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De drempel over
Het lijkt soms knap lastig om 
eropuit te gaan als je een spier
ziekte hebt. Maar juist door die 
spierziekte is de behoefte veel 
groter om alle sores achter je te 
laten en te genieten van een  
lekker ontspannen vakantie.  
En hoe meer beperkingen je 
spierziekte veroorzaakt, des te 
groter wordt de behoefte, maar 
des te meer beren lopen er op de 
weg want wat als … 

Begrijpelijk. Maar erg jammer 
wanneer daarmee de vakantie
plannen vervliegen. Want vrijwel 
altijd zijn die praktische proble
men te overwinnen en valt het 
in de praktijk reuze mee. Een 
beetje improviseren misschien, 
maar je komt ook met prachtige 
verhalen thuis. Daarom vroegen 
we Eelke Kelderman, die heel 
veel uit eigen ervaring kan ver
tellen, een enthousiasmerend 
vakantieboekje samen te stellen. 
Dat leverde een reeks prachtige 
verhalen op met uiteenlopende 
vakantieervaringen van mensen 
met een spierziekte die het 
gewoon doen en hun eigen 
droomvakantie organiseren.  
De één vloog de wereld over, de 
ander zocht het dichter bij huis, 
maar allemaal negeerden ze de 
beren op de weg en gingen ze 
op pad.

Een boekje dus met inspirerende 
verhalen, handige tips en prakti
sche adviezen die u de drempel 
over kunnen helpen om toch 
lekker op vakantie te gaan, zelfs 
met een beperkt budget. Ik wens 
u alvast een goede reis en een 
onbeperkt genieten.

Marcel Timmen
Directeur
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Hanneke van Halem stuurde 
na de oproep van Spierziekten 
Nederland deze winnende  
vakantiefoto op. Zij verdient daar
mee samen met haar hond Baraka 
een ereplek voorop dit boekje.  
Hanneke: “We zijn gek van Enge
land en Schotland. Mijn ervaring 
is dat mensen hier ontzettend 
hun best doen voor mensen in 

een rolstoel. Op websites van 
pubs, tuinen, musea en kastelen 
staat vaak in detail uitgelegd hoe 
toegankelijk het is. Op bijzondere 
plaatsen, zoals een uitzichtpunt 
of klif is er vaak een speciale rol
stoelroute. Onze favoriete plek? 
Een perfect aangepaste huisje in 
Cornwall, ZuidWest Engeland, 
kijk maar op treworgans.co.uk.”

COVERFOTO 
1ste prijs vakantiefotowedstrijd
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L inda en Dju Bosman gingen sinds lange 
tijd weer echt als gezin op vakantie. Niet 
dat ze nooit meer op vakantie gingen. 

Nee, het verschil zat ‘m erin dat er iemand 
meeging die alle zorgtaken voor Dju op zich 
nam. Daardoor ontstond er ruimte om weer 
een gewoon gezin te zijn.

Weer echt als gezin op vakantie 
Dju heeft hulp nodig bij alle dagelijkse dingen, 
’s nachts heeft hij ademhalingsondersteuning. 
Dju: “Ik heb myotone dystrofie (MD) maar ik ben 
ook echtgenoot en vader van een zoon van veer
tien jaar. Drie jaar geleden heb ik een fantastische 
reis gemaakt naar de Azoren, samen met mijn 
gezin, een paar vrienden en Peter, oprichter van 
Preizen en verpleegkundige. PReizen begeleidt 
individuele vakanties en dagtrips voor mensen 
met een handicap. Door zijn aanwezigheid heb ik 
echt deel uit kunnen maken van de groep. Maar 
vooral ook, mijn vrouw kon mijn vrouw zijn in 
plaats van mijn verzorgster en dat is ons heel veel 
waard geweest.” 

We zijn behoorlijk avontuurlijk
Op viereneenhalf uur vliegen liggen De Azoren, 
een Portugese eilandengroep in de Atlantische 
oceaan. Je vindt hier geen witte stranden maar 
groene heuvels, palmbomen, bloemen en oude 

Walvissen 
spotten

op de Azoren
‘Met Peter, onze verpleegkundige, 
durf ik het aan’

vulkanen. Dat betekent ook dat het weer wat 
onvoorspelbaarder is. Grote troef zijn de vijf
entwintig soorten walvissen en dolfijnen die hier 
voorbijtrekken. Linda: “Dit jaar gaan we weer 
terug naar de Azoren. Dit keer nog avontuurlijker. 
Met een binnenlandse vlucht gaan we naar een 
kleiner eiland en dan daar met een rubberbootje 
de zee op om zo op zoek te gaan naar onze passie, 
de walvissen en dolfijnen. Dat is best spannend, 
we willen Dju natuurlijk niet verliezen onderweg! 
Maar met Peter, onze verpleegkundige, durf ik het 
aan. We klemmen hem gewoon tussen ons in. We 
hebben de ‘whale watchingorganisatie’ moeten 



5  DE DREMPEL OVER 5 

Een fantastische ervaring aan boord van de catamaran 

van Futurismo.

overhalen om ons mee te nemen. Maar nu hebben 
we de boot privé gehuurd en kunnen we ons tempo 
aanpassen. Al met al kostte dat maar zeventig euro 
extra. Wij zijn sowieso behoorlijk avontuurlijk. Het 
hotel op het eerste eiland Sao Miguel is wel goed 
toegankelijk maar op Pico, het kleinere eilandje, zijn 
geen speciale aanpassingen. 
De straten zijn ook niet bepaald strak geplaveid, 
kleine steentjes en veel obstakels. Tegelijk wel 
prachtige kleine oude straatjes met Portugese huis
jes en kerkjes. Echt mediterraan.”
 
Niks is teveel 
Dju: “Wat me het meest bijgebleven is? Het gevoel 
dat niks te veel is. Met hulp van Peter kon bijna alles. 
Weer zwemmen bijvoorbeeld. Of die keer dat ik 
samen met mijn zoon ging vissen in de haven van 
Ponta Delgada. Mijn vrouw kon een keer thuisblijven 
en ik lekker op stap met mijn zoon! De kosten voor 
Peter kan ik trouwens betalen vanuit mijn pgb. Dat 
vraagt wel even wat organisatie en planning gedu
rende de rest van het jaar maar het lukt.” 

Ook zin om de Azoren te ontdekken? 
Dju en Linda verblijven op Sao Miguel in het 
Royal Garden Hotel. Op Pico huren zij appar-
tement www.canceladoporco.com (geen voor-
zieningen voor rolstoelgebruikers). Ze gaan 
dit keer met www.espacotalassa.com en op 
de grotere catamaran van www.futurismo.pt 
walvissen spotten. Over de mogelijkheden en 
kosten van P-reizen, www.p-reizen.nl.

Algemene info www.azoresforall.com 
en een overzicht van toegankelijke hotels  
www.disabledholidays.com (zoek onder  
Portugal) .
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3x
kamperen in

ZUID-FRANKRIJK
Hanneke slaapt in de vouwwagen, Katja in haar tent-

bus en Claudia kiest voor de luxe van een ’mobile 
home’. Drie verschillende verhalen, drie verschil-

lende campings. Over kamperen vanuit je rolstoel.

Hanneke Deenen :

“Als een camping perfect toegankelijk is, vind ik hem 
vaak te groot, te netjes of te duur. Camping de la 
Plage vind ik leuk om de gemoedelijke, rommelige 

sfeer. Het is best groot maar toch geen fabriek. Het sanitair is 
echt niet perfect, maar ik red me er. Grote troef is dat je pal aan 
zee zit. Het zandstrand ligt langs een verharde weg waardoor 
ik met de door mijzelf ontworpen tillift aan mijn rolstoel (!) 
makkelijk in mijn douchestoel kom en daarmee in het water. 
Het water wordt vrijwel meteen diep zodat ik snel zelf kan 
dobberen. Er is een klein winkeltje op de camping en een 
prima restaurantje.

Het grote voordeel van vakantie met mijn bus en vouwwagen 
is dat ik mijn eigen aanpassingen bij me heb, dan red ik me 
bijna overal. Ik ging altijd al kamperen met mijn ouders, de 
aanpassingen groeiden met ons mee. Vaak komen mijn ouders 
een paar dagen langs, of vrienden, iedereen schuift aan, dat is 
zo leuk van kamperen. Frankrijk is mijn favoriete bestemming, 
ook om het mooie weer. Meestal ga ik drie weken weg, halver
wege ruilt mijn pgbploeg om. Er moet dus een vliegveld in de 
buurt zijn!”  

De kampeeruitrust ing
 
Hanneke slaapt op een elektrisch ver
stelbare bedbodem op de vouwwagen. 
Aan de vouwwagen heeft zij door Mobiel 
(aanpasbedrijf) een tillift laten maken. In 
de vouwwagen heeft ze een campingtoi
letje staan. 

De toegankel i jkheid  
van de camping

Het aangepaste sanitair op Camping de 
la Plage is maar een kleine ruimte. Han
neke past er niet in met haar tillift dus de 
transfer naar haar eigen douchestoel doet 
ze in de ruimte ernaast. Er is douchezitje 
aan de wand en een losse douchekop, de 
watertemperatuur is regelbaar. 
www.camping-de-la-plage.nl

Camping de la Plage 
Grimaud, Golf van St. Tropez 
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Katja Brouwers : 

“Na een slechte camping en een lange reis kwamen 
we uitgeput aan op camping La Roubine. Wat 
een heerlijk warm bad was dat! De eigenaresse 

(Nederlandse) gaf ons direct een rondleiding en vertelde dat 
ze de toegankelijkheid steeds aan het verbeteren is. De cam
ping is ruim en natuurlijk opgezet met veel bomen. Hij ligt 
prachtig aan de kronkelende rivier de Ardèche. In het kleine 
winkeltje zijn elke ochtend verse broodjes. 

Bij de ingang van het zwembad was een waterbak om ‘schoon 
te lopen’, niet echt handig met mijn elektrische rolstoel. Maar 
ergens stond nog een oude rolstoel, die kon ik gebruiken 
en steeds stonden ze klaar om te helpen. Zoals beloofd, is 
er nu trouwens een aparte ingang voor rolstoelers. We gaan 
zeker nog terug naar deze camping. We hadden namelijk net 
geregeld dat we gingen kajakken, er bleek een kajak met een 
hogere rugleuning te zijn. Ook weer heel aardige mensen daar, 
ze zouden mij speciaal komen halen met hun jeep. Helaas 
moesten we wegens familieomstandigheden eerder dan ver
wacht naar huis”.

De kampeeruitrust ing

Katja en haar vriendin kamperen met 
hun Volkswagen Caddy en een ‘bustent’, 
een handige tent die je aan je auto of bus 
vastmaakt. In de auto ligt de matras, via de 
schuifdeur aan de zijkant van de auto gaat 
Katja haar bed in. Haar rolstoel staat droog 
onder de tent. 

De toegankel i jk  heid  
van de camping

Receptie, restaurant, winkeltje en de 
zwembaden zijn rolstoeltoegankelijk.  
De paden zijn verhard. Er is aangepast 
sanitair, “Douchestoeltje aan de wand, 
steunen bij de toilet, onderrijdbare was
tafel, losse douchekop, ruim en proper”, 
aldus Katja. Er is ook een nieuw vijf
persoons rolstoeltoegankelijk mobile 
home te huur. 
www.camping-roubine.com

[
Camping La Roubine  

Vallon Pont d’Arc, Ardèche



Claudia Stinne:

“Ik kom al vanaf mijn achtste in de Languedoc, op 
camping La Pinède, nu al zo’n zeven jaar. Mijn ouders 
hebben daar een mobile home en zijn daar de hele 

zomer. Eerder sliep ik bij hen, maar sinds ik een relatie heb met 
Salvador zoeken we steeds een geschikt plekje elders op de 
camping. Salvador ‘past’ namelijk met zijn rolstoel niet door de 
smalle deurkozijnen en gangetjes bij mijn ouders. Ik ben echt 
fan van de camping en de regio. 

Het stadje Lézignan Corbières ligt op loop/rolafstand van de 
camping. Op woensdag is daar een grote en gezellige markt 
met heerlijk fruit, kleding en souvenirs. In de omgeving is ook 
veel leuks te zien en te doen. In het seizoen kun je elke dag 
heerlijk eten op de camping, alles gemaakt met groenten uit 
de eigen moestuin en streekproducten.” 

De kampeeruitrust ing

Vorige jaar verbleven Claudia en Salvador in de nieuw 
geplaatste aangepaste mobile home met airco en alle luxe  
van een huisje: onderrijdbare keuken, grote badkamer en  
goed bed. Eerder sliepen ze in een lodgetent en maakten zij 
gebruik van het aangepaste campingsanitair. Er liggen twee 
oprijgoten om de twee treedjes naar de tent te overbruggen.

Camping La Pinède
Lezignan- Corbieres, Languedoc

De toegankel i jkheid  
van de camping

De eigenaren van de camping doen er 
alles aan om je te helpen. Voor Claudia 
en haar vriend regelden ze bijvoorbeeld 
een nieuwe douchestoel en een taluudje 
tegen de stoeprand bij het sanitair
gebouw. Je krijgt een sleutel dus het blijft 
schoon. Er is maar één wandbeugel bij 
het toilet. De nieuwe aangepaste mobile 
home is prachtig en goed toegankelijk. 
Het zwembad bij de camping is helaas 
niet toegankelijk. Claudia: “Op vijftien 
minuten afstand is Lac de Jouarres, een 
groot recreatiemeer. De bodem is van 
grind/stenen, denk dus aan zwemschoe
nen! Salvador kwam erin door een stukje 
in het water op een luchtbed te gaan 
liggen en daarna kon hij zwemmen, maar 
hij heeft wel sterke armen.“
www.campinglapinede.fr/nl/hebergement/

mobil-home-prestige-PMR

>
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Tips en tricks 
Vragen aan Hanneke , Katja of Claudia over 
het campingleven of hun kampeeruitrusting? 
Mail naar mail@spierziekten.nl. 
Handige tips vind je ook op  
www.handicamp.nl

Label ‘Tourisme et handicap’
In Frankrijk wordt behoorlijk aan de weg getimmerd wat 
betreft de toegankelijkheid van campings. Een overzicht 
met accommodaties (campings, hotels, huisjes enzovoort) 
met een door de overheid ingesteld label voor toegankelijk 
toerisme vindt u op www.dgcisth.armadillo.fr

ACSI campinggids 
De start van uw zoektocht naar een goed 
toegankelijke camping is de ACSIcam
pinggids. In ruim dertig landen bezoeken 
ACSIinspecteurs elk jaar weer honderden 
campings. De inspecteurs zijn ook beschik
baar voor vragen. In de (online) gids kunt u 
uitgebreid zoeken op ‘voorzieningen voor 
gehandicapten’. Er is een apart overzicht 
met ‘Klein en fijn’campings met voorzie
ningen voor gehandicapten. 
www.eurocampings.nl/extra- 
informatie/voorzieningen

La Pinède

La Roubine 

de la Plage

9  DE DREMPEL OVER 9 
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Wie gaan er op reis?
Mama Erna, de broers Bram en 
Marius, samen met opa Pieter, 
oma Will, tante Ingrid, oom 
Anjana en nichtje Nelum. Marius, 
heeft Duchenne en is sinds kort 
rolstoelafhankelijk.

Waar gaat de reis  
naar toe?
Sri Lanka, waar tante Ingrid oom 
Anjana leerde kennen.

Voorbereiding?
•  Extra medicijnen met een ver

klaring van de arts 
•  In en uitstaphulp regelen vlieg

maatschappij 
• Opstellen reisschema 
•  Speuren op Google Maps naar 

drempels en trapjes 
•  Hotels regelen met een kamer 

beneden (handig, dat oom 
Arjana Singhalees spreekt!) 

•  De elektrische rolstoel laten we 

na rijp beraad thuis, te lastig 
met alle stoepen en hobbelige 
weggetjes in Sri Lanka.

•  Tilmat kopen om Marius mak
kelijker te tillen.

Wanneer
April/mei 2017.

Eindresultaat?
Een fantastische, spannende reis, 
om nooit meer te vergeten!

We zien heel veel olifanten, vogels, buffels en krokodillen. 
De gids rijdt heel voorzichtig en zorgt er voor dat Marius 
uit de zon blijft. 

FAMILIEFOTO IN

Sri Lanka

UDAWALAWE NATIONAL PARK, 

MARIUS LIJKT WEL EEN ARABIER!

SLECHTE WEGEN,  

KLEINE DORPJES 

OP SAFARI IN EEN GROTE JEEP 

FOTOREPORTAGE
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Op straat vallen we op, door de rolstoel en door 
de gemengde familie die we zijn. Dat levert leuke 
ontmoetingen op. Oudere mensen aaien Marius over 
zijn wang en zeggen ‘pow’, dat betekent zielig.  
In Sri Lanka zie je nauwelijks mensen in een rolstoel en 
zeker geen kinderen.

PILIYANDALA – DE TEMPEL BIJ 

ANJANA’S FAMILIE 
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Treinreis van Kandy naar Idalgashima, een piep

klein dorp hoog in de bergen, prachtig tussen de 

theeplantages. We kunnen nog net voorkomen dat 

behulpzame Sri Lankanen Marius, inclusief rolstoel, 

op hun schouders de hoge trein uitdragen. Dat 

doen we toch liever zelf, met onze tilzak. 

Na een korte wandeling heeft Marius een lekke 

band. In een theefabriekje wordt de reserveband 

erom gelegd. Maar dan, een knal en … psssst… 

de band is te hard opgepompt. Dan toch de oude 

band maar plakken. We krijgen nog een kopje thee, 

de jongen van de theefabriek wil ons geld niet 

aannemen.

De in december 2016 uitgesproken 

kerstwens om met de hele familie 

naar Sri Lanka te gaan, is in vervul

ling gegaan. Op het strand van 

Madiha is de hele familie bij elkaar. 

Een mooi moment voor de bijzonde

re ceremonie waarbij Ingrid, Anjana 

en Nelum met een stukje garen hun 

pinken aan elkaar binden, als teken 

dat ze bij elkaar horen. Deze foto 

op het strand is dus (ook) een echte 

trouwfoto.

NEGOMBO - OP ELK STRAND 

MOET GEVLIEGERD WORDEN! 

DE LEKKE BAND WORDT  

METEEN GEPLAKT

MADIHA BEACH – GELUKT,  

DE HELE FAMILIE BIJ ELKAAR!

SAMEN IN DE TUK TUK

WE WORDEN STEEDS HAN DIGER 

MET ONZE TILZAK

FOTOREPORTAGE
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Pgb tijdens uw vakantie
Met een pgb is dat het mak
kelijkst te regelen omdat u 
uw eigen budget beheert en 
zelf bepaalt waar u de hulp 
gebruikt. U neemt uw eigen 
zorgverleners mee of u zoekt 
vervangende zorg op uw 
vakantieadres. Ook reis en ver
blijfkosten van uw zorgverlener 
worden soms vergoed. Het kan 
zijn dat u tijdens uw vakantie 
meer hulp nodig heeft. Ook dit 
kunt u bij de zorgverzekering 
aanvragen door hiervoor een 
indicatie aan te vragen bij een 
wijkverpleegkundige. Voor 
begeleidingsuren (uren die niet 
onder persoonlijke verzorging 
vallen) kunt u bij het wijkteam 
van uw gemeente terecht.

Zorg in Natura (ZIN)  
tijdens uw vakantie 
Als u thuiszorg krijgt van een 
organisatie of in woonvorm 
woont, kan in overleg met uw 
zorgaanbieder (een deel van) 
de indicatie overgedragen 
worden naar een andere orga
nisatie. Dat kan een thuiszorg

organisatie zijn op uw vakan
tieadres of een reisorganisatie 
die ook zorg biedt tijdens de 
vakantie. Uw zorgorganisatie 
kan hiervoor administratie
kosten rekenen. U kunt ook uw 
ZINindicatie tijdelijk om laten 
zetten in een persoonsgebon
den budget (pgb).

Er is een aantal lastige situaties. 
Misschien wil uw zorgorgani
satie, bijvoorbeeld, niet mee
werken aan een ‘uitruil’ van uw 
zorg met een andere organisa
tie. Komt u er niet uit of heeft u 
vragen? Rob Hansen, hij zit zelf 
in een rolstoel, weet alles van 
pgb’s en zorgbudgetten.  
Met zijn bedrijf ‘Uw budget’ 
helpt hij u graag, zie  
www.uwbudget.nl.

Aftrekbaar van  
de belasting
Uitgaven voor extra hulp tij
dens de vakantie die u niet 
vergoed krijgt, kunt u (deels) 
opvoeren als aftrekpost voor 
de inkomstenbelasting. Of u de 
aftrek krijgt, is afhankelijk van 

de totale specifieke zorgkos
ten en van de hoogte van de 
inkomensafhankelijke drempel. 
Zorg voor een goed gespecifi
ceerde factuur van de organi
satie waar u de reis boekt of de 
zorg inkoopt.

Hulpmiddelen op uw 
vakantieadres 
Hulpmiddelen kunt u in Neder
land op uw vakantieadres 
laten bezorgen door een 
hulpmiddelenleverancier of 
zorgorganisatie. Denk bijvoor
beeld aan een hooglaagbed, 
tillift of douchestoel. Uw zorg
verzekering werkt samen met 
een hulpmiddelenleverancier, 
vaak krijgt u de kosten vergoed 
(uitzondering Menzis en DSW). 
Informeer hier naar bij uw 
zorgverzekering. Zo bent u niet 
meer afhankelijk of het vakan
tieadres alles precies voor u 
beschikbaar heeft, u regelt het 
gewoon zelf. 

Geen puf om alles zelf te orga
niseren? Comfortzorg regelt 
in samenwerking met u en uw 
vakantieadres alle hulpmidde
len en zorg tijdens uw vakantie 
in Nederland. 
Meer informatie op:  
www.comfortzorg.nl/zorg-
op-vakantie.

Zorg en hulpmiddelen  
tijdens uw vakantie

Met een goede voorbereiding regelt  
u uw zorg en/of begeleiding goed  
tijdens uw vakantie, ook in het buiten-

land. Hoe u dat regelt, is afhankelijk van de 
manier waarop u thuis zorg ontvangt. 
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Geen geld, 
toch op vakantie
Vakantie vieren betekent leuke, mooie, fijne dingen ondernemen. 

Nieuwe plaatsen ontdekken en ervaringen opdoen. Een vitamine 
D-boost en uw grenzen opzoeken. Mooie herinneringen maken 

om later nog van te genieten en over te vertellen. Heeft u geen geld 
voor vakantie? Pauline, Karen en Pieter vonden ieder hun eigen manier 
om zonder veel geld een topvakantie te beleven.

SPONSORPLAN 

Paul Pieter Pattenier:

“Ik ken Michael, Michel en Dennis 
van school en we woonden alle
maal in Nieuwhaven, in Vlissingen. 
We hebben allemaal spierdystro
fie van Duchenne. Meer als geintje 
stelde ik voor om met elkaar op 
vakantie te gaan, maar iedereen 
ging direct fantaseren. Het moest 
in elk geval een warm land zijn 
en met de auto te rijden. Snel 
bleek dat het een behoorlijk duur 
geintje zou worden. Het huren 
van een groot huis, het vervoer 
en voldoende zorg voor ons alle
maal. We stuurden een brief met 
ons plan naar vrienden, familie 
en bedrijven met de vraag ons te 
sponsoren, Het liep als een speer! 
We kwamen in de krant, zelfs SBS6 
kwam naar ons toe. Van sommige 
bedrijven kregen we een paar 
duizend euro! We hebben ook 
een stichting opgericht, dat was 
vooral belastingtechnisch slim. 
We haalden zoveel geld op dat we 

twee keer op vakantie konden, 
beide keren naar ZuidFrankrijk. 
Heel naar was dat Dennis een 
paar maanden voor vertrek ziek 
werd en overleed. We hadden 
wel afgesproken dat we sowieso 
zouden gaan. Het zijn twee fan
tastische reizen geworden, alle 
moeite meer dan waard. Mijn tip 
voor anderen? Maak je dromen 
waar, maak een plan. Er kan meer 
dan je denkt.”

REIS MET JE HART

Karen Schaghen:

“In juni was ik met mijn twee 
dochters en een vriendin een 
week in Denemarken met de 
Stichting Reis met je Hart. We 
hebben zo genoten van de luxe 
die we ons normaal nooit kunnen 
permitteren. In het huisje zaten 
een sauna en een bubbelbad en 
we hadden een auto waar we 
heerlijk mee op pad konden.  
We hebben echt ontdekt dat er 
nog zoveel meer kan en dat we 
zo’n bijzondere band hebben met 
elkaar. Dat realiseer je je als je 
even weg bent uit de dagelijkse 
sleur van beperkingen en geld
zorgen. Stichting Reis met je Hart 

heeft alles perfect geregeld, het 
huisje was gelijkvloers en 

ook de vliegreis ging prima 
met de rolstoelen van 
Samantha en Nathasja. 
Met deze ervaring kunnen 

we weer even vooruit!”
Karen en haar dochters

Mannen met een missie
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HUIZENRUIL

Pauline Neerman:

“Vijf jaar geleden heb ik mijn 
huis in het centrum van Leuven 
(België) voor het eerst geruild 
met Adam, een jongen uit de 
Cotswolds, een typisch Engelse 
streek. In september ga ik er voor 
de derde keer heen. Het voelt een 
beetje als mijn ‘tweede huisje’. 
Het is vooral heel makkelijk, er is 
daar een tillift en een hooglaag
bed, dat scheelt een hoop organi
satie. In mijn huis staat hetzelfde 
klaar voor Adam. Perfect toch? 
Daarnaast is het lekker goedkoop 
en vind ik het leuk om in de leef
wereld van de ander te stappen, 
alsof je even een Engelse bent. 
Ik heb mijn ruilhuis gevonden 
via Matchinghouses.com. Het is 
best spannend, maar na wat heen 
en weer mailen met Adam ver
trouwde ik het wel. Nu lenen we 
zelfs onze auto’s aan elkaar. Het 
scheelt dat het wederzijds is, de 

ander vertrouwt ook zijn huis aan 
jou toe. Helaas is het ruilen van 
aangepaste huizen nog niet zo 
bekend. Bovendien, hoe leuker je 
zelf woont, hoe groter de kans dat 
iemand met een nog leuker huis 
ook met jou wil ruilen!“ 

OOK JE HUIS RUILEN? 
Veel mensen hebben wel 
interesse in huizenruil, 
maar zetten niet de stap 
zetten om hun eigen huis 
aan te bieden. Wilt u dat 
de volgende sites een suc-
ces worden? Meld uw huis 
dan aan.
www.Matchinghouses.com 
belooft in oktober met 
een nieuwe website te 
komen.
www.ELSAccessible.com is 
een Franstalige website 
die onlangs is overgeno-
men door een organisatie 
die vastbesloten is er een 
succes van te maken. 

Extra kosten op vakantie? 
Vraag een bijdrage aan bij 
een fonds
Voor extra kosten voor ver
voer, aanpassingen, begelei
ding en verblijf tijdens een 
vakantie kunt in een aantal 
situaties aankloppen bij fond
sen. Hiervoor is meestal een 
inkomenstoets en een brief 
van een maatschappelijk wer
ker of arts nodig. Het gaat vaak 
om vakanties in Nederland.
www.stinafo.nl
www.Lichthoeve.nl
www.stichtingzonnewende.
com

KENT U IEMAND DIE 
HOOGNODIG OP  
VAKANTIE MOET? 
Stichting Reis met je Hart 
maakt vakanties mogelijk voor 
mensen die al een tijdje niet 
op vakantie zijn geweest en 
het financieel niet makkelijk 
hebben. 
www.reismetjehart.nl
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Aangepaste  
campers
Een heerlijk idee, gaan waar je 
wilt en altijd je eigen toeganke
lijke huisje bij de hand. Dat kan 
met een camper! Een aange
paste camper kun je ook huren, 
kijk maar eens op de site van 
Benica Campers of Stichting On 
Wheels. Met de reuzencamper 
van Handicamp Outdoor kun je 
zelfs op pad met acht personen, 
van wie vier in een rolstoel. 

Toegankelijk  
Vlaanderen
Toegankelijk Vlaanderen geeft elk jaar 
een heel handige gids met hotels, B&B's, 
jeugdherbergen en campings in Vlaanderen 
en Brussel uit. Mooi werk van onze zuider
buren. 
www.visitflanders.com/nl/ 
toegankelijkheid/brochures/

Met het vliegtuig
Een (elektrische) rolstoel kan in de meeste geval
len mee met het vliegtuig. U betaalt hier niets 
extra voor. Een tweede hulpmiddel mag meestal 
ook gratis mee (bijvoorbeeld een duwrolstoel, 
handbike of tillift). U dient dit van tevoren aan te 
vragen bij de vliegmaatschappij, evenals de assis
tentie om u in en uit het vliegtuig te helpen. 

Rolstoel veilig vervoeren? Lees meer op  
www.scouters.nl/ik-wil-beter/vervoer/met-
het-vliegtuig. 

Arash liet een speciale zitorthese maken voor in 
een vliegtuigstoel, kijk naar het resultaat op  
www.bertstevensorthesebouw.nl/nieuws.html.

Mobiele 
douche-
stretcher
Deze lichtgewicht douche
stretcher zet u neer in 
minder dan een minuut. 
Hij weegt zestien kilo, is 
opvouwbaar en daarom 
eenvoudig te vervoeren. 
www.levarecura.com/
leit-douche-stretcher

Tips en links
Aangepaste auto huren?
Af en toe beschikken over een eigen auto kan sinds kort in steeds 
meer steden met de rolstoelauto’s van de Zonnebloem. Voor veertig 
euro per dag heb je al een dag de vrijheid te gaan en staan waar je wil.  
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto

Heb je wat groters nodig? Een rolstoelbusje huur je bij verschillende 
verhuurbedrijven, googelen maar. Kijk ook eens op de site van Handi
camp Outdoor, B&S onbeperkt in beweging, Beverautoaanpassingen 
of Stichting Co Assistencia.
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Waterstoel
Lekker drijven en relaxen in deze 
comfortabele waterstoel. Het 
zitnetje kunt u gemakkelijk vast
maken aan een schuimrubberen 
‘drijfslang’ (flexibeam).  
www.zwemshop.com

Liever geen  
verrassingen
Eenmaal op de vakantiebestemming 
komt u liever niet voor vervelende 
verrassingen te staan. Neem nooit 
genoegen met alleen ‘er is een rol
stoelvriendelijke kamer’. Vraag altijd 
om details, foto’s en een schriftelijke 
bevestiging dat u de rolstoeltoegan
kelijke accommodatie boekt.

Op reis met  
beademing
Met beademing op reis kan prima. Een 
goede voorbereiding is belangrijk. De 
VSCA maakte een handige brochure met 
alle ins en outs. Ook een vliegreis hoeft 
geen probleem te zijn. 
www.vsca.nl (kijk bij publicaties)

Support  
vakantiegids
Eind van het jaar altijd weer 
languit op de bank met vakan
tieverhalen en tips in de Sup
port Magazine vakantiegids, 
gratis bij een abonnement.  
www.supportmagazine.nl 

Reisbureau met  
verstand van zaken
Geen zin om zelf alles te regelen? Boek 
je vakantie dan bij Buitengewoon reizen, 
een reisbureau gespecialiseerd in rol
stoeltoegankelijke reizen in binnen en 
buitenland. Eigenaresse Gerda maakt 
zelf gebruik van een rolstoel, zij weet 
dus waar ze het over heeft. 
www.buitengewoonreizen.nl

Vakantiehuizen  
Spierfonds
Kijk ook eens naar één van de tien 
vakantiehuizen van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. De zespersoons huizen lig
gen verspreid over het hele land en zijn 
uitstekend aangepast.  
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
vakantiehuizen

Meer vakantie-adressen, handige links en  
organisaties vindt u op www.spierziekten.nl/vakantie
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Van de polder naar de playa,
een tocht om nooit te vergeten… 

Ibiza
Dennis Prins (25) is dj in de stijl van zijn groot-
ste idool en Nederlands bekendste dj Armin 
van Buuren. Zijn ultieme reisidee? Armin van 
Buuren beleven in de grootste openluchtclub 
van Ibiza: Ushuaia.

Nachtmerrie
Dennis: “Ik realiseerde me wel dat het een hele 
onderneming zou zijn maar maakte een globaal 
plan. Door mijn spierziekte en de gevolgen ervan 
kan ik niet met het vliegtuig. ‘s Nachts lig ik op 
een speciale matras en gebruik ik beademings
apparatuur. Ook heb ik een tillift nodig. Enige 
optie is dan met de eigen rolstoelbus naar 
Barcelona en van daaruit met de ferry naar 
Ibiza. De tocht met de ferry van Barcelona naar 
Ibiza duurt al ruim acht uur! Klinkt als een nacht
merrie, of niet? Het tegendeel is waar, het werd 
een tocht om nooit te vergeten!”

De tillift blijft thuis
Dennis vond zijn reisgenoot via internet. Ook al 
is hij een stuk ouder dan Dennis, het klikte direct. 
“Een heel relaxte man en gewoon jong van 
geest”, aldus Dennis. Bovendien heeft hij veel 
ervaring met reizen en zorg. De tillift laten ze 
thuis, Dennis weegt maar achtendertig kilo dus 
dat gaat lukken. Goed aangepaste hotels blijken 
ver van het vertier of zijn drie keer zo duur dus 
wordt er gekozen voor maar iets minder aange
paste kamers.

Onderweg luisteren naar je eigen muziek
Armin was het ultieme doel, maar met de eigen 
rolstoelbus waren ze vrij om ook het eiland te 
verkennen. Van de toeristische plekken, door  
verlaten heuvels, naar afgelegen baaitjes.  
Dennis houdt niet van groepsreizen en wil 
zelf de controle houden. Dennis: “Onderweg 
lekker luisteren naar je eigen muziek. Op een 
mooi plekje stoppen om foto’s te maken. Eten uit 
onze eigen koelbox. Bij groepsreizen is alles al 
bedacht. Bovendien moet je steeds afstemmen 
met anderen, daar ben ik te zelfstandig voor.”

Babbeltje met Armin van Buuren
Dennis: “Armin van Buuren in Ushuaia beleven 
is helemaal te gek maar het meest bijzondere 
was dat wij als enigen van de tienduizend men
sen gewoon een babbeltje met Armin mochten 
maken! Echt te gek, hij is een heel gewoon mens. 
De hele reis was één groot feest. Wat kan ik nog 
meer vertellen … de boulevard van Santa Eula
lia, mooi weer, lekker uit eten en bbq‘en, kleine 
baaitjes en bergdorpjes. Ongelooflijke uitzichten. 
Toen weer met de ferry terug naar Barcelona en 
‘s avonds heel Barcelona ‘even’ door geracet, de 
Plaza Catalunya en La Rambla, de oude stad en 
... en ... en ..., echt te veel voor twaalf dagen. Dat 
is dan ook meteen mijn tip, maak zeker zo’n reis 
maar neem meer tijd! Oh ja, leg steeds wat geld 
opzij want het kost wel wat.”

Bekijk de reis van Dennis via 
www.youtube.com/
watch?v=77D6_NTnN78.

+
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Van de polder naar de playa,
een tocht om nooit te vergeten… 

“Het meest bijzondere was toch wel dat 
wij gewoon een babbeltje met Armin 
mochten maken!”

“Armin van Buuren in Ushuaia beleven is 
helemaal te gek”



B&B UIT DE WIND –  
BROEK IN WATERLAND
Zelden kwam ik zo’n goed toegankelijk 
en fijn huisje tegen. Geen drempels, 
heerlijk ruim, hoog-laagbedden, onder-
rijdbare keuken, beugels en douche föhn 
bij het toilet. Gezellig ingericht,  
precies goed voor een romantisch  
weekend met twee. Bovendien een echt  
Hollands idyllisch plekje, vlakbij 
Amsterdam. Zorg nodig? Gastvrouw Aleid 
is verpleegkundige en staat voor je 
klaar.

KEAMPKE BUITEN – DE LUTTE 
Dit is wat je noemt een droom-
huis. Stijlvol ingericht maar vooral 
de enorme veranda met houtkachel, 
schommel stoel en weids uitzicht is 
uniek. Binnen staat trouwens nog een 
houtkachel met een grote mand hout 
erbij. Op de begane grond zijn drie 
slaapkamers, boven ook. Alle kamers 
hebben een eigen badkamer. In totaal 
kan je hier slapen met zestien personen. 
Twee badkamers op de begane grond zijn 
rolstoeltoegankelijk. Hoog-laagbed en 
tillift zijn ook mogelijk.

ANJA HOEVE – TEXEL
Het rietgedekte huisje Sonja is een 
pareltje, met zes slaapplekken een 
heerlijk adres voor een gezin. Beneden 
één slaapkamer en een goed aangepaste 
badkamer met douchestoel en twee  
douches. ’s Morgens wakker worden met 
het gemekker van de schaapjes voor 
de deur. Vanuit het huisje ben je in 
no-time over prachtige fietspaden in 
de duinen en bossen. Het gezellige 
dorp Den Burgh ligt op twee kilometer 
afstand.

Knus met z’n twee …

Met het gezin …

Of met de hele familie!

Droomstekken in Nederland

Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rolstoeltoegankelijke bijzondere vakantieadresjes. Kijk op www.eelkedroomt.nl.

Topvakantieadressen uit het bestand van Eelke droomt
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Inspirerende vakantieverhalen 
met prak t ische tips.  

Uitpakken 

Verlangen woont in een koffer

Hij is leeg na het uitpakken

op een paar zandkorrels en

misschien wat kleine schelpjes na.

Een verdwaald suikerzakje

in je broekzak en voor één moment 

slaat je hart op een plek ver weg van hier

Snel weer vakantie, alsjeblieft.

(schrijver onbekend) >
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