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Betreft: aanvraag bijdrage voor de meerkosten van de volledig aangepaste strandvakantie bij Avavieren voor 8 

vakantiegangers uit de provincie Limburg 

 

Geachte bestuursleden, 

De wereld is in de ban van het coronavirus en niemand ontkomt aan de gevolgen hiervan. Ook Stichting 

Avavieren heeft hiermee te maken. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen en anticiperen op de 

maatregelen die door het RIVM worden aanbevolen. De gezondheid en het welzijn van onze bezoekers en 

vrijwilligers staan te allen tijde bovenaan.  

Stichting Avavieren is van mening dat een beperking voor niemand een vakantie in de weg mag staan. Daar 

voegt ze nog een element aan toe: het strand. Ook dat moet als vakantiebestemming in Nederland toegankelijk 

én betaalbaar zijn voor mensen met een beperking. Sinds 2018 is deze droom uitgekomen en kunnen kinderen 

en volwassenen met een beperking in een volledig aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows 

verblijven op Strandpark Vlugtenburg te ’s-Gravenzande om zo daadwerkelijk de zee in te kunnen.  

Een vakantie bij Avavieren betekent een zorgeloze vakantie voor het hele gezin. De bungalows en 

hulpmiddelen worden volledig aangepast op de behoeften van de vakantiegangers en hun naasten. De 

professionele vrijwilligers nemen tijdelijk de veelal zware zorgtaak op zich waardoor overige familieleden 

nieuwe energie op kunnen doen en de beperkte bezoekers onder begeleiding grensverleggende en 

onvergetelijke ervaringen op kunnen doen tijdens allerlei activiteiten. Juist nu, met alle corona maatregelen, is 

het van groot belang dat er vernieuwde energie wordt opgedaan om weer verder te kunnen. Zowel voor 

mensen met een beperking maar ook voor hun naasten. 

Stichting Avavieren beoogt de vakantie betaalbaar te houden voor ieder gezin met één of meerdere beperkte 

gezinsleden. Ditzelfde geldt voor instellingen die met hun bewoners vakantievieren bij Avavieren. Dit houdt in 

dat de extra kosten die benodigd zijn om deze speciale vakantie te realiseren, niet doorbelast worden aan de 

bezoekende families of instanties. Om dit uitgangspunt te realiseren, wil Avavieren de zogeheten meerkosten 

op zich nemen. Hiervoor is Avavieren opzoek naar financieringsbronnen.  

 

 

Stichting Avavieren 

Aangepast vakantievieren, onbeperkt uit! 

Stichting van Straaten Fonds 

t.a.v. het bestuur 

 

’s Gravenzande, 16 februari  2021 
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Aanleiding 

Sinds 13 april 2014 hebben Hans en Elly Prins te ’s Gravenzande Stichting Avavieren opgericht. De jarenlange 

ervaring die Hans en Elly hebben opgedaan door hun betrokkenheid bij Stichting Wigwam, heeft veel inzicht 

gegeven in de problematiek die het organiseren van een aangepaste vakantie voor mensen met een beperking 

met zich meebrengt.  

Belangrijke oorzaken voor problemen die de doelgroep ondervinden zijn onder andere: 

• Binnen het bestaande aanbod bestaat nog geen volledig toegerust en aangepast vakantiepark aan zee,  

• Er is weinig tot geen zorg op maat waardoor ouders of verzorgers nog meer belast worden; 

• Veel van de aangepaste accommodaties bieden enkel standaard aanpassingen die ontoereikend zijn; 

• Er is weinig lotgenotencontact tussen mensen met een beperking, hun gezinnen of naasten. 

Doelgroep 

De doelgroep is iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de breedste zin. Zowel 

gezinnen, families als instellingen kunnen met hun beperkte reisgenoten terecht bij Avavieren. 

Meerkosten 

Wanneer een aanvraag binnenkomt bij Stichting Avavieren, neemt zij contact op met de aanvragende familie of 

instantie om hun behoeften en wensen inzichtelijk te maken. Dit doet Avavieren met een zogeheten 

intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden de zorg en (eventueel) daarbij behorende middelen in kaart 

gebracht door deze volledig aan te laten sluiten op de behoefte van de beperkte bezoeker(s) en hun 

reisgenoten. Omdat Avavieren aan iedereen met een beperking zorg biedt, loopt de zorgvraag ook uiteen. 

Desondanks sluit het zorgpakket altijd naadloos aan.  

De activiteiten die worden georganiseerd in samenspraak met bezoekers, worden begeleid door de 

vrijwilligers. De begeleiding van de vrijwilligers bestaat uit het in goede banen leiden van de activiteit, maar 

vooral het zorgen voor beperkte deelnemers én het ontzorgen van ouders of verzorgers met een beperkte 

reisgenoot. De vrijwilligers gaan samen met de familieleden en/of andere reisgenoten opzoek naar wat de 

mogelijkheden zijn van de beperkte vakantieganger. Ongeacht de (ernst van de) beperking, streven de 

vrijwilligers naar een onvergetelijke strandervaring.  

Bij alle activiteiten neemt Avavieren alle kosten op zich. Enkel voor de verhuur van hulpmiddelen wordt om een 
kleine vergoeding gevraagd die enkel ingezet wordt op het moment dat (tijdelijk) extra hulpmiddelen 
aangeschaft dienen te worden vanwege een tekort.  
 

Financiën 

De meerkosten voor het bezoeken van een Avavierenvakantie bedragen € 35 per persoon per dag. Daarvan is  
€ 10 al gefinancierd. Voor de overige € 25 zoekt Avavieren financieringsbronnen. 8 vakantiegangers uit de 
provincie Limburg willen in 2021 een unieke vakantie aan zee ervaren. Voor de daaruit resterende meerkosten 
van € 1.400,- is nog financiering nodig. Wij willen u verzoeken na te gaan of een bijdrage vanuit uw fonds tot de 
mogelijkheden behoort om zo bij te dragen aan het creëren van een grensverleggende en onvergetelijke 
vakantie-ervaring aan zee voor onze bezoekers.  
 
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met initiatiefnemer en projectleider Hans Prins. Te 

bereiken via: 0613050204 of via: info@avavieren.nl. Neemt u verder eens een kijkje op onze website: 

www.avavieren.nl. 

Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan Omvlee 

Voorzitter Stichting Avavieren 

Reguliere strandvakantie Strandvakantie Avavieren  Per persoon per week  Per persoon per week 
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Notitie 
Aangepast vakantievieren, onbeperkt uit! 

Meerkosten 2021 
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• Inleiding 

Vliegeren in de wind, wandelen langs de branding, kastelen bouwen van zand. Wie denkt aan 

vakantie aan de kust, zal al snel wegdromen bij dit soort activiteiten. Maar hoe ‘simpel’ het 

ook lijkt: de golven voelen bewegen of een boek lezen in een luie stoel met het zand tussen je 

tenen, is voor gezinnen met een kind of een ouder met een beperking lang niet altijd 

vanzelfsprekend. 

Stichting Avavieren is van mening dat een beperking voor niemand een 
vakantie in de weg mag staan. Zij voegt daar nog een element aan toe: het 
strand. Ook dat moet als vakantiebestemming in Nederland eenvoudig 
toegankelijk én betaalbaar zijn voor mensen met een beperking. Om die reden 
is in 2018 door Stichting Avavieren in samenwerking met Strandpark 
Vlugtenburg een negental volledig aangepaste bungalows aan het strand van 
‘s-Gravenzande gerealiseerd waar al een tal van bezoekers aan zee in 
verbleven tijdens hun vakanties, binnen én buiten de schoolvakanties om.  
 
Stichting Avavieren is op 13 april 2014 officieel opgericht met als doel 
ondersteuning te bieden op vakantie aan gezinnen met één of meerdere 
kinderen of volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, 
een chronische ziekte of een andere ziekte of aandoening waarvoor specifieke 
zorg nodig is. Hans en Elly Prins uit ’s-Gravenzande namen hiertoe in 2013 het 
initiatief. Zij zijn al ruim tien jaar iedere zomer betrokken als projectleider en 
vrijwilliger bij Stichting Wigwam, die aangepaste vakanties aanbiedt aan 
gezinnen met kinderen met een (ernstige) beperking. Zij zijn ervan overtuigd 
dat persoonlijke aandacht voor deze doelgroep zeer belangrijk is, waarbij ook 
de mantelzorgers niet uit het oog worden verloren: de verantwoordelijkheden 
en de fysieke belasting zijn vaak erg zwaar. Contact tussen lotgenoten wordt 
hierbij als zeer waardevol geacht. 

Avavieren opereert vanuit haar eigen ervaring en enthousiasme en 
ondersteunt de doelgroep door het aanbieden en begeleiden van zorgeloze en 
betaalbare vakanties. De accommodatie, de zorg en activiteiten worden op 
maat samengesteld en aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van 
mensen met een beperking, hun gezinsleden en naasten.  
 
Vrijwilligers ondersteunen de gezinnen tijdens deze vakantie, doordat zij een 
groot deel van de zorg op zich nemen en de gehandicapte personen extra 
begeleiden tijdens een speciaal opgezet activiteitenprogramma. Hierdoor 
krijgen zij extra aandacht, beleven zij ontspannende ervaringen en kunnen zij 
zich verder ontplooien. De overige gezinsleden kunnen op krachten komen om 
na de vakantie de mantelzorg weer vol energie op zich te nemen.  
 
Stichting Avavieren beoogt de vakantie voor iedereen toegankelijk te houden. 
Dit houdt in dat ze de meerkosten die benodigd zijn om deze unieke vakantie 
te realiseren, niet doorbelast aan de bezoekers. Zij betalen net zoveel als 
iedereen die een reguliere strandvakantie op het park afneemt. Voor deze 
meerkosten is Avavieren opzoek naar financieringsbronnen. 
 
Avavieren zoekt actieve samenwerking met zorg gerelateerde en/of betrokken 
instellingen of personen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is sinds 
oprichtingsdatum in het bezit van de ANBI-verklaring van de Belastingdienst. 
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• Aanleiding 

Door zorgeloze en betaalbare vakanties te organiseren, wil Stichting Avavieren de 

levensvreugde van mensen met een beperking, hun gezinsleden en andere verwanten 

verhogen. Ook wil zij familieleden en naasten de mogelijkheid bieden om zich te ontspannen en 

de energie en kracht te hervinden om in het dagelijks leven de zware zorgtaak weer op zich 

te kunnen nemen. Zowel mensen met een beperking als hun gezinsleden en naasten doen 

nieuwe vaardigheden op en kunnen zich even helemaal ontspannen en nieuwe energie opdoen. 

De jarenlange ervaring die het team van Stichting Avavieren heeft opgedaan 
als vrijwillig projectleider en medewerkers van Stichting Wigwam, heeft de 
stichting veel inzicht gegeven in de problematiek die de organisatie van 
aangepaste vakanties voor mensen met een beperking met zich meebrengt en 
ook in de mogelijkheden die er nog liggen.  
 
Belangrijke oorzaken voor de problemen die gezinnen uit de doelgroep 
ondervinden zijn de volgende: 
 
• Er is weinig gevarieerd aanbod wat betreft accommodatie en zorg voor 
mensen met een beperking. Ook deze mensen vinden het fijn om niet jaarlijks 
naar dezelfde plek op vakantie te gaan; 
• Binnen het bestaande aanbod bestaat nog geen volledig toegerust en 
aangepast vakantiepark aan zee, terwijl het strand, de zee en de lucht zeer 
goed zijn voor het welzijn en plezier van mensen; 
• Het huidige aanbod is bovendien over het algemeen erg sober ingericht en 
vaak alleen geschikt voor gebruik bij mooi weer. Veel van de accommodaties 
zijn niet uitgerust met aangepaste toiletten of andere voorzieningen die voor 
deze gezinnen vaak erg belangrijk zijn en veel van de aangeboden 
accommodaties bieden niet veel comfort, terwijl veel gezinnen hier wel 
behoefte aan hebben; 
 

• Veel van de accommodaties bieden wel aangepaste woningen, maar daarbij 
gaat het om standaard aanpassingen die voor veel mensen ontoereikend zijn. 
Er zijn slechts weinig vakantiemogelijkheden waar op maat aanpassingen 
worden geboden; 
• Aan de behoefte aan zorg op maat kan niet altijd worden voldaan waardoor 
ouders of verzorgers, meer dan anders, worden belast met de zorgtaak; 
• Gezinnen en andere naasten kunnen zonder extra hulp van derden moeilijk 
gezamenlijk op vakantie. In de gevallen dat dit wel kan, drukt de zorg voor het 
gezinslid met een beperking vaak dermate een stempel op de vakantie, dat 
andere gezinsleden niet volop kunnen genieten; 
• Veel mensen met een beperking, hun gezinnen of naasten 
hebben behoefte aan herkenning als zij op vakantie zijn. Zij voelen 
zich veelal niet geaccepteerd of op hun gemak in parken waar er 
weinig begrip is voor de beperkingen waar zij mee te kampen hebben. Er zijn 
op dit moment weinig vakantieparken waar men de mogelijkheid vindt om 
ervaringen uit te wisselen met lotgenoten; 
• Veel vakantieparken met geschikte accommodatie hebben geen aangepaste 
gemeenschapsruimte voor groepsactiviteiten; 
• In weinig parken wordt een activiteitenaanbod op maat geboden dat de 
deelnemers de kans biedt op grensverleggende ervaringen, het ontwikkelen 
van vaardigheden en het ervaren van groei in zelfvertrouwen. 
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• Aanleiding 
Conclusie 
Er is een gebrek aan mogelijkheden voor een zorgeloze, betaalbare vakantie, 
op maat samengesteld, met zorg en begeleiding en aangepast aan de 
behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking, hun gezinsleden 
en naasten. Met de realisatie van Avavieren aan het strand van ’s-
Gravenzande zijn de problemen die families ondervinden bij het zoeken naar 
een geschikte locatie grotendeels opgelost. Families kunnen onbezorgd 
genieten van een voor hen op maat gemaakte vakantie die hen voorziet in alle 
gewenste faciliteiten, zorg en activiteiten. 

Bedankt dat ik dit mocht mee maken. De 

indrukken, leermomenten, plezier en liefde / 

warmte momenten zijn zo waardevol. Het team, 

super mensen. Wens jullie heel veel sterkte met 

het volgen van jullie droom. Veel liefs. Marc 
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• Stichting Avavieren 

De droom om een vakantiepark te beginnen voor gezinnen die door een beperking van één of 

meer gezinsleden belemmerd zijn bij het op vakantie gaan, spookte bij Hans en Elly al jaren 

door het hoofd. Het echtpaar en dochters Mirjam, Dorine en Judy reizen samen al twaalf 

jaarlang iedere zomer af naar Limburg. Niet om zelf vakantie te vieren, maar om de handen 

uit de mouwen te steken als vrijwilliger en om deelnemers aan Wigwamvakanties  

een leuke tijd te bezorgen. 

Missie en doelstelling 
De missie van Stichting Avavieren is het verhogen van de levensvreugde van 
mensen met een beperking, hun gezinsleden en andere verwanten. Het 
bieden van mogelijkheden voor ontspanning en het hervinden van energie en 
kracht om in het dagelijks leven de zware zorgtaak weer op zich te kunnen 
nemen voor familieleden en aanverwanten in het bijzonder. Uit de missie 
vloeit de volgende doelstelling voort: Het bieden van de mogelijkheid voor een 
zorgeloze, betaalbare vakantie, op maat samengesteld en aangepast aan de 
behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking, hun gezinsleden 
en andere verwanten, door het bieden van ontspanning, zorg en begeleiding. 
 
Meerwaarde 
Een vakantie bij Avavieren is een zorgeloze vakantieweek doordat even alle 
zorgen bij de gezinsleden uit handen worden genomen. De gezinnen kunnen 
hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en de 
aanpassingen in de vakantiehuizen. En ook het activiteitenprogramma komt 
deels tot stand in overleg met het gezin. Avavieren biedt vanaf de intake een 
luisterend oor, deskundigheid en inlevingsvermogen. Zij draagt vervolgens 
tijdens de vakantieweek zorg voor een compleet dagprogramma, waardoor 
alle gasten (zowel de kinderen en volwassenen met beperking als hun 
gezinsleden en overige verwanten) even een week geheel kunnen ontspannen 
en zich kunnen laten verwennen in een sfeer waarin niets moet en alles mag. 

Op basis van de geïnventariseerde behoeften en wensen worden 
voorzieningen geregeld en wordt een programma-aanbod op maat 
samengesteld. Professionals en vrijwilligers worden geselecteerd en 
geïnstrueerd. Er wordt, naast de praktische behoeften op zorgvlak en het 
activiteitenaanbod, ook ruimte geboden voor zaken als lotgenotencontact, 
uitwisseling van kennis en ervaringen en de mogelijke deelname aan specifieke 
leerzame activiteiten. 
 
Doelgroep 
Avavieren zet zich in voor de volgende doelgroepen: 
• Gezinnen met een kind(eren) met een beperking in de breedste zin; 
• Bewoners van zorginstellingen en begeleid wonen van 20-40 jaar en 40-65 
jaar; 
• Families met een lid met een beperking in de breedste zin, 5-80 jaar; 
• Mensen met een lichamelijke en zintuigelijke handicaps, 5-20 jaar, 20-40 jaar 
en 40-65 jaar; 
• Doelgroepen of verenigingen, zoals: MS, ALS, Hartafwijkingen, Astma en 
Autisme met en zonder een verstandelijke beperking van alle leeftijden; 
• Werkweken van Mytyl en Tyltyl, scholen voor bijzonder onderwijs. 
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• Stichting Avavieren 

 Samenwerkingspartners 
 
Strandpark Vlugtenburg 
Avavieren heeft haar droom om een dergelijke vakantiebestemming aan zee 
met behulp van Strandpark Vlugtenburg kunnen realiseren. Uitbreiding van 
het park met negen aangepaste bungalows sloot dan ook aan bij de doelen 
van zowel het vakantiepark als van Avavieren. Een logisch gevolg hiervan was 
het gezamenlijk opzetten van de locatie waarbij het vakantiepark zorgdroeg 
voor het ontwerp en de bouw van de negen bungalows. Het strandpark blijft 
zorgdragen voor het onderhoud van de accommodatie en bungalows. 

 
 
Stichting Wigwam 
Stichting Wigwam is een belangrijke partner omdat veel van haar ervaring 
gebruik gemaakt is tijdens dit project. Een verdere samenwerking lag dan ook 
voor de hand: een nieuwe locatie op het strand en daarmee uitbreiding van 
het aanbod past binnen de doelstelling van beide organisaties. Tijdens de 
schoolvakanties is er dan ook een warme samenwerking aanwezig. Avavieren 
maakte en blijft waar mogelijk gebruikmaken van de kennis en expertise van 
Stichting Wigwam. 
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• Activiteiten 
Om de doelstelling te bereiken, beoogt Stichting Avavieren de volgende resultaten te behalen: 

1. Een zo compleet mogelijk zorgaanbod dat op basis van de intakegesprekken met de gezinnen zal 

worden samengesteld en bij bestaande contacten en partnerorganisaties zal worden verzorgd. 

2. Een activiteitenaanbod dat op maat kan worden samengesteld, gericht op ontspanning en de 

ontwikkeling van vaardigheden: vanuit de ervaring met dit soort vakanties is Stichting Avavieren 

zeer goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden voor activiteiten voor zowel kinderen en ouderen 

met een beperking als voor familieleden en andere verzorgers. 

Om de resultaten te behalen, organiseert Stichting Avavieren de volgende 
activiteiten: 
 
1. Een compleet zorgaanbod dat tegen betaling op maat kan worden 
samengesteld en aangeboden  
Avavieren beschikt over de nodige kennis op het vlak van zorg en beschikbare 
voorzieningen en onderhoudt contacten en korte lijnen met zorgverleners 
dicht in de buurt, die 24 uur per dag paraat staan. Bij de intake worden de 
zorgbehoeften uitgebreid doorgenomen. Per gezin of groep zal de zorg 
vervolgens zoveel mogelijk op maat worden opgeleverd. Hierbij kan gedacht 
worden aan het bezoek van een verpleegkundige voor het verrichten van 
bijzondere medische handelingen, maar ook aan uitzonderlijke verzorging of 
het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. 

2. Een activiteitenaanbod dat op maat kan worden samengesteld, gericht op 
ontspanning en de ontwikkeling van vaardigheden 
In de schoolvakanties richt Avavieren zich in samenwerking met Stichting 
Wigwam, vooral op gezinnen met een kind met een beperking. Tijdens deze 
periode organiseert zij op werkdagen diverse activiteiten voor zowel kinderen 
met een beperking als hun broertjes en zusjes, zoals: 
• Strandactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van strandrolstoelen en 
een strandrups, zodat kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee 
kunnen ervaren; 
• Sport en spelactiviteiten; 
• Creatieve activiteiten, muziek en toneel; 
• Rondvaarten door Westland met een aangepaste schuit; 
• Zwemmen in zwembad en zee; 
• Bakken en koken; 
• Muziek- en drama activiteiten; 
• Speurtochten en schatgraven; 
• Boogschieten; 
• Natuuractiviteiten; 
• Excursies naar kwekerijen, de Westlandse druiventuin, de bloemenveiling 
Flora in Naaldwijk, het Tuinbouwmuseum Westland en de Stormvloedkering te 
Hoek van Holland. Ook zijn Den Haag, Delft, Leiden en Rotterdam makkelijk te 
bereiken etc. 
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• Activiteiten 

 
Naast deze activiteiten worden er per week een aantal gezamenlijke warme 
maaltijden aangeboden. Ook worden er speciale activiteiten voor de 
ouders/verzorgers georganiseerd, zoals een verwenavond voor moeders en 
een echte mannenavond, maar ook fiets- en wandeltochten o.l.v. een gids en 
excursies in de regio. 
 
Buiten de schoolvakanties richt Avavieren zich met name op volwassenen en 
ouderen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook zijn de 
huisjes beschikbaar voor groepen en hun begeleiders en er bestaat de 
mogelijkheid om zorg aan te vragen bij Avavieren. Bovenstaande activiteiten 
kunnen tevens buiten de schoolvakanties worden aangevraagd. 

Robin, Janna en ik hebben enorm genoten van alle 

activiteiten, maar vooral van alle warmte en 

liefde die we voelden. Het was een bijzondere 

week en we gaan met nieuwe energie weer naar 

huis. Ook Janna’s eerste nacht in een tent zullen 

we niet snel vergeten. Heel erg bedankt voor 

alles! 

Liefs Janna, Robin & Anne 
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• Bereik 

Avavieren biedt vakantie aan iedereen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 

heeft. Dit zijn dus families met een kind of ouder die beperkt is, maar ook instellingen die 

met hun bewoners een unieke strandervaring op willen doen. De vakantie aan zee wordt voor 

iedereen toegankelijk gemaakt. Het aantal bezoekers stijgt, en daarmee ook de zorgvraag. 

Sinds de opening in de zomer van 2018, hebben ongeveer 2000 mensen 
genoten van een vakantie op het strandpark bij Avavieren. Ook de boekingen 
van 2021 blijven binnen komen. Het aantal boekingen voor 2021 zal nog 
stijgen, want ook buiten de zomervakantie om heet Avavieren haar bezoekers 
van harte welkom.  
 
De bezoekers komen uit alle hoeken van Nederland en zelfs België. Omdat 
Avavieren haar deuren niet enkel tijdens schoolvakanties opent, maar ook 
buiten deze perioden om, is het aantal boekingen door instellingen die met 
hun lichamelijk en/of verstandelijk beperkte bewoners vakantie komen vieren 
bij Avavieren toegenomen.  
 
 

Families  52 % 
 

Instellingen  43 % 
 

Individuen  5 % 
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• Meerkosten 

Stichting Avavieren beoogt de vakantie bereikbaar te houden voor ieder gezin met één of 

meerdere beperkte gezinsleden. Ditzelfde geldt voor instellingen die met hun bewoners 

vakantievieren bij Avavieren. Dit houdt in dat de extra kosten die benodigd zijn om deze 

speciale vakantie te realiseren, niet doorbelast worden aan de bezoekende families of 

instanties. Om dit uitgangspunt te realiseren, wil Avavieren de zogeheten meerkosten op 

zich nemen. Dit lukt niet zonder (financiële) hulp van fondsen of donateurs. 

Eén van de doelen die Avavieren nastreeft is: ‘’Een compleet zorgaanbod dat 
tegen betaling op maat kan worden samengesteld en aangeboden.’’ Wanneer 
een aanvraag binnenkomt bij Stichting Avavieren, neemt zij contact op met de 
aanvragende familie of instantie om hun behoeften en wensen inzichtelijk te 
maken. Dit doet Avavieren met een zogeheten intakegesprek. Tijdens het 
intakegesprek worden de zorg en (eventueel) daarbij behorende middelen in 
kaart gebracht door deze volledig aan te laten sluiten op de behoefte van de 
beperkte bezoeker(s) en hun reisgenoten. Omdat Avavieren aan iedereen met 
een beperking zorg biedt, loopt de zorgvraag ook uiteen. Desondanks sluit het 
zorgpakket altijd naadloos aan. Avavieren beschikt over een beperkt aantal 
hulpmiddelen zoals een douchebrancard, mobimatten en verschillende 
soorten (strand)rolstoelen. Deze worden tegen een lage vergoeding 
aangeboden aan bezoekers. De vergoedingen worden gespaard, zodat 
wanneer meer hulpmiddelen benodigd zijn, Avavieren deze voor dezelfde 
kleine vergoeding aan kan bieden uit het gespaarde potje. Desondanks betaalt 
Avavieren voor de extra hulpmiddelen het overgrote deel aan de verhurende 
organisatie.  
 
Het tweede doel dat Avaviering beoogt te blijven behalen is: ‘’Een 
activiteitenaanbod dat op maat kan worden samengesteld, gericht op 
ontspanning en de ontwikkeling van vaardigheden.’’ De activiteiten die 
worden georganiseerd in samenspraak met bezoekers, worden verzorgd door 
de vrijwilligers. De begeleiding van de vrijwilligers bestaat uit het in goede 
banen leiden van de activiteit, maar vooral het zorgen voor beperkte 
deelnemers én ontzorgen van ouders of verzorgers met een beperkte 
reisgenoot.  
 
 

De vrijwilligers gaan samen met de familieleden en/of andere reisgenoten 
opzoek naar wat de mogelijkheden zijn van de beperkte vakantieganger. Denk 
bijvoorbeeld aan een wedstrijdje volleyballen in het water met mensen die 
afhankelijk zijn van een rolstoel. Dit kan doordat vrijwilligers hen in de 
strandrolstoel naar de activiteit brengen en hen tijdens de activiteit waar 
nodig helpen en begeleiden. Ook overige familieleden kunnen daardoor écht 
even genieten van hun vakantie samen, omdat ze zich alleen druk hoeven te 
maken over dat de volleybal het water niet raakt. Ongeacht de (ernst van de) 
beperking, streven de vrijwilligers naar een onvergetelijke strandervaring. 
 
Bij alle activiteiten neemt Avavieren alle kosten op zich. Enkel voor de verhuur 
van hulpmiddelen wordt om een kleine vergoeding gevraagd die ingezet wordt 
bij de noodzaak van extra hulpmiddelen tijdelijk aanschaffen of voor overige, 
algemene kosten. 
 

Waarom Avavieren onmisbaar is in een notendop: 
• Een vakantie aan zee voor iedereen   

• 9 volledig aangepaste bungalows, een 10e staat op de planning 

• Op maat samengesteld zorgaanbod 

• Op maat samengesteld activiteitenaanbod   

• Hulpmiddelen zoals de strandrolstoel, strandrups en rolstoelfiets 

• Snoezelruimte 

• Groepsruimte      

• Grensverleggend en onvergetelijk 
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• Financiën 

De meerkosten voor het bezoeken van een Avavierenvakantie bedragen € 35 per persoon 

per dag. Daarvan is € 10 al gefinancierd.  

Voor de overige € 25 zoekt Avavieren financieringsbronnen.  

Reguliere strandvakantie Strandvakantie Avavieren 

 Per persoon per week Per persoon per week 

€ 125 € 370 
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Stichting Avavieren
aangepast vakantievieren, onbeperkt uit!

Specificatie bezoekers Limburg

Aantal bezoekers Aantal dagen Meerkosten p.p. Openstaand p.p. Totaal benodigd

8 7 35,00€                                 25,00€                                 1.400,00€                            


