VZW OPSTAP ZOEKT
VRIJWILLIGERS
Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken en
in het bijzonder voor de organisatie van onze twee
weken durende zomervakantie.
Om tijdens deze vakantie een kind met een beperking te begeleiden of de opvang van de broers en
zussen te verzekeren. (tussen 9u en 18u)
Om mee te werken aan het opstellen en de uitvoering van een animatieprogramma in functie van de
fysieke en mentale mogelijkheden van de te begeleiden persoon.
Profiel

je bent bereid mee te werken aan deze unieke ervaring.

De zorg voor een kind met een beperking
gaat jou ter harte.

Je bent vrij van 8 juli tot 22 juli 2022 (of
één van beide weken).
Wij bieden

Een boeiende vakantie.

Kosteloze deelname aan deze vakantie.

Een sfeer van vriendschap, vertrouwen en
respect.

Ondersteuning en feedback vanuit de vereniging en haar vaste kern.
Informatie:
info@vzwopstap.be of per telefoon 03/889.38.93

ONZE DOELSTELLINGEN
Families met een kind met een beperking hebben
door de dagdagelijkse zorgen meer dan anderen
nood aan vakantie en ontspanning.
Het is echter onze ervaring dat voor gezinnen met
zorgenkinderen, vakantie nemen een onbereikbare luxe is. Men vindt niet zo vlug een goede betrouwbare opvang voor een langere periode of
de ouders zelf laten niet graag de zorg voor hun
kind over aan anderen.
Vzw Opstap heeft zich als doel gesteld de volgende vakantie formule uit te werken:

Een vakantiebestemming waar het ganse
gezin terecht kan wordt uitgezocht.

Voor de zelfstandige personen met een
beperking wordt busvervoer georganiseerd, de gezinnen zorgen voor eigen vervoer.
Vzw Opstap zorgt voor een vrijwilliger/
begeleider voor elke persoon met een beperking.

Deze vrijwilligers worden geselecteerd en
eventueel opgeleid zodat de combinatie
persoon met een beperking/vrijwilliger
steeds optimaal is. Wij garanderen een
semi professionele opvang, therapeutisch
omkaderd, waarbij de persoon met een
beperking centraal staat.

De vrijwilligers nemen na het ontbijt (tot
het avondmaal) de zorg voor de kinderen
met een beperking over van de ouders.
Hierdoor hebben de ouders (en de rest van
het gezin) de ganse dag vrij om te genieten van de vakantie.
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Vakantie van 8 juli tot 22 juli 2022
Vakantiepark Broedershoek, gelegen in
Koudekerke, Zeeland, Nederland
Vakantiepark Broedershoek in Koudekerke is een ruim opgezet bungalowpark op loopafstand van het prachtige
zuidstrand van Walcheren.
Het park ligt centraal tussen
de steden Vlissingen en Middelburg.
Er zijn verschillende type
bungalows van zeer eenvoudig tot luxe (4,6 en 10) persoons. Op het vakantiepark zijn diverse faciliteiten aanwezig om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken; onder
andere een gezellige recreatieruimte, een wasserette, fietsverhuur, wifi-internet en kabel/videonet.

Activiteiten van de organisatie
De vereniging organiseert, een jaarlijkse vakantie van
15 dagen voor ongeveer 15 gezinnen met hun kinderen waarbij de opvang van zowel de hulpvragers als
de broers en zussen tijdens de dag gebeurt door vrijwilligers met een achtergrond dienaangaande en met
een programma aangepast aan elke hulpvrager. Verder organiseert vzw Opstap een verlengd weekend in

Dank aan onze sponsors

Giften
Vzw Opstap kan wettelijke attesten afleveren voor
ontvangen giften.
nationaal nr. 0457.874.840
Schenkingen vanaf € 40.00 mogen van het belastbaar inkomen afgetrokken worden.
Stortingen kunnen gebeuren op naam van vzw
Opstap, rekeningnummer BE88 0012 7632 0441

Aan het strand kunt u zonnebaden, maar ook heerlijke
wandelingen maken. In het vroon van de duinen kunt u
heerlijke boswandelingen maken.
Voor strandbezoek zijn er diverse voorzieningen, rolstoeltoegangkelijke duinovergangen, vervoer over het duin naar
het strand, speciale (elektrische) strandrolstoelen etc.
Kostprijs: De kostprijs van de aangepaste woning, in groep
gehuurd door de vereniging, wordt integraal doorgerekend
aan de families. Voor de opvang van hun kind wordt een
bijdrage in de kosten gevraagd. De meerkost wordt door
de vereniging gedragen via sponsoring.

het najaar, eendaags activiteiten zoals een wandeling
met pannenkoeken, een BBQ, infodagen voor de ouders met hun kinderen die zowel methodisch, cultureel
als pedagogisch zijn. Opleiding en voorbereiding van
de deelnemende vrijwilligers. Deelname op aanvraag
aan voordrachten en sessies in Vlaanderen aangaande
de mogelijkheden die ouders met een kind met een
beperking hebben.
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