Jongerenvakantieweek – Tesselhuus
voor jongeren met reuma van 13 – 15 jaar

Algemene informatie Tesselhuus
Aanleiding
De Stichting Tesselhuus is ruim vijfentwintig jaar geleden begonnen met georganiseerde
vakantieweken voor kinderen en volwassenen met een (ernstige) spierziekte in een compleet
aangepaste accommodatie. Tijdens de zomer zijn hiervoor tien weken beschikbaar. In 2013 mag
stichting youth-R-well.com in samenwerking met stichting Tesselhuus een onbezorgde
vakantieweek aanbieden voor jongeren met reuma.
Het Tesselhuus
Het Tesselhuus is een volledig aangepaste verblijfsaccommodatie gelegen in het dorp De Koog op
het Waddeneiland Texel. Je verblijf in het Tesselhuus wordt aangeboden door de Stichting
Tesselhuus, een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke Rotary, Lions en Vrouwen van Nu.
In het Tesselhuus zijn vier 2-persoonsslaapkamers aanwezig voor de deelnemers. Verder zijn er
ruime aangepaste badkamers, een grote huiskamer met computer en internetverbinding en een
ruime tuin. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van het Tesselhuus:
www.tesselhuus.nl .
Algemene informatie jongerenvakantieweek
Door wie en wanneer
Deze vakantieweek zal plaatsvinden in week 31, van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3
augustus 2013 . De week, voor jongeren met reuma in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar,
wordt georganiseerd door Stichting youth-R-well.com in samenwerking met de Jeugdreuma
Vereniging Nederland. Het wordt dus een vakantieweek georganiseerd voor én door jongeren
met reuma. Dat wil zeggen dat de begeleidingsgroep bestaat uit jongeren (21 – 29 jaar) die zelf
reuma hebben. Daarnaast is er ook een verpleegkundige aanwezig voor de ADL-assistentie.
Programma
De vakantieweek biedt volop gelegenheid voor onderling contact. Zowel tussen de deelnemers
onderling, maar ook tussen deelnemers en begeleiders, die zelf ook reuma hebben en jong zijn!
Hoe het programma er uitziet wordt in onderling overleg bepaald en kan bestaan uit activiteiten die
uitdagend en grensverleggend kunnen zijn, uitgaan van je mogelijkheden (in plaats van je
onmogelijkheden), maar ook uit activiteiten alleen maar voor de fun en gezelligheid. Ter illustratie,
dat kan bijvoorbeeld zijn een rondvlucht boven Texel, strandbezoek, een korte infosessie met b.v.
een transitieverpleegkundige, boottocht met garnalenkotter, bezoek disco, zwemparadijs, lekker
barbecueën etc.
Deelnemers
Deelnemers moeten dus reuma hebben en 13 – 15 jaar zijn, maar ook zelf enthousiast en
gemotiveerd zijn om deze jongerenvakantieweek tot een onvergetelijk event te maken. De
verhouding jongen – meisje, is bij voorkeur 4 – 4 (ook gelet op de vier beschikbare
tweepersoonskamers). Overige criteria kunnen verder zijn de mate van beperking, niet alleen
fysiek en qua mobiliteit, maar ook of je bijvoorbeeld om andere reden lang niet op vakantie bent
geweest. In geval van meer dan acht kandidaten, zullen geselecteerde deelnemers op de wachtlijst
voor het jaar daarna komen te staan.
Kosten
Aan het verblijf in het Tesselhuus zijn geen kosten verbonden.
N.B. de enige kosten voor de deelnemer zijn de reiskosten van en naar Den Helder en wat zakgeld
voor een souvenir, terrasbezoek of iets dergelijks.
De Stichting Tesselhuus zamelt het hele jaar geld in en biedt je daarvoor veel faciliteiten aan.
- De koelkast is gevuld en wordt indien nodig aangevuld.
- De begeleiding kan op rekening van de Stichting boodschappen doen voor ontbijt, lunch e.d.

-

Een cateringbedrijf brengt iedere avond een geheel verzorgd 3 gangen diner.
Bestuursleden van de Stichting bieden een geheel verzorgde barbecue of gourmet aan.
Er is geld beschikbaar voor uitstapjes, zoals bijvoorbeeld naar Ecomare, een vaartocht op de
Waddenzee etc.
Stichting Tesselhuus biedt je een rondvlucht in een sportvliegtuig aan boven Texel.

Begeleiding
De begeleiding bestaat uit vrijwilligers en zij zullen er alles aan doen om de jongeren een
fantastische week te bezorgen. Deze vrijwilligers in de leeftijd van 21 – 29 jaar hebben zelf ook
reuma en weten dus als geen ander hoe het is om jong te zijn en reuma te hebben. Ook zal er een
verpleegkundige meegaan. Deze is verantwoordelijk voor de medische gang van zaken. Dit
betekent niet dat de andere vrijwilligers geen zorgtaken doen. De verpleegkundige zal in
samenwerking met de andere vrijwilligers ervoor zorgen dat de jongere de zorg krijgt die aansluit
bij de persoonlijke hulpbehoefte.
Vragen
We hopen natuurlijk dat je na het lezen van deze informatie heel enthousiast bent en je opgeeft
voor de vakantieweek. Maar misschien heb je nog vragen of twijfel je of je mee wilt gaan. En
misschien zitten je ouders ook wel met vragen over deze vakantieweek. Je kunt dan altijd middels
onderstaand email-adres contact met ons opnemen en mocht je het fijn vinden kunnen we je altijd
bellen of e-mailen om je vragen te beantwoorden en je meer informatie te geven.
Aanmelding
Mocht je je willen opgeven, dan kun je bijgevoegd aanmeldingsformulier invullen en retourneren
naar: info@youth-r-well.com. Doe dit voor 1 februari 2013, dan hoor je van ons in maart of je
mee kunt gaan met deze jongerenvakantieweek.
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