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Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie 2019 
 

 

PROJECT U/TURN vzw – Project A 

 

 Doelgroep: mensen met een fysieke beperking 
 
Project U/TURN en Hopper jeugdverblijf de Brink slaan de handen in elkaar om samen een project uit 
te werken. Het doel is om via survival en avontuur mensen met een fysieke beperking, maatschappelijk 
kwetsbare doelgroepen en vrijwillige begeleiders aan te trekken en te ondersteunen.  
 
Project U/TURN vzw organiseert avontuurlijke trektochten voor mensen met een fysieke beperking, 
voornamelijk in het buitenland. Voor mensen met een beperking is een buitenlandse expeditie een 
behoorlijke uitdaging. Daarom is Project U/TURN op zoek naar een vaste partner om in Vlaanderen 
laagdrempelige, avontuurlijke activiteiten aan te bieden voor nieuwe doelgroepen.  
 
Hopper jeugdverblijf de Brink wil met zijn nieuwe toegankelijke en avontuurlijke accommodatie hieraan 
meewerken en dit project inhoudelijk mee vorm geven en logistiek en materieel ondersteunen. 
 

T’ ANTWOORD vzw - Op Trot  

 

Doelgroep: de kwetsbare inwoner uit Turnhout en omgeving in (kans)armoede met een migratie-
achtergrond 
 
Vzw t’ ANtWOORD stond in Turnhout aan de wieg van de vrijetijdspas, dat daarna de UITPAS Kempen 
werd. De vrijwilligers van t’ANtWOORD werden hier als ambassadeurs intens bij betrokken. Veel 
allochtone inwoners van Turnhout beschikken over die UITPAS maar er werd vastgesteld dat zij deze 
weinig tot niet gebruiken, ondanks diverse inspanningen. Hieruit groeide de intentie om, in 
samenwerking met stad Turnhout en vzw Dinamo, in te zetten op de ontsluiting van het vrijetijdsaanbod 
en vakantieparticipatie door de oprichting van een ‘Op Trot’-infopunt met permanenties op verschillende 
locaties. De vrijwilligers en een opbouwwerker van de vzw zullen samen met een aantal partners deze 
infopunten bemannen en mee helpen uitbouwen. De focus van dit project ligt op alle kwetsbare, maar 
in het bijzonder op de kwetsbare allochtone Turnhoutenaar.  
 
De vzw wil ook een bevraging doen om er achter te komen wat de precieze drempels zijn en waarom 
deze specifieke doelgroep zo weinig aansluiting vindt bij het reeds bestaande aanbod. Want, ondanks 
het feit dat er al mogelijkheden zijn om aan vrijetijds-en cultuurparticipatie te doen aan een zeer gunstig 
tarief, blijft de doelgroep onzichtbaar. 
 
RED STAR LINE MUSEUM - (t)Huishouden in het Red Star Line Museum 

Doelgroep: gezinnen in armoede, gezinsleden met Autisme + families met diverse, culturele achtergrond 
die Nederlands leren 
 
In het Red Star Line museum zijn families meer dan welkom. Hiervoor organiseert het museum op 
zondag al geruime tijd familiedagen, al kan men van divers publiek niet bepaald spreken. Hier wil men 
verandering in brengen. 
 
Het museum gaat zich met dit project toespitsen op gezinnen in armoede, gezinsleden met ASS en 
families die bezig zijn met Nederlands te leren. Hiervoor werden samenwerkingsverbanden opgezet met 
verschillende sociale organisaties, die deze families al via hun reguliere werking bereiken.  
 
Het wordT geen apart, doelgroepgerichte initiatief; wel één inclusief en laagdrempelig familie-aanbod, 
waar de verschillende gezinnen elkaar zullen ontmoeten. 
 
Door in dialoog te gaan met de verschillende organisaties en mensen uit de doelgroep op ‘prospectie’ 
te laten gaan worden drempels, noden en behoeften gedetecteerd. Op die manier kan het aanbod 
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toegankelijker gemaakt worden. De gastfamilies nemen de rol van host op en kunnen zo op een 
laagdrempelige manier andere personen uit de doelgroep aantrekken, engageren en toeleiden naar het 
aanbod. 
 

HORIZONT vzw – Mobiele vrijetijdsscan 

 

Doelgroep: mensen in (kans)armoede die moeilijk toegang vinden tot vrije tijd en vakantie 
 
Via de ‘mobiele vrijetijdsscan’ wil Horizont vzw in co-creatie met het OCMW van Genk personen met 
een grote afstand tot het vrijetijdsaanbod bereiken. Alle Genkenaren kunnen een rechtenonderzoek 
(rechtenverkenner.be) aanvragen. Mensen die hierover een vraag hebben worden door het  OCMW 
opgenomen in de ‘rechtenverkenningsprocedure’. Indien de cliënt aangeeft interesse te hebben in een 
specifiek recht, wordt de zich daarin gespecialiseerde organisatie gecontacteerd en wordt de cliënt 
doorwezen. Vrije tijd is op dit moment nog niet opgenomen in deze dienstverlening. Samen met het 
OCMW van Genk wil Horizont vzw dit recht opnemen om zo outreachend te kunnen  werken.  Hiervoor 
gaan ze op huisbezoek bij mensen die een vraag hebben rond vrijetijdsparticipatie en niet in de 
mogelijkheid zijn om zich te verplaatsen naar de reguliere dienstverlening (RAP-OP-STAP). Zo kan door 
middel van een positief, waarderend onderzoek (appreciative inquiry) op zoek gegaan worden naar de 
dromen van deze persoon op het vlak van vrijetijd en vakantie en zo een concreet plan uitstippelen om 
de vrijetijdsparticipatie te verhogen.   
 

WELZIJNSHUIS SINT-NIKLAAS - Sinimaat 

 

Doelgroep: de kansarme vakantieganger uit Sint-Niklaas 

 
Sinimaat is een buddywerking dat een optimale begeleiding van de kansarme vakantieganger voor ogen 

heeft. Deze doelgroep ervaart immers verschillende drempels vanaf het boeken tot de terugkomst van 

een vakantie. Door ondersteuning op maat aan te bieden zal de opgeleide buddy  samen met de 

vakantieganger die drempels proberen overwinnen. Het project staat open voor alle Rap- Op- Stap 

klanten die eender welke drempel ervaren bij het boeken van hun vakantie. In samenwerking met onder 

andere de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kringwinkel Den Azalee, Berkenboom secundair 

onderwijs en Iedereen Verdient Vakantie kunnen er mooie initiatieven gerealiseerd worden. Het gaat 

hier namelijk over het aanbieden van workshops omtrent 'wat neem ik mee op vakantie?’, ‘Hoe gedraag 

ik mij op vakantie?’, ‘Wat doe ik aan op vakantie’?  tot het laten knippen van je haar om met een fris 

gesneden snit zonder zorgen op reis te vertrekken. Met andere woorden: een totaalpakket om alle 

mogelijke drempels in de vakantieketen te kunnen doorbreken.  

 

IPSO GENT vzw - Samen op stap naar de laatste 100 km naar Compostela 

 

Doelgroep: mensen met psycho-sociale problematiek 
 
Het Beschut wonen-initatief van IPSO Gent wil met dit project mensen met psycho-sociale 
kwetsbaarheid weer laten dromen en in zichzelf doen geloven. Samen met een twintigtal cliënten en 
begeleiders wordt er vanuit de visie rond herstel gebeiteld aan de weg naar Compostela. De bewoners 
van de dienst Beschut wonen zijn vaak eenzaam en hebben veel verloren, ook het geloof in zichzelf en 
hun capaciteiten. Met de ondersteuning van kinesisten, diëtisten en psychologen wil dit project 
maximaal inzetten op de ontwikkeling van het gevoel van zelfzekerheid en stressreductie. 
 
Partner in dit project is aanloophuis Poco Loco. Het doel is om de bewoners uit hun isolement te halen 
en hun sociaal netwerk te verbreden. De voorbereidende wandeltochten naar de pelgrimsroute zal hen 
toeleiden naar wandelclubs in de buurt. Dit is een project van kleine stapjes, maar mijlpalen voor dit 
kwetsbare doelpubliek. Wandelen is goed voor de fysieke, maar ook voor de mentale gezondheid. IPSO 
Gent hoopt op die manier hun doelpubliek klaar te stomen om het eigen heft weer in handen te nemen 
en de stap te zetten naar zelfstandigheid om zo de wereld weer te beleven. 
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THE OUTSIDER CLUB vzw – Buiten op avontuur 

 

Doelgroep: jongeren en kinderen met een beperking 
 
The Outsider Club organiseert al jaren avontuur voor kinderen en jongeren, met een sportieve toets. 

Het werd tijd om deze opgebouwde expertise ook aan te bieden aan mensen met een beperking, 

zodat zij ook de mogelijkheid krijgen om aan buitensport- en avontuur te doen. Het project ‘Buiten op 

Avontuur’ gaat met verschillende partners in zee om  een zo breed mogelijk publiek bij hun activiteiten 

te betrekken.   

Er worden testdagen georganiseerd om er achter te komen wat er leeft bij de doelgroep: wat ze willen, 

wat ze kunnen en waar ze behoefte aan hebben. Dit zal uitmonden in ‘Buiten-op-Avontuur’-dagen: 

avonturendagen specifiek gericht op de doelgroep, maar wel op een inclusieve manier. 

Maar, omdat dit niet mogelijk is zonder vrijwilligers, wil de organisatie hen een degelijke training en 

vorming aanbieden. Hiervoor wordt een methodologie en lessenpakket ontwikkeld dat ervoor zorgt dat 

de beoogde doelgroepen evenzeer ten volle kunnen genieten van deathrides, kanovaren, waterskiën, 

een touwenparcours overwinnen en nog zoveel meer. 

RODE KRUISHOTEL vzw – Vakantie voor personen met dementie op domein Polderwind 

 

Doelgroep: (jong)dementerenden + familie en mantelzorgers 
 
Eén van de grote maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen vandaag en in toekomst mee 
geconfronteerd zal worden, is de toename van het aantal mensen met (jong)dementie. Dementie heeft 
een grote impact op iemands leven, op het leven van zijn of haar mantelzorger, op dat van haar 
familieleden maar ook op de samenleving in het algemeen. Daguitstapjes of vakanties worden 
vermeden omwille van het groot aantal drempels die mensen met (jong)dementie en hun familie 
ervaren. Met het project "vakanties voor personen met dementie op Domein Polderwind" wordt op 
vakantie gaan toch mogelijk en haalbaar. 
 
Door het voorzien van infrastructurele en organisatorische aanpassingen, specifieke technologische en 
medische hulpmiddelen, aangepaste (zorg)omkadering, begeleiding en een doelgericht aanbod van 
animatie- en recreatieactiviteiten, worden de nodige hefbomen in een veilige omgeving aan de 
vakantiegasten met dementie aangeboden.  
 
Samen een dagje weg met z'n twee of liever genieten van een ganse midweek met de familie of 
mantelzorger? Dat kan. Een bijkomende doelstelling van het project is de inclusie en participatie van 
deze doelgroep te bevorderen en de maatschappelijke beeldvorming bij te sturen zodat de 
levenskwaliteit van zowel mensen met dementie als die van hun familie en mantelzorgers toeneemt. 
Iedereen heeft immers recht op een mooie vakantie. 
 

PASAR vzw – Toeleiding doelgroepen naar lokale activiteiten Pasar-afdelingen  

 

Doelgroep: mensen met diverse, culturele achtergrond 

 
Pasar heeft als missie iedereen kansen te bieden om aan vrijetijdsbeleving te doen en ijvert voor meer 
vrije tijd. Met meer dan 270 lokale afdelingen en 2500 vrijwilligers worden zo’n 2500 laagdrempelige 
recreatieve activiteiten georganiseerd, meestal in de nabije omgeving. Met dit project wil Pasar inzetten 
op het bereik en de toeleiding van doelgroepen die haast onzichtbaar zijn binnen haar werking van 
laagdrempelige en recreatieve activiteiten. 
 
De organisatie heeft een breed netwerk van lokale vrijwilligers met een groot sociaal engagement, maar 
die vaak niet beschikken over voldoende kennis en instrumenten om bepaalde drempelgroepen toe te 
leiden naar het inclusieve aanbod van de lokale werkingen. Dit project bestaat er uit om deze 
‘vrijetijdsambassadeurs’ te versterken en methodieken aan te reiken om deze missie te realiseren. Het 
project vertrekt vanuit de visie rond diversiteit, interculturaliteit en inclusie. 
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SAMANA vzw - Anderstaligen mee op Samana zorgvakantie 
Doelgroep: chronisch zieken of mensen met een lichamelijk beperking + vrijwilligers met een diverse 

culturele achtergrond 

 
Samana organiseert al jaren vakanties voor mensen met een chronische ziekte en een lichamelijke 
beperking. Het wegwerken van vakantiedrempels zit in haar DNA en alle vakanties worden 
georganiseerd met de ondersteuning van vrijwilligers. Omdat chronische ziektes en zorg voor anderen 
niet beperkt zijn tot één cultuur geloven ze sterk dat ook mensen met een andere culturele achtergrond 
en een andere moedertaal zich kunnen inzetten als vrijwilliger. Met dit project maken ze de doelgroep 
wegwijs in hun werking en bieden ze vorming aan de bestaande vrijwilligers. Ze willen er enerzijds voor 
zorgen dat de leden meer open staan voor mensen uit andere culturen, en anderzijds dat mensen uit 
andere culturen zich in de organisatie thuis voelen en de stap kunnen zetten om zich voor andere 
mensen in te zetten terwijl ze op vakantie zijn.   
 
Voor anderstaligen is dit project ook een oefenkans en stimulering voor het onder de knie krijgen van 
het Nederlands. 
 

SCOUTS EN GIDSEN vzw - Maatvakantie 

 
Doelgroep: mensen met een beperking 
 
Dit project wil vakantie ‘op maat’ mogelijk maken voor mensen met een beperking. Het wil de doelgroep 
zoveel mogelijk de regie in eigen handen geven om specifieke drempels weg te nemen of te 
verminderen. Het project beoogt een regio-overschrijdende samenwerking tussen Hopper 
Jeugdverblijven en partners uit de zorgsector. De samenwerking zorgt dat de mix van aangepast verblijf, 
aangepaste accommodatie, aangepaste activiteiten, aangepaste zorg en aangepast vervoer mogelijk 
wordt en dat dit niet beperkt blijft tot louter één locatie of één organisatie. 
 
De belangrijkste troef van deze maatvakanties is de emancipatorische benadering van de doelgroep. 
 

BAAV – Travel without Taboo 

 

Doelgroep: jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid, dubbeldiagnose. 
 
BAAV en het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge willen aantonen dat niet voor de hand liggende 
samenwerkingen toch kunnen bijdragen aan het algemene maatschappelijk welzijn. BAAV wil met 
aangepast busvervoer het reizen voor kwetsbare doelgroepen toegankelijker en eenvoudiger maken. 
Door dit samenwerkingsverband wordt enerzijds de autocarwereld meer betrokken bij het organiseren 
van reizen voor maatschappelijk kwetsbare groepen en anderzijds wordt onderzocht hoe reizen voor 
jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid toch mogelijk kan zijn. 
 
Voor dit project willen ze de patiënten van de afdeling ‘dubbeldiagnose’ gedurende een week uit hun 
dagelijkse omgeving halen door op roadtrip te gaan. Tijdens deze reis zal gefocust worden op het 
groepsgevoel, de mentale ontspanning en re-integratie. Er zullen zowel avontuurlijke, ontspannende en 
sociale activiteiten georganiseerd worden. Op die manier zal de doelgroep (her)ontdekken wat ze 
allemaal in haar mars heeft. Het ultieme doel van dit project is aantonen dat een roadtrip een positieve 
impact op het algemene welbevinden van de doelgroep heeft; een groep mensen die zichzelf nog tot 
weinig in staat acht. 
 

KOMPAAN vzw – Op stap met een vrijwilliger 

 

Doelgroep: mensen met een beperking  
 
Studies tonen aan dat steeds meer mensen individueel op reis of op stap willen gaan. Ze kiezen graag 
zelf wanneer ze op vakantie of daguitstap willen, naar waar en met wie. Dit is niet anders voor mensen 
met een beperking. Het aanbod van aangepaste vakanties is echter beperkt en situeert zich meestal in 
groep. Personen met een beperking of zorgvraag gaan vaak niet alleen op vakantie of uitstap, omdat 
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ze niet weten of ter plekke de nodige hulp en ondersteuning aanwezig is. Het beschikbare aanbod is 
versnipperd, waardoor potentiële reizigers en dagtrippers hun gading niet vinden.  
 
Door dit project krijgen mensen met een beperking en voor wie de drempel te hoog is om volledig 
zelfstandig op stap te gaan ook de kans om te genieten van het toeristisch aanbod, onder begeleiding 
van opgeleide vrijwilligers. Daarnaast wil Kompaan vzw de vrijwilliger opleiden en zo het vertrouwen 
geven om op een adequate manier met personen met een beperking om te gaan en te begeleiden. 
 

CENTRUM KAUWENBERG vzw: Ik ga op reis en ik neem mee… 

 

Doelgroep: gezinnen in (kans)armoede waarvan de kinderen geplaatst zijn in een instelling of in de 
pleegzorg 
 
Begin 2018 werd er een oudergroep opgestart rond het thema ‘Integrale Jeugdhulp’. Hierin werd de 
behoefte aan ontspannende gezinsactiviteiten zonder het meeziend oog van hulpverleners meerdere 
keren uitgesproken. Zo groeide het idee om vakanties te organiseren voor gezinnen in armoede 
waarvan de kinderen geplaatst zijn in instellingen of in de pleegzorg. 
 
Dit project wil de ouder weer ouder laten zijn en nieuwe kracht geven: quality-time creeëren voor ouder 
en kind. Centrum Kauwenberg wil samen met de vakantieganger de vakantieketen doorlopen, en dat 
vanuit hun krachtgerichte en empowerende visie. Dromen, plannen, genieten en de ervaringen delen 
met partners in de Integrale Jeugdhulp. Vakantie is belangrijk, voor iedereen! Ondanks alles. 
 
 

RAAKPUNT vzw: Inclusie4 

 

Doelgroep: kinderen en jongeren (met of zonder beperking) uit gezinnen met migratie-achtergrond 

 
Met het project Inclusie4 wil Raakpunt haar inclusie-missie verder uitdiepen. Terwijl ze in het verleden 
al kinderen en jongeren (met of zonder beperking) bij elkaar brachten en daarbij voorrang gaven aan 
kinderen en jongeren in kansarmoede, wordt nu bijkomend ingezet op het bereiken van kinderen en 
jongeren in kansarmoede uit gezinnen met een migratie-achtergrond. Daarvoor zullen in het najaar van 
2019 contacten gelegd worden met zelf- en diversiteitsorganisaties in de Gentse  wijk ‘Brugse Poort’. 
 
Via netwerking, outreachende recrutering en bijkomende vorming zullen enkele kinderen en nieuwe 
begeleiders in het krokus- en zomerverlof van 2020 mee op vakantie kunnen gaan. Tot slot worden de 
kinderen en jongeren met hun familie uitgenodigd op het eindejaarsfeest van de vzw. Met dit project 
probeert Raakpunt vzw twee lacunes aan te pakken: het gebrek aan financieel laagdrempelige 
vakantiemogelijkheden voor kinderen en jongeren met of zonder beperking uit gezinnen met migratie-
achtergrond en de vraag van hun vrijwilligers om hierover meer vorming en opleiding te krijgen. 
 

 


