Goedgekeurde projecten impulsprogramma ‘Iedereen
verdient vakantie 2021’
Emmaus vzw – “Kamperen zonder zorgen”
Kinderen, jongeren en gezinnen binnen de Bijzondere Jeugdzorg worden geconfronteerd
met problemen op verschillende levensdomeinen. Overleven en de dag doorkomen staat
centraal waardoor 'vakantie nemen' en 'rust vinden' ongekend is. Met dit project wordt een
kampeeraanbod gecreëerd waarbij ze los kunnen komen van de dagelijkse zorgen. Op
verschillende domeinen worden volledig georganiseerde campings opgezet met animatoren.
De gezinnen, kinderen en jongeren uit leefgroepen of verontrustende opvoedingssituaties
kunnen hier zonder administratieve, logistieke of financiële drempels terecht. De locaties
laten toe om daar waar nodig directe nabijheid van begeleiders te garanderen wat kansen
biedt aan gezinnen die om veiligheidsredenen niet zonder toezicht samen mogen zijn. De
groene omgeving met tal van interessante activiteiten op het terrein of in de directe
nabijheid laten positieve en helende momenten toe. Ook bij de uitbating van de campings
worden mensen uit kwetsbare situaties ingezet en betrokken.
Toerisme Provincie Antwerpen - “Op rolletjes: (rolstoel)wandelen in de groen- en
recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen”
Uit een onderzoek van de provinciale domeinen blijkt dat in 2020 meer dan 60% van de
Vlamingen maandelijks één of meerdere keren ging wandelen. Er wordt niet enkel méér
gewandeld sinds de start van COVID19, we zien dat wandelaars ook steeds meer hun weg
vinden naar alle domeinen, ook de kleinere. Veel domeinen leveren al inspanningen op het
vlak van toegankelijkheid, maar hebben niet altijd tijd, middelen en expertise om dit op een
geïntegreerde manier aan te pakken. Anderzijds krijgen we regelmatig vragen van lokale
toeristische actoren (bv. diensten voor toerisme) over hoe een rolstoelwandeling te maken.
Deze twee vaststellingen willen we bundelen in een pilootproject. Niet enkel willen we in
zoveel mogelijk domeinen een rolstoelwandeling samenstellen, idealiter willen we ook een
toolkit ontwikkelen voor lokale organisaties om zelf aan de slag te gaan met toeristisch,
toegankelijk wandelen.
Gemeente Rumst - “Integrale toegankelijke scenografie museum Rupelklei”
Het huidige Museum Rupelklei bestaat sinds 1976 en is momenteel gevestigd in
deelgemeente Terhagen. De collectie bestrijkt een periode van 33 miljoen jaar en vertelt het
verhaal van de vorming van de kleilagen, de fossielen en de geologische perioden, van de
Romeinse nederzettingen in de Rupelstreek en van de opkomst en het verval van de
baksteennijverheid.

De gemeente Rumst plant de bouw van een nieuw museum aan de site 3Ri4en in Rumst. De
huidige presentatie van Museum Rupelklei evolueerde minimaal en is toe aan een
inhoudelijke actualisering. De presentatietechnieken zijn niet meer aangepast aan de
hedendaagse mogelijkheden. Samen met de vernieuwing van het gebouw wordt er
geïnvesteerd in een hedendaagse en toegankelijke museumpresentatie.
Red Star Line Museum – “Gastvrij en familievriendelijk: verankerd in het DNA van het Red
Star Line Museum”.
Het Red Star Line Museum wil een plek zijn waar families zich thuis voelen, elkaar kunnen
ontmoeten en zich laten inspireren. Een bezoek aan het Red Star Line Museum is in een
ideaal scenario zo laagdrempelig als een bezoek aan de speeltuin. Dat is vandaag nog niet zo.
Er zijn drempels aanwezig bij families én het museum. In dit project werken we op deze
twee sporen.
- We werken de drempels bij families weg:
Door mobiele workshops te organiseren en daarna de fysieke stap naar het museum te
zetten. We richten een inclusief oudercomité op, dat zich buigt over de
familievriendelijkheid van het museum. Samen maken we een
familievriendelijksheidscharter.
-We gaan binnen de museummuren aan de slag rond drempels:
We starten een intern proces bij erfgoedbewaking en balie rond familievriendelijkheid. Waar
botsen zij dagelijks op en hoe kunnen wij hen ondersteunen? Om onze ervaringen en
opgedane kennis te delen met andere musea, maken we van het proces een handige toolkit.
Buurtsport Mechelen – J@m vzw - "Leve de fiets en trein, die brengt ons op toeristische
plekken waar we willen zijn!"
Buurtsport Mechelen / J@m vzw wil kwetsbare mensen de kans bieden om fietsend
toeristische trekpleisters in Vlaanderen & Brussel te ontdekken. We bespreken
vervoersopties (voornamelijk de vele soorten (deel)fietsen, de manier van routes
uitstippelen en trein-tariferingen). Daarnaast bekijken we het diverse aanbod aan
verblijfplaatsen. Deze verschillende manieren worden nadien uitgetest.
Zo reiken we hen kapstokken aan die men nodig heeft om een overwogen keuze te maken
om op vakantie te gaan. Zo kan dan uiteindelijk een eigen “Ronde van Vlaanderen” al
fietsend afgelegd worden.
Door fiets – en trein als vervoers- en belevingsmiddel in te zetten, doen kwetsbare personen
boeiende ontdekkingen én kan men ervaren dat deze manier van reizen op relatief
eenvoudige en goedkope manier kan.
Bovendien is dit een duurzame manier van reizen, die men na afloop van het project
zelfstandig of met familie of vrienden kan verderzetten.

Diva, museum voor diamant, juwelen en zilver : “Diva Zonder Drempels, een museum voor
iedereen”
DIVA wil als museum toegankelijk zijn voor iedereen. In 2022 vernieuwt DIVA haar vaste
collectiepresentatie. Met de vernieuwde presentatie willen we het museum maximaal open
stellen voor alle bezoekers, met of zonder beperking. We willen fysieke, sociale en
informatieve drempels, die bezoekers ervaren, weghalen.
We willen vanaf de planningsfase personen met een beperking en doelgroepenorganisaties
betrekken. Zo verzamelen we input over de behoeftes en interesses van de doelgroepen op
vlak van informatie, dienstverlening en aanbod. Aan de hand van ervaringsbezoeken en in
overleg met personen met een beperking en doelgroepenorgansiaties wordt een plan van
aanpak uitgewerkt, afgetoetst, uitgerold en gerealiseerd.
Het plan focust zich daarbij op 3 aspecten:
- aanbod en aanpassingen in het museum;
- Bewustwording rond handicap en kennis over toegankelijke dienstverlening bij personeel;
- Bekendheid en promotie van het toegankelijk aanbod richting doelgroep personen met een
beperking.
Horizont vzw - RoS krijgt vleugels
Horizont vzw heeft een Rap-Op-Stap werking gebaseerd op samenwerkingsakkoorden met
14 Limburgse steden en gemeenten en tewerkstelling voor 10 mensen binnen de sociale
economie. Die werking zal met het project ‘RoS krijgt vleugels’ een nieuw outreachend luik
krijgen onder de vorm van mobiele zitdagen, actieve aanwezigheid van een vliegende RoS'er
op evenementen en laagdrempelige daguitstappen. Dit is een belangrijke vernieuwende
toevoeging naast de bestaande vaste zitdagen, telefonische permanentie en online
beschikbaarheid. Doelen van dit project zijn: (1) meer mensen met beperkt budget in
contact brengen met het aanbod van RoS via vindplaatsgerichte methodiek; (2) sociale
organisaties en middenveld sensibiliseren rond het belang van vrijetijdsparticipatie en hen
responsabiliseren rond doorverwijzing; (3) de talenten van onze vrijetijdsbemiddelaars
(sociale economie) optimaal inzette
The Outsider club vzw - Wablief? Samen op stap: ook als je niet (goed) hoort.
Met dit project willen we een praktische hand-out uitwerken voor organisaties die projecten
willen uitbouwen voor mensen met auditieve beperkingen. Dit als een soort handboek met
richtlijnen, tips en aanwijzingen voor deze doelgroep.
We weten uit ervaring dat dit een eerder verborgen handicap is, waaraan sneller voorbij
wordt gegaan. Toch blijkt dat deze beperking voor jongeren een rem is om deel te nemen
aan diverse activiteiten.
Wij willen dit ook proefondervindelijk en met participerende observatie zelf ervaren en te
boek stellen. Dit doen we door dan ook zelf daguitstappen, weekends en kampen te

organiseren voor jongeren met auditieve beperkingen. Deze uitstappen willen we verrijken
met bijhorende activiteiten rekening houdend met de auditieve beperkingen en de
eventuele communicatiebarrières.
We zoeken hiervoor bewust diverse kamplocaties uit te testen en te bezoeken met onze
doelgroep. Op die manier testen we dan ook de akoestische beperkingen en troeven van die
locaties

KMBSvzw - v‘AMUSE’ verrijkt toeristische wandeling
Gent heeft een uitgebreid aanbod aan wandelingen waarvan een aantal informatie bevatten
over toegankelijkheid maar dan vooral gericht op mensen met een fysieke beperking. In dit
testproject verbreden wij het traject en de bezienswaardigheden langs het parcours naar
mensen met een sensoriële beperking (slechtzienden en blinden, slechthorenden en doven).
Het is de bedoeling een tool of wandelgids te ontwikkelen en te testen die beantwoordt aan
de principes van Universal Design en die m.a.w. door iedereen kan ‘gelezen en beleefd’
worden. Wij zetten daarvoor de nieuwste grafische en voel- en luistertechnologie in en
werken een product uit dat aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. Dit
testproject zal richtlijnen opleveren die de multipliceerbaarheid naar andere wandelingen en
initiatieven in het toeristisch aanbod in steden en gemeenten in heel Vlaanderen faciliteert.
Briek vzw - Een gewoon bijzondere vakantie
Met 'Briek aan zee' willen we jongeren uit heel Vlaanderen de kans geven om tijdens de
vakantie op reis te gaan naar de kust en/of deel te nemen aan dagactiviteiten in Oostende.
Jongeren met een beperking uit het binnenland hebben het vaak moeilijk om hun vakantie
aan zee zinvol in te vullen, het huidige kustaanbod is beperkt. Momenteel is er voor
toeristen aan de Belgische kust tijdens de schoolvakanties weinig permanent, toegankelijk
en doelgroepspecifiek aanbod voor jongeren met een beperking.
We willen hen een week vol plezier geven en dit op een laagdrempelige, betaalbare en
inclusieve manier.
Metgezel vzw - Via vorming en coaching naar toeristische inclusie voor mensen met een
beperking in de Westhoek
Metgezel is aanbieder van begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking of ASS. Metgezel coacht een werkgroep uit stad Veurne startend
vanuit de bewustwording van de noden en diversiteit van de doelgroep 'mensen met een
beperking', in het bijzonder verstandelijke beperking en comorbiditeit. Het toeristisch
aanbod wordt gescreend op drempels en mogelijkheden. Er worden 2 inclusieve toeristische
initiatieven ontwikkeld als leerproces. Metgezel organiseert 4 begeleide vakanties in
vakantieverblijf De Calonne waarbij de vakantiegangers worden geselecteerd uit de eigen

reguliere doelgroep, maar mét een extra financiële drempel. Zij treden op als testgroep ter
evaluatie van de initiatieven. De Calonne engageert zich om via coaching van Metgezel hun
verblijf beter af te stemmen. Communicatie wordt gebundeld en ingebed in de (stedelijke)
website. Dit project legt het fundament voor intergemeentelijke samenwerking in de
Westhoek.
Kazou vzw - Brussels Strandplezier
Iedereen verdient vakantie en dus slaan Kazou, GC De Kriekelaar, GC Ten Noey en Aximax de
handen in elkaar om 50 Brusselse kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen. We
grijpen terug naar het historische concept van preventieve luchtkuren en stoppen dit in een
21ste-eeuws jasje. Even ontsnappen uit de drukte van de grootstad, onthaasten en vooral
samen een geweldige tijd beleven. Vrijwillige monitoren afkomstig uit verschillende
partnerorganisaties worden hierbij betrokken als begeleiders, zodat ook op dat niveau
uitwisseling plaats vindt. Voor deze vrijwilligers voorzien we vormingen op maat, zodat zij
maximaal voorbereid mee op vakantie vertrekken. Met deze vakantie willen we expliciet aan
drempelverlaging doen op niveau van de 7 B's. We onderzoeken welke drempels kinderen
uit de stad moeten overwinnen en werken deze systematisch weg. Tot slot gaan we actief
aan de slag met de kinderen zelf: hoe ziet hun droomvakantie aan zee eruit?
Radar Contextbegeleiding vzw - I - restart : Radar RECOMMENCI – vakantie
RADAR CONTEXTBEGELEIDING is een initiatief (vzw) binnen de Bijzondere Jeugdbijstand,
actief in de regio Brussel, Halle-Vilvoorde.
Met het project ‘I-RESTART’ bieden we een vakantie- aanbod met de focus op verkenning en
ontdekkingen in eigen land voor uiterst kwetsbare kinderen en jongeren. We doen hen een
aanbod rond vrije tijd en daguitstappen om hun vakantiegevoel te stimuleren en te
prikkelen. Daarnaast organiseren we RECOMMENCI-kampen (esperanto voor HERSTART)
waarbij jongeren op een ervaringsgerichte manier kennis maken met alternatieve
vrijetijdsbesteding en de uitbouw van nieuwe 'offline' netwerken. Het project zorgt voor een
HERSTART binnen het eigen gezin, een nieuwe aanpak van de wijze waarop men verder
samen zal leven en wonen binnen het gezin.
Mama Bolingo vzw - Mama Bolingo proeft, leert, beleeft en ontdekt!
Door de covid-steunmaatregel #ontdekkingTroef konden onze leden voor de eerste keer
écht op vakantie. Voor onze doelgroep (Congolese gezinnen in diaspora) is het concept
‘toerisme’ een quasi onbekend begrip. Vakantie is veeleer familiebezoek of misschien eens
naar het park. We werden geconfronteerd met verschillende drempels, waaronder -niet
onbelangrijk- héél cultuurspecifieke. Vanzelfsprekende gewoontes, regels of afspraken die
voor onze doelgroep niet zo voor de hand liggend bleken. We werkten met ‘ambassadrices
voor de vakantiebeleving’. Begeesterde vrijwilligers uit de doelgroep waren onder meer
brugfiguren in de communicatie tussen toeristische aanbieders, andere gasten, mensen uit
de buurt en de doelgroep zelf. Dit was toen allemaal een beetje ad hoc en improviseren,

maar met dit project willen we onder meer deze ambassadrices verder vormen om de
verschillende drempels in de vakantieketen weg te werken en de doelgroep te ondersteunen
zodat zij op termijn ook alleen met hun gezinnen op vakantie kunnen.
Ave Regina vzw - Reisbureau Ardio
Een groepje cliënten van Ardio, dienst individuele ondersteuning van Ave Regina vzw, wordt
gecoacht om een vakantieaanbod te ontwikkelen voor de andere cliënten van Ardio. Het
gaat om één weekend met bijhorende activiteiten en twee namiddagactiviteiten. Door de
coaching maken we cliënten sterker om zelf na te denken over welk vakantieaanbod hen
aanspreekt (eigen keuzes maken), maar ook om de bestaande kanalen te leren kennen en
hanteren (vaardigheden opdoen). Met de opgedane kennis gaan de cliënten nadien aan de
slag als vakantiecoach, om zo andere cliënten te ondersteunen in het organiseren van hun
vakantie. Alle info die ze daarbij nodig hebben, wordt verwerkt in een VAK-map.

Kompas vzw - Met je reisbuddy op zwier,da’s dubbel plezier
Vzw Kompas organiseert sinds 1996 vakanties voor personen met een beperking (vanaf 18
jaar). We merken echter dat de drempel voor sommige mensen om mee te gaan op een
groepsvakantie te groot is. Soms sluit een groepsaanbod ook niet helemaal aan op de
wensen of noden van een cliënt. We krijgen dan ook regelmatig vragen naar individuele 1 op
1 vakanties.
Met dit project wensen we een vakantie te organiseren voor mensen met een licht mentale
en al of niet bijkomende beperking die niet in groep kunnen of willen reizen en voor wie de
stap om alleen op vakantie te gaan te groot is. Voor elke deelnemer voorzien we een
persoonlijke begeleider (reisbuddy) die hem/haar zal ondersteunen voor en tijdens de reis.
Eva Centrum vzw - Droomvakantie: Vrouwelijke nieuwkomers ontdekken eigen streek en
gaan in Vlaanderen op vakantie.
Vrouwelijke nieuwkomers met kinderen, voornamelijk oorlogsslachtoffers, worden door
sociale diensten naar onze werking doorverwezen. Ze ervaren sociale, financiële, digitale en
communicatieve drempels om vakantie te plannen en te realiseren. Wij willen drempels
verlagen door begeleiding op maat aan te bieden en dus rekening te houden met hun
leefwereld en verwachtingen. Deze vrouwen zullen via het project de Vlaamse taal en
cultuur leren kennen om hen meer verbinding en vertrouwen te doen krijgen om zich te
integreren, te ontspannen en te genieten van vakantie. Vrijwilligers en deelnemers zullen
door een projectmedewerker info en tools aangereikt krijgen om het project mee uit te
werken en verder te zetten. Samen met de doelgroep dromen we over hun nieuwe
leefomgeving, over ontspanning en vakantie. Praten over, plannen maken, daguitstappen en

vakantie organiseren, evalueren en dromen naar de toekomst… een basisrecht waar zoveel
nood aan is en deugd doet.
Kompaan vzw - Bijzonder Genieten
Met 'Bijzonder Genieten' streven we naar een optimale, ontspannen vakantiebeleving voor
families met kind(eren) met een beperking of zorgvraag. Het aanbod van kleinschalige
groepsreizen plaatst enerzijds ontzorgen centraal en respecteert anderzijds het behoud van
het concept familievakantie. Door het aanbieden van een tweesporenactiviteitenprogramma nemen vrijwilligers de zorg voor de kinderen over tijdens de dag,
terwijl de ouders een alternatief programma wordt aangeboden. In tegenstelling tot
jongerenkampen bieden we ouders en kinderen de gelegenheid om ’s avonds te genieten
van quality time.
Het activiteitenprogramma is variabel en wordt samengesteld met het oog op de
mogelijkheden van het kind, wat resulteert in sterk afgelijnde doelroepen. Kinderen vinden
zo meer aansluiting binnen elkaars leefwereld, beleving en fysieke kenmerken. Tot slot zorgt
een goed afgebakende doelgroep ervoor dat niet alleen kinderen, maar ook ouders meer
aansluiting vinden bij elkaar
De Lage Drempel vzw: Kampkracht
Kamp-Kracht wil kansarme gezinnen en (anderstalige) gezinnen met migratieachtergrond en
klein sociaal netwerk toeleiden naar jongerenstages-en kampen en dit door sterk in te zetten
op informatie en communicatie (via infosessies, ambassadeurs en coaches,…) , op vorming (
digitale vorming, sociale vaardigheden, …) en op ervaringsgericht werken ( inleefreizen-metjongerenkampallures) . We bereiken de gezinnen individueel en in groep via onze
buddywerking Steun op maat en andere partners. We geven ze meer 'kracht' om zélf een
diverse vrijetijdsbesteding en jongerenvakanties op te zoeken en in te plannen. Tegelijkertijd
willen we vanuit de gezinnen zelf ook signalen geven naar de organisatoren en beleid om
hun onthaal en inschrijvingmodaliteiten toegankelijker te maken.
KVG vzw - Participatie van personen met verstandelijke handicap in de toeristische sector
In dit project zet KVG een stap verder naar participatie en inclusie van personen met een
verstandelijke handicap in het toeristische aanbod. We starten i.s.m. Pasform 3 tot 5 trajecten
op waarin personen met een verstandelijke handicap worden gekoppeld aan toeristische
aanbieders. Het toeritische aanbod wordt niet enkel toegankelijker gemaakt, maar ook de
organisatie ervan wordt inclusiever.
Habbekrats vzw - Op Pad In Een Stad vol Geheimen
Veel steden op het Vlaams grondgebied hebben een rijke geschiedenis, waarvan tal van
historische gebouwen, musea, monumenten en verhalen nog steeds getuigen. Alleen zijn die
niet altijd even toegankelijk voor jongeren, en dan vooral niet voor de meest kwetsbare
jongeren die nog steeds op allerlei drempels stoten. Met dit project wil Habbekrats maar
liefst 10 steden voor deze jongeren ontgrendelen via daguitstappen en samen met hen op

zoek gaan naar de geheimen van die steden, in een avontuurlijke tocht langs al het moois
dat ze te bieden hebben. Via een al dan niet fictief verhaal, gestoeld op echte historische
personages, gebeurtenissen, legenden en feiten, gaan de jongeren telkens een dag lang op
pad in de prachtige stedelijke decors om de verschillende mysteries te ontrafelen. Ze kunnen
daarbij uiteraard rekenen op de hulp van de plaatselijke bevolking en de kennis van experten
om zich te laten verwonderen en zo hun kans op slagen te vergoten …
On Wheels vzw - Flanders On Wheels
Met 'Flanders On Wheels' willen we rolstoelgebruikers en minder mobiele personen de
juiste toegankelijkheidsinfo geven over musea, horeca, hotels, bushaltes, treinstations,
parkeerplaasten en andere bezienswaardigheden. De nieuwe On Wheels app wordt
afgesteld op de bestaande versie en verder uitgebouwd met nieuwe functies en informatie.
Elke gebruiker zal de mogelijkheid hebben om meerdere rolstoelprofielen, parkeerprofielen,
ouder met buggy en fietsprofielen aan te maken. De app toont dan enkel de gebouwen die
toegankelijk zijn voor het ingesteld profiel. We willen de app ook uitbreiden met rolroutes;
rolstoeltoegankelijke wandel -én fietsroutes. Dit nieuw onderdeel zal gebruikt worden om
toeristische routes in kaart te brengen en deze op een gebruiksvriendelijke manier aan de
minder mobiele gebruiker te tonen. Door het verder uitbouwen van ons beheerplatform,
maken we een handige tool voor steden, lokale besturen en organisaties die willen werken
aan inclusief toerisme.

