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‘Oh ja,
vakantie!’
RONDE TAFEL OVER VAKANTIE VOOR KWETSBARE
KINDEREN EN JONGEREN

Appèl voor een
zalige, zorgeloze
Vakantie!
Vakantie, dat is time-off van structuur.
Het is time-on om je goesting te doen,
je nieuwsgierige neus te volgen, je verwondering aan te scherpen. Vakantie,
da’s opgaan in vrije tijd, kampavonturen,
gezinsvakantie. Vraag is: krijgt elk kind
toegang tot dat heerlijke ervaren van
voelen-dat-je-écht-leeft?
Helaas, zo blijkt uit recent onderzoek
van Demos. Voor kinderen met een be
perking zijn de keuzes vaak beperkt.
Jongeren die wonen in een voorzie
ning blijken in de praktijk niet zo vrij
in hun vakantie(keuzes) als ze graag

Deze themakrant kwam tot stand in
samenwerking met:

zouden willen. En kinderen in armoede
blijven meer dan nodig aan de kant.
Jazeker, er gebeurt al veel. En toch vallen
er nog kinderen uit de boot. Te weinig
bekend, te laat ingeschreven, te duur,
onvoldoende aangepast, te ingewik
kelde procedures, te weinig begrip voor
specifieke situaties.
Er is veel goeie wil. Dat werd heel dui
delijk tijdens een rondetafelgesprek tus
sen vakantiemakers, jeugdorganisaties,
armoedeverenigingen en jeugdhulp.
Het beleid kan zeker nog sleutelen aan

aanbod, bemiddeling en ondersteuning.
Maar we moeten niet enkel richting be
leid kijken, vinden de deelnemers van de
rondetafel. We kunnen zelf een verschil
maken: onze eigen bronnen nog meer
aanboren en sterkten samengooien met
die van anderen. Zo ontstaan nieuwe
antwoorden.
Dat proces stopt niet. Daar hebben we
ook jou bij nodig.

Daarom deze krant. Als vonk
van inspiratie voor jou.

IN DEZE KRANT
Jonge asielzoekers op
kamp met
jeugdbeweging
Waarom zelfs op
vakantie de lat altijd
hoger ligt
Oh ja, vakantie! Wat
een lokaal bestuur
kan doen

“Reizen betekent een grote verrijking voor ons leven. En het
zijn mensen die dat voor ons
mogelijk maken. Mensen die
spontaan een helpende hand
toesteken.”
HEIDI SAMEC, MAMA VAN
KLAARTJE, MEERVOUDIG MOTORISCH
BEPERKT EN LEVENSGENIETER
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OPEN KAMPEN FANS WALI SEDIQI (20) EN RAISSA STRUIK (17)

Op kamp:
waar anders zijn
een kracht wordt
van dat ze er deze zomer willen bijzijn.’

Tot vier jaar geleden had Wali absoluut
geen idee dat er zoiets bestond als op
kamp gaan met andere jongeren. Nu
is hij animator bij Open Kampen van
Scouts & Gidsen Vlaanderen, een initiatief om sociaal kwetsbare kinderen te
betrekken bij het kampleven. Hij leerde
er Raissa kennen, en raakte onder de
indruk van de liefde die ze kennelijk zo
moeiteloos aan andere jongeren geeft.

Wali: ‘Ik herinner me nog goed mijn
eerste kamp, vier jaar geleden. Ik zag al
die jonge mensen die van overal in de
wereld leken te komen. Superdivers, zoveel
kleur, zoveel talen, zoveel culturen. Een
gevoel van verbondenheid overviel me.
Hier was ik samen met anderen anders.
Samen op kamp, als één groep kinde
ren en jongeren van heel verschillende
pluimage, dat barst van kansen om met
verschil om te leren gaan.

Raissa: ‘Ja, soms zijn dat harde lessen.
Op een avond op kamp roddelden een
vriendinnetje en ik over een jongen uit
een asielcentrum. Een leidster haalde ons
uit de tent. We hebben de halve nacht
geluisterd naar de verhalen van een
groepje asieljongeren. Ik kan je zeggen:
dan ga je wel anders denken.’
Samen met anderen op kamp: het is
gewoonweg té waardevol, je kan niet
anders dan het zoveel mogelijk kinderen
en jongeren gunnen.
Raissa: ‘We gingen met enkele Open
Kamp-jongeren op bezoek bij jongeren
in het Asielcentrum en vertelden over
wat Open Kamp is. We hebben hen
laten voelen dat we echt willen dat ze
meegaan. Ze straalden. Ik ben er zeker

Vakantie is ...
Koffers pakken,
de weg vinden,
trein of bus nemen
Er valt zoveel te leren
voor en tijdens die vakan
tie, allemaal kansen om
meer vertrouwen te
krijgen in je eigen
kunnen.

Daar krijgt een mens
zelfvertrouwen van
en een open blik
voor nieuwe
ervaringen.

Ontsnappen aan
de dagelijkse sleur

Daarom, en om
zoveel meer vinden we:

Dat haalt de banden
aan in gezinnen,
met vrienden.

Om tot rust te komen
en het leven weer ‘ns
anders te bekijken.

En jij kan dat mee
mogelijk maken!
Vakantie mogelijk maken voor iedereen,
da’s een serieuze zaak met plezante bedoe
lingen. Het kan, als mensen initiatief nemen,
partners vinden, netwerk vormen.

Raissa Struik woont in Ravels. Ze is dochter
van een alleenstaande mama en heeft vijf
zussen. Wali Sediqi kwam zes jaar geleden
zonder familie uit Afghanistan naar België.
Informatie over Open Kampen vind je op de
website van Scouts & Gidsen Vlaanderen.
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Vakantie vermindert
stress, maakt mensen
weerbaar en optimis
tischer. Onze geest
wordt creatiever.

Tijd maken
voor elkaar

“Luister naar verhalen
van wie anders is... dan
ga je zelf ook anders
denken.”

In
konden via het
Steunpunt Vakantieparticipatie van
Toerisme Vlaanderen
mensen wél met vakantie.
Dat kan omdat

Gezonder en
blijer leven
Nieuwe plekjes en
nieuwe interesses
ontdekken

Wali: ‘En dat kan een boost betekenen
voor hun leven. Mij leverde het een pak
nieuwe vrienden op, Die stimuleren me
om mijn weg te gaan, om te studeren,
om door te zetten. Goud waard.’

Iedereen
verdient vakantie.
En daar werken we
samen aan!

131.506
620 toeristische partners
gemiddeld
40% korting
uit eigen zak bieden.
1700 sociale organisaties
brengen dat aanbod tot bij
mensen in armoede.

De animo blijft

groeien >>

De Lijn draagt bij via gratis rittenkaarten.
Sociale restaurants zetten hun deuren
open voor vakantiegangers. Vakantieschakel
verbindt vragen en ideeën met oplossingen. En
dat allemaal in open samenwerking.

Zo kunnen wij je helpen:

Geen vraag is te gek!

1. MAKE IT HAPPEN > Vind partners om samen
aan je idee te werken.
2. STRAFFE KOFFIE > Leg je vraag voor en deel
verhalen met ervaringsdeskundigen.
3. VAKANTIESCHAKEL > Leg je ei in het digitale
netwerk voor bijzondere vakantievragen.

Bel Steunpunt Vakantieparticipatie
van Toerisme Vlaanderen:
02/504 03 91
of www.vakantieparticipatie.be.
Lees onze vakantieverhalen op
www.iedereenverdientvakantie.be.
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Ah! Da’s vakantie...

BIZONder
BIZON vzw organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte
middelen of die verblijven in een
voorziening. ‘Hoe cool zou het
zijn als onze jongeren overal
welkom waren’, zegt vrijwilliger
Hannes Vanhee.

1

2

Meerwaarde. ‘Als reguliere

3

organisaties zich openstellen voor
kwetsbare kinderen wordt het
aanbod groter. De kampen worden
een verrijking voor deelnemers en
begeleiders.’

Moeilijk?

‘Soms wel. Maar
als je weet dat die ‘ambetante
kleine’ veel bagage meebrengt,
kan je dat gedrag in een ander
kader plaatsen.’

4

BIZON helpt.

5

6

1. Familievakantie met House of Colours. – 2. Plezier bij Akindo. – 3. Vakantie met zorg in De Dielis. – 4. Met Vibez op
boerderijvakantie. – 5. De eerste gezinsvakantie van Megan, Jhudi en Jedi . – 6. Vakantie bij Bouworde: samen vrijwilligerswerk doen.

‘We bieden
vormings- en infosessies aan.
Vanaf 2018 kunnen we, samen met
onze jongeren, ook organisaties
begeleiden die inclusief willen
gaan werken.’

DEMOS ONDERZOEK: ‘OH NEE, VAKANTIE ...’’

De lat ligt
alsmaar hoger
Hoe brengen kinderen hun vakantietijd door? Een generatie geleden was de zomer
vooral een tijd van met vriendjes spelen, rondlummelen, op kamp gaan – en ja, zelfs
af en toe verveling. Nu is vakantie een kleurrijke waaier van sportkampen, creatieve
vakanties, reizen naar het buitenland en tal van kansen om spectaculaire dingen te
beleven. Het aanbod neemt toe, de spektakelwaarde groeit. Helaas groeit daarmee
ook de kloof tussen kinderen uit rijkere en armere gezinnen.

Het is aan vakantiemakers, vrijetijdsbemiddelaars, jeugdwerkers en beleid
om zich daarvan bewust te worden en
de kloof te dichten. Dat zegt Kris De
Visscher, die in opdracht van Demos
onderzoek deed naar de participatie
van kinderen en jongeren aan vakantie.
Tweeverdieners organiseren meestal lang
voor de zomer al de vakantie van hun
kroost. Tot in de puntjes uitgestippeld,
gepland en betaald. En dan is er die an
dere groep: kinderen van ouders wiens
hoofd niet staat op lang vooraf plan
nen en organiseren. Wiens budget geen
ruimte biedt voor spektakelvakanties. Of
kinderen die in een voorziening wonen.

‘Meestal blijken zij aangewezen op het
aanbod dat nog overblijft. En verwach
ten we van hen dat ze hun taalkennis
onderhouden en hun schooltekorten
bijspijkeren’, zegt Kris.

Ieder kind gelijkwaardig
Als de standaard verhoogt voor wat
we onder een heerlijke vakantie voor
kinderen begrijpen, dan moeten we
kinderen in armoede ook die kansen
bieden. Kris: ‘Om dat waar te maken,
moeten we nog meer inzetten op lagere
drempels en zorgvuldige verbinding
tussen behoeften en aanbod.’ Tegelijk
moeten we ervoor waken dat we als
samenleving niet doorschieten in het

steeds hoger leggen van de lat.

Herwaardeer het gewone
Het is niet nodig om een hele vakantie
van de ene verbazing in de andere te val
len. ‘Geef kinderen in eigen buurt kansen
om elkaar te ontmoeten in een veilige
omgeving met eenvoudige omkadering.
Het vakantiegevoel creëren de kinderen
grotendeels zelf. Herwaardeer die dagelijkse context, niet als tweede keuze
voor thuisblijvers, maar als volwaardige
vrijetijdsbesteding.’

Ontdek meer:
www.demos.be

“Geef kinderen een plek om te
spelen. Een bos, open tijd. Voeg
er verder niets aan toe. Dan
nemen kinderen die vrijheid in.
Ze herscheppen hun speelomgeving en drukken daardoor
uit wie ze zijn.”
PIET TERMONT, MOERKENSHEIDE
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IN GESPREK MET VICKY PETTENS, STAD OOSTENDE.

Oh ja, vakantie!
Over lokale hefbomen...
Tot twee jaar geleden beleefden Oostendse kinderen in armoede en kinderen uit
middenklasse gezinnen hun vakantietijd de facto in verschillende werelden: de ene
groep hoofdzakelijk in speelpleinwerking Duin en Zee, de meer bemiddelde kinderen
vonden hun weg naar de Grabbelpas. Vicky: ‘Daar maakten we tabula rasa mee. We
creëerden De Speelcompagnie en versterkten De Wegwijzer.’
De Speelcompagnie is er voor kinderen
van 2,5 tot 15 jaar. In de lange schoolva
kanties strijkt die neer in elke wijk. Tijdens
de herfst- en krokusvakantie kunnen
kinderen overal op de bus stappen die
hen naar een centrale speelplek brengt.
De dagprijs bedraagt 4 euro, inclusief
warme maaltijd en uitstappen. Een op
voedingsconsulent van CAW draait mee,
en er is een wederzijdse samenwerking
met tal van sociale organisaties.
De Wegwijzer startte vanuit onderwijs,
met als doel gezinnen te helpen bij de
aanvraag van hun studietoelage. Intus
sen breidde De Wegwijzer haar aanbod
uit naar het thema vrijetijd. Ook Rap
op Stap, een sociaal reisbureau, is in
De Wegwijzer ingebed. Een social coach
sensibiliseert en begeleidt sportclubs om
kwetsbare kinderen kansen te geven en
volgt kinderen op die plots wegblijven of

JOHAN MEIRE,
KIND&SAMENLEVING

Keuzerijkdom
geeft kinderen
actorschap

‘IN HUN INTERESSES, wensen en
de dingen die ze graag doen, zijn
kinderen net zo verschillend als
volwassenen.

die vrijheid gunnen, is belangrijk.
Want zeggenschap krijgen over
je tijd is autonomie verwerven,
en dat betekent groeien.

De manier waarop wij denken
dat we vrije tijd en vakantie best
aanbieden, past daarom nog niet
op elk moment of bij alle kinderen.
Het komt erop aan om te kijken,
te luisteren en te waarderen wat
kinderen aangeven.

Wel nodig is dat kinderen toegang
hebben tot activiteiten, Dat er
dingen te doen zijn in hun buurt.
Een aanbod maakt dat ze kunnen
kiezen, en daardoor zelf actor
kunnen zijn’

Kinderen willen tijd en ruimte om
te kiezen. En als het knelt, zullen ze
morrelen aan de beperkingen. Hen

Welke inzichten heeft Vicky voor
lokale besturen die willen werken aan
een inclusief, welkom en warm vrije
tijdsbeleid? Vicky: ‘Leg je eigen aanbod
onder de loep en durf aanpassen waar
nodig. Bouw bruggen tussen vrijetijd en
hulpverlening. Luister naar mensen in
armoede om te begrijpen waar de echte
drempels zitten. Bied ondersteuning aan
gezinnen én verenigingen die hun werking
openen voor kinderen in armoede. Leg
niemand iets op, maar blijf uitnodigen
tot engagement.’

Lees het hele verhaal op
www.iedereenverdientvakantie.be

Meteen
beginnen?
Dat kan zo ...

Verbind vraag en
aanbod
Lokaal bestuur, breng mogelijkheden binnen bereik van
kinderen en jongeren. Start
een Rap op Stap kantoor.
Gebruik Vakantieschakel.

Pak drempels aan
Vakantiemaker, toets je
aanbod. Is het betaalbaar,
bereikbaar, begrijpelijk en
bruikbaar voor kinderen en
ouders die drempels
ervaren?

Waardeer het
gewone
Buurt- en jongerenwerker,
Schep vakantiekansen dicht
bij huis. Geef kinderen een
speelplek in de buurt. Omkader hen met
aandacht.

Vind inspiratie:
www.k-s.be
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het moeilijk hebben in de groep.

iedereen
verdient
vakantie
Ontdek wat mogelijk is via
www.vakantieparticipatie.be

Omkader mensen
Hulpverlener, prikkel je
cliënten om de waarde van
vakantie te overdenken. Help
ontdekken, kiezen, plannen.
Wacht niet tot de zomer
Begin nu.

Geniet van honderden
vakantieverhalen op
www.iedereenverdientvakantie.be

