
INDIENER (per provincie waar 
organisatie gevestigd is) 

PROJECTNAAM SUBSIDIEBEDRAG 

ANTWERPEN 
Toerisme Provincie Antwerpen 
(Antwerpen) Kempen AUTdoor 

€ 50 000  

Pirlewiet vzw (Turnhout) Op Congé € 31 808 

Educatief Jeugdcentrum De 
Palmboom (Borgerhout) 

In verbinding met de natuur 
 
 

€ 22 598  

Villa Max (Brasschaat) Meer dan een zorgeloze 
vakantie 
 

€ 36 941  

Gemeente Westerlo (Westerlo) Op dreef in de natuur 
 

€ 38 29 

Elegast vzw (Antwerpen) 1-2-3-4 Den dam is hier 2 
 

€ 34 133  

LIMBURG 
Horizont vzw (Hasselt) 
 

Limburgs Natuur Avontuur  
 

€ 50 000  

OOST-VLAANDEREN 
The Outsider Club vzw  
(Oudenaarde) 

Wablief? Samen op stap: ook 
als je niet (goed) hoort. 
 

€ 39 748  

Kompas vzw (Wondelgem) Hand in Hand in de natuur € 24 649  

VLAAMS-BRABANT  
Begeleid wonen Pajottenland 
(Schepdaal) 60 uur in de natuur 

 

€ 23 357 

BRUSSEL 
Centrum Ambulante Diensten 
(Anderlecht) 

Reis naar de bron € 13 505 

LD3 (Brussel) Ontsnappen aan de stad, 
ontspannen in de natuur 
 

€ 13 420  

WEST-VLAANDEREN 
Actieve Jeugd van Kortrijk- 
Kortrijks Jeugdwelzijnswerk 
(Kortrijk) 

Nature is calling 
 

€ 25 560 

Horizont Educatief (Oostende) Zot van de Zee weekends € 50 000  

 

 

 



ANTWERPEN 

Toerisme Provincie Antwerpen: “Kempen AUTdoor”   

“Kempen AUTdoor wil met deze natuurvakantie drempels wegwerken, voor gezinnen met één of 
meerdere kinderen met ASS. Dit zal ervoor zorgen dat, mits voldoende voorbereiding en nazorg, ook 
zij kunnen genieten van een échte natuurbeleving!” 

Pirlewiet: “Op Congé” 

“Op Congé organiseert drie participatieve vakantietrajecten rond natuurbeleving. Het voor-en 
natraject vindt plaats bij de welzijnspartners, de vakanties gaan door bij Bielebale vzw. Een lokale 
natuurbelevingspartner en Bielebale worden betrokken in de voorbereiding.” 

Educatief Jeugdcentrum De Palmboom: “In verbinding met de natuur” 
 
“In verbinding met de natuur, is een project waar verbinding uiteraard centraal staat. Het is niet 
voldoende om louter met de natuur in verbinding te staan, maar vooral met elkaar. In een 
veranderende wereld is het belangrijk om de jongeren voor te bereiden op deze wereld. Dit willen wij 
realiseren door hen in contact te laten staan met elkaar in de natuur. De verbinding heeft drie luiken: 
met de natuur, met elkaar en met hun ouders. Tenslotte wordt het concept ‘recht op vakantie’ hoog 
in het vaandel gedragen.” 

Villa Max: “Meer dan een zorgeloze vakantie” 

“Met ‘Meer dan een zorgeloze vakantie’ willen we 3 keer een vakantieweek organiseren voor 6 
gezinnen met een ernstig ziek kind. Elk gezinslid moet kunnen genieten van een onvergetelijke week in 
het groen.” 

Gemeente Westerlo : “Op dreef in de natuur” 

“Op Dreef in de natuur wil voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties de 
participatiedrempels van natuurbeleving zichtbaar maken en verlagen zodat zij volwaardig en "op 
maat ‘op dreef’ kunnen komen in de natuur.” 

Elegast vzw: “1-2-3-4 Den dam is hier 2” 

“Samen met de mensen die drempels ervaren in het plannen en organiseren van vakanties gaan we 
aan de slag. Vanuit het thema natuur en natuurbeleving gaan we op zoek naar de verschillende 
drempels, maar ook de verschillende mogelijkheden om te genieten van vakantie en er even tussenuit 
zijn.” 

LIMBURG 

Horizont vzw: “Limburgs Natuur Avontuur”  

“Dit project geeft  kwetsbare gezinnen en volwassenen de mogelijkheid een vakantie (midweek) te 
ervaren ‘midden in de natuur’ in het noordoosten van Limburg.  Met dit project ontwikkelen we een 
nieuw vakantie-aanbod voor onze doelgroep, werken we vakantiedrempels weg en zetten we 
maximaal in op lokale en duurzame natuurbeleving dicht bij huis.” 

 



 

OOST-VLAANDEREN 

The Outsider Club: “Wablief? Samen op stap: ook als je niet goed hoort!” 

“Met dit project werken we de barrières voor het bereiken van de doelgroep weg en zetten we verder 
in op een ideale omkadering bij het organiseren van een kamp voor doven en slechthorenden. De 
opgedane expertise wordt via een draaiboek met andere organisaties gedeeld.” 

Kompas vzw: “Hand in Hand in de natuur” 

“Met dit  project willen we personen met een beperking een laagdrempelige, relaxerende en 
natuurgerichte vakantie aanbieden dichtbij huis.” 

VLAAMS BRABANT 

 Begeleid wonen Pajottenland: “60 uur in de natuur” 
“We willen een vakantiebeleving op maat aanbieden voor onze groep RTH cliënten, die op dit moment 
– door het gebrek aan een budget om begeleiding en zorg in te kopen – hier geen toegang toe 
hebben. We willen onze expertise in het omgaan met deze verscheiden groep inzetten, op maat 
werken en meteen onze huidige vrijwilligers hierin mee betrekken met het oog op een toekomstige 
verderzetting.” 

 BRUSSEL 

Centrum Ambulante Diensten: “Reis naar de bron” 
 
“Met verschillende sociale organisaties  werken wij voor een 20- tal deelnemers een traject uit rond 
natuurbelevenis met natuurwandelingen, fietsen in de natuur, workshops rond natuur, moestuin 
werken, fotografie en tekenen in de natuur, met Alpaca’s gaan wandelen, paardentuin bezoeken, 
brouwerij en belevingscentrum Ronde van Vlaanderen bezoeken.” 

LD3: “Ontsnappen aan de stad, ontspannen in de natuur” 

“Drie dagen ontsnappen aan de Brusselse grootstad, samen ontspannen in de Vlaamse natuur. 
Vakantieparticipatie voor de bezoekers van Forum LDC, een hyperdivers, kwetsbaar en ouder publiek 
voor wie vakantie een vaak onbereikbare luxe is.” 

WEST-VLAANDEREN 

Actieve Jeugd van Kortrijk: “Nature is calling” 

“AjKo wil met het project 'Nature is calling' kinderen en jongeren meenemen in een natuuromgeving. 
We laten de doelgroep ervaren hoe het is om samen in de natuur te leven. Vanuit de veiligheid van de 
groep dagen we hen uit om hun eigen comfortzone te verlaten en zo zichzelf te leren kennen en 
groeien. De kinderen en jongeren worden van bij het begin betrokken in de voorbereiding, het 
programma en de uitwerking van de weekends en/of kampen.” 

 

 



Horizon Educatief: “Zot van de zee” 

“We laten vakantiegangers tijdens 4 “Zot van de zee”-weekends de Noordzee voelen, ruiken en 
proeven via verrassende natuurworkshops. We organiseren in totaal 4 all-inclusive gezinsweekends 
waarbij ouders en kinderen, elk op hun eigen niveau, kunnen onthaasten en genieten van duinen, zee 
en strand. Natuurbeleving staat centraal in het programma.” 

 

 

 


