
Stichting Avavieren
aangepast vakantievieren, onbeperkt uit!

Specificatie bezoekers Limburg

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

6 7 40,00€                                 30,00€                                 1.260,00€                            

5971 Grubbenvorst (3 personen)

6081 Haelen (3 personen)

*Dit zijn de boekingen uit Noord- en Midden-Limburg t/m 12 april 2022. Echter, Avavieren biedt het gehele jaar door vakanties aan. De kans is reëel dat meer 

vakantiegangers uit deze regio nog boeken. 

Vakantiegangers met een beperking hebben op hun vakantieadres minstens net zo veel faciliteiten en verzorging nodig als in de thuissituatie. We krijgen zelfs 

regelmatig terug dat het bij Avavieren nóg beter gefaciliteerd is als thuis. Een groter compliment kunnen wij niet krijgen, maar het organiseren van een dergelijke 

vakantie vraagt oprecht ook iets van ons als organisatie. Dit begint bij de intakegesprekken waarin we gaan onderzoeken hoe we de vakantie, zorg en faciliteiten 

dusdanig in kunnen richten, dat het zo aangenaam mogelijk is voor de vakantiegangers. Vervolgens dragen we er zorg voor dat de bungalows ook echt passen bij de 

zorgvraag (denk bijvoorbeeld aan tilliften, hooglaagbedden en douchebrancard). Ditzelfde geldt voor de activiteiten tijdens de vakantie. Ook deze moeten passen bij de 

zorgvraag, maar ook bij de interesses van broertjes en zusjes en andere naasten. Ook voor hen moet het een vakantie zijn. Middelen en apparaten die gebruikt worden, 

moeten onderhouden worden. We willen onze vakantiegangers niets anders bieden dan goedgekeurde hulpmiddelen. Ook daaraan zitten kosten verbonden, die wij niet 

willen doorbelasten. Van vakantiegangers vragen we een kleine vergoeding, die wordt verzameld in een 'potje' waar wij enkel 'geld uithalen' als er een gezin is die 

financieel niet daadkrachtig genoeg is óf wanneer dezelfde hulpmiddelen op een zelfde moment gebruikt worden en er extern ingehuurd moet worden. De zogeheten 

'meerkosten' zijn dus niets anders als kosten die gemaakt moeten worden, enkel omdat men een beperking heeft. Het verschil tussen een reguliere strandvakantie en 

een strandvakantie bij Avavieren zijn de 'meerkosten' die wij vakantiegangers willen besparen. Ook zij hebben recht op een onbezorgde én betaalbare vakantie. 


