Nieuwsbericht

Van Ameland tot Århus: onbeperkt vakantieplezier
Op vakantie met een beperking? Ook in 2018 biedt Stichting Wielewaal een afwisselend
vakantieprogramma voor kinderen en jongeren met een beperking. Van de Efteling tot
Engeland en van Pinkpop tot Portugal, Wielewaal maakt het mogelijk.
Natuur, cultuur en heel veel lol
Of je nu houdt van uitwaaien op het strand, relaxen in de zon of een
interessante citytrip, bij Wielewaal ben je aan het juiste adres. Onze
vrijwilligers kijken ernaar uit om jou een onvergetelijke vakantie te
bezorgen.
In de zomer is er een breed aanbod aan vakantieweken in binnen- en
buitenland. Wie zijn vakantie wil verspreiden over het jaar kan iedere
maand kiezen voor een weekend. Muziekliefhebbers kunnen helemaal
los gaan op Funpop of Pinkpop. Wil je een lang weekend weg? Kies
dan voor het Hemelvaartsweekend naar Volendam of Bennekom.
Ook over de grens hebben we een aantal interessante bestemmingen
voor je gevonden. Wat dacht je van een prachtige reis naar Engelse
Yorkshire of het Deense Århus? Of een citytrip naar Oostende, naar
Hamburg & Berlijn of naar Rome? Naast de Waddeneilanden kun je
dit keer ook kiezen voor het zonnige Kos of Mallorca. Kun je niet
kiezen? Dan brengt de cruise je langs een keur van bestemmingen rond de Middellandse zee.
Onbezorgd op vakantie met zorg
De groepsvakanties zijn geschikt voor voor jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking of ADHD/ASS tot 55 jaar. Alle activiteiten worden begeleid door jonge,
enthousiaste vrijwilligers en indien nodig een verpleegkundige. De hoeveelheid begeleiding wordt
afgestemd op de behoefte van de deelnemers en varieert van 1 begeleider per deelnemer tot 1-op-3.
Hierdoor is er volop tijd en aandacht om vakantiewensen waar te maken.
Wennen dichtbij huis
Naast de vakanties organiseert Wielewaal ook vakantiedagopvang en logeerweekenden gedurende
het hele jaar. Deze vinden o.a. plaats in de regio’s Arnhem, Haarlem, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.
Speurtochten, koekjes bakken, knutselen… Onder begeleiding van vrijwilligers doen kinderen allerlei
leuke activiteiten aangepast op hun eigen mogelijkheden. Op deze manier zijn kinderen met
beperking even weg uit de sleur van alle dag en heeft ook de rest van het gezin een adempauze.
Meer informatie
Wanneer je gebruik maakt van een persoonsgebonden budget of Zorg In Natura is het mogelijk dit in
te zetten voor de (gedeeltelijke) betaling van je activiteit. Meer over Stichting Wielewaal en haar
activiteiten is te lezen op www.wielewaal.nl. De vakantiebrochure kun je hier doorbladeren:
https://issuu.com/Wielewaal/docs/vakantiebrochure_wielewaal_2018-kle_c00caf1eb10bfb
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen via info@wielewaal.nl of 088 122 44 00.

