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Inleiding 
 

 
Deze infobundel biedt een overzicht van organisaties die individuele reizen of groepsvakanties 
organiseren voor mensen met een beperking.  
 
Bij het doornemen van de bundel zal je meteen merken dat er een gevarieerd aanbod bestaat. De 
vermelde reisorganisaties richten zich op verschillende leeftijdsgroepen en organiseren reizen, 
weekends of daguitstappen in binnen- en buitenland. 
 
Naast de contactgegevens en het aanbod vermeldt de infobundel ook telkens de aard van de 
beperking en de leeftijd waarop de organisatie zich richt.  
 
Voor het meest actuele aanbod kan je echter het best de organisatie zelf contacteren. We raden 
aan om dit zo snel mogelijk te doen. Georganiseerde vakanties zijn immers erg in trek en dus vaak 
snel volgeboekt. 

 
Het landschap van organisaties die reizen organiseren, is volop in beweging. De informatie in deze 
bundel is dus zeker niet volledig, maar we willen je deze eerste aanzet uiteraard niet onthouden. 

Wil je jouw ervaringen en tips delen met andere reizigers, laat dan zeker een reisverslagje na op onze 
website of stuur ons een mailtje. Is jouw organisatie (of een organisatie die je kent) nog niet 
opgenomen in deze brochure? Mail ons dan zeker de contactgegevens door.  

 

 
Copyright Vibeg 
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1. Belgische organisaties 
 

A. Kinderen en jongeren 
 

 

 
 

Crejaksie vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Gerselarendries 11, 1850 Grimbergen 

- Tel: +32 (0)2 537 79 18 
- E-mail: info@crejaksie.be 
- Website: www.crejaksie.be 

 
Voor wie? - Vakanties voor jongeren vanaf 5 jaar met een verstandelijke handicap. 

 
Reisaanbod - Reizen naar binnen- en buitenland. 

- Zowel tijdens de zomermaanden aan zee (De Panne) en in het 
buitenland (Frankrijk) als tijdens de wintermaanden (ski- en 
wandelvakanties).  

- Voor de vakanties in het buitenland mogen de deelnemers geen 
mobiliteitsbeperkingen hebben. 
 

Bijkomende info - De vakanties voor jongeren met een licht tot matig mentale handicap 
aan zee zijn opgedeeld in jongerenvakanties (5 tot 30 jaar) en vakanties 
voor ouderen (vanaf 25 jaar). 

- De vakantie voor deelnemers met een ernstig tot diep mentale 
handicap is vanaf de leeftijd van 5 jaar. 

- De deelnemers worden per vakantie ingedeeld in groepjes van 1 tot 5 
personen per begeleidingsteam, volgens niveau, interesses en 
mogelijkheden van de deelnemers. 

mailto:info@crejaksie.be
http://www.crejaksie.be/


 

6 
 

Hannibal – JKVG vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Boomgaardstraat 94A, 2600 Antwerpen - Berchem  

- Tel: +32 (0)3 609 54 40  
- E-mail: info@hannibalvakanties.be  
- Website: www.hannibalvakanties.be  

 
Voor wie? - Kinderen en jongeren (6-30 jaar).  

- Er is een aanbod op maat van de wensen en noden van kinderen en 
jongeren met en zonder beperking.  

- Ze gaan op vakantie samen met jongeren (16-30 jaar) zonder beperking, 
die als vrijwilliger de begeleidings- of assistentietaken opnemen.  
 

Reisaanbod 
 

- Vakanties in binnen- en buitenland. 

 

Vzw Hartekamp 

 
Contactgegevens - Adres: Mariakerkegeest 7, 9030 Mariakerke 

- Secretariaatsadres: Leliestraat 7, 9840 De Pinte 
- Tel.: +32 (0)497 99 56 95 
- E-mail: info@hartekamp.be 
- Website: http://www.hartekamp.be 

 
Voor wie? Op basis van onze ervaring kijken we bij elke aanmelding of we aan de 

zorgvraag kunnen voldoen. Zo blijkt dat we het best zorg kunnen bieden 
aan: 

• Kinderen met een fysieke beperking 
• Kinderen met een chronische ziekte 
• Kinderen met een licht tot matige mentale beperking 
• Kinderen met autisme 
• Kinderen met een sociale beperking 

Afhankelijk van de bezetting kunnen ook broertjes en zusjes, vriendjes of 
vriendinnetjes deelnemen. 

 
Reisaanbod - Zomerkamp 

- Krokusweekend 
- 2-maandelijkse dagactiviteiten: bowlen, schaatsen, pretpark, zwemmen, 

reüniedag, stadsspel, ... 
 

Bijkomende info Om de nodige flexibiliteit te hebben bij het indelen van groepen, werken we 
niet met strikte leeftijdsgrenzen per groep, maar werken we met kleuren. Zo 
kan een kind of jongere nog een jaartje in de groep blijven, als hij of zij nog 
niet klaar is voor de volgende groep. 

Met veel enthousiasme en creativiteit stellen de monitoren een programma 
samen op maat van de groep met de deelnemerslijst als leidraad. Een 
groepsactiviteit wordt afgewisseld met een activiteit waarin de individuele 
vaardigheden van elk kind tot uiting kunnen komen, een inspannende 

mailto:info@hannibalvakanties.be
http://www.hannibalvakanties.be/
mailto:info@hartekamp.be
http://www.hartekamp.be/


 

7 
 

activiteit wordt gevolgd door een rustigere bezigheid. Het gevarieerde 
spelprogramma moet het zelfvertrouwen van de deelnemers stimuleren en 
een hulp bieden bij het creatieve zoeken naar activiteiten die het best 
aansluiten bij eenieders mogelijkheden. 

 
 

Joetz 

 
Contactgegevens - Adres: Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel  

- Tel: +32 (0)2 515 02 52  
- Fax: +32 (0)2 511 07 13  
- E-mail: info@joetz.be  
- Website: www.joetz.be 

 
Voor wie? Voor kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar met of zonder handicap. 

 
Reisaanbod - Vakanties voor alle kinderen en jongeren.  

- Geen specifieke vakanties voor personen met een beperking, maar onze 
vakanties zijn inclusief. Elke vraag wordt individueel bekeken en er 
wordt vervolgens een oplossing op maat gezocht. 

- JOETZ organiseert binnen- en buitenlandse reizen voor kinderen en 
jongeren en inclusief vakanties voor kinderen die om 
gezondheidsredenen bijzondere aandacht nodig hebben.  
 

Bijkomende info - Alle JOETZ-vakanties worden begeleid door animatoren die een stevige 
opleiding kregen in de eigen organisatie. Ze hebben eerst een attest 
behaald dat erkend wordt door de Vlaamse overheid. 

 
 

Jonge helden vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven 

- Tel.: + 32 (0)16 66 43 70 
- E-mail: info@jongehelden.be  
- Website: www.jongehelden.be  

  
Voor wie? - Voor alle kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. 

- Al onze kampen en speelweken zijn inclusief. Dat betekent dat we zo 
toegankelijk mogelijk willen zijn, door met mogelijke drempels aan 
de slag te gaan. Elke zorgvraag nemen we op om verder individueel 
te bekijken. Meer info op: 
https://www.jongehelden.be/onze-inclusieve-werking. 
  

Reisaanbod Kampen (met overnachting), speelweken (zonder overnachting) en 
animatorcursussen, tijdens de zomervakantie. 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:info@joetz.be
http://www.joetz.be/
mailto:info@jongehelden.be
http://www.jongehelden.be/
https://www.jongehelden.be/onze-inclusieve-werking
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Kazou 

 
Contactgegevens - Adres: Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel 

- Tel.: +32 (0)2 246 49 73 
- E-mail: kazou@cm.be 

 
Voor wie? - Vakanties voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. 

- Vakanties voor kinderen en Jongeren Met Bijzondere Aandacht 
(JOMBA) van 7 tot 30 jaar. 

 
Reisaanbod - Speciaal aangepaste JOMBA-vakanties in binnen- en buitenland voor 

kinderen en jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking, 
gedragsproblemen, autisme, kinderen die bedplassen,… 

- Daarnaast staat Kazou open voor inclusie. Ons volledige vakantieaanbod 
staat open voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht. Een 
dove avonturier kan gerust mee op avonturenvakantie naar Massembre, 
en een acrobaat in een rolstoel kan gerust mee op circusvakantie. Neem 
even contact op met een van onze medewerkers als je je droomvakantie 
gevonden hebt! 
 

Bijkomende info Wil je meer weten over Kazou of ben je benieuwd welke vakanties er 
voor jou geschikt zijn? Neem dan eens een kijkje op www.kazou.be, 
doorklikken naar JOMBA. Geef bij ´Zoek en boek´ je doelgroep en leeftijd 
in en vind snel een bij jou passende vakantie! 

 
 

Krunsj vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Kareelstraat 132, 9300 Aalst 

- Tel.: +32 (0)53 42 11 00 
- E-mail: info@krunsj.be 
- Website: www.krunsj.be  

 
Voor wie? - Vakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. 

- Krunsj heeft de nodige ervaring met inclusieve vakanties voor kinderen 
en jongeren met een ondersteuningsnood, een beperking of een vraag 
naar zorg. Bij Krunsj kiezen we er bewust voor om zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren de kans te geven om op vakantie te gaan. Daarom 
stellen we ons volledige vakantieaanbod open voor kinderen en 
jongeren met een vraag naar ondersteuning. We organiseren geen 
specifieke vakanties, maar proberen iedereen mee te nemen op al 
onze vakanties. Dit wil zeggen dat zowel een hippe surfster met autisme 
als een straffe professor in een rolstoel meekunnen op vakantie. 

 
Reisaanbod - Vakanties in binnen- en buitenland, met mogelijkheid tot korte 

overnachting (minimum 3 nachten), tot een volledige week.  
- Zowel in de zomervakantie als in de herfst-, krokus- en paasvakantie.  
- Ook voor een cursus animator ben je bij ons méér dan welkom! 

 
Bijkomende info - Wanneer jouw zoon/dochter extra ondersteuning kan gebruiken op 

vakantie, dan vink je dat aan bij het inschrijven. Daarna krijg je telefoon 
van ons voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens wordt gekeken 

mailto:kazou@cm.be
http://www.kazou.be/
mailto:info@krunsj.be
http://www.krunsj.be/
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naar de mogelijkheden binnen Krunsj. Zo kan er gekozen worden voor 
bepaalde hulpmiddelen of extra begeleiding, zodat jouw zoon of dochter 
mee kan op Krunsj vakantie. We kiezen resoluut voor zorg op maat, dat 
wil zeggen dat we voor jouw zoon/dochter naar een specifieke 
ondersteuning zoeken. Wanneer we zien dat onze draagkracht niet 
groot genoeg is, dan gaan we samen op zoek naar een alternatief. 

- Al onze Krunsj-animatoren hebben het attest (hoofd)animator in het 
jeugdwerk behaald dankzij onze cursus (hoofd)animator, en deze is 
erkend door de Vlaamse overheid.  
 

 

Vzw OpStap 

 
Contactgegevens - Contactpersoon: Willy Van Acolyen 

- Adres: Luipegem 147, 2880 Branst-Bornem  
- Tel.: +32 (0)3 889 38 93  
- E-mail: info@vzwopstap.be   
- Website: www.vzwopstap.be  

  
Voor wie? Voor alle kinderen, ongeacht het type handicap, ongeacht de leeftijd. 

 
Reisaanbod - Jaarlijkse 14-daagse julivakantie in binnen- of buitenland. 

- Weekend en ontspanningsdagen voor kinderen met beperkingen en 
hun gezin. 
 

Bijkomende info De kinderen met beperkingen krijgen opvang van 9u. tot 17u.30 met 
aangepaste activiteiten door vrijwilligers verzorgd, zodat de ouders even op 
adem kunnen komen. 
De begeleiding varieert van 1 op 3 tot 1 op 1, afhankelijk van de zorgvraag 
van het kind. 
 

Piramime 

 
Contactgegevens - Adres: H. Consciencestraat 17, 2300 Turnhout 

- Tel: +32 (0)14 42 80 60 
- E-mail: info@piramime.be 
- Website: www.piramime.be 

 
Voor wie? Voor alle doven, slechthorenden en hun families alsook geïnteresseerden. 

 
Reisaanbod Ze organiseren verschillende daguitstappen. 

 
Bijkomende info - Piramime beschikt over 7 afdelingen specifiek voor doven en 

slechthorenden (met voornamelijk gebruik van gebarentaal). Elke 
afdeling richt zich tot een specifieke interessegroep. Dit zijn : 
sportclub, vrijetijdsafdeling, biljartclub, kaartclub, jeugdclub, 
kinderclub. 

- Piramime is geen reisorganisatie, ze organiseren wel enkele uitstappen 
per jaar, in het kader van hun normale activiteiten. 

- Er is een kinder- en gezinsclub. Deze organiseert ook regelmatig een 
kinderkamp voor dove kinderen samen met hun broertjes of zusjes. 
 

mailto:info@vzwopstap.be
http://www.vzwopstap.be/
mailto:info@piramime.be
http://www.piramime.be/
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Top Vakantie vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel  

- Tel.: +32 (0)2 648 98 23  
- E-mail: info@topvakantie.be   
- Website: www.topvakantie.be 

 
Voor wie? - Voor kinderen en jongeren van 3 tot 23 jaar. 

- In principe niet speciaal gericht op kinderen en jongeren met een 
handicap, maar naargelang de aard van de handicap wordt besproken 
binnen het team en met de ouders of het kind al dan niet mee kan. 
 

Reisaanbod - Top Vakantie vzw biedt een waaier aan sportieve, artistieke, creatieve, 
culturele, … vakanties aan voor kinderen en jongeren van 3 tot 23 jaar. 
Dit zijn vakanties met en zonder overnachting (voor 1 of meerdere 
dagen) en dit in België of het buitenland. 

 

Vzw Totaal 

 
Contactgegevens - Adres:  Pallieterlaan 14, 1850 Grimbergen 

- Tel.: +32 (0)2 342 01 69 
- E-mail: info@vzwtotaal.be  
- Website:  www.vzwtotaal.be 

 
Voor wie? - Voor kinderen en jongeren met een spraak- en 

taalontwikkelingsstoornis (ontwikkelingsdysfasie)  
 

Reisaanbod - in de krokusvakantie een tienerkamp van 3 dagen (met overnachting) 
voor tieners van 10 tot 16 jaar met een (vermoeden van) een spraak- en 
taalontwikkelingsstoornis (ontwikkelingsdysfasie) en in de 
zomervakantie (augustus) een kamp van 5 dagen (met overnachting) 
voor kinderen van 7 tot 14 jaar. 

 

Yieha! (Fiola vzw) 

 
Contactgegevens - Adres: Groot Begijnhof 73, 9040 Sint-Amandsberg 

- Tel.: +32 (0) 474 48 28 98 
- E-mail: info@wijzijnyieha.be 
- Website: http://wijzijnyieha.be/ 

 
Voor wie? Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met of zonder beperking. 

 
Reisaanbod - Yieha! organiseert inclusieve weekends in de kleine vakanties en een 

zomerkamp in juli. In de maanden zonder kamp plannen we een 
dagactiviteit. 

- Onze deelnemers worden onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen. 
- GEEL:     5j – 9j 
- ROOD:   10j – 13j 
- BLAUW: 14j – 18j 

 

mailto:info@topvakantie.be
http://www.topvakantie.be/
mailto:info@vzwtotaal.be
http://www.vzwtotaal.be/
mailto:info@wijzijnyieha.be
http://wijzijnyieha.be/
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Zonnebloem  (vzw Raakpunt) 

 
Contactgegevens - Adres: Perzikstraat 28, 9000 Gent 

- Tel.: +32 (0)477 08 77 82 
- E-mail: vzwzonnebloem@gmail.com 
- Websites: www.vzwzonnebloem.be 

www.vzwraakpunt.be 
 

Voor wie? - Voor kinderen en jongeren van 7 tot 23 jaar met of zonder beperking. 
De aard van de beperking maakt niet uit. 

- Autistische kinderen die tegen hoge prikkels kunnen, kunnen mee. 
- Kinderen uit Bijzondere Jeugdzorg (sociale problemen), jongeren zonder 

beperking en maatschappelijk kwetsbare jongeren, kinderen met 
mentale of fysieke beperking, met een ADHD problematiek en jongeren 
met een gedrags- en emotionele stoornis kunnen ook deelnemen. 
Kinderen met psychiatrische problemen niet. 

- Ook broertjes en zusjes (met of zonder handicap) kunnen deelnemen. 
- We houden hierbij wel graag rekening met de samenstelling en het 

evenwicht van de groep. De deelnemers moeten dus in elk geval in staat 
zijn om te functioneren in een groter geheel. 

- Om hier een goed beeld van te vormen proberen wij altijd eens langs te 
gaan om persoonlijk kennis te maken met de ouders en de kinderen. Op 
basis daarvan beslissen we dan of het voor beide partijen haalbaar is om 
mee te gaan op kamp. 
 

Reisaanbod - Organiseren 1 kamp en 1 weekend in België, te vergelijken met een 

kamp van de jeugdbeweging. 
- Het kamp vindt plaats van 2 tot 10 juli en het weekend telkens in het 

laatste weekend van februari of eerste weekend van maart.  
 

Bijkomende info Voor het weekend en het kamp: ouders en/of opvoeders moeten zelf voor 
het vervoer zorgen. 
  

mailto:vzwzonnebloem@gmail.com
http://www.vzwzonnebloem.be/
http://www.vzwraakpunt.be/
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B. Volwassenen 
 

 
Copyright Vibeg 

2MOVE 
 

Contactgegevens - Adres: Borrewaterstraat 33, 2170 Merksem 
- Tel.: +32 498 45 54 42 
-      E-Mail: info@2-move.be  
-      Website: www.2-move.be 
-      Facebook: www.facebook.com/2Movevzw/ 
 

Voor wie? 2MOVE is er voor iedereen die ouder is dan 18, en wil genieten van een 
onvergetelijke  reis zonder kopzorgen. Iedereen die anders niet op reis kan of 
wil omwille van te veel drukte of onbekende situaties (taalproblemen, sociale 
contacten, overvolle bussen, planningsmoeilijkheden, omgaan met geld,…), 
kan dat samen met 2MOVE wél. Wij zorgen dat jij kan genieten van een reis 
op maat. Al onze begeleiders zijn gespecialiseerd in werken met mensen met 
autisme. 

 
Reisaanbod Zou jij graag op sportieve, culturele of luilekkervakantie gaan, of misschien 

liever een combinatie, schrijf je dan nu in op één van onze reizen via de 
website. 
 

Bijkomende info Indien je dat wenst, komt één van de begeleiders vóór de reis (of vóór je 
boeking) tot bij jou om de reis en alle opties nog eens toe te lichten en, indien 
mogelijk, de voor jou perfecte reis samen te stellen! 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@2-move.be
http://www.2-move.be/
http://www.facebook.com/2Movevzw/
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Cerevam vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Carlos Dierickxplein 24, 9890 Gavere-Asper 

- Tel.: +32 (0)9 384 15 97 of GSM: +32 (0)479 45 14 64 
- E-mail: cerevam@telenet.be 
- Website: www.cerevam.be  

 
Voor wie? Voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke handicap.  

 
Reisaanbod - Jaarlijks 20-tal reizen in zowel binnen- als buitenland. 

- Vakanties 
- Reisboek aanvragen op bovenstaand adres. 

 
Bijkomende info Elke groep (maximum 5 deelnemers) wordt begeleid door een geschoolde 

vrijwillig(st)er. De indeling in groepjes gebeurt volgens ouderdom en 
volgens de aard van de handicap. 

 
 

Ludentia Vrije Tijd 

 
Contactgegevens - Contactpersoon: Marijke Joossens  

- Adres: Welzijnscampus, Bredabaan 399, 2930 Brasschaat  
- Tel.: +32 (0)3 653 59 97  
- E-mail: ludentia@olo-rotonde.be   
- Website: www.olo.be 

 
Voor wie? - (Jong)volwassen personen met een licht tot matig mentale handicap.  

- De deelnemers hebben een grote mate van zelfstandigheid en geen 
nood aan ADL-assistentie. Wel wordt er door de begeleiders hulp 
geboden bij het omgaan met geld, medicatie, opstellen van een 
kledinglijst, … 
 

Reisaanbod - Langdurige vakanties in binnen- en buitenland. Culturele, sportieve of 
ontspannende reizen.  

- Weekeindes, verspreid over het hele jaar.  
 

Bijkomende info - De vakanties worden begeleid door vrijwilligers die ervaring hebben in 
het omgaan met personen met een handicap. 

- Reizen in groepen van ongeveer 20 deelnemers en 4 begeleiders. 
- Er wordt gebruik gemaakt van het reguliere vakantieaanbod, met extra 

ondersteuning.  
- Begeleiding op maat, de reizigers krijgen in de mate van hun 

mogelijkheden veel vrijheden. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet steeds in 
groep te blijven en zijn ze niet verplicht om aan alle activiteiten deel te 
nemen tijdens de vakantie. 
 

 
 
  

 
 

mailto:cerevam@telenet.be
http://www.cerevam.be/
mailto:ludentia@olo-rotonde.be
http://www.olo.be/
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Pasform 

 
Contactgegevens - Adres: F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

- Tel.: +32 (0)15 29 84 42 
- E-mail: info@pasform.be 
- Website: www.pasform.be 

 

Voor wie? Voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 

Reisaanbod - Een 10-tal reizen per jaar (natuur, dieren, cultuur, creatief, beleving, 
jezelf zijn, …). 

- Ongeveer 3-jaarlijks wordt er een grote internationale reis 
georganiseerd. 

 

Project U/Turn vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Miraeusstraat 27, 2018 Antwerpen 

- Tel.: +32 479 80 56 38 
- E-mail : info@projectu-turn.com 
- Website: www.projectu-turn.com 
- Facebook: www.facebook.com/uturnproject 

 
Voor wie? Voor alle personen met een fysieke beperking (vanaf 18 jaar). 

 
Reisaanbod Avontuurlijke trektochten en activiteiten in België, Tenerife, Marokko, 

Roemenië, Spanje, Nicaragua, Zweden en Zuid-Afrika. 
 

Bijkomende info Project U/TURN wil mensen laten inzien dat een beperking geen beperking 
in je leven mag zijn. Het avontuurlijke karakter van de activiteiten maken de 
deelnemers sterker, zowel fysiek als mentaal. Mensen doen dingen die ze 
niet meer mogelijk achtten en dat geeft hen een mentale boost. 

mailto:info@pasform.be
mailto:info@projectu-turn.com
http://www.projectu-turn.com/
http://www.facebook.com/uturnproject
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Vzw Zorganta 

 
Contactgegevens - Adres : Krommekeerstraat 30 - 8755 Ruiselede 

- Tel. : +32 (0)477 87 39 24 
- E-mail : info@zorganta.be 

- Website : www.zorganta.be 
 

Voor wie? Personen met een licht tot matig mentale beperking vanaf 18 jaar. 
 

Reisaanbod Reizen in binnen- en buitenland 
  

Bijkomende info - organisatie en planning volledig op maat 
- alles staat in het teken van een ontspannen reiservaring 
- vakanties zijn altijd in volpension of all-in 
- ervaren begeleiders met het hart op de juiste plaats 
- 1 begeleider voor 5 reizigers + 1 extra hoofdbegeleiding 
- indien gewenst komt één van de begeleiders bij jullie langs voor meer 

informatie over de reizen. 
 

mailto:info@zorganta.be
http://www.zorganta.be/
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C. Voor iedereen 
 

 

 
 

Abajaa! 

 
Contactgegevens - Adres: Gérard Willemotlaan 5, 9030 Mariakerke  

- Tel.: +32 (0) 477 65 28 52 
- E-mail: info@abajaa.be  
- Website: www.abajaa.be  

 
Voor wie? Voor personen met een verstandelijke handicap, ongeacht de leeftijd. 

 
Reisaanbod - Ieder jaar is er een zomerkamp. 

- Vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden. 
- Maandelijks 1 activiteit. 

 
 

Aktief Travel 

 
Contactgegevens - Adres: Diestersteenweg 25, 3970 Leopoldsburg 

- Tel: +32 (0)11 340 140 
- E-mail : info@andersaktief.be 
- Website: www.andersaktief.be en www.aktieftravel.be 

 
Voor wie? Mensen met een licht mentale handicap. 

 
Reisaanbod - Diverse buitenlandse reizen (binnen of buiten Europa), in groepjes van 6 

tot 12 deelnemers. Er gaan steeds twee begeleiders mee.  
- Voor het eerst dit jaar staat er ook een korte busreis op het programma 

naar de Hoge Venen en de Eifel.  
- Een klein deel  van onze reizen is dus niet naar het buitenland, maar het 

merendeel zijn buitenlandse reizen.  
- Onze groepen gaan pas door vanaf minstens zes deelnemers.  

 
 

mailto:info@abajaa.be
http://www.abajaa.be/
mailto:info@andersaktief.be
http://www.andersaktief.be/
http://www.aktieftravel.be/
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Briek vrije tijd 
 

Contactgegevens - Contactpersoon : Wim Rogiers 
- Adres: Achturenplein 3, 8400 Oostende 
- Tel.: +32 (0)493 40 91 23 
- E-mail : briek@duinhelm.be 
- Website: www.briekvrijetijd.be 
 

Voor wie? - Voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen met een verstandelijke 
beperking 
 

Reisaanbod - Daguitstappen: festivals, toeristische attracties, stadsbezoeken, … 
- Themavakanties (binnen -en buitenland) in kleine groepen. 
- Activiteitenaanbod in de regio Oostende - middenkust: 

G-sport, clubwerking op zaterdag en woensdag, kunstprojecten, 
vormingsaanbod, … 

- Leuke activiteiten voor toeristen en tweedeverblijvers in Oostende 
- Vrijetijdsloket: reisbureau en individuele ondersteuning: hulp bij het 

boeken en plannen van een reis op maat of daguitstap. 
- Bootsea festival: www.bootsea.be 
- Rap op Stap kantoor 

 
Bijkomende info - Ondersteuning en Sensibilisering  in de regio Oostende -  middenkust: 

stimulatie door actieve deelname van onze doelgroep aan het reguliere 
aanbod en socioculturele projecten.   

- Briek is de dienst vrije tijd voor jongeren en volwassenen met een 
beperking  

 
 

Doof & Reizen Vlaanderen 

 
Contactgegevens - Adres: Dorpsstraat 43, 9052 Zwijnaarde  

- Tel.: +32 (0)9 224 46 76  
- E-mail: reizen@doof.vlaanderen.be 

 
Voor wie? Voor dove en slechthorende gebarentaalgebruikers. 

 
Reisaanbod De Dove Trekvogels  organiseert groepsreizen in Europa en daarbuiten.  

 
Bijkomende info - Er reist meestal een tolk VGT mee die de informatie van de plaatselijke 

gids vertaalt in gebarentaal. Ook worden vragen vertaald van 
gebarentaal naar gesproken taal.  

- Wie lid is van Doof Vlaanderen kan bij de reizen genieten van korting op 
de deelnameprijs. 

  
 
 
 
 
 
 

mailto:briek@duinhelm.be
http://www.briekvrijetijd.be/
http://www.bootsea.be/
mailto:reizen@doof.vlaanderen.be
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De Kei vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Ter Rivierenlaan 152, 2100 Deurne  

- Tel.: +32 (0)3 366 41 11 
- E-mail: vakantiewerking@dekei.be  
- Website: www.dekei.be 

 
Voor wie? - Hoofdzakelijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

- Voorwaarde: deelnemers moeten goed mobiel zijn en zich zelfstandig 
kunnen behelpen met wassen, aankleden,  enz. 

- Er wordt begeleiding  geboden bij aandachtspunten: omgaan met geld, 
medicatie, enz. 

- Voor wie 18 of ouder is en werkt in een maatwerkbedrijf (beschutte 
werkplaats) of aanverwante tewerkstelling, óf laatstejaars BUSO. Thuis 
wonen,, verblijven in een gastgezin, een tehuis werkenden, het begeleid 
-  beschermd -  of beschut wonen. 
 

Reisaanbod - Accommodatie: hotels, bungalowparken, een boot, een vakantiehuis, 
kamperen,…   

- Inclusieve vakanties in kleine groepjes: 10 tot 12 deelnemers met 2 
begeleiders. 

- Vervoer met een minibusje, met de trein, met de autocar, per vliegtuig.  
- Zowel actieve als rustige vakanties in binnen- en buitenland.. 

 
Bijkomende info - Voor vrouwen, mannen en koppels. 

- Altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om vakanties te 
begeleiden! 

 
 

De Stroom vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Sint-Janslaan 1, 8500 Kortrijk  

- Tel: +32 (0)56 35 30 17 
- E-mail: info@destroom.be 
- Website: www.destroom.be  

 
Voor wie? Voor iedereen, ongeacht de leeftijd. 

 
Reisaanbod Doorheen het jaar organiseren we groepsreizen, zowel weekends als 

weekreizen. We opteren voor kleine reisgroepen (7  deelnemers + 2 
begeleiders). De kostprijs van de reis is een all-in prijs (vervoer, begeleiding, 
activiteiten, verblijf...). 
 

Bijkomende info Vind je geen aanbod op jouw maat binnen onze groepsreizen? We kunnen 
jou op weg helpen met advies en doorverwijzen. 

 
 

 
 

 

mailto:vakantiewerking@dekei.be
http://www.dekei.be/
mailto:info@destroom.net
http://www.destroom.be/
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Dito vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel  

- Tel.: +32 (0)2 515 02 61  
- E-mail: info@ditovzw.be  
- Website: www.ditovzw.be 

 
Voor wie? Versterkt, Verandert, Verbindt. 

 
Reisaanbod - Daguitstappen 

- Weekends 
- Reizen 

 
Bijkomende info - Inschrijven kan via de website of door contact op te nemen met het 

secretariaat. 
 
 

JPS Tours - het Aksent vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Torhoutsesteenweg 294, 8400 Oostende 

- Tel.: +32 (0)59 44 79 04 - +32 (0)9 336 66 99 
- Email: info@jpstours.be 
- Website: www.jpstours.be   

 
Voor wie? Het reisprogramma voorziet aangepaste reizen voor mensen met een 

verstandelijke, mobiele of visuele beperking,  alsook reizigers met een niet-
aangeboren hersenletsel. Dit binnen het kader van INCLUSIEF REIZEN.  
 

Reisaanbod Korte (dagreizen, weekends) en langdurige trips, naar verre en nabije 
bestemmingen: minibusreizen, busreizen, vliegtuigreizen, fiets- en 
wandelvakanties, kampeervakanties, enz. 
 

Bijkomende info Alle reizen worden begeleid door ervaren Travelbutlers. 
 
 

Kompas vzw – Dienst Op Zwier vakanties – Op Schok activiteiten 

 
Contactgegevens - Adres: Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem 

- Tel.: +32 (0)9 216 26 60 
- E-mail: info@vzwkompas.be 
- Websites:    www.vzwkompas.be  

www.op-zwier.be 
www.op-schok.be 

 
Aanbod Op Zwier vakanties:  organiseert vakanties voor personen met een 

verstandelijke en al dan niet bijkomende beperking vanaf 18 jaar. De 
vakanties zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.  Per reis, 
midweek of weekend gaan er, afhankelijk van de reisgroep, steeds 2 of 3, 
begeleiders, mee. Deze reisbegeleiders zijn vrijwilligers die vooraf een 
uitgebreide voorbereiding en ondersteuning krijgen.  Je gaat steeds op 
vakantie met een kleine groep van 6 tot 8 deelnemers. Je verblijft in een 
hotel, B&B of vakantiehuis. Je reist met het vliegtuig, de bus of een minibus. 

mailto:info@ditovzw.be
http://www.ditovzw.be/
mailto:info@jpstours.be
http://www.jpstours.be/
mailto:info@vzwkompas.be
http://www.vzwkompas.be/
http://www.op-zwier.be/
http://www.op-schok.be/
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Op Schok activiteiten:  wekelijks activiteiten, ontmoetingen en 
daguitstappen voor mensen met een beperking. Het aanbod is heel breed: 
een wandeling, naar de cinema, bowlen, uit eten, naar een pretpark... .  Ze 
gaan "op schok" in kleine groepen van 7 personen en 2 begeleiders. Zij 
zorgen voor de sfeer, zijn op de hoogte van de timing en zorgen dat de 
activiteit vlot verloopt. Iedereen is welkom bij Op Schok, ongeacht je 
leeftijd! Of je nu in een woonvoorziening, bij je ouders of (begeleid) 
zelfstandig woont, het maakt niet uit. Iedereen kan deelnemen aan de 
activiteiten. Op Schok  richt zich naar jongeren en volwassenen met een 
beperking. In welke vorm of mate er sprake is van een beperking, is niet 
bepalend voor de deelname. Ze verwachten wel een vrij hoge mate van 
zelfredzaamheid van de deelnemers. Het grootste deel van de deelnemers 
zijn personen met een lichte verstandelijke  beperking, maar personen met 
een fysieke beperking zijn zeker ook welkom! 

  
  

Vzw Metgezel 

 
Contactgegevens - Adres: Bulskampstraat 24, 8630 Veurne 

- Tel.: +32 (0)472 26 07 95 
- E-mail: info@vzwmetgezel.be   
- Website: www.vzwmetgezel.be  

  
Voor wie? Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking die zorg, begeleiding 

en/of een aangepaste accommodatie nodig hebben op vakantie. Mensen 
met een autismespectrumstoornis. 
  

Reisaanbod - Vakanties in binnen- en buitenland 
- Mogelijkheid tot (24u op 24u) begeleiding. 
- Gedeelde zorg vakanties (1 op 1 begeleiding voor persoon met 

beperking die samen met mantelzorger of gezin op vakantie komt, ook 
voor een gezin met kind met een beperking) 

- Een aantal vakanties voor mensen met een autisme spectrum stoornis, 
al dan niet met een bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. We bieden cliënten, voorzieningen en mantelzorgers de 
mogelijkheid om met ons mee te stappen in dit project. Onze 
voornaamste bedoeling is vakanties te organiseren waarbij de cliënt en 
zijn omgeving zo goed mogelijk worden begeleid in alle stadia van de 
vakantie, van voorbereiding tot nabeleving. Concreet betekent dit 
vakanties inclusief: 

• voorbereidend contact: we maken kennis met de gewoontes en de 
communicatiemiddelen van de cliënt, met als bedoeling tijdens de 
vakantie een gepaste omgeving te garanderen. De cliënt krijgt de 
kans om zich een beeld te vormen van de vakantie die hem/haar te 
wachten staat. 

• het maken van concrete afspraken rond alle aspecten van de 
vakantie 

• nazorg in de vorm van evaluatie 
• nabeleving met foto- en herinneringsboekje 

mailto:info@vzwmetgezel.be
http://www.vzwmetgezel.be/
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We beogen de realisatie van verschillende vakanties: voor kleine groepjes 
van minstens 2 tot maximum 4 deelnemers, alsook gedeelde zorg vakanties 
waarbij de mantelzorger op vakantie wordt bijgestaan/afgelost voor 15 uur. 

Indien interesse of vragen, neem vooral contact met ons op. 
Bijkomende info Inclusieve begeleiding voor kleine groepjes van 3 tot 5 personen. 

  
vzw Oranje Toerisme 
 
Contactgegevens - Adres: Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele 

- Tel.: +32 (0)50 47.25.90 
- E-mail: reizen@oranje.be 
- Website: www.oranje.be  of www.vrijetijdspunt.com 
 

Voor wie? Voor kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder beperking. 
 

Reisaanbod - 1. Voor kinderen en jongeren met of zonder beperking. 
Binnen de kinder- en jongerenwerking organiseren we kinder- en 
jongerenweken tijdens de schoolvakanties en weekendopvang. 

- 2. Voor volwassenen (+18j.) met en zonder beperking 
- vzw Oranje vindt het belangrijk dat iedereen op reis kan gaan! Daarom 

organiseren wij jaarlijks heel wat reizen en weekends. Er is een waaier 
aan mogelijkheden in het binnen-en buitenland.  

Nieuwsgierig? Download de reisbrochure van onze website!  
 

Bijkomende info Richt zich op mensen uit heel Vlaanderen. 

ResetT vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Lummense Kiezel,51, 3510 Hasselt 

- Tel.: +32 (0)472 13 60 18 
- E-mail: welkom@resett.be 
- Website: www.resett.be  

 
Voor wie? ResetT vzw organiseert begeleide time-out- tochten en reizen  voor normaal 

en hoogbegaafde jongeren en (jong)volwassenen met (kenmerken van) ASS 
of HSP. 

Ben jij tussen 14 en 99 jaar en herken jij je in één of meerdere van volgende 
kenmerken: out of the box denker, stressgevoelig, (meer)begaafd, snel 
overprikkeld, rust zoekend, avontuurlijk? Dan is een tocht met ResetT iets 
voor jou! 

 
Reisaanbod ResetT organiseert avontuurlijke reizen voor mensen met behoefte aan 

(innerlijke) rust en het terugvinden van toekomstperspectieven.  De reis is 
geen doel op zich maar een middel om het doel te bereiken. Dat is het 
unieke van onze aanpak. Als je met ResetT op pad gaat sta jij als individu 
centraal op elk moment. 

Voor het vertrek nemen we de tijd om uit te zoeken wat jouw wensen zijn. 

mailto:reizen@oranje.be
http://www.oranje.be/
http://www.vrijetijdspunt.com/
http://www.resett.be/
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Zo wordt onze tocht samen een onvergetelijke ervaring. 

Wat brengt op tocht gaan met ResetT jou? 

Zelfvertrouwen, (innerlijke) rust, energie, fysiek en mentaal grenzen 
verleggen, zelfkennis en acceptatie, toekomstperspectief en een concreet 
plan om thuis mee aan de slag te gaan. 

Wat mag je verwachten? 

- 8/10-daagse tot in de puntjes geregelde reis; 
- oplossingsgerichte coaching; 
- wandeltrektocht in de ongerepte natuur; 
- reflectiemomenten met peers (gelijkgestemden); 
- begeleiding vanaf de luchthaven van vertrek tot terugkomst; 
- groepskennismaking enkele weken voor vertrek; 
- kleine groep (3 tot maximum 8 deelnemers); 
- maaltijden van onze meereizende kok (aanpassingen aan allergieën e.d. 

mogelijk); 
- professionele begeleiding en omkadering ter plaatse door een ervaren 

oplossingsgerichte coach, een reisbegeleider, lokale gidsen, koks en 
dierendrijvers. 

 

Rodekruisvakanties vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Motstraat 40, 2800 Mechelen  

- Tel.: +32 (0)15 44 35 10 
- E-mail: 

- aangepastevakanties@rodekruis.be  
- aangepastevakantiekampen@rodekruis.be 
- vakantiekampen@rodekruis.be  

- Website: 
- www.rodekruis.be/vakantie 
- www.rodekruis.be/ikwilopkamp 
- www.rodekruis.be/ikwilopkampmetzorg 
 

Voor wie? - Aangepaste vakanties:  
Vakanties voor personen vanaf 18 jaar met een fysieke en/of mentale 
beperking of chronische ziekte.  

- Vakantiekampen:  
Kamp voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar die omwille van familiale of 
financiële redenen niet op vakantie kunnen gaan. 

- Aangepaste Vakantiekampen:  
Kamp voor kinderen tussen 7 en 14 jaar met een beperking uit een 
maatschappelijk kwetsbare gezinssituatie 
 

Reisaanbod - Meer informatie over het vakantieaanbod: www.rodekruis.be  
- Aangepaste Vakanties: 23 vakantieweken van maart tot december. 

Brochure met het aanbod (aanvragen via www.rodekruis.be/vakantie)  
o Aangepaste Vakanties voor gasten met een fysieke beperking 

(incl. familievakantie en aanbod voor gasten met een NAH) 

mailto:aangepastevakanties@rodekruis.be
mailto:aangepastevakantiekampen@rodekruis.be
mailto:vakantiekampen@rodekruis.be
http://www.rodekruis.be/vakantie
http://www.rodekruis.be/ikwilopkamp
http://www.rodekruis.be/
http://www.rodekruis.be/vakantie
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o Aangepaste Vakantie voor gasten met een mentale of 
meervoudige beperking. 

- Vakantiekampen: tijdens de zomervakantie en paasvakantie. 

- Aangepaste Vakantiekampen: in de herfstvakantie en de paasvakantie. 
 
 

S-Sport // Recreas vzw 

 
Contactgegevens - Adres: St Jansstraat 32-38, 1000 Brussel 

- Tel.: +32 (0)2 515 02 54  
- E-mail: info@s-sportrecreas.be 
- Website: www.ssportrecreas.be 

 
Voor wie? - S-Sport // Recreas vzw is een door Sport Vlaanderen erkende en 

gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie waar iedereen meetelt. Via het 
ondersteunen van sportclubs en het organiseren van sportactiviteiten bieden 
we een recreatief sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud én voor 
personen met en zonder handicap. 

- Voor ons is sport meer dan een doel op zich. Sport en beweging zijn een 
middel om mensen samen te brengen en de samenhorigheid in de 
maatschappij te vergroten. Solidariteit en verdraagzaamheid staan centraal 
binnen onze sportfederatie. 
 

Reisaanbod S-Sport // Recreas biedt zowel binnenlandse alsook buitenlandse reizen aan. 
Het aanbod hiervan vind je terug onder  
https://www.s-sportrecreas.be/aanbod/vakanties 

 
Bijkomende info S-Sport // Recreas vzw wil het verschil maken voor specifieke doelgroepen die 

drempels ondervinden om voldoende fysiek actief te zijn. Onze expertise in 
seniorensport en gehandicaptensport willen we aanwenden om in de eerste 
plaats zoveel mogelijk ouderen en mensen met een handicap aan het sporten 
en bewegen te krijgen in een context met veel aandacht voor de link tussen 
sport, bewegen en gezondheid. We geloven in een toegankelijk sport- en 
beweegaanbod voor ieder individu. We geloven in laagdrempeligheid, zonder 
daarbij in te boeten aan kwaliteit.  

 
 

Samana CM 

 
Contactgegevens - Adres: Haachtsesteenweg 579 pb40, 1031 Brussel 

- Tel.: +32 (0)2 246 26 90 
- E-mail: vakanties@samana.be 
- Website: www.samana.be  

 
Voor wie? Samana organiseert jaarlijks meer dan 280 vakantie-initiatieven op maat van 

chronisch zieke mensen en mensen met een lichamelijke of psychische  
beperking. Tevens is er een specifiek aanbod voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 

Reisaanbod - Groepsvakanties: hotelvakanties, themavakanties en toeristische of 
culturele vakanties in binnen- en buitenland. 

- Doelgroepvakanties: actieve vakanties voor jongeren, gezinsvakanties, 

mailto:info@s-sportrecreas.be
http://www.ssportrecreas.be/
https://www.s-sportrecreas.be/aanbod/vakanties
mailto:vakanties@samana.be
http://www.samana.be/
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vakanties voor personen met dementie en hun partner, vakanties voor 
psychisch zieke mensen, vakanties voor mensen met autisme, ADHD, 
ADD, hoogbegaafdheid, faalangst, enz … 

- Bedevaarten. 
- Individuele vakanties: voor iedereen die zelfstandig, met familie of 

vrienden op vakantie wil gaan, maar net die zekerheid wil van een goede 
ondersteuning, toegankelijke accommodatie,… . Kortom: een vakantie 
op jouw maat. 
 

Bijkomende info - Het aanbod van de afdelingen in je regio vind je op www.samana.be  in 
de rubriek "vakanties". Ook de nodige contactadressen voor inschrijving 
vind je hier.  

 
 

To Walk Again 

 
Contactgegevens - Contactpersoon: Sofie Wahlen 

- Adres: Nederrij 133, 2200 Herentals  
- Tel.: +32 (0)14 24 65 55  
- E-mail: activiteiten@towalkagain.be   
- Website: www.towalkagain.be 

 
Voor wie? Kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke handicap. 

 
Reisaanbod - Kinderen en jongeren (5-30j) met een fysieke beperking kunnen zich 

voluit uitleven tijdens de kampen. 
- Op kamp worden de deelnemers begeleid door een ervaren 

monitorenteam (incl. minstens 1 kinesist en 1 verpleegkundige)! 
- To Walk Again vzw organiseert het jaar door diverse sportieve 

activiteiten en meerdaagse vakanties voor jongeren en volwassenen 
met enkel een fysieke handicap. 
 

Bijkomende info Tijdens alle kampen en vakanties staat een ervaren team paraat. 
 
 

Unelma Travel 

 
Contactgegevens - Adres: Rozenveldstraat 36, 3210 Linden 

- Tel.: :+49 (0)1764 5906199 en  +32 (0)497 13 18 60 

- E-mail: unelmatravel@outlook.com 
- Website: www.unelmatravel.com 

 
Voor wie? Voor mensen met een fysieke beperking. Mensen zonder beperking zijn ook 

welkom om mee te reizen. 
 

Reisaanbod Fins Lapland, Noord-Noorwegen, Canada, Franse Opaalkust, Noorse Lofoten 
eilanden, …  
 

Bijkomende info Wij bieden avontuurlijke reizen aan voor mensen met fysieke moeilijkheden 
naar bestemmingen die niet zo vanzelfsprekend zijn. We reizen in kleine 
groepjes van max. 5 deelnemers om optimale zorg en aangenaam reizen te 
garanderen. Mensen zonder beperking zijn ook altijd welkom. 

http://www.samana.be/
mailto:activiteiten@towalkagain.be
http://www.towalkagain.be/
mailto:unelmatravel@outlook.com
http://www.unelmatravel.com/
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Bestemmingen naar het noorden zijn onze specialiteit. 
 

 

VeBeS Licht en Liefde 

 
Contactgegevens Maatschappelijke zetel:  

- Adres: Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare  
- Tel.: +32 (0)50 40 60 50 
- Fax: +32 (0)50 38 64 83  
- E-mail: secretariaat@vebes.be   
- Website: www.vebes.be  
Contactpersoon:  Bart De Ceuster 
- Adres: Durletstraat 43, 2018 Antwerpen  
- Tel.: + 32 (0)3 800 70 10 
- E-mail: vakanties@vebes.be 

 
Voor wie? Voor mensen met een visuele handicap, hun familie en begeleider(s). 

  
Reisaanbod - Alpenkamp (bergwandelingen). 

- Skivakanties. 
- Charmevakantie in het buitenland in samenwerking met Samana, tal van 

toeristische vakanties in het buitenland op maat van personen met een 
visuele handicap. 

- Vakanties aan zee. 
- Culturele reis. 
- Citytrip. 

  
Bijkomende info - Elke vakantie of reis heeft een aangepast programma en ook een eigen 

accent: cultureel, sportief of ontspannend. 
- Sommige vakanties zijn echter wel leeftijdsgebonden. 

  
  

Voluntas vzw 

 
Contactgegevens - Adres: Jaak de Boeckstraat 73 bus 4, 2170 Merksem  

- Tel.: +32 (0)493 25 51 06 
- E-mail: info@voluntas.be  
- Website: www.voluntas.be 

 
Voor wie? Voor personen met autisme en/of een verstandelijke beperking. 

 
Reisaanbod - Vakantiereizen: 

o Zowel voor relatief zelfstandigen als voor mensen die meer zorg 
nodig hebben. Ze voorzien ondersteuning en zorg op maat, 
zodat het een aangename tijdsbesteding wordt. De reizen duren 
een week, meestal in de paas-, zomer- of herfstvakantie. 

o Mogelijke bestemmingen: buurlanden, Oostenrijk, … 
- Op weekend: 

o Een weekend met alles erop en eraan in vakantiedomeinen als 
Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen of Hoge Duin in 
Oostduinkerke. 

o Uiteraard voorzien ze verschillende leuke activiteiten.  

mailto:secretariaat@vebes.be
http://www.vebes.be/
mailto:vakanties@vebes.be
mailto:info@voluntas.be
http://www.voluntas.be/
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- Daguitstap: 
o Daguitstappen op zaterdag naar zee, een pretpark, de zoo, de 

Gentse Feesten, …   
 
 

WeTravel2 
 

Contactgegevens - Adres: Louis Van Bauwelstraat 20, 2222 Wiekevorst 
- Tel.: +32 (0)14 70 06 00 
- E-mail: info@wetravel2.eu  
- Website: www.wetravel2.eu  

  
Voor wie? Voor mensen met een tijdelijke of permanente (fysieke) beperking (o.a. slow 

walkers, rolstoelgebruikers, verstandelijke handicap, medische zorgnood, 
blinden en slechtzienden).  

Reisaanbod - Individuele reizen op maat 
o Autovakanties: België, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, 

Nederland, Disneyland Paris, Schotland, Zwitserland. 
o Citytrips: London, New York, Barcelona, Malaga, Valencia, 

Kopenhagen, Amsterdam, Valletta, Glasgow, Edinburgh. 
o Cruises: Noord-Europa en Middellandse Zee. 
o Safari's: Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika. 
o Strandvakanties: Canarische Eilanden, Spanje, Malta, Cyprus, 

Kreta, Curaçao, Aruba, Kenia, Mexico. 
o Wintersport: Frankrijk en Oostenrijk. 
o Zorgvakanties: België, Nederland, Frankrijk, Canarische 

Eilanden, Spanje, Cyprus, Kreta, Curaçao. 
- Groepsreizen (met WeTravel2 of in een internationale groep) naar 

Tenerife en Andalusië. 
- Groepsreizen op maat voor verenigingen. 

 
Bijkomende info - WeTravel2 zorgt voor toegankelijke hotels, vlotte transfers, 

hulpmiddelen, professionele zorgondersteuning, en aangepaste 
excursies. 

- Je kan bij WeTravel2 eveneens terecht voor boekingen en info over 
vliegreizen naar alle bestemmingen wereldwijd. 

- Mogelijkheid om individuele begeleiding tijdens de reis te organiseren 
(in samenwerking met vzw Kompaan). 

- WeTravel2 organiseert maandelijks infoavonden doorheen Vlaanderen 
rond toegankelijk reizen. 

 

 

Zorgvakanties 

 
Contactgegevens - Adres: Louis Van Bauwelstraat 20, 2222 Wiekevorst 

- Tel.: +32 (0)14 70 06 00 
- E-mail: info@zorgvakanties.com  
- Website: www.zorgvakanties.com  

 
Voor wie? Iedereen die een toegankelijke vakantie op maat wenst. 

 

Reisaanbod • Diverse buitenlandse reizen op individuele basis (naar onder andere 

mailto:info@wetravel2.eu
mailto:info@zorgvakanties.com
http://www.zorgvakanties.be/
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2. Nederlandse organisaties die openstaan voor Belgische 
reizigers met een beperking 

 

Spanje, Tenerife, Cyprus, Kreta, Zuid-Afrika, Kenia, Curaçao of cruises).  

• Er wordt gezorgd voor de nodige hulpmiddelen, aangepaste 

transfers, toegankelijke excursies en professionele verzorging ter 

plaatse.  

• Reizen in kleine groep met zorgomkadering naar o.a. Spanje. 

• Mogelijkheid om individuele begeleiding op zorgvakantie te 

organiseren (in samenwerking met vzw Kompaan). 

• Er is ook mogelijkheid tot à la carte vakanties. 

Bijkomende info 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zorgvakanties is een onderdeel van WeTravel2. 
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Accessible Travel Netherlands / Buitengewoon Reizen 

 
Contactgegevens - Adres: Diezerkade 3, 8021 CW Zwolle – Nederland 

- Tel.: +31 (0)38 455 7030 
- Contactpersoon: Marianne Krisman & Gerda van ’t Land 
- E-mail: info@accessibletravel.nl 
- Website: www.accessibletravel.nl / www.buitengewoonreizen.nl 

  
Voor wie? Mensen met een lichamelijke of visuele beperking die met vrienden of 

familie op pad willen, in groep of individueel.  
  

Reisaanbod - Korte en lange vakantie in Nederland:  in de stad, aan de kust of in 
het binnenland. 

- Gevarieerde groepsactiviteiten, dagtochten en rondleidingen.  
- Fietstochten met diverse type fietsen.  
- Huur van hulpmiddelen en zorg op locatie.  

  
Bijkomende info - Zelfstandige vakanties voor kleine en grote gezelschappen met of 

zonder begeleiding. Met de mogelijkheid voor assistentie of zorg op 
locatie en een Meet & Greet op het station, op het vliegveld of in het 
hotel. De rondleidingen en excursies worden verzorgd door ervaren 
gidsen met kennis van toegankelijkheid. 

- Accessible Travel Netherlands is een bedrijf voor inkomend toerisme en 
werd overgenomen door Buitengewoon Reizen. 

mailto:info@accessibletravel.nl
http://www.accessibletravel.nl/
http://www.buitengewoonreizen.nl/
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Buitengewoon Reizen 

 
Contactgegevens - Adres: Diezerkade 3, 8021 CW Zwolle, Nederland  

- Tel.: +31 (0)38 455 70 30 
- E-mail: info@buitengewoonreizen.nl  
- Website: www.buitengewoonreizen.nl  

  
Voor wie? Voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

  
Reisaanbod Wij hebben ons gespecialiseerd in het aanbieden van individuele reizen 

voor mensen met een mobiliteitsbeperking.  Ook gaan wij vanaf eind dit jaar 
naar een aantal bestemmingen groepsreizen op inschrijving aanbieden.  
Ons reisaanbod: van de Canarische eilanden tot Curacao, stedentrips naar 
bijvoorbeeld Barcelona of New York en verre reizen naar bijvoorbeeld Zuid-
Afrika. 
  

Bijkomende info Als reisbedrijf (voor uitgaand toerisme) zijn wij aangesloten bij de ANVR en 
SGR en voeren daarnaast ook het kwaliteitslogo voor aangepaste vakanties. 

 
 

Stichting Het Buitenhof 

 
Contactgegevens - Bezoekadres: Hanzeweg 14D-1, 2803 MC Gouda, Nederland 

- Postadres: Postbus 109, 2800 AC Gouda, Nederland 
- Tel.: +31 (0)18 258 70 50 
- E-mail: info@buitenhof.nl - info@autitravel.nl - info@mundorado.nl  
- Website: www.buitenhof.nl - www.autitravel.nl - 

www.mundoradoreizen.nl  
  

Voor wie? - Stichting Het Buitenhof is de grootste reisorganisatie voor mensen met 
een beperking. Wij organiseren begeleide groepsreizen en individuele 
reizen op maat onder de volgende handelsnamen:  
- Buitenhof Reizen voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met 

een verstandelijke beperking. 
- MundoRado Reizen voor mensen met een lichamelijke beperking 

en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH) vanaf 18 jaar.  
- AutiTravel voor jongeren en volwassenen met autisme 
  

Reisaanbod - Buitenhof Reizen: Wij bieden een groot en gevarieerd reisaanbod: méér 
dan 100 bestemmingen over de hele wereld. Van avontuurlijke 
vakanties tot 1 op 1 vakanties. Op onze internetsite trek je alvast de hele 
wereld rond, van Nederland tot Zuid-Afrika en alles wat daar tussen ligt! 
 

- MundoRado Reizen: zowel begeleide groepsreizen als reizen op maat. 
Een gevarieerd aanbod begeleide groepsreizen: van avontuurlijke reizen 
tot zorgvakanties, van Zuid-Afrika tot Tenerife, van jongerenreizen tot 
seniorenreizen. Diverse mogelijkheden voor individuele reizen: 
autovakanties, vliegvakanties, zon- & strandbestemmingen, stedentrips 
en cruises, zowel met als zonder begeleiding. Op alle reizen (behalve in 
de avontuurlijke reiscategorie) is alles 100 % aangepast en toegankelijk 
voor mensen met een beperking: het vervoer, de accommodatie, de 
transfers en de excursies!  

mailto:info@buitengewoonreizen.nl
http://www.buitengewoonreizen.nl/
mailto:info@buitenhof.nl
mailto:info@autitravel.nl
mailto:info@mundorado.nl
http://www.buitenhof.nl/
http://www.autitravel.nl/
http://www.mundoradoreizen.nl/
http://www.buitenhofreizen.nl/
http://www.mundoradoreizen.nl/
http://www.autitravel.nl/


 

30 
 

 
- Autitravel: begeleide vakanties voor jongeren (13-17 jaar) en 

volwassenen (vanaf 18 jaar) met autisme van gemiddeld- en hoog 
niveau. Actieve vakanties in binnen- en buitenland, stedentrips en 
wandelvakanties. Wil je tijdens de vakantie eens echt jezelf zijn, ga dan 
mee met AutiTravel: paardrijden in Drenthe, zeilen in Friesland, 
wandelen in Oostenrijk of fietsen in Limburg. Ook kamperen en Parijs of 
Praag verkennen behoren tot de mogelijkheden 
  

Bijkomende info - Stichting Het Buitenhof is lid van de ANVR, SGR, het Calamiteitenfonds, 
en is specialist in aangepaste (groeps)reizen. De begeleiding wordt 
uitgevoerd door (in geval van zorgverlening medisch geschoolde) 
vrijwilligers. Stichting Het Buitenhof werkt zonder subsidie en zonder 
winstoogmerk. 

 

DOE Reizen 

 
Contactgegevens - Adres: Catharina Van Rennestraat 12, 2135 TH Hoofddorp, Nederland 

- Tel.: +31 23 565 21 87 
- Website: www.DOE-reizen.nl 
- E-mail: info@DOE-reizen.nl  

  
Voor wie? Voor mensen met een lichamelijke beperking en hun omgeving. 

  
Reisaanbod - Ons reisaanbod groeit steeds verder uit over de wereld.  

Vanuit West-Europa tot overzeese (westerse) landen, zoals o.a. Nieuw-
Zeeland en Australië, maar ook Afrikaanse landen waar al ervaring met 
rolstoelsafari’s is opgedaan.  
En ook Zuidoost-Azië waar we inmiddels betrouwbare Nederlandse 
partners hebben gevonden. 

- Naast deze reizen hebben we ook een groeiend aanbod toegankelijke 
accommodaties, waar men een vakantie kan houden. 

- Ook voor op het water hebben wij aangepaste hutten op cruiseschepen 
wereldwijd met mooie vaarroutes over alle wereldzeeën. 

 

Stichting Dolfijn Vakanties 

 
Contactgegevens - Adres: Naaldwijkseweg 22, 2291 PA Wateringen, Nederland 

- Tel.: +31 (0)174 29 33 69 
- E-mail: info@dolfijnvakanties.nl  
- Website: www.dolfijnvakanties.nl 

 

Voor wie? Mensen met een verstandelijke beperking (vanaf 16 jaar).  
 

Reisaanbod Dolfijn Vakanties organiseert vakantiereizen binnen en buiten Europa. 
 

Bijkomende info - Info over het aanbod en de voorwaarden is te lezen in onze reisgids en 
op www.dolfijnvakanties.nl . 

- Mensen met interesse (om mee te reizen of om zelf te begeleiden) 
kunnen een reisgids aanvragen via onze website.  

Handicamp Outdoor 

 

http://www.doe-reizen.nl/
mailto:info@DOE-reizen.nl
mailto:info@dolfijnvakanties.nl
http://www.dolfijnvakanties.nl/
http://www.dolfijnvakanties.nl/
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Contactgegevens - Adres: Bedrijvenweg 25 - 7442 CW Nijverdal, Nederland 
- E-mail: info@handicampoutdoor.nl 
- Website: www.handicampoutdoor.nl 

  
Voor wie? - Personen tussen 18 en 40 jaar. 

- Reizen voor 40-60’ers. 
- Mensen met een lichamelijke beperking. 

  
Reisaanbod - Handicamp Outdoor organiseert avontuurlijke camperreizen in Europa 

voor mensen tussen 18 tot 40 jaar met een lichamelijke beperking en 
ook enkele reizen voor 40+’ers.  

- Er wordt gereisd met een volledig aangepaste reuzencamper die plaats 
biedt aan 9 personen: 4 gasten plus 5 vrijwilligers van Handicamp 
(chauffeur + algemene vrijwilligers, verzorgenden of verpleegkundigen, 
afhankelijk van de zorgbehoefte van de gasten).  

- Ook reizen op maat voor besloten groepen zijn mogelijk: dit zijn de 
Wensreizen. Voorwaarde is dat er minimaal 6 en maximaal 8 personen 
mee gaan, waarvan minimaal één met een beperking. De groep zorgt 
dan zelf voor de verzorging, er gaat een chauffeur van Handicamp 
Outdoor mee.  
  

Bijkomende info Handicamp Outdoor is onderdeel van Stichting Handicamp Overijssel. 
 
 

Linita 

 
Contactgegevens - Adres: Postbus 7031, 2701 AA Zoetermeer 

- Tel.: +31 (0)6 348 744 26 
- E-mail: info@linita.nl 
- Website: www.linita.nl  

  
Voor wie? - Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.  

- Mensen met verstandelijke handicap en autisme. 
- Ouderen met dementie. 

  
Reisaanbod - Linita biedt begeleiding aan voor bovenstaande 3 doelgroepen: 

•  Linita voorziet begeleiding voor een gezinslid op de vakantielocatie 
in Nederland. Deze individuele begeleiding is overdag en tijdens de 
avond af te spreken zodat de andere gezinsleden ontzien worden 
van zorg/begeleiding of ter assistentie bij een dagje uit. 

•  Linita voorziet begeleiding voor vrienden die met elkaar op vakantie 
willen in Nederland en begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding 
is als 24-uursbegeleiding af te spreken met slaapwacht op locatie. 

 
- Linita verzorgt begeleide logeerweekenden en vakanties voor kinderen 

(4 tot 18 jaar) met een verstandelijke of meervoudige handicap of 
stoornis in autistisch spectrum. 

 
- Linita verzorgt begeleide vakanties voor volwassenen met een 

verstandelijke of meervoudige handicap of stoornis in autistisch 
spectrum. 

 

mailto:info@handicampoutdoor.nl
http://www.handicampoutdoor.nl/
mailto:info@linita.nl
http://www.linita.nl/
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- De logeerweekenden zijn het gehele jaar door op de Veluwe. De 
vakantieweekenden, -midweken en -weken zijn het gehele jaar door in 
binnen- en buitenland. 

  
 

Maradijs 

 
Contactgegevens  - Postadres: Postbus 476 – 6500 AL – Nijmegen, Nederland 

- Bezoekadres: Nergena 32 – 5282 JE – Boxtel, Nederland  

- Tel: +31 (0)24 845 54 88  

- E-mail: info@maradijs.nl  

- Website: www.maradijs.nl  

Voor wie?  - Personen tussen 18 en 55 jaar met een verstandelijke 

beperking  

- Eventueel bijkomstig: autisme en/of een lichamelijke 

beperking  

  
Reisaanbod  Creatieve themavakanties voor (jong-) volwassenen met een 

verstandelijke beperking. 

De vakanties van Maradijs zijn allemaal in Nederlands 

Brabant, op de grens van België. Per vakantie gaan er 13 

gasten mee die zich de hele week vermaken rondom een 

thema. Zo is er de Bak & Kookvakantie, de Muziek & 

Dansvakantie, de Theater & Musicalvakantie. Maar 

bijvoorbeeld ook de sportieve Voetbalvakantie en de Beauty 

& Relaxvakantie. Onze luxe accommodatie biedt heerlijk eten 

en goede boxspring-bedden. Als gast heb je ook de 

mogelijkheid om een 1-persoons kamer te boeken. 

Gezelligheid, Flow en creativiteit, daar gaat het om bij 

Maradijs!  

  
Bijkomende info  Op de website van Maradijs wordt op heldere wijze 

weergegeven wat de mogelijkheden zijn voor het vinden van 

ondersteuning om je vakantie te 

financieren: https://www.maradijs.nl/financiering-en-pgb  

Maradijs is altijd bereid om mee te denken per telefoon of 

email. 

 
 

Pangea Travel 

 
Contactgegevens - Adres: Jansbuitensingel 29 – 6811 AD Arnhem, Nederland 

- Tel.: +31 (0)26 370 75 11 
- E-mail: info@pangeatravel.nl  
- Website: www.pangeatravel.nl 

 
Voor wie? Mensen met een visuele handicap. 

 
Reisaanbod Het reisbureau Pangea Travel organiseert individuele reizen naar Azië en 

https://www.maradijs.nl/financiering-en-pgb
mailto:info@pangeatravel.nl
http://www.pangeatravel.nl/
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Afrika voor mensen met een visuele handicap. 
 

Bijkomende info Bij de reisprogramma’s wordt veel aandacht besteed aan horen, voelen, 
ruiken en proeven. 

 
 

Ski-Uniek 

 
Contactgegevens 

 
- Adres: Secretariaat, Rietgras 81, 2498 EH Den Haag, Nederland 
- Tel.: +31 (0)6 41 18 43 36 
- E-mail: info@ski-uniek.nl 
- Website: www.ski-uniek.nl  

  
Voor wie? Voor mensen met een fysieke handicap. 

  
Reisaanbod Wij zijn een non-profit organisatie die skilessen en wintersportreizen 

organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking. Ski-Uniek biedt 
een unieke combinatie van mogelijkheden, door het geven van skilessen op 
een sneeuwbaan in Nederland en het organiseren van groepsreizen naar 
Italië en Oostenrijk. 
  

Bijkomende info Ski-Uniek is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten, 
NEBAS/NSG en de Nederlandse Skivereniging. 

 
 

Skivereniging VGW 

 
Contactgegevens 

 
- Adres: Secretariaat, Lasserstraat 192, 2321 PV Leiden, Nederland 
- Tel.: +31 (0)71 5125987 
-  E-mail: info@vgw-online.nl 

- Website: www.vgw-online.nl 

  
Voor wie? Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking. 

   
Reisaanbod - De Nederlandse VGW organiseert wintersportreizen (alpineskiën), met 

voorziening van geschikt materiaal en skilessen. 
- De vereniging organiseert tevens skilessen in Nederland, in de periode 

september-december. 
  

Bijkomende info De organisatie werkt met vrijwilligers, waardoor de vakantiebudgetten 
overeenkomen met de budgetten voor doorsnee wintersportvakanties. 

 

 

Tracks Travel 

 
Contactgegevens 

 
- Adres: Postbus 31, 2360 AA Warmond, Nederland  
- Tel. en fax: +31 (0)71 301 18 88 
- E-mail: info@trackstravel.nl  
- Website:  www.trackstravel.nl  

 
Voor wie? Voor mensen met een verstandelijke handicap, autisme en epilepsie. 

 

mailto:info@ski-uniek.nl
http://www.ski-uniek.nl/
mailto:info@vgw-online.nl
http://www.vgw-online.nl/
mailto:info@trackstravel.nl
http://www.trackstravel.nl/
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Reisaanbod - Reizen binnen Europa.  
- De organisatie biedt verschillende formules op maat gaande van 

strandvakanties, over fiets- en wandelvakanties tot zeilvakanties en 
bungalowvakanties. 

 
 

Stichting Twin-Travel / SET-Reizen 

 
Contactgegevens - Kantooradres: Bovendijk 137, 3045 PC Rotterdam – Nederland 

- Postadres: Postbus 21203, 3001 AE Rotterdam - Nederland 
- Tel.: +31 (0)10 714 25 04 (Twin-Travel) 
- E-mail: info@twintravel.nl 
- Website: www.twintravel.nl 
- Tel.: +31 (0)10 215 02 48 (Set-reizen) 
- E-Mail: info@set-reizen.nl 
- Website: www.set-reizen.nl 

  
Voor wie? - Voor iedereen die slechtziend of blind is (Twin-Travel). 

- Voor mensen met een verstandelijke beperking (SET-reizen).  
  

Reisaanbod Jaarlijks 60 een- en meerdaagse activiteiten in Nederland en in het 
buitenland. 
  

Bijkomende info - Er kan geboekt worden met of zonder eigen begeleider. Wie zonder 
eigen begeleiding boekt, krijgt begeleiding van een Twin-begeleid(st)er. 

- Het programma met alle informatie wordt toegestuurd per e-mail. 
- Begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking (zie 

www.set-reizen.nl)  
 
 

Stichting Wielewaal 
 
Contactgegevens - Adres: Daan Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort 

- Tel.: +31 (0) 88 122 44 00 
- E-mail: info@wielewaal.nl 
- Website: www.wielewaal.nl 

  
Voor wie? - Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke 

beperking en/of een verstandelijke handicap. 
  

Reisaanbod - Groepsvakanties 
- Logeerweekends 
- Vakantiedagopvang 

  
Bijkomende info - De begeleiding varieert van 1 op 3 tot 1 op 1, afhankelijk van de 

zorgvraag van de deelnemer. 
 
 
 

En ook nog… 

 
- Via De Blauwe Gids vind je nog heel wat meer Nederlandse reisorganisaties: 

mailto:info@twintravel.nl
http://www.twintravel.nl/
mailto:info@set-reizen.nl
http://www.set-reizen.nl/
http://www.set-reizen.nl/
mailto:info@wielewaal.nl
http://www.wielewaal.nl/


 

35 
 

Website: www.deblauwegids.nl 
 

- Picture Vakanties biedt dan weer informatie aan via hun website www.picturevakanties.nl. 

http://www.deblauwegids.nl/
http://www.picturevakanties.nl/

