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NETWERK VAKANTIEPARTICIPATIE
BUNDELT DE KRACHTEN

We gaan samen
voor toerisme
met een zilveren
randje
Iedereen verdient vakantie

Hoe doen we dat dan?

Dat vakantie puur genieten is. Dat eropuit trekken een extra
schittering aan het leven geeft. Dat het ons sterker maakt en
onze geest verruimt. We horen het onnoemelijk vaak, van
duizenden vakantiegangers. Ja, vakantie is zo waardevol, zo
nodig, voor iedereen.

Talloze vakantiemakers, hotels, reisorganisaties en musea doen
graag iets extra om ouderen een heerlijke vakantie-ervaring te
bieden. Veel gemeenten ontpoppen zich tot leeftijds- en zelfs
dementievriendelijke gemeente. Hoog tijd dus om van hen te
leren en hun goede praktijken onder ’t voetlicht te plaatsen.

Op vakantie staat geen leeftijd

Nu jij

Niemand is ooit te oud om te reizen. Ook wanneer mensen
minder mobiel worden of dagelijkse zorg nodig hebben, legt
een uitstap of vakantie een zilveren randje rond het leven.
Want vakantie doorbreekt de routine. Het geeft iets om naar
uit te kijken. Het brengt momenten van puur genieten. Het
bouwt herinneringen en houdt ze levendig.

Deze krant wil een bron van inspiratie zijn. Een aansporing.
Een warme aanmoediging. Zodat jij kunt bijdragen om vakantie voor senioren en mensen met dementie wél mogelijk te
maken. En kan je een beetje hulp gebruiken? Durf te vragen.
Het team van Vakantieparticipatie is er voor jou.

IN DEZE KRANT
Momenten van
geluk met alzheimer
Wat is het geheim
van een geslaagde
daguitstap met
senioren?
Jij maakt echt
het verschil!

‘Vier wat mogelijk is.
Aan het einde zullen we
alleen maar spijt hebben
van de kansen die we
niet benut hebben.’
JAN GODDAER
(WZC DE WEISTER)
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MOMENTEN VAN GELUK

met alzheimer

‘Alles is altijd
nieuw’

rolstoel duwen, hier in de buurt, kan
ze genieten.

verhaal op
Lees het hele
ie.be
verdientvakant
www.iedereen
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lzheimer. Wrede, sluipende, slo
pende ziekte. Langgerekt verlies.
Wat gisteren nog kon, lukt van
daag niet meer. Wat morgen brengt, is
vandaag onzeker. Alleen ‘nu’ doet ertoe.
Mensen zien, de natuur ervaren, naar
spelende kinderen kijken: het doet Lona
(69) nog altijd iets. Het raakt aan iets
wezenlijks, tovert een glimlach, brengt
voor de duur van een moment iets
in beweging. Haar man Johan vertelt
erover. Wijs, berustend en liefdevol.

‘We hebben ons leven lang veel gereisd
en we zijn dat ook na de diagnose
blijven doen. Onze laatste grote trip
deden we een jaar of vijf geleden: een
groepsreis naar Corsica. Ik voelde dat
het onze laatste reis samen zou zijn.
De groep, de uitstappen: het werd te
overweldigend voor Lona.
Later probeerden we nog naar de kust
te gaan. Lona liep de hele tijd als een
bang hondje achter me aan. Daarna
hebben we alleen nog rustige plekken

opgezocht, waar mijn vrouw dingen
kon ervaren die haar herinneringen
prikkelden. Lona was opvoedster. Als
ze kinderen zag, dan bracht haar dat
weer in contact met vroeger.
Er even tussenuit zijn, dat is momenten
van geluk maken. Lona kijkt graag naar
mensen, naar kinderen, ze ziet graag
beweging, houdt van de natuur, van een
boeket bloemen. Het zijn dingen waar
ze vroeger van genoot en die haar nog
altijd deugd kunnen doen.
Met ons twee kunnen we niet meer
eropuit. De zorg is te zwaar geworden. Lona ging onlangs wel met een
begeleider van het woonzorgcentrum
naar zee. En dat ging goed, ze heeft
daar enorm van genoten. Ook van een
wandeling met haar zussen die haar

Eigenlijk is het simpel. Waar Lona nog
van geniet, dat proberen we mogelijk
te maken. Zolang het kan, blijven we
dat doen. En al doen we honderd keer
hetzelfde, dat is niet erg, dat is niet saai.
Voor Lona is alles altijd nieuw.’

‘Ik wil Lona in contact
houden met schoonheid,
met genegenheid,
vriendelijkheid.’
Johan Baert (67) is 44 jaar getrouwd met Lona
(69). Het koppel heeft drie zonen en zeven
kleinkinderen. Twaalf jaar geleden kreeg Lona
de ziekte van Alzheimer. Johan zorgde bijna elf
jaar voor Lona. Sinds anderhalf jaar verblijft
Lona in woonzorgcentrum De Weister.
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Stapstenen
op weg naar

dementievriendelijk
Kortrijk
‘Celebrate the possible’, zegt Jan Goddaer, directeur van woonzorgcentrum
De Weister in Aalbeke. Zijn filosofie is
heerlijk eenvoudig. Ontdek wat er is,
kijk wat er kan, verbind engagement.
Dan ontstaan gaandeweg verrassende
resultaten. Aalbeke telt intussen vier
dementievriendelijke wandelroutes en een speel- en bewegingstuin
voor kinderen en ouderen. De vonk
is overgeslagen naar Kortrijk, waar
een dementievriendelijk toeristisch
en recreatief aanbod ontstaat. Binnenkort zullen bewoners van een
Italiaans woonzorgcentrum daar als
eerste gasten van kunnen genieten.
Aalbeke kreeg er de titel van ‘Dementievriendelijke gemeente’ door en De
Weister viel internationaal in de prijzen.
Dankzij die Europese Award groeide er
contact tussen De Weister en een Italiaans
woonzorgcentrum. Binnenkort reizen
bewoners van beide woonzorgcentra
als toeristen naar elkaars stad.
‘We ervaren nu ook bij de stad Kortrijk
een grote interesse om dementievriendelijke gemeente te worden,’ zegt Jan
Goddaer. In de domeinen cultuur, toe-

risme, erfgoed en sport staan mensen
op die hun aanbod willen aanpassen
zodat mensen met dementie er ook van
kunnen genieten.
Wat er allemaal ontstaat en hoe het er
precies zal uitzien, kon niemand vooraf
bedenken. Jan: ‘Je moet dat niet allemaal
willen precies omschrijven en meetbaar maken. Zorg gewoon dat er kleine
projecten ontstaan. Zorg dat opportuniteiten gezien worden en mensen uit
verschillende domeinen gaan samenwerken.’
In een volgende stap wil De Weister
werken aan een platform dementievriendelijke gemeente. ‘Voor mij mag dat een
verzameling van geëngageerde mensen
zijn die elkaar geregeld ontmoeten en
gaandeweg het toeristisch en recreatief
aanbod op maat van mensen met dementie doen groeien.
Binnenkort lanceert Vakantieparticipatie
een digitaal platform waarin bijzondere
toeristische vragen en behoeften gekoppeld kunnen worden aan een aangepast
aanbod. Dementievriendelijke gestes uit
Kortrijk zullen daar – spreekt vanzelf –
mooi in passen.

Joris Guiot is 73 en neemt elk jaar
600 senioren mee op uitstap

‘Ik doe het graag en
de mensen genieten
er enorm van’
Senioren van de Gentse lokale dienstencentra De Thuishaven, De Knoop
en De Regenboog krijgen ruim tien keer per jaar de kans om een daguitstap te beleven. Joris, ooit reisbegeleider voor Azië en Zuid-Amerika,
ontdekt bestemmingen, legt autocars vast en onderhandelt prijzen.

Wat zijn de succesfactoren?
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2
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Tot in de puntjes georganiseerd. ‘Mensen van mijn
generatie en ouder ondernemen zelf geen dingen om
er eens tussenuit te kunnen.
Een georganiseerde uitstap
haalt hen wel over de
streep.’
Maak het boeiend, afwisselend, aantrekkelijk. ‘Cultuur, natuur en bevolking:
die drie elementen wil ik in
elke uitstap een plek geven.’
In één dag weg en weer
thuis. ‘Ver hoeven we niet
te reizen. Er zijn zoveel

parels te ontdekken in eigen
land of net over de grens.’
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Neem alle zorgen weg.
‘Mensen willen vooraf gerust
zijn. Kunnen ze de uitstap
wel aan? Moet er niet teveel
gestapt worden? Kunnen ze
naast hun vriendin zitten
in de bus? Dat maak ik allemaal heel duidelijk.’
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Ga uit van de zwakste
schakel. ‘Iedereen die wil,
moet meekunnen. Ook
mensen met een beperkt
inkomen of wie niet meer
goed te been is.’

iedereenverdientvakantie.be

5

‘Reizen in groep is bijzonder waardevol voor senioren’
ERVARINGEN VAN EEN OKRA-REISBEGELEIDER

Marc Desmet & Mieke Boeckx

Marc Desmet en Mieke Boeckx begeleiden actieve vakanties voor Okra,
de Christelijke beweging voor gepensioneerden. ‘Op reis met anderen helpt
senioren om hun sociaal netwerk ruim te houden. Bovendien bieden groeps
vakanties net die extra zekerheden die ouderen over de brug helpen om
wél nog op vakantie te durven.’

Marc: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer
mensen er wegvallen in je omgeving.
Dan wordt je wereld kleiner. Door met
anderen op vakantie te gaan, vergroot
je sociaal netwerk. Mensen voelen zich
dan gedragen door anderen.’
‘Oudere mensen kiezen voor een groepsreis omdat ze met anderen willen samenzijn, en vaak ook omdat gevoelens
van onzekerheid toenemen met het
ouder worden. Reizen in groep betekent
dat er een reisleider bij is, waardoor ze
met een geruster hart hun twijfels rond
taal, een onbekende omgeving, zinvolle
activiteiten kunnen laten varen.’
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En toch: ‘de gepensioneerde’ is niet onder één hoed te vangen. Jonge zestigers
zijn van een andere generatie dan late
zeventigers en tachtigers. De meeste

Okra-reizigers zijn ‘dik in de zeventig’,
zegt Marc. ‘We bereiken alsmaar minder
nieuwe mensen. Jonge gepensioneerden
reizen meestal zelfstandig, zoeken naar
de beste prijzen en regelen hun reis
gewoon zelf. Eigenlijk zetten ze gewoon
hun manier van reizen verder zoals ze
het gewend zijn. Ik weet niet hoe dat in
de toekomst gaat evolueren. Wordt de
leeftijd van onze reizigers altijd hoger?
Dan zal toegankelijkheid en zorg op
maat zeker nog belangrijker worden
in de reisconcepten.’

‘Senioren willen
ook nog nieuwe dingen
ontdekken en blijven
leren.’
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Toerisme
voor senioren:
niet onder één zilveren
randje te vangen

ME
BABBEL

T KENN

ERS

BETTY PEETERS EN HILDE BRAET
(STAD HERENTALS)

Vakantie voor mensen met
levenswijsheid: we spraken erover
met mensen die er tonnen ervaring mee hebben. Met de directeur van een woonzorgcentrum,
een reisleider, de initiatiefnemer
van een vereniging voor mensen
met jongdementie, een uitbater
van enkele vakantiecentra,
een hoteleigenaar. En dit
concludeerden we.
Weg van hokjesdenken. ‘De vakantie’ voor ‘de senior’ bestaat niet. Omdat
zowel achter het woord ‘vakantie’ als
achter de term ‘senior’ een immens
gevarieerde werkelijkheid schuilgaat.

Aandacht verleggen naar drempels wegwerken. Liever dan spreken
over ‘seniorenvakanties’, laat ons spreken
over ‘vakanties zonder drempel’. Heel
wat vragen van vakantiegangers zijn
immers met wat goodwill op te lossen.

‘De (p)kracht van
vergeet-me-nietjes kleurt
mijn stad Herentals.
Dementievriendelijk is
mensvriendelijk.’

‘Mensen met
dementie zijn elke dag
toerist in eigen stad.’
EMMA DELANOEYE
(STAD BRUGGE) CITEERT
BURGEMEESTER RENAAT
LANDUYT

Durf te vragen: De oplossing zit
meestal al verscholen in de vraag. Durf
ze stellen. Als reisorganisatoren, hotel
uitbaters, begeleiders, vakantiecentra
horen wat je nodig hebt, ontstaat de
oplossing meestal vanzelf.

‘Met MEET Me @
M KHA verwelkomen wij
mensen met beginnende
dementie en hun mantel
zorger. Samen kijken
naar kunst kan heel
stimulerend zijn.’
PIET VANHECKE (M KHA)
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METEEN BEGINNEN?

DAT KAN ZO ...
1

Ik vertel de boodschap verder
Vakantie is zo waardevol. En met een
zilveren randje zo bijzonder. Vertel het
verder. Op je werk, in je vereniging, in
je organisatie, aan je vrienden. Vertel
verhalen, deel ze via sociale media, neem
een standpunt in.

2

Ik ga op onderzoek

...

Ontdek wat mogelijk is.
Zoek uit welke goede
praktijken jouw initiatief
kunnen inspireren. Neem
contact met mensen in het
netwerk. En: durf te vragen!
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Iedereen verdient vakantie
En jij kan dat mee mogelijk maken!
Vakantie mogelijk maken voor iedereen, da’s een serieuze zaak met plezante bedoelingen.
Mogelijk wordt het alleen als mensen initiatief nemen. Durven geloven in hun idee. Een vraag
durven stellen. Partners vinden. Dat is net de essentie van Vakantieparticipatie:
netwerk vormen, zodat vakantie bereikbaar wordt voor iedereen.
Heb jij een idee? Een vraag? Gebruik ons. Geniet van de kracht
van dit netwerk. Zo kunnen wij je helpen
en inspireren:

in
aantocht

Make
it happen

Straffe
Koffie

Verzamel partners
om samen aan je
idee te werken

Leg je vraag voor
aan ervarings
deskundigen

Vakantie
Schakel
Digitaal netwerk
voor bijzondere
vakantievragen

Durf te vragen
Geen vraag is te gek.
Bel Vakantieparticipatie:
02/504 03 91

Misschien
heb jij nog
interessante vragen
en leuke
voorstellen?
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Ik steek mijn nek uit
Actie! Daarmee verandert alles.
Met mensen die dingen doen, zonder al te bang te zijn voor een
mislukking. Het is in het proberen
dat het succes verscholen zit. Ga
voor je idee. En trek anderen mee
in ’t bad.
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Ik deel mijn ervaring
Wat doe je al? Wat zie je dan
gebeuren? Wat heb je nodig om
het groter te maken? Wat kunnen
anderen leren van jouw ervaring?
Vertel je verhaal. Wij brengen het
graag mee in de wereld.

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

Geniet van honderden
vakantieverhalen op
www.iedereenverdientvakantie.be

