijn@zonnebloem.nl
Internet: www.zonnebloem.nl
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Chaletproject Putten

Heerlijk uitwaaien op het strand of een terrasje pakken.
Op vakantie willen we allemaal. Helaas is dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Mensen met fysieke beperkingen komen letterlijk en figuurlijk drempels tegen
wanneer zij op reis willen. Zonnebloemvakanties zijn
voorzien van vele aanpassingen, extra voorzieningen en
begeleiding en verzorging door enthousiaste vrijwilligers.
En natuurlijk met een ongedwongen sfeer, gezelligheid
en lekker eten en drinken. In 2014 organiseert de Zonnebloem bus-, vaar-, vlieg-, of kampeervakantie in binnen- of buitenland voor 8.400 fysiek beperkte reizigers.
Vakanties voor volwassenen van alle leeftijden, maar ook
voor speciale leeftijdsgroepen als 18 tot 45 jaar en 40 tot
65 jaar. Ook staan diverse themareizen op het programma, zoals sportieve vakanties, een Lowlands-reis en een
Formule 1 reis. De kosten van de vakanties in 2014 zijn
vanaf € 350,- voor een zevendaagse vakantie in Nederland. Voor mensen die moeten leven van een minimumuitkering is er een kortingsregeling.

Voor gezinnen, kinderen en
jongvolwassenen
4.9

Camping De Ruimte en Stichting Wielewaal

Vakantiemogelijkheden voor kinderen en volwassenen
met een beperking met of zonder het gezin
Camping De Ruimte
Stobbenweg 23, 8251 PX Dronten
Telefoon: 0321 31 64 42
E-mail: info@campingderuimte.nl
Internet: www.campingderuimte.nl
De Ruimte is een prachtige natuurcamping middenin
het bos, vlakbij de Veluwse Randmeren. De camping is
een sfeervolle vakantieplek voor iedereen, dus ook voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
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MEE Vakantiewijzer

Een perfecte vakantie door een recreatieprogramma
op maat, verharde paden, toegankelijke gebouwen en
aangepast sanitair. Er zijn vier aangepaste badkamers en
er is een douchestretcher. De Ruimte is voorzien van alle
gemakken: een winkeltje, een wasserette, een gezellige
kantine met terras en een grote kast vol gezelschapsspelletjes. Dagelijks zijn er afhaalmaaltijden en snacks te
verkrijgen en in het weekend is het restaurant geopend.
Er zijn speeltoestellen, een tafeltennistafel, een jeu de
boulesbaan, een trampoline en een sportveld. Je kunt
er fietsen en tandems huren en voor de mensen die zelf
geen tent of caravan hebben zijn er volledig ingerichte
bungalowtenten en kampeerbungalows (een soort trekkershutten) te huur.
Op Camping de Ruimte verzorgt Stichting Wielewaal
in de zomervakantie de recreatie voor kinderen met en
zonder beperking.
Op vertoon van een print van deze bladzijde van de
gids krijgt u bij Camping De Ruimte 10% korting op de
kampeertarieven.
Stichting Wielewaal
Regentesselaan 20-26 , 1217 EG Hilversum
Telefoon: 088 122 44 00
E-mail: info@wielewaal.nl
Internet: www.wielewaal.nl
Stichting Wielewaal organiseert vakantieactiviteiten
voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke of
meervoudig complexe beperking of met ADHD/ASS. De
begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Indien nodig kan verpleegkundige zorg geleverd
worden.
Op Camping de Ruimte verzorgt Stichting Wielewaal
in de zomervakantie de recreatie voor kinderen met
en zonder beperking. Deelname aan de activiteiten is
gratis voor campinggasten als ouders in de buurt zijn.
Daarnaast is het mogelijk om tegen betaling de zorg en
begeleiding gedurende één of meerdere dagdelen over
te dragen, zodat ouders eens zonder het kind op pad
kunnen.
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Wielewaal organiseert op De Ruimte ook groepsvakanties, waardoor het mogelijk is om uw kind zelfstandig een
weekend, midweek of week vakantie te laten vieren.
Wielewaal heeft een AWBZ-erkenning. De kosten voor
de vakantie, logeren, dagopvang en campingrecreatie
van kinderen met een handicap met een AWBZ-indicatie
komen in aanmerking voor PGB en Zorg in Natura.
In enkele gemeenten kunnen de activiteiten vanuit de
WMO betaald worden. Voor wie hier geen gebruik van
kan maken is een fondsenbijdrage beschikbaar om de
vakantieprijs zo laag mogelijk te houden. Op de website
www.wielewaal.nl staat meer informatie over groepsvakanties, vakantiedagopvang en logeren. Bij ‘Tegemoetkoming fondsen’ en ‘Overige tegemoetkomingen’ staat
meer over vergoedingen. Voor prijzen en boekingen van
kampeervakanties en campingrecreatie zie
www.campingderuimte.nl/dagopvang.
Wielewaal organiseert ook groepsvakanties voor kinderen
en volwassenen van 6 tot 55 jaar met intensieve begeleiding,
zodat iedereen die wil ook mee kan, ondanks de beperking.
Het vakantieaanbod is breed: van Sneekweek tot Spanje
en van kampeerweken tot hotelreizen. In schoolvakanties organiseert Wielewaal vakantiedagopvang op mytylscholen voor kinderen van 4 tot 20 jaar. In verschillende
delen van het land organiseert Wielewaal logeerweekenden. Ook dagopvang op zaterdag of zondag is mogelijk.

4.10 Stichting Heppie

Postbus 52, 5500 AB Veldhoven
Telefoon: 0900 235 54 26
E-mail: info@heppie.nl
Internet: www.heppie.nl

Stichting Heppie organiseert het hele jaar door begeleide
vakanties, opvangweekenden en ouder-kindvakanties
voor kinderen in de leeftijd van 6 - 18 jaar voor wie het
om allerlei redenen niet meezit. Bijvoorbeeld omdat ze
opgroeien in armoede, niet meer thuis kunnen wonen of
omdat ze door een achterstand of stoornis zoals autisme
of ADHD extra begeleiding nodig hebben bij het spelen.
Tijdens de vakanties en weekenden kunnen de kinderen
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genieten van plezier maken, samen spelen en positieve
aandacht. Want voor Heppie staat één ding voorop:
ieder kind verdient aandacht.
De kosten bedragen € 65,- voor een vakantie of € 100,voor vier weekenden als een kind door de ouder(s)
wordt aangemeld. Uitgangspunt is dat deelnamekosten
geen belemmering mogen zijn. Dus levert dit bedrag problemen op voor u? Neem even telefonisch contact op. In
overleg bekijken we dan wat er mogelijk is. Heppie kan
ook betaald worden vanuit PGB. De Heppie-vakanties
vinden plaats in Hotel Heppie in Geldrop-Mierlo en op
de Buitenjan in Veldhoven. Kijk voor meer informatie op
www.heppie.nl.

4.11 Stichting Poldermaat

Contactpersonen: Marcel Diepmaat, Ria Woertink en Lieke van den Heuvel
Postbus 204, 8250 AE Dronten
Telefoon: 06 440 043 21
E-mail: info@poldermaat.nl
Internet: www.poldermaat.nl

Stichting Poldermaat is een vrijwilligersorganisatie die
begeleide groepsreizen organiseert voor mensen van
16 jaar en ouder met een lichte verstandelijke handicap.
Het doel van de stichting is om de deelnemers daar waar
nodig ondersteuning en begeleiding te bieden, waardoor
het mogelijk wordt om zo zelfstandig mogelijk vakantie
te vieren. Integratie wordt bereikt door gebruik te maken
van het reguliere vakantieaanbod. Dankzij de inzet van
vrijwilligers is het mogelijk om de vakanties betaalbaar
te houden. De groepsgrootte van de reizen waarvoor
men zich individueel kan inschrijven, varieert van vier tot
acht deelnemers met minimaal twee tot maximaal vier
begeleiders. Het reisaanbod voor 2014 omvat 80 reizen
met bestemmingen van Nederland tot Afrika. Van zon,
zee en strand tot actieve vakanties. De prijzen variëren
van € 795,- voor een achtdaagse bungalowvakantie tot
€ 1.475,- voor een vijftiendaagse reis naar Spanje. De
prijzen zijn all-in, dus inclusief overnachtingen, excursies,
vervoer, reisverzekering en een aantal consumpties.
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4.12 Stichting De Ruime Wind

4.14 Jacob & Geertruida Hoek Stichting

Postbus 1006, 7550 BA Hengelo
Telefoon: 06 293 448 99
E-mail: ruimewind@terluin.nl
Internet: www.ruimewind.nl

Stichting De Ruime Wind organiseert zeilkampen voor
jongeren van 11 - 17 jaar.
De Ruime Wind streeft na om zeilvakanties voor iedereen haalbaar te maken en vele jongeren de kans te
bieden een uniek zeilkamp in Friesland mee te maken.
De verscheidenheid aan deelnemers zorgt voor een leuke
kampsfeer. Dagelijks worden dagtochten gemaakt naar
dorpjes. ’s Avonds worden er verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een waterestafette, dropping, disco,
casino, zeskamp, etc. Door inbreng van subsidies is de
deelnemersbijdrage beperkt tot € 210,- per persoon.
Voor ouders met een minimuminkomen of uitkering
is veelal een lagere prijs mogelijk. Op deze wijze krijgen
jongeren de kans relatief goedkoop een leuk zeilkamp
mee te maken.

Fondsen
4.13 Landelijke Stichting Blinden en Slecht		
zienden, Vakantie-suppletiefonds
Postbus 19224, 3501 DE Utrecht
Telefoon: 030 231 15 43
E-mail: lsbs@lsbs.nl
Internet: www.lsbs.nl

Een gezamenlijk initiatief van een zestal ‘blindenfondsen’. Tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding
tijdens de vakantie. Aanvragen via speciaal formulier, in
te dienen twee tot drie maanden voor vertrekdatum.
Behandeling binnen één maand. Uitsluitend particuliere, individuele aanvragen van mensen met een visuele
beperking; niet via (reis)organisaties.
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Alléén voor visueel gehandicapten uit Rijnmond.
Subsidiemogelijkheden zijn er voor visueel gehandicapten met een inkomen tot rond het minimumniveau. Het
gaat om vakantie naar oorden die voor visueel gehandicapten zijn aangepast. De kosten van een begeleider kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragen
dienen schriftelijk te worden ingediend onder overlegging van inkomensgegevens.

4.15 Stichting ‘Wij vakantie… Zij ook’
Secretariaat: dhr. W.A.C. Beijer
Koeweg 13, 6602 CW Wijchen
E-mail: wac.beijer@hccnet.nl
Internet: www.wijvakantiezijook.nl

Alléén voor inwoners van de gemeente Wijchen.
Dit fonds kan, onder voorwaarden, een financiële bijdrage in de vakantiekosten verstrekken aan mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking en, zo hiervan
sprake is, aan het gezin waartoe zij behoren. Indien voldaan wordt aan de criteria bestaat aanspraak op een gemaximeerde bijdrage in de kosten van een accommodatie of in de kosten van een vakantiearrangement. Daar er
van wordt uitgegaan dat iedereen middels vakantiegeld
een bijdrage in de vakantiekosten kan leveren, bedraagt
de bijdrage van de Stichting nagenoeg nooit honderd
procent van de kosten. Aanvragen via een schriftelijk of
per e-mail op te vragen formulier. Het formulier is ook af
te drukken via de website, onder ‘aanvragen’.

4.16 Stichting Zonnewende

De Vleet 5, 1484 EV Graft
Telefoon: 0299 67 34 23
E-mail: zonnewende@quicknet.nl
Internet: www.stichtingzonnewende.com

Een fonds voor het verlenen van financiële steun voor
vakantie en recreatie van kinderen t/m 17 jaar met een
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lichamelijke en/of verstandelijke beperking en voor de
gezinnen waartoe zij behoren. Het gaat om gezinnen
die van lage of minimale inkomsten moeten rondkomen. Aanvragen uitsluitend schriftelijk indienen bij het
secretariaat. Aanvragen voor vakanties buiten Nederland
komen niet voor steun in aanmerking.

WWWeetjes
Algemeen
www.bosjuweel.nl
Stichting Bosjuweel verzorgt creatieve vakanties voor
mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar,
die redelijk zelfredzaam zijn en met een groep onbekenden op vakantie kunnen.

www.deboderie.nl
Een boerderijcamping in Twente. De minicamping en
de 4- en 6-persoons kampeerhuisjes zijn aangepast voor
rolstoelgebruikers. Klik in de bovenste balk op ‘overnachten’. Links in het menu ‘appartementen’ kom je bij de vijf
boerderijappartementen. E-mail: info@deboderie.nl.

www.ect-zorgvakanties.nl
De groepsreizen van ECT Zorgvakanties zijn geschikt
voor mensen met en zonder lichamelijke beperking of
een zorgvraag. Met een aangepast reistempo, rolstoeltoegankelijke accommodaties en aangepaste vervoersmogelijkheden, is het een ontspannen vakantie. Zorgorganisatie RAZ is verantwoordelijk voor de zorg.

www.eelkedroomt.nl
Eelke Kelderman verzamelt informatie over bijzondere
hotels en B&B’s waar ook aan mensen in een rolstoel is
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gedacht. Op de website een overzicht. Haar gids ‘B&B
Zonder Drempels’ kost € 10,95 (bij de ANWB voor leden:
€ 9,95)

www.johanniter.nl
Johanniter Hulpverlening bemiddelt d.m.v. vrijwilligers
voor begeleiding tijdens vakanties en dagjes uit voor
mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking.
Voor informatie: klik Johanniter Hulpverlening aan, of
schrijf naar Johanniter Hulpverlening,
Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag,
telefoon: 070 364 99 20.

www.dekoekoeksklok.nl
Een hotelboerderij (uit 1856) in Beilen (Drenthe) met
de mogelijkheid van zorg. Vier van de acht kamers zijn
volledig aangepast en er kan een beroep gedaan worden op vele vormen van zorg, o.a. thuiszorg. Ze bieden
persoonlijke verpleging/verzorging en maaltijden en
helpen je ook aan ideeën betreffende de verschillende
uitgaansmogelijkheden in de buurt.
Telefoon: 0593 54 33 96 of 06 12 17 12 93.

www.lichthoeve.nl
Stichting De Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage
aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking voor wie de extra kosten van de vakantie
niet of nauwelijks zijn op te brengen. De Lichthoeve wil
hen zo in de gelegenheid stellen om toch op vakantie te
gaan. Het fonds ondersteunt vooral aanvragen die buiten
de doelstellingen van andere fondsen vallen. Het aanvraagformulier is te downloaden van de website. Adres:
Stichting De Lichthoeve, Postbus 33, 3886 ZG Garderen,
Telefoon: 0577 46 13 51, e-mail: lichthoeve@euronet.nl.

www.logerenmetzorg.nl

De logeerwijzer op deze website is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Je
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vindt er logeerhuizen, zorgboerderijen, kinderhospices,
maar ook woonvoorzieningen die logeerplaatsen hebben.

www.mezzo.nl
De website van Mezzo, Vereniging voor mantelzorgers en
vrijwilligers. Het lidmaatschap van Mezzo kost € 10,- per
jaar. Informatie: 030 659 22 22 of info@mezzo.nl; mantelzorglijn 0900 20 20 496.
Zelfs een enkele dag uit de dagelijkse routine voelt voor
een mantelzorger al als vakantie. Het is het goed om van
tijd tot tijd ontspanning te zoeken om bij te kunnen
tanken en je taken als mantelzorger blijvend aan te kunnen. Voor veel mensen is het overdragen van de zorg aan
iemand anders nodig om het vol te kunnen houden. Klik
in het menu op ‘Voor mantelzorgers’ en daarna op ‘Vrije
tijd’. Daar vind je de informatie over vervangende zorg,
arrangementen en vakanties.

www.nbav.nl en www.deblauwegids.nl
Site van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste
Vakanties, de overkoepelende organisatie voor aanbieders van aangepaste reizen en/of accommodaties voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
of chronisch zieken. De site biedt veel informatie over
aangepaste vakanties.
‘De Blauwe Gids’ is een uitgave van NBAV, De gids bevat
informatie over vakanties voor mensen met een beperking. Elke organisatie heeft zijn eigen stijl van vakantie
vieren en is verantwoordelijk voor het eigen programma.
Er zijn groepsreizen in binnen- en buitenland, individuele
vakanties, luie en sportieve vakanties, vakanties voor jongeren en ouderen. Kortom: voor elk wat wils. De Blauwe
Gids is te bestellen via de website.

www.picturevakanties.nl
Picture Vakanties bundelt vakantiemogelijkheden voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking,
psychiatrische stoornis, chronisch zieken en senioren.
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Het aanbod bestaat uit zorgreizen, groepsaccommodaties, vakantiewoningen, campings, hotels, zorgvakanties
etc. Van (particuliere) aanbieders en organisaties in binnen- en buitenland. Contact: Picture Vakanties, Vosjacht
4, 8355 CM Giethoorn, telefoon: 0521- 588411,
e-mail: info@picturevakanties.nl.

www.prinsesbeatrixfonds.nl
Klik onder de kop ‘Leven met spierziekte’, ‘vakantiehuizen’ aan en u bent op de juiste pagina uitgekomen. Het
Prinses Beatrixfonds heeft tien aangepaste vakantiehuizen voor mensen met spierziekten en hun familie. Ze
zijn verspreid over het land, alle gelegen in een prachtige
omgeving. De huizen zijn geschikt voor een gezin met
maximaal 6 personen. Per huis is er plaats voor maximaal twee rolstoelgebruikers. De voorwaarde is dat de
aanvrager onder de doelstelling van het Prinses Beatrix
Fonds valt en de aanpassingen in de huizen ook daadwerkelijk nodig zijn. Valt u niet onder de doelstelling van
het fonds, maar bent u wel rolstoelgebonden, dan kunt u
voor het laagseizoen in aanmerking komen. In een aantal
huizen zijn hulphonden welkom.

www.reisburovakantieenzorg.nl
Vakantie & Zorg biedt mensen die thuiszorg nodig hebben de gelegenheid om, in welke omgeving dan ook, met
mensen die ze graag om zich heen hebben, een vakantie
te boeken. De professionele verzorging die je van huis
uit gewend bent, krijg je op je vakantieadres. Vakantie & Zorg boekt niet alleen het gewenste hotel/appartement, maar bespreekt tegelijkertijd met de operationele
erkende thuiszorginstanties in die regio de verzorging,
precies zoals je die wenst en nodig hebt.

www.rpcare.nl
Zorgeloos op vakantie, ook als u zorg nodig heeft. Dit is
het motto van RP Care. Op steeds meer vakantieparken
van Roompot Care zijn extra voorzieningen gekomen
voor mensen met een handicap.
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Tips
www.anwb.nl
Vul bij zoekfunctie in: ‘Europese gehandicaptenparkeerkaart’. De ANWB heeft de parkeervoorschriften van
31 Europese landen op een rijtje gezet. Klik je vakantieland aan en je vindt voor dit land een vertaling van de
tekst dat je gerechtigd bent om te parkeren in gebieden
waar faciliteiten voor gehandicapten zijn.

www.gehandicaptenparkeerkaart.nl
Met je parkeerkaart voor gehandicapten mag je op straat
gratis parkeren in diverse gemeenten, maar nog niet
overal. Kijk dus bij de parkeermeter naar de spelregels.
Op deze site vind je de regels over parkeren met een
Gehandicaptenparkeerkaart in de diverse gemeentes van
Nederland.

www.handilinks.nl
Handige website met links over thuishulp, Pgb, vervoer,
regelgeving, en 88 links over vakanties.

www.ongehinderd.nl
Ongehinderd leven…zorgeloos genieten! Dat is waar
ongehinderd.nl voor staat. Hier vind je informatie over
toegankelijkheid van gebouwen in binnen- en buitenland, niet alleen rolstoeltoegankelijk, maar ook toegankelijk voor visueel of auditief gehandicapten.

rookvrije-vakantie.beginthier.nl
Het grootste aanbod rookvrije vakantiehuizen in Nederland en Europa. Een makkelijk te bedienen site met veel
mogelijkheden.

www.toegankelijkamsterdam.nl
Op deze site kun je zoeken op categorie of je vult bij de
zoekbalk je specifieke gebouw in.
Niet alleen rolstoeltoegankelijk, maar ook toegankelijk
voor visueel of auditief gehandicapten

www.toegankelijkreizen.be & www.toevla.be

met verschillende organisaties en diensten van en voor
mensen met een handicap. De reiziger met een handicap
of beperking vindt hier informatie over de toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen. Via de link
‘publicaties’ is onder andere de Brochure Toegankelijke
Vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel te lezen.

www.wheelsonholiday.com
Wheels On Holiday is gespecialiseerd in reisplanning
voor lichamelijk gehandicapten en hun metgezellen in
Zuid-Afrika en aan de Costa del Sol (Spanje). Gebaseerd
op ervaring met wat iemand met een lichamelijke beperking nodig heeft, biedt Wheels On Holiday een succesformule voor rolstoelreizigers, alleen of met familieleden
of vrienden.

www.zorgbuitenland.nl
Wilt u in het buitenland thuiszorg ontvangen? Dat is
geen enkel probleem. Net als in Nederland kunt u ook
in het buitenland voor de juiste verzorging, al dan niet
aangevuld met specifieke hulpmiddelen, gebruikmaken
van thuiszorgorganisaties met Nederlands sprekende
hulpverleners. De Samenwerkende Buitenlandse Zorgorganisaties regelen thuiszorg in het buitenland. Adres:
Splitshoorn 45, 1141 ZZ Monnickendam,
telefoon: 0299 65 65 57, email: info@zorgbuitenland.nl.

Aangepast vervoer
www.beverautoaanpassingen.nl
Verhuur van aangepaste auto’s die achterin plaats bieden
aan een rolstoel waar de gebruiker gewoon in blijft zitten,
de zogenaamde rolstoelauto. Ook de scootmobiel kan
mee in de auto. Klik in het menu bij ‘aangepaste auto’s’
op ‘verhuur’.

www.derksbedrijfswagens.nl
Dit bedrijf past auto’s aan en heeft rolstoelbusjes of
-auto’s in de verhuur. Tel: 0413 24 10 40.

www.lobbes.com

Verhuur van rolstoelauto of aangepaste auto. Klik links
in het menu ‘adressen’ aan en u kunt zien of bij u in de
buurt een dergelijke voorziening te huur is.

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van
Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking
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www.valys.nl

www.siza.nl

Op familiebezoek of een dagje eropuit is met alleen het
openbaar vervoer vaak niet te doen als je in een rolstoel
zit, moeilijk loopt of een andere handicap hebt. Voor
korte afstanden (maximaal 5 zones) kun je van de regiotaxi gebruik maken, voor langere afstanden van Valys.
Ook voor deur tot deur vervoer kun je Valys gebruiken
in combinatie met de trein. Zie op de website hoe je aan
een Valyspas kunt komen.

Deze site geeft informatie over een aantal recreatieve
voorzieningen waar mensen met een handicap terecht
kunnen. Verhuur van aangepaste vakantiebungalows,
een mini-camping met aangepaste voorzieningen, een
vaarvakantie en een apart reisbureau. Meer weten? Klik
bij ‘zorg en dienstverlening’ op ‘ik ontspan’.

Vakanties in Nederland

Vakantieweken voor lichamelijk gehandicapte jongeren
met vrijwillige begeleiders. Sjok is alleen per e-mail via de
website te bereiken. Klik op ‘Meedoen’ in het menu voor
meer informatie.

www.kinderfonds.nl/kindervallei
De Kindervallei biedt kinderen met en beperking en
hun familieleden tal van mogelijkheden aan om zich te
ontspannen. De Kindervallei beschikt over 8 appartementen voor gezinnen waarvan het kind/de jongere een
lichamelijke dan wel een meervoudige beperking heeft.
De kindervallei is bestemd voor kinderen/jongeren van
2 - 25 jaar. Er zijn verschillende appartementen of Wigwamtenten.

www.rolstoelappartementen.tk
Deze site biedt luxe rolstoelvriendelijke appartementen
aan op o.a. Ameland.

www.sailability.nl
Heb je een beperking en zou je graag willen zeilen? Stichting Sailability wil de zeilsport voor iedereen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking bevorderen. Het
maakt niet uit hoe oud je bent of wat voor beperking je
hebt.

www.sailwise.nl
Sailwise biedt meerdaagse watersportvakanties voor alle
mensen met een beperking of chronische aandoening
vanuit verschillende locaties in Nederland: Friesland, het
Wad en Loosdrecht. De accommodaties zijn volledig
aangepast, voorzien van alle comfort en volledig rolstoeltoegankelijk. Ook de schepen zijn zodanig ingericht
dat iedereen zelfstandig mee kan doen. Je kunt je zowel
individueel als groepsgewijs inschrijven voor een reis.
Informatie over mogelijkheden en speciale kortingen
buiten het watersportseizoen: Telefoon: 0228 350 756 of
e-mail: boekingen@sailwise.nl.
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www.sjok.tk

www.stichtingbio.nl
In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen
met een complexe handicap onbezorgd vakantie vieren.
Informatie en inschrijfformulieren: telefoon: 026 483 82 01,
e-mail: info@stichtingbio.nl.

www.sugarkids.nl
De SugarKidsClub van de DVN (Diabetes Vereniging
Nederland) organiseert allemaal leuke activiteiten voor
kinderen met diabetes. De zomerkampen zijn inmiddels
een begrip. Inschrijving voor het kamp van 2014 kan
vanaf december 2013. Telefoon: 033 463 05 66.

www.stichtingonwheels.nl
Drie compleet aangepaste (rolstoel)campers zijn te huur
voor ouders met rolstoelkind (met MS of MCG) en buiten de schoolvakanties ook voor volwassenen met MS
(maximaal 4 personen). Aangepaste douche en chemisch
toilet in camper aanwezig en een elektrisch liftje om van
de straat de camper in te komen. Er is ook de mogelijkheid om een aangepaste caravan te huren of alleen een
rolstoelbus of Pausmobiel. Op het terrein van Roompot
Beach Resort in Kamperland (Zeeland) zijn twee aangepaste chalets te huur (max. 6 personen). Eventueel met
zorg in de woning.

www.varenmetwielen.nl
Voor mensen die volledig afhankelijk zijn van hun rolstoel en die samen met familie of vrienden willen varen.
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Aangepast motorjacht Quincy voor een geweldige vaarvakantie, met plateaulift op achterdek.

www.wigwamvallei.nl
Voor kinderen en jongeren met een beperking organiseert Wigwamvallei in de zomer vakantieweken. Ook is
er de mogelijkheid voor speciale gezinsvakanties.

Dagtochten
www.hogeveluwe.nl
Klik onder ‘bezoekersinfo’ op ‘mindervaliden’ en je ziet
alle mogelijkheden voor mensen met een rolstoel in het
park, de musea en een wildobservatiepost.

www.natuurzonderdrempels.nl
Informatiesite over de toegankelijkheid van natuurgebieden in Nederland voor mensen met een handicap.
Steeds meer wandelpaden worden rolstoelvriendelijker
gemaakt. Ook hier kunnen blinde of slechtziende wandelaars gebruik maken van een wandelbuddy.

www.offtheroadwheels.nl
Klik op ‘rolstoelen’ en een nieuwe wereld gaat voor je
open. De Jutter is een rolstoel met zeer brede banden,
gemakkelijk te duwen en zeer licht. De rolstoel is geschikt
voor het strand, in het water en op de bospaden. Klik op
‘uitleenpunten’ en u vindt de lijst van uitleenpunten per
provincie, voor op het strand en ook steeds vaker in bos
of heideachtig gebied. Neem vóór je gaat lenen contact
op met het uitleenpunt.

www.ouderenfonds.nl
Het Nationaal Ouderenfonds organiseert het hele jaar
door allerlei uitstapjes voor ouderen. Ook zijn er op de
website de ouderenombudsman en veel informatie voor
ouderen te vinden.

www.outdoor4disabled.nl
Outdoor4disabled brengt mensen met een functiebeperking met een rupsvoertuig het strand op in Langervelderslag (gemeente Noordwijk). Melden bij Infopunt
van Strandtent ‘Nederzandt’, Langevelderslag 44. Dankzij
een speciaal rupsvoertuig, waarop plaats is voor 5 duw-
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rolstoelen, kunnen ze meerijden langs de vloedlijn. Er
wordt van 1 mei tot 15 december gereden op maandag
t/m vrijdag vanaf 10.00 uur, zes ritten per dag. Tijdens
het hoogseizoen wordt er een verharding op het strand
neergelegd. Inmiddels is er ook een Amerikaanse schoolbus met rolstoellift om een dagexcursie mee te maken
(b.v. naar de bollen). Inlichtingen via de website of
info@outdoor4disabled.nl of bel 06 46 37 22 08.

www.rolstoelroute.nl
Een website met wandelroutes voor rolstoelgebruikers.
Niet alle routes zijn al gerold door rolstoelgebruikers, dus
soms kun je verrassingen tegenkomen. Neem daarom
altijd je mobieltje mee. Bij ‘Links’ vind je nog veel meer
mogelijkheden. De beheerder van deze website, Ben de
Wolff, wil graag je reactie weten als je één of meerdere
routes gerold hebt. Je krijgt altijd een reactie terug. Tips
en aanbevelingen en nieuwe routes zijn ook van harte
welkom. E-mail: bendewolff@rolstoelroute.nl.

www.twintravel.nl
Stichting Twin-travel is een non-profit reisorganisatie
voor visueel gehandicapten van 16 - 96 jaar. Er wordt
voor begeleiding gezorgd, maar je kunt ook je eigen begeleider meenemen. Telefoon: 06 57 63 16 66,
e-mail twin@reizen.demon.nl.

www.wakan.nl
‘In het donker gezien’ is een ervaringstocht voor ouders/
partners of familieleden van visueel gehandicapten en
voor iedereen die geïnteresseerd is. In een rustiek kerkje
in Velsen-Noord zijn alledaagse situaties levensecht nagebouwd - in het volslagen donker. De ervaringstocht ‘In
het donker gezien’ maakt mensen bewust van niet-visuele zintuigen. De bezoeker ervaart hoe het is om andere
zintuigen te gebruiken dan de ogen. Voeg dit toe aan ‘het
zien’ en je ervaart de wereld met ál je zintuigen. Daarnaast krijg je meer begrip voor de situatie van mensen
met een visuele handicap. E-mail: info@wakan.nl.

www.wandelenmeteenbeperking.nl
De Stichting Groen en Handicap wil alle wandelpaden in
Nederland die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking in beeld brengen. Op deze site kun je de
wandelpaden sorteren op provincie, plaatsnaam of naam

Gids Betaalbare Vakanties | 2014

Vakanties voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte

van het natuurgebied. Heb je zelf nog een wandelpad dat
er niet op staat, geef dat dan a.u.b. door.

www.wandelzoekpagina.nl/knblo
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de
KNBLO-NL (Wandelsportorganisatie Nederland) in 2008
van is er in iedere provincie een wandelpad uitgezet
waarvan grote delen rolstoelvriendelijk zijn. Van elke
wandeltocht is een boekje met achtergrondinformatie,
routebeschrijving en wandelkaartjes beschikbaar. Ook
de Koninklijke Weg is een lange langeafstandswandelpad dat voor iedereen toegankelijk is. Het 170 kilometer
lange wandelpad werd op 4 april 2008 geopend en is
volledig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke
beperking. Op de website www.koninklijkeweg.nl lees je
er meer over.

Buitenland
www.gehandicapten.com
Een organisatie die een aangepast appartement verhuurt in Zuid-Frankrijk en een aangepast vakantiehuis
in Hongarije en Thailand. Voorzieningen als tilliften en
verrijdbare douchestoelen zijn bij de prijs inbegrepen.
De huizen zijn in dezelfde prijsklasse als andere modale
vakantieverblijven.

www.gehandicapten.info
Welkom op de site van het Platform Zorg en Welzijn. De
informatie over vakanties is te vinden als je op ‘vakantie’
in het menu klikt.

www.gehandicaptenreizen.nl
Voor mensen met een lichte lichamelijke handicap of
niet-aangeboren hersenletsel die (verre) reizen willen
maken. Ook hun valide partners zijn welkom. Zowel
groepsreizen als individuele reizen op maat.
Postadres: Mundorado Reizen, Postbus 109, 2800 AC
Gouda, tel: 0182 58 70 56,
e-mail: info@mundoradoreizen.nl.

www.handicamp.eu

Stichting Handicamp Overijssel organiseert avontuurlijke
kampeervakanties met een aangepaste camper in Europa
voor mensen van 18 tot 40 jaar met een lichamelijke
handicap. Voor mensen boven de 40 jaar worden er ook
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reizen georganiseerd. De groep bestaat dan uit 4 mindervaliden en 5 begeleiders, te weten de chauffeur en
4 verpleegkundigen/verzorgenden.
E-mail: reizen@handicamperoutdoor.nl,
telefoon: 0548 61 45 88 (tussen 18.00 -19.00 uur).
Postadres: Stichting Handicamp Overijssel,
Bedrijvenweg 25, 7442 CX Nijverdal.

www.hollandheim.eu
De Stichting Vakantieverblijven Nieuwendammerham
organiseert in de winter een tweetal wintersportreizen
voor mensen met een handicap in het Hollandheim in
Au, Oostenrijk. Deze reizen vallen buiten het hoogseizoen zodat de skischool en de kabelbanen tijd vrij kunnen maken om met de mensen van de groep aan de gang
te gaan. Adres in Oostenrijk: Hollandheim,
Wieden 413, 6883 AU, Oostenrijk. Contactadres in Nederland: Stichting Vakantieverblijven Nieuwendammerham, Middenweg 229, 1098 AP Amsterdam,
e-mail: info@hollandheim.eu.

www.l-accolade.nl
L’accolade beheert een kleinschalig park met aangepaste
bungalows en rolstoelvriendelijke kampeerplaatsen in
Zuidwest-Frankrijk op het eiland Oléron. Daarnaast
bestaat ook de mogelijkheid voor bijvoorbeeld niet-rolstoelvriendelijk kamperen op kleine plekjes voor kleine
tentjes. Er is o.a. 24-uurs-assistentie, verpleegkundige
zorg en ondersteuning van de mantelzorg mogelijk en er
kan een beroep gedaan worden op ondersteuning bij het
organiseren van de reis. Voor kinderen met en zonder
beperkingen zijn er speeltoestellen aanwezig. Redelijke
tarieven en bovendien is subsidie mogelijk. Nederlands
sprekende beheerder en vrijwilligers. Meer informatie per
e mail: info@l-accolade.nl. Contactadres Frankrijk:
L’Accolade d’Óléron’, 80 Avenue des Bouriennes Domino,
17190 St. Georges d’Oléron, France. Telefoon vanuit
Nederland: 0033 5 46 76 55 20. Telefoon vanuit Frankrijk:
05 46 76 55 20.

www.puylagorge.eu en
www.vriendenvanpuylagorge.eu
De middeleeuwse kloosterboerderij Domaine de Puylagorge opende in 2009 haar poorten voor een onbezorgde vakantie in Frankrijk voor gezinnen met een gehandicapt kind. Het park is volledig aangepast. Er is een
minicamping met 10 volledig ingerichte natuurtenten
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en je kunt je eigen tent meenemen, want er zijn 15 kampeerplaatsen en er komen in totaal 13 vakantiehuisjes.
Nederlands sprekende beheerders en vrijwilligers.

www.redlobsterdivers.nl
De stichting Red Lobster Divers is een duikvereniging in
Noord-Brabant die sinds 1995 snorkel- en duikactiviteiten verzorgt voor mensen met een beperking. Door het
geven van voorlichting en advies en het verzorgen van
aangepaste lessen worden mensen met een beperking
opgeleid voor een regulier of aangepast duikbrevet.
Daarnaast organiseert de stichting buitenwaterduiken
in Nederland en duikvakanties in het buitenland. Voor
inlichtingen: Frans Lobbe, Jozef Israëlsstraat 17, 5753 CX
Deurne, telefoon: 0493 31 63 75 of 06 411 28 699,
e-mail: info@redlobsterdivers.nl.

www.saharatravel.nl
Een woestijnexpeditie met Saharatravel voor mindervaliden door de Sahara van bijvoorbeeld Algerije of Libië of
Marokko. Ook Jordanië en Egypte staan op het programma. Onder ‘reizen’ bij ‘specials voor lichamelijk beperkte
reizigers’ vind je deze reizen. Gombertstraat 150,
8031 MD Zwolle, telefoon: 038 420 28 69,
e-mail: info@saharatravel.nl.

Stichting Poldermaat
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5. Bezinning
5.1

Dominicanenklooster Huissen
Postbus 59, 6850 AB Huissen
Telefoon: 026 326 44 22
E-mail: info@kloosterhuissen.nl
Internet: www.kloosterhuissen.nl

Inspiratieweken in het Dominicanenklooster te Huissen
Voor alle zomerweken geldt: kosten voor deelname (verblijf én programma) € 75,- voor volwassenen, € 35,- voor
kinderen. Mensen die nog niet eerder hebben deelgenomen hebben voorrang. Neem voor meer informatie over
de zomerweken contact op met het Dominicanenklooster Huissen of kijk op de website.
In 2014 organiseert het Dominicanenklooster Huissen de
volgende inspiratieweken voor mensen met een smalle
beurs:
Vervolgweek ‘Hoe word ik wie ik werkelijk wil zijn?’
Zomer 2014, raadpleeg voor de precieze datum de website.
‘Ik ben wie ik kies te zijn’. Deze week is voor wie in
eerdere jaren aan de zomerweek ‘Bundel je kwaliteiten’
heeft deelgenomen en op nieuwe gedachten wil komen.
Je leert hoe je meer invloed op je situatie kunt uitoefenen. Je staat stil bij wat je echt wilt in het leven en hoe je
verandering daadwerkelijk in gang kunt zetten. In samenwerking met NLP-instituut Menz.
Zie ook 2.1:
Zomerinspiratieweek voor moeders en hun kinderen (met
kinderprogramma)
Maandag 28 juli t/m vrijdag 1 augustus 2014 (14 – 14 uur)
Zomerinspiratieweek voor vrouwen met een minimuminkomen (zonder kinderen)
Maandag 1 sept. t/m vrijdag 5 sept. 2014 (14-14 uur)
Herfstweek voor moeders en kinderen (met kinderprogramma)
20 – 24 oktober 2014 (14 – 14 uur)

5.2

Gasterij ‘In de Boomgaard’

Groenveldsdijk 2, 1744 GD Sint Maarten (NH)
Telefoon: 0224 22 77 14
E-mail: info@gasterijindeboomgaard.nl
Internet: www.gasterijindeboomgaard.nl

Gasterij ‘In de boomgaard’ is een rustiek onderkomen
dat naast een landelijk gelegen huis staat. Het is omgeven door een mooie tuin en boomgaard. Het is een
uniek, kleinschalig gastenverblijf voor mensen die even
op adem willen komen tijdens en/of na een intensieve
tijd waarin er bijvoorbeeld sprake was van: verlieservaring – rouw, overspannenheid - burn-out, depressiviteit.
Daarnaast is de gasterij ook toegankelijk voor mensen
die al langere tijd leven van een uitkering en/of te maken
hebben met structureel hoge ziektekosten.
U kunt vrij gebruik maken van de stilte- en meditatie/
verblijfsruimte op de zolder van de schuur. In de omgeving is er de rust en ruimte van het Noord-Hollandse
landschap met op ca. 8 km afstand het Noordzeestrand
en de verschillende dorpen en stadjes.
De gasterij is - na voorspraak van een eerstelijnswerker - beschikbaar voor een kort verblijf: een (lang) weekend, een midweek of een week. U verblijft op basis van
logies en ontbijt. Gasten betalen naar draagkracht. Het
normale tarief is € 40,- per nacht en het minimumtarief
is € 10,- voor 1 of 2 personen per nacht. Om voor een gereduceerd tarief of het minimumtarief in aanmerking te
komen is eveneens de verwijzing van een eerstelijnswerker (huisarts, maatschappelijk werk, pastor, psycholoog,
etc.) noodzakelijk.

Gasterij ´In de boomgaard´
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