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VAKANTIES in binnen- en buitenland
 voor  kinderen en jongeren (6-30 j) met en zonder beperking2015



Deze vakantiebrochure is een uitgave van Hannibal (JKVG vzw).
Redactie: Jasmijn De Smet, Loes Van Hasselt, Dieter Permentier, 
Nathalie Vandenbroeck en de werkgroepen Imago en Vakantiewerking
Lay-out: Jasmijn De Smet • Druk: Epo, Berchem
Dankjewel aan alle vakantiegangers die ons foto’s bezorgden!

V.U. Christophe Danschutter, Bardelare 46, 9971 Lembeke

Met steun van de 

Hannibal is een jeugdwerkorganisatie 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 
Hannibal maakt deel uit van JKVG vzw, 
lid van de KVG-groep. 
 

Hannibal laat kinderen en jongeren 
met en zonder beperking samen 
een heerlijke vakantie beleven. 
In 2015 kunnen 496 vakantiegangers mee 
met Hannibal: 250 kinderen en jongeren 
met een beperking en 246 vrijwilligers 
(begeleiders, koks, assistent-deelnemers). 
Drie vaste medewerkers leiden vanuit 
Berchem alles in goede banen.
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’n andere vakantie met Hannibal 
 hieraan herken je een Hannibalvakantie  .......  p. 4
 algemene info ......................................................................  p. 5
 legende en overzicht vakanties 2015  ................  p. 6-7
 
de vakanties voorgesteld 
         verstandelijke beperking  .................................  p. 8-16
         gezinsvakanties  ......................................................  p. 17
                      autismespectrumstoornis (ASS)  ...................  p. 18-21
         op het ritme van de rolstoel  ...........................  p. 22-25
         
 
info vrijwilligers   .....................................................................................  p. 27-39

inschrijven als deelnemer of vrijwilliger
 de prijs van je vakantie ................................................  p. 40-41
 verzekering en annulering  .........................................  p. 41
 inschrijfprocedure  ............................................................  p. 42-43 
 contactgegevens  .............................................................  p. 44

presenteert vol enthousiasme: 
het nieuwe vakantieaanbod voor de zomer van 2015. 
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ontmoeting
Bij Hannibal krijgen jonge mensen de 
kans om elkaar te ontmoeten en echt 
te leren kennen. Je vindt er je eigen 
plaats in een groep waar jij je thuis 
kunt voelen. 

vakantie
Een vakantie met Hannibal is: ont-
spannen, genieten, je goed voelen.  
Je doet dingen waar je anders niet 
aan toe komt en je kunt je zorgen 
laten varen. 

inspraak 
Bij Hannibal worden jongeren met en 
zonder beperking ernstig genomen. 
Er is ruimte voor inspraak en er is keuze- 
mogelijkheid. Jongeren geven in samen- 
spraak, met respect voor ieders inbreng, 
vorm aan hun vakantie. 

kansen bieden
Hannibal biedt je een veilige omgeving 
waarin je kunt experimenteren, onder- 
zoeken en ontdekken wat belangrijk is 
voor jou. We kiezen resoluut voor een 
positieve benadering: we vertrekken 
vanuit ieders mogelijkheden.  
We houden rekening met beperkingen 
en stimuleren jongeren om uitdagingen 
aan te gaan en grenzen te verleggen. 

Hannibal bedenkt nieuwe concepten, 
evalueert en verbetert het bestaande 
aanbod en zorgt zo jaar na jaar voor 
nieuwe ervaringen en kansen. 

op maat werken
Hannibal heeft aandacht voor de indi-
viduele noden en leefwereld van elke 
deelnemer. Persoonlijke aandacht en 
zorg vinden we minstens even belang- 
rijk als kwaliteitsvolle activiteiten.  
Dit maken we waar dankzij een goede 
balans tussen het aantal deelnemers 
en vrijwilligers.

diversiteit
Hannibal heeft positieve aandacht 
voor de verschillen tussen jongeren. 
Deelnemen aan een activiteit van 
Hannibal wil zeggen dat je ieders 
eigenheid respecteert. Zo kom je in 
een groep terecht waar ook jij jezelf 
kunt zijn. Je ervaart er hoe verrijkend 
verschillen kunnen zijn. 

hieraan herken je een Hannibalvakantie



voor wie?
Voor kinderen en jongeren (6 tot en 
met 30 jaar) met en zonder beperking. 

De vakanties zijn ingedeeld per doel- 
groep en per leeftijd. Voor elke doel-
groep gebruiken we een aparte kleur. 
De precieze leeftijdsgrenzen staan bij 
elke vakantie vermeld.

assistentie en verzorging
Omkleden, wassen, medicatie, toilet, 
maaltijden... als je hierbij hulp nodig 
hebt, kun je rekenen op de vrijwilligers. 
 
Heb je twijfels over de haalbaarheid 
van jouw verzorging? We bespreken 
graag met jou wat mogelijk is. 

Voor verpleegkundige zorgen kan er 
indien nodig een dienst voor thuis- 
verpleging langskomen. Dit moeten 
je ouders/opvoeders zelf regelen in 
overleg met Hannibal. 

inschrijfformulier
Na je aanmelding (zie p.42-43) krijg 
je een inschrijfformulier met een vra-
genlijst toegestuurd. Dit document is 
het uitgangspunt voor de vrijwilligers 
om zorg en activiteiten op maat aan 
te bieden. 
 
info- en ontmoetingsmoment
Voor sommige autivakanties, buiten-
landse vakanties of rondreizen is er 
een infomoment vooraf. Je krijgt 
hiervoor een uitnodiging van zodra de 
groep compleet is. 
Een huisbezoek is niet voorzien maar 
kan aangevraagd worden.

verzamelplaats
Hannibal voorziet geen vervoer naar 
binnenlandse vakanties. De verblijf-
plaats is de plaats van afspraak.  
Voor buitenlandse vakanties en rond-
reizen spreken we af op de vertrek-
plaats (bv. Berchem of de luchthaven).

een vakantie met Hannibal • algemene info

algemene info    5Op www.hannibalvakanties.be vind je antwoorden op veelgestelde vragen.



 op het ritme van de rolstoel

 6   legende en overzicht vakanties

legende en overzicht vakanties 2015

A: autismespectrumstoornis

N   normaalbegaafd
R   randnormaal begaafd of lichte verstandelijke beperking 
V   verstandelijke beperking

De kleur en de code geven info over de doelgroep.  
De leeftijd geven we aan met K (kinderen), T (tieners) en J (jongeren). Meer info op de vermelde pagina.

  p. 8 - 16   p. 18 - 21 p. 22 - 25
 V: verstandelijke beperking  

L  lichte beperking        
M matige beperking     
Z  diep verstandelijke beperking of   
    complex meervoudige beperking 

   
 FJ    alleen een fysieke beperking        
   VJR  randnormaalbegaafd of lichte verstandelijke beperking 
 FT  alleen een fysieke beperking,  (rand)normaalbegaafd

 JULI                                                  AUGUSTUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VZ Aandachtsvakantie        p.9 VJM Hannibalhoeve       p.10
VJM Zot van A                   p.12    VJM Swingstation                p.13 VKT Jong Geweld(ig)           p.8

VJL Met de zeilen in de wind p.14 VJL Bouwen          aan de wereld                             p.16 VJL Parel van Midden-Europa                            p.15
AV Hoogstraten               p.21 AN Nieuwpoort                p.18 VJM Zeemannen/minnen p.11 ANJ  Ahoj česká Republika     p.19

FJ Qué Alegria Sevilla            p.24 AR Dilbeek                       p.20 FT Forest Village                           p.22
VJR1 Natuur(lijk) genieten     p.23        FJ Ich bin ein Berliner             p.25 VJR2 Natuur(lijk) genieten        p.23

G1 Mechels Bos                           p.17 G2             Mechels Bos                    p.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



 legende en overzicht vakanties    7

begeleiders en koks
Voor de vrijwilligers beginnen sommige vakanties een dag vroeger, om 
de laatste voorbereidingen te treffen voor het onthaal van de deelnemers. 

p. 17 p. 27 - 38

G: gezinsvakanties
     Hiervoor zoekt Hannibal alleen vrijwilligers. 
 Gezinnen kunnen inschrijven via Mechels Bos.

De inschrijvingen van deelnemers starten op maandag 12 januari 2015. Zie p. 42.
Vrijwilligers (begeleiders, koks) kunnen al inschrijven vanaf donderdag 8 januari 2015. Zie p. 42. 

Vanaf eind januari verschijnt op www.hannibalvakanties.be een overzicht met de nog beschikbare plaatsen.

 JULI                                                  AUGUSTUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VZ Aandachtsvakantie        p.9 VJM Hannibalhoeve       p.10
VJM Zot van A                   p.12    VJM Swingstation                p.13 VKT Jong Geweld(ig)           p.8

VJL Met de zeilen in de wind p.14 VJL Bouwen          aan de wereld                             p.16 VJL Parel van Midden-Europa                            p.15
AV Hoogstraten               p.21 AN Nieuwpoort                p.18 VJM Zeemannen/minnen p.11 ANJ  Ahoj česká Republika     p.19

FJ Qué Alegria Sevilla            p.24 AR Dilbeek                       p.20 FT Forest Village                           p.22
VJR1 Natuur(lijk) genieten     p.23        FJ Ich bin ein Berliner             p.25 VJR2 Natuur(lijk) genieten        p.23

G1 Mechels Bos                           p.17 G2             Mechels Bos                    p.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



deelnemersprijs: 340 EUR

•  26 deelnemers (6-17 j) 
 met een lichte tot ernstige verstandelijke of 
    meervoudige beperking 
 maximaal 4 rolstoelers
•  16 begeleiders (16-30 j) 
•  4 vakantieverantwoordelijken (+18 j)
•  4 koks (+18 j) 

programma
Zin in een week vol knotsgekke avonturen? 
We verdelen ons in twee groepen die elk verblijven in 
een aparte vleugel van het gebouw.
Af en toe doen we activiteiten met z’n allen. Meestal 
verdelen we ons in kleine groepjes zodat we het 
vakantieprogramma kunnen aanpassen aan je 
voorkeuren en mogelijkheden. 

In de ene groep werken we eerder belevingsgericht 
en staan er activiteiten op het programma zoals 
prikkeltocht, fluospel, belevingstheater... In de andere 
groep staat structuur voorop en mag het allemaal 
wat stoerder, we doen activiteiten als een bosspel, 
multimediagames...  

locatie De Berkelhoeve - VORSELAAR

VKT •JONG GEWELD(IG) 
(10) 11 tot 17 augustus 2015

  8    VKT



•  20 deelnemers (6-30 j)  
 met een diepe verstandelijke beperking  
 of complex meervoudige beperking 
  maximaal 20 rolstoelers
•  20 begeleiders (16-30 j)  
•  3 vakantieverantwoordelijken (+20 j) 
•  1 VIP: vrij inzetbaar persoon voor allerlei taakjes waar  
 de begeleiders niet aan toe komen (+16 j)

programma
Samen gaan we heel wat beleven: een actief bellen-
blaasspel, een themafietstocht in aangepaste fietsen, 
een heerlijke massage, dobberen in het snoezelzwem-
bad, een belevingstheater, een basaal bad... Jij staat 
een weekje helemaal centraal! We hebben oog voor je 
noden, ook op vlak van specifieke (medische) 
verzorging, voeding... Samen genieten van heel veel 
kleine momentjes, dat is de aandachtsvakantie!

Deze vakantie is geschikt voor jou als jij door de ernst 
van je beperking niet terecht kunt op onze andere 
vakanties. De activiteiten zijn kort, zintuiglijk en op 
maat van elke vakantieganger. 

locatie Vakantiehuis Fabiola - MAASMECHELEN

deelnemersprijs: 455 EUR

VZ • AANDACHTSVAKANTIE
(25) 26 juli tot 1 augustus 2015

VZ    9



•  12 jongeren (17-30 j) 
 met een matige verstandelijke/meervoudige beperking
 maximaal 4 rolstoelers 
•  6 begeleiders (16-30 j)
•  2 vakantieverantwoordelijken (+18 j) 
•  2 koks (+18 j) 

programma
Deze zomer gaan we genieten van het plattelandsleven 
op de Berkelhoeve. We zijn zo veel mogelijk buiten en 
scherpen onze zintuigen aan: snuif de gezonde lucht 
op, doe een lokroep naar de pauwen, streel de schapen 
en geiten, proef en geniet van een zelfgemaakt zomers 
gerecht. Wist je trouwens dat de haan Hannibal heet?

Er staat elke dag een creatieve activiteit op het 
programma. We kliederen met klei en verf, schminken 
ons in ons lievelingsdier of we maken een mooi kunst-
werk voor de thuisblijvers. Als je zin hebt in een 
ontspannende en creatieve week midden in de natuur, 
dan is deze vakantie zeker iets voor jou!

locatie De Berkelhoeve, VORSELAAR

VJM • DE HANNIBALHOEVE
(17) 18 tot 24 augustus 2015

deelnemersprijs: 370 EUR 10   VJM



deelnemersprijs: 390 EUR

VJM • ZEEMANNEN & WATERMINNEN
(7) 8 tot 14 augustus 2015

•  16 jongeren (17-30 j) 
 met een matige verstandelijke/meervoudige beperking 
 maximaal 4 rolstoelers
•  10 begeleiders (16-30 j)
•  2 vakantieverantwoordelijken (+18 j) 
•  2 koks (+18 j) 

programma
Alle hens aan dek want de zeevakantie wordt alweer 
een topper! We bevinden ons een week lang in de 
onderwaterwereld. We spoelen aan op het strand 
als een zeemeermin en genieten van de zon op onze 
schubben. Na het chillen is het tijd voor actie: we 
springen over de golven als stoere watermannen! 
We bouwen een gezonken schip van zand en gaan op 
schattenjacht in de duinen!

Wanneer we met de gocart over de dijk flaneren, 
wanen we ons de mooiste vis van de zee. ’s Avonds 
spelen we een knotsgek groepsspel en kruipen dan 
uitgeteld onze schelp in! Wedden dat je wegzinkt in 
een zalige droom?

locatie  De Kajuit, OOSTDUINKERKE

VJM    11



deelnemersprijs: 415 EUR

VJM • ZOT VAN A
(11) 12 tot 18 juli 2015

•  12 jongeren (17-30 j) 
 met een matige verstandelijke beperking
•  6 begeleiders (16-30 j) 
•  2 vakantieverantwoordelijken (+18 j)
•  2 koks (+18 j) 

programma
Een citytrip naar Antwerpen, modestad aan de Schelde.
Chillen in een strandstoel van één van de vele zomer-
bars of genieten van het panoramisch uitzicht vanop 
het dak van het MAS, het kan allemaal! We spelen zotte 
spelletjes en doen een zoektocht doorheen de oude bin-
nenstad. Foto’s van wilde beesten in de zoo, de prachtige 
O.L.V.-kathedraal en het mooiste treinstation van de 
wereld mogen hier zeker niet ontbreken! Een stevige mix 
van spel, dieren & cultuur met op tijd en stond een ijsje 
voor de lekkerbek! 

verwachtingen 
Heb je een behoorlijke fysieke conditie en trek je er 
graag op uit om nieuwe dingen te ontdekken? 
Dan zit je goed op deze vakantie.

locatie  Jeugdverblijf Scoutel - ANTWERPEN

  12     VJM



•  16 jongeren (17-30 j) 
 met een matige verstandelijke/meervoudige beperking
 maximaal 3 rolstoelers 
•  10 begeleiders (16-30 j)
•  2 vakantieverantwoordelijken (+18 j) 
•  2 koks (+18 j) 

programma
Houd je ervan om helemaal uit de bol te gaan? Gooi 
je graag je dansbenen los? Ben je the king of pop 
of een echte dramaqueen? Perfect! Wees welkom in 
ons Swingstation! Een week lang amuseren we ons in 
het Oud Station van Oudenaarde op de tonen van de 
beste hits. Trek dus je glitterpak aan en kom met ons 
mee. Laat het feest beginnen!

verwachtingen
Je vindt het fijn om in de belangstellling te staan. 

locatie  Oud Station - OUDENAARDE

VJM • SWINGSTATION
(31 juli) 1 tot 7 augustus 2015

deelnemersprijs: 380 EUR VJM    13



VJL • MET DE ZEILEN IN DE WIND
11 tot 18 juli 2015                                    Nederland

•  7 jongeren (18-30 j)  
 met een lichte verstandelijke beperking 
•  3 begeleiders (18-30 j), 
 waarvan 1 vakantieverantwoordelijke

programma
Met een stevige wind in de zeilen varen we noord-
waards! Neem een frisse duik in het water, ga lekker 
zonnen op het dek, drink een glas in een Hollandse 
taverne en val in slaap onder de sterrenhemel! Zee-
zeilen in Zeeland is puur genieten. De Nederlandse 
schipper vertelt je graag over de kunst van het zeilen 
en navigeren. Natuurlijk mag je ook aan het roer 
staan of de route op de kaart uitzetten. Als je liever 
wilt genieten van de zon, kan dat ook. Het is tenslotte 
vakantie!  

traject
De zeiltocht start vanaf het Kattendijkdok en voert 
ons langs de Oosterschelde naar Zeeland (NL) en 
terug.

voorwaarden 
Je bent een sportief iemand en kan zwemmen.

deelnemersprijs: 420 EUR
begeleidersprijs: 150 EUR

  14     VJL



•  13 jongeren (18-30 j)  
 met een lichte verstandelijke beperking
•  7 begeleiders (18-30 j),  
 waarvan 1 vakantieverantwoordelijke 

bestemming
Voor al wie houdt van groene natuur en prachtige 
historische steden: in de Tsjechische Karst moet je 
zijn! Ons vakantiehuis ligt in de nabijheid van de rivier 
Berounka. Het lijkt daar een echte sprookjeswereld! 
Zo mooi!

programma
We ontdekken deze parel van Midden-Europa op een 
actieve, maar ook op een rustigere manier: wandelen, 
kanovaren, zwemmen, kastelen bewonderen en oude 
steden bezoeken, maar ook relaxen en lekker eten 
en drinken! We bespreken de activiteiten met de hele 
groep en zorgen voor voldoende afwisseling tussen 
actie en rust. Een vakantie om nooit te vergeten!

reis
Busreis, 950 km. Vertrek ‘s ochtends in Berchem met 
een geschatte reistijd van 10 à 12 uur. Terugkomst 
verwacht in de voormiddag.

VJL • PAREL VAN MIDDEN-EUROPA 
17 tot 27 augustus 2015                    Stirin, Tsjechië

deelnemersprijs: 690 EUR
begeleidersprijs: 200 EUR

VJL    15



deelnemersprijs: 690 EUR
begeleidersprijs: 200 EUR

•  10 jongeren (18-30 j)  
 met een lichte verstandelijke beperking
•  5 begeleiders (18-30 j), 
 waarvan 1 vakantieverantwoordelijke  
 
bestemming
Heb je er altijd eens van gedroomd om vrijwilligers-
werk te doen in het buitenland? Dan is deze vakantie 
jouw ding! We helpen de organisatie Bouworde met 
het project Nemoland in Polen: een grote groene oase 
voor wandelaars en natuurliefhebbers.
 
programma
We gaan weilanden onderhouden, dieren verzorgen, 
fruit plukken, hout hakken en misschien wel een brug 
bouwen? Uiteraard gaan we niet heel de week werken. 
We wisselen actie af met ontspanning. Deze vakantie 
is alleen iets voor jou als je echt de handen uit de 
mouwen wil steken en nieuwe mensen wil leren ken-
nen. De groepssfeer is gegarandeerd goed! Op deze 
manier ontdek je Polen op een heel andere manier en 
bouw je mee aan een betere wereld.

reis
Busreis, 850 km. Vertrek ‘s ochtends in Berchem met 
een verwachte reistijd van 10 à 12 uur. 

VJL • BOUWEN AAN DE WERELD!
29 juli tot 8 augustus 2015                               Polen

  16   VJL



prijzen voor gezinnen: www.mechelsbos.be

•  10 gezinnen van wie minstens één gezinslid (kind,  
 ouder, grootouder) een beperking heeft 
•  Omkadering door Hannibalvrijwilligers:
 5 vakantie-assistenten (+18 j) 
 1 assistentiecoördinator (+20 j)
 
echt vakantie voor het hele gezin
Mama en papa kunnen eens wat langer uitslapen of een 
uitstapje maken terwijl ze een of meerdere kinde-
ren toevertrouwen aan lieve Hannibalvrijwilligers. De 
vakantieassistenten zorgen ervoor dat de gezinnen een 
heerlijke vakantie kunnen beleven. Er is een activitei-
tenaanbod dat rekening houdt met vakantiegangers van 
alle leeftijden en met uiteenlopende noden. Een gezin 
kiest zelf hoe de vakantie eruitziet en kan rekenen op 
vrijwilligers die de dagelijkse zorgtaken verlichten. In ‘t 
Mechels bos is het vooral samen heel erg genieten! 

‘t Mechels Bos
Dit verblijfcentrum maakt deel uit van Vakantiehuis 
Fabiola in Maasmechelen. 
 
Geïnteresseerde gezinnen nemen contact op met Het
Mechels Bos: info@mechelsbos.be of tel. 089 77 41 50.

GEZINSVAKANTIES in ‘t MECHELS BOS
17 juli tot 24 juli 2015 
31 juli tot 7 augustus 2015

 G    17
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•  24 deelnemers met een autismespectrumstoornis  
 en een normale begaafdheid (6-17 j),
 verdeeld over 3 leefgroepen
• 12 begeleiders (18-30 j)
• 6 leefgroepverantwoordelijken (18-30 j)
• 1 vakantieverantwoordelijke (+18 j)
• 4 koks (+18 j)

programma
Deze week gaan we lekker uitwaaien aan de zee. Ruik 
jij die frisse zeelucht al?
Soms zijn er activiteiten met je hele leefgroep, maar 
de meeste activiteiten doe je met drie: jij samen 
met een andere deelnemer en jullie persoonlijke 
begeleider. Alles wordt op voorhand aangekondigd 
en gebeurt met de structuur en communicatie die jij 
nodig hebt.

Je begeleider werkt activiteiten uit die jij en/of jouw 
duomaatje graag doen. Dat kunnen actieve dingen 
zijn zoals sport, spel, waterpret en met de gocart 
rijden of een rustige activiteit zoals een gezelschaps-
spel spelen, een quiz of knutselen.

locatie De Slikke en De Schorre - NIEUWPOORT

AN • AUTIVAKANTIE 
(24) 25 tot 31 juli 2015

deelnemersprijs: 349 EUR18    AN



•  6 jongeren met een autismespectrumstoornis 
    en een normale begaafdheid (18-30 j) 
•  3 begeleiders (21-30 j) 
 waarvan 1 vakantieverantwoordelijke 
 We verwachten dat alle begeleiders met de minibus  
 kunnen/durven rijden (een rijbewijs B volstaat)  

bestemming
Dit jaar zoeken we verre oorden op: we brengen onze 
week door in een vakantiehuis in Tsjechië.
Het huis ligt in een rustige omgeving, op een half-
uurtje rijden van Praag. We slapen in tweepersoons-
kamers.

programma
We gaan op uitstap, we doen leuke activiteiten en we 
zorgen voor ontspanning. Meestal zijn we allemaal 
samen, maar soms splitsen we op in kleinere groep-
jes. We gaan Tsjechië verkennen, maar blijven ook 
regelmatig rustig in ons huis (een spelletje spelen, 
zwemmen in ons zwembad, een film kijken,...).

reis
We vertrekken ’s morgens vanuit Berchem met een 
minibus. Het is ongeveer 10 uur rijden, pauzes inbe-
grepen.

ANJ • AHOJ čESKá REPUBLIKA
22 tot 29 augustus 2015         Stirin, Tsjechië

deelnemersprijs: 549 EUR
begeleidersprijs: 100 EUR

ANJ    19



•  12 deelnemers met een autismespectrumstoornis
  en een randnormale begaafdheid  
 of een lichte verstandelijke beperking (6-17 j),
 verdeeld over 2 leefgroepen. 
•  12 begeleiders (18-30 j)
•  4 leefgroepverantwoordelijken (18-30 j),  
 waarvan 1 ook vakantieverantwoordelijke is (20-30 j) 
•  2 nachtwachten (+18 j) 
•  2 koks (+18 j) 

programma  
Soms zijn er activiteiten met je hele leefgroep, maar de 
meeste activiteiten doe je per twee: jij samen met je 
persoonlijke begeleider. Alles wordt op voorhand aange-
kondigd en gebeurt met de structuur en communicatie 
die jij nodig hebt.

De vakantie is opgebouwd rond een film. Je begeleider 
werkt activiteiten uit op jouw maat en volgens jouw 
interesses. Voor elk wat wils, van een gezelschapsspel 
tot een kookactiviteit of een uitstapje met de tandem. 
Puur genieten!

 
locatie  Don Bosco - DILBEEK

AR • AUTIVAKANTIE
(18) 19 tot 25 juli 2015

deelnemersprijs: 399 EUR20    AR



•  38 deelnemers met een autismespectrumstoornis  
 en een verstandelijke beperking (6-30 j) 
 met een sterke nood aan 1-op-1-begeleiding 
•  38 begeleiders (16-30 j) 
•  12 leefgroepverantwoordelijken (18-30 j)
•  1 vakantieverantwoordelijke (+18 j) 
•  3 nachtwachten (+18 j) 
•  6 koks (+18 j)  
 
programma
Op deze vakantie werken we volledig op jouw maat! De 
meeste activiteiten doe je met twee: jij met je persoon-
lijke begeleider. Als dit voor jou mogelijk is, zijn er soms 
ook activiteiten in kleine groep. Alles wordt op voorhand 
aangekondigd en gebeurt met de structuur en communi-
catie die jij nodig hebt.

Je begeleider werkt activiteiten uit op jouw maat en 
volgens jouw interesses. Een ritje met de gocart, zo hoog 
mogelijk springen op de trampoline, verpozen in de bele-
vingskamers, een terrasje doen, kralen rijgen, op uitstap 
gaan… Er is de nodige aandacht voor verzorging voor 
deelnemers die hier nood aan hebben. 
 
locatie  De Spijker - HOOGSTRATEN 

AV • AUTIVAKANTIE
(4) 5 tot 11 juli 2015

deelnemersprijs: 399 EUR AV    21



•  14 tieners (12-17 j) 
    met een fysieke beperking en (rand)normale begaafd-     
    heid of zonder beperking (4 plaatsen voorzien)

•  8 begeleiders (20-30 j)
•  2 vakantieverantwoordelijken (+20 j)
•  2 koks (+18 j)
 
programma
Ons kamphuis ligt midden in een bos met pratende en 
zingende bomen. Dit is de plaats waar we heel wat fun 
zullen beleven! Op stap gaan, cafés bezoeken, spannen-
de grote bosspelen, een daguitstap, het dorp onveilig 
maken, je beleeft het allemaal tijdens Forest Village! Heb 
je zin in een week vol spanning, plezier, vrienden maken, 
gezellig samen zijn, dan is Forest Village dé vakantie voor 
jou!

verwachtingen
Deze vakantie is bedoeld voor tieners zonder verstan-
delijke beperking. Neem gerust ook je broer, nichtje of 
vriend zonder beperking mee. De begeleiding zorgt voor 
assistentie en animatie! 

locatie  De Hoge Rielen - KASTERLEE

FT • FOREST VILLAGE  
(7) 8 tot 15 augustus 2015

deelnemersprijs - met beperking: 380 EUR
deelnemersprijs - zonder beperking: 210 EUR
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•  5 jongeren (18-30 j) met een fysieke beperking  
 randnormaal begaafd of lichte verstandelijke beperking
 maximaal 4 rolstoelers
•  4 begeleiders (18-30 j), waarvan 1 vakantieverantwoordelijke     
 (minstens 2 begeleiders rijden met de minibus (rijbewijs B))

bestemming en programma
La douce France! Deze vakantie is op en top genieten! 
Wat dacht je van zonnebaden in een ligstoel 
voor je luxetent of aan het zwembad? Onze verblijf-
plaats is een ideale plek voor een ontspannen natuur-
vakantie en een prima uitvalsbasis om de rondom 
gelegen stadjes te verkennen. 

verblijfplaats
Domaine de Puylagorge is helemaal afgestemd op de 
noden van mensen met een beperking. De animatie 
op het vakantiedomein zorgt voor interactie met
andere vakantiegangers. Geen zin om te koken? Op 
de binnenkoer kun je genieten van een Franse barbe-
cue of een gezonde maaltijd met streekproducten.

reis
We vertrekken ’s morgens vanuit Berchem met een 
minibus. Het is ongeveer 8 uur rijden, pauzes incl.

VJR • NATUUR(LIJK) GENIETEN
4 tot 11 juli 2015 - safaritenten    
22 tot 29 augustus 2015 - safaritenten  Frankrijk

deelnemersprijs: 775 EUR
begeleidersprijs: 150 EUR

VJR    23



•  5 jongeren (18-30 j) met een louter fysieke beperking
 waarvan maximaal 4 permanente rolstoelers 
•  5 jongeren (18-30 j) zonder beperking   
•  1 persoon uit de groep is vakantieverantwoordelijke

bestemming en programma
Sevilla, hoofdstad van Andalusië, is een historische 
stad van gezellige winkelstraten, van hoge tempera-
turen,  van sinaasappelbomen, van macho’s en van 
cultuur. Geniet van tapas en een verfrissende cocktail 
op een mooi plein en laat je meeslepen door de 
opzwepende deunen van de flamencomuziek! Neem 
ook eens een kijkje bij één van de beroemdste 
arena’s voor stierengevechten van Spanje: de Plaza 
de Toros. Kortom, Sevilla is een beeldschone stad vol 
passie en zal je niet op je honger laten zitten!

verblijfplaats
Het rolstoelvriendelijke hostel is recentelijk geopend 
door een groepje vrienden in hartje Sevilla. Hun 
hart voor het milieu en voor een gezonde levensstijl 
vertaalt zich in een (h)eerlijk ontbijt en relaxte sfeer. 
Samen dineren op het dakterras? Zonder probleem! 

reis
Heenvlucht late ochtend, terugvlucht ‘s namiddags.

FJ • Qué alegría, Sevilla!  
9 tot 16 juli 2015                                  Sevilla, Spanje

deelnemersprijs - met beperking: 858 EUR
deelnemersprijs - zonder beperking: 580 EUR
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•  4 jongeren (18-30 j) met een louter fysieke beperking 
•  4 jongeren (18-30 j) zonder beperking, waarvan er   
 minstens 2 met de minibus rijden (rijbewijs B volstaat)                              
•  1 persoon uit de groep is vakantieverantwoordelijke

bestemming
Berlijn is groen, open, vriendelijk, multicultureel en 
hip! De stad bruist, de kans is dan ook groot dat je 
op een unieke tentoonstelling, parade of theatervoor-
stelling botst wanneer je de stad doorkruist. Berlijn 
heeft geschiedenis te over, musea in overvloed, een 
boeiend uitgaansleven en trendy bars. Je waant je 
in een andere wereld wanneer je de rivieren bevaart 
of zuurstof opdoet in één van de vele natuurparken. 
Deze mix van natuur en cultuur zal je niet snel 
vergeten! Viel Spaβ! 

verblijfplaats
De rolstoelvriendelijke jeugdherberg ligt op wandel-
afstand van de meeste bezienswaardigheden en is 
gelegen in een erg karakteristieke wijk van Berlijn. Op 
elke verdieping is een aparte living om uit te rusten.

reis
We vertrekken ’s morgens vanuit Berchem met een 
minibus. Het is ongeveer 8 uur rijden, pauzes incl.

FJ • ICH BIN EIN BERLINER 
1 tot 8 augustus 2015                  Berlijn, Duitsland      

deelnemersprijs - met beperking: 755 EUR
deelnemersprijs - zonder beperking: 420 EUR

FJ     25
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Hellen & Robby : Aan de foto’s en 
het boekje én het enthousiasme van       
No-kun (gebeurt zelden dat hij 
iets echt probeert te vertellen 
over wat gebeurd is, maar deze 
keer wel) kunnen we merken dat 
hij een superleuke vakantie heeft 
gehad.  Zo veel activiteiten, steeds 
vrolijke gezichten, leuk verklede 
begeleiders … je zou zelf zin 
krijgen in zo’n vakantie.

Griet: Jullie enthousiasme, de 
toffe verwelkoming, het eten en de 
activiteiten zijn echt top. Het geeft 
ons als ouder zo een warm gevoel 
dat je weet dat er met je kind en 
zijn beperking rekening wordt 
gehouden en dat er ruimte is om de 
planning wat aan te passen als het 
niet loopt zoals het vooropgesteld 
was. Onze Klaas heeft er zoveel 
goede herinneringen aan!



 vrijwilligers gezocht    27Vanaf eind januari 2015 verschijnt op www.hannibalvakanties.be een overzicht met de nog beschikbare vrijwilligersplaatsen.

 wat je moet weten  
 info begeleiders ..................................  p. 29-31
 info deelnemers FJ  ...........................  p. 32-33  
 info koks  ...................................................  p. 34
 
 vorming en voorbereiding
 startweekend  ........................................  p. 35   
 cursus (hoofd-)animator ...............  p. 36-38
 werkgroepen ..........................................  p. 39 

 inschrijven en zo  ................................  p. 40-44

Bij Hannibal kan je al vanaf 16 jaar mee
als begeleider naar een binnenlandse 
vakantie! Vanaf 18 jaar heb je meer 
keuze en mag je ook mee naar het 
buitenland. 

Omdat we een jongerenorganisatie 
zijn, is de bovengrens 30 jaar. Alleen 
voor koks en voor de assistenten op 
gezinsvakantie geldt geen leeftijds-
grens.  

Ervaring of een attest van animator 
zijn geen vereisten, maar natuurlijk 
wel pluspunten.

GEZOCHT (m/v): 
211 begeleiders, 26 koks en 9 deelnemers-assistenten. 
Kom mee een schitterende vakantie beleven!

Een plezant en leerrijk startweekend,  
eind april, zorgt ervoor dat je goed 
voorbereid naar je vakantie vertrekt. 
Nieuwe of minder ervaren begeleiders 
worden bovendien verwend met een 
spetterende animatorcursus. De meer 
ervaren begeleiders hebben de kans 
om een hoofdanimatorcursus te 
volgen.

Alle vakanties zijn inclusief over-
nachting. Als vrijwilliger ben je er 
vanaf de voorwacht tot het einde. En 
dan wil je echt niet meer naar huis!

Sven:  
Ik heb het eerste weekend van Tomorrowland laten vallen voor een 
Hannibalvakantie, maar het was het helemaal waard! Ik zou het zo terug doen. Ik 
heb vrienden gemaakt en ben altijd gelukkig om hen terug te zien. Ik kende echt 
niemand en nu heb ik zoveel fantastische mensen leren kennen.

info vrijwilligers



Astrid & Benjamin: Bij Hannibal 
kom je jezelf en nieuwe mensen 
tegen!  Er is steeds veel ruimte 
om je eigen creativiteit de vrije 
loop te laten en om een toffe 
samenwerking met anderen aan 
te gaan. Je krijgt er het plezier 
van de deelnemers en een zalige 
week bovenop! Zo veel kampen, zo 
weinig tijd!!!
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wat je moet weten als BEGELEIDER

leeftijd
Als begeleider ben je minstens 16 jaar, 
voor een aantal vakanties minstens 18 
of 20. Bij elke vakantiebeschrijving 
vind je de leeftijdsgrenzen.
 
taken
Iedere vakantie vraagt een inhoudelijke 
invulling, aangepast aan het thema en 
de groep. Als begeleider bedenk en 
begeleid je activiteiten.  
Daarnaast is er het praktische werk: 
assistentie en huishoudelijke taken. 
Elke begeleider neemt een stukje van 
de verantwoordelijkheden op. 

inspanning en voldoening
Een vakantie begeleiden is soms erg 
intens en vraagt van jou, als begeleider, 
behoorlijk wat energie. Maar het is ook 
een fijne uitdaging, je steekt er veel 
van op en de voldoening is groot. 

geen ervaring? 
Ook zonder ervaring of zonder attest 
animator ben je welkom. Op elke 
vakantie is er een mix van ervaren en 
nieuwe begeleiders. De vakantieverant-
woordelijke leidt alles in goede banen. 
Het startweekend mag je zeker niet 
missen. Ook de cursus animator is een 
aanrader! Zie p. 35-38.

goesting 
We verwachten dat je van uitdagingen 
houdt en bereid bent om inspanningen 
te leveren. Maar vooral: dat je echt 
zin hebt in de vakantie en er voor 
iedereen iets leuks van wil maken. 

centen
De meeste binnenlandse vakanties zijn 
gratis voor begeleiders. Voor buiten- 
landse reizen betaal je wél, maar 
slechts een deel van de reële prijs, in 
ruil voor je begeleiding of assistentie.

Meer info op de website www.hannibalvakanties.be/vrijwilligers 

We zoeken minstens één begeleider per twee deelnemers.  
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30    welke vakantie kiezen?

doelgroep verstandelijke beperking
De deelnemers begrijpen niet alles 
wat zich rondom hen afspeelt. Ze 
hebben vrij veel emotionele aandacht 
nodig en iemand die hen helpt om 
keuzes te maken. Het is belangrijk 
dat je als begeleider structuur aan-
biedt en je communicatie vereenvou-
digt, zonder kinderachtig te doen. 
Omdat elke persoon anders is en 
de beperkingen niet altijd zichtbaar 
zijn, is het even aftasten naar ieders 
mogelijkheden. 

Sommige deelnemers hebben ook 
autisme of een fysieke beperking 
(meervoudige beperking).

We delen de vakanties op volgens 
lichte, matige of diepe verstandelijke 
beperking. Op sommige vakanties is 
de nood aan assistentie en verzorging 
hoger. 

Ook als begeleider beleef je een onvergetelijke tijd. Houd wel rekening met de eigenheden van elke doelgroep en vakantieformule:
welke talenten kun jij inzetten en waar ga jij het meest plezier aan beleven? 
Wij helpen je graag kiezen. Neem contact op als je nog twijfelt of meer info wilt.

doelgroep autisme
De deelnemers verwerken informatie 
op een andere manier en ze hebben 
vaak problemen met sociale inter-
actie, communicatie, verbeelding 
en soepelheid. Ze hebben nood aan 
houvast, herkenbaarbeid, structuur. 
Daarom heeft elke deelnemer een 
vaste begeleider en leefgroep. 

Als begeleider geef je structuur in tijd 
en ruimte en maak je alles voorspelbaar.  
Er wordt gewerkt met pictogrammen, 
vaste plaatsen aan tafel... 
Je doet vooral activiteiten per twee of 
drie en af en toe een groepsactiviteit 
in een klein groepje. De leefgroep- 
verantwoordelijken ondersteunen je 
bij je begeleiderstaken. 
 
Er zijn aparte vakanties voor (rand)- 
normaalbegaafde deelnemers en 
deelnemers met een verstandelijke 
beperking.

doelgroep fysieke beperking
Dit zijn vakanties ‘op het ritme van 
de rolstoel’. Er gaat heel wat tijd naar 
assistentie. 
 
De ideale vrijwilliger op deze vakan-
ties heeft relativeringsvermogen en 
geduld en houdt ervan om creatief op 
zoek te gaan naar oplossingen voor 
fysieke obstakels.  
 
Op de vakanties voor normaalbegaafde 
jongeren spreken we niet van begelei-
ders; daar nemen de deelnemers met 
een beperking immers ook taken en 
verantwoordelijkheid mee op. 
 
Voor de buitenlandse vakanties ver-
wachten we een gezonde conditie: een 
rolstoel duwen kan vermoeiend zijn. 
Als je zelf fysieke klachten hebt (bv. 
een zwakke rug) kies je best voor een 
andere vakantieformule.
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assistentie en zorg
Als assistentie één van jouw sterke 
punten is, zit je zeker goed op de vakan- 
ties met rolstoelers. Ben je niet zo’n 
zorgend type? Dan ga je best naar de  
avontuurlijkere vakanties voor jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking 
of naar de buitenlandse autivakantie.

groep of individu
Ben je niet zo’n groepsdier maar wel 
iemand die graag 1-op-1-begeleiding 
geeft? Dan moet je op de autivakan-
ties zijn. 

kinderen, tieners, jongeren of gezinnen
Op een kinder- of tienervakantie 
wordt een stevige portie speelsheid 
verwacht. Je animeert de deelnemers 
met veel fantasie en energie.  
Als begeleider ben je van ’s ochtends 
tot ’s avonds intensief in de weer.

Bij de jongeren verwachten we dezelfde 
inzet. Daar is verder ook ruimte voor 
gewoon ontspannen, persoonlijke bab-
bels en tussendoor een vrij moment.

Van begeleiders op de buitenlandse 
vakanties verwachten we extra matu-
riteit. Begeleiden gebeurt hier eerder 
subtiel. Je bent een sturende tocht- 
genoot maar laat de deelnemers zo-
veel mogelijk zelf de koers bepalen.

Op de gezinsvakanties spring je crea-
tief en flexibel om met uiteenlopende 
leeftijden en noden/mogelijkheden.

binnenland of  buitenland?
Het programma van de binnenlandse 
vakanties wordt door alle begeleiders 
(samen) in mekaar gestoken en uitge-
voerd, zowel inhoudelijk als praktisch. 
Hannibal voorziet spelmateriaal en 
activiteitenbudget voor uitstapjes 
naar bijvoorbeeld het zwembad of 
een speel- of dierentuin.

De buitenlandse vakanties zijn ook 
voor de begeleiders of deelne-
mers-assistenten ontspannende, 
toeristische vakanties. De deelnemers 
met een beperking geven het pro-
gramma mee vorm. Je geeft natuur-
lijk wel de nodige ondersteuning en 
regelt praktische zaken. Assertiviteit 
en flexibiliteit zijn pluspunten.

 

creativiteit en fantasie
Dit zijn vaardigheden die altijd van 
pas komen, maar creatieve en fanta-
sierijke mensen zullen zich het best 
kunnen uitleven op de themavakanties 
en de kinder- en tienervakanties. 
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FJ-vakanties: wat je moet weten als DEELNEMER
goesting 
Heb je zin in een toffe groepsvakan-
tie met leeftijdsgenoten? Hou je van 
uitdagingen en ben je niet vies van 
een inspanning? Wees welkom! 

iedereen verantwoordelijk
Iedereen is minstens 18 en dus oud 
en verstandig genoeg om verantwoor- 
delijkheid te dragen voor zichzelf en 
de anderen. Daarom spreken we niet 
van begeleiders. Iedereen, met of 
zonder beperking, is deelnemer 
op gelijke voet. De taken worden 
verdeeld. Eén of twee deelnemers zijn 
vakantieverantwoordelijke. 
 
actieve inbreng
Je krijgt geen kant-en-klare reis 
voorgeschoteld: je werkt samen in 
groep een leuk programma uit. Van 
elke deelnemer verwachten we een 
actieve inbreng bij de voorbereiding 
en tijdens de vakantie (zie p. 35). 

conditie in orde voor assistentie
Als je inschrijft als deelnemer zonder 
beperking wordt verwacht dat jouw 
fysieke conditie het toelaat om een 
week lang assistentie te verlenen: 
rolstoelers duwen, iemand uit de 
rolstoel helpen tillen, extra bagage 
dragen... Als je een algemene zwakke 
conditie hebt, een gevoelige rug of 
zwakke polsen, dan kies je beter voor 
een andere vakantieformule. 

Een FJ-vakantie vraagt extra inspan-
ningen en geduld, maar het is ook 
een fijne uitdaging en een bijzondere 
vakantie-ervaring!

deelnameprijs
Deelnemers zonder beperking betalen 
een lagere deelnameprijs, in ruil voor 
hun assistentie-inspanningen. 
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assistentie vragen
Als deelnemer met een beperking 
kun je mee als de draagkracht van de 
groep groot genoeg is om voor jouw 
persoonlijke assistentie in te staan. 

Er gaat geen medische hulp mee. 
Je kunt een beroep doen op al je reis-
genoten. Wat je zelf kunt, doe je zelf. 
Verder geef jij aan hoe men jou kan 
bijstaan. 

Het groepsgebeuren en het vakantie-
gevoel staan centraal. Jijzelf draagt 
ook je steentje bij wanneer dat nodig 
is. Het is immers ook vakantie voor 
de deelnemers zonder beperking. 

assistentie geven
We verwachten dat iedereen rekening 
houdt met de noden van de groeps-
genoten met een beperking. Voor 
noodzakelijke assistentie moet er 
steeds iemand klaarstaan. Jij 
engageert je dus om mee een stuk 
van de assistentie op te nemen. 

Niet iedereen heeft (veel) assistentie 
nodig. De ene moet je alleen assiste-
ren op verplaatsing (rolstoel duwen), 
een ander zal ook hulp vragen in de 
badkamer of aan tafel. Assistentie-
noden worden besproken tijdens het 
startweekend en bij het begin van de 
vakantie.

Lynn: Als deelnemer heb ik al 3 fantastische vakanties van FJ meegemaakt, ik amuseer me altijd rot. Na een vakantie is 
het altijd een reality-check. Het afscheid is dan een beetje triest maar de activiteiten doorheen het jaar maken veel goed!
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Voor de meeste binnenlandse vakanties zoeken we een kookploegje.  
Per 15 personen rekenen we op één kok. Je staat met minstens twee in de keuken. 

wat je moet weten als KOK

wie kan mee?
Als kok ben je 18 jaar of ouder. 
Minstens 1 kok per vakantie moet 
ervaring hebben met koken en één  
iemand heeft een rijbewijs.

taken 
Lekkere, gezonde maaltijden bereiden 
is je hoofdtaak. Daarnaast doe je zelf 
de boodschappen, houd je de keuken 
netjes en beheer je het kookbudget.

verwachtingen 
We verwachten dat je vlot commu-
niceert met de vakantieverantwoor-
delijke(n) en de stafmedewerker. Je 
bent aanwezig op het startmoment 
voor de koks en je treft voorbereidin-
gen voor je vakantie van start gaat.

voorbereiding 
Een stafmedewerker beantwoordt 
al jouw vragen en helpt je op weg.  
Je krijgt een login voor de kokspagina 
op de website, waar je richtlijnen en 
keukentips vindt.
  
STARTMOMENT koks zondag 21 juni
Wat verwacht Hannibal van de vakan-
tiekoks? Hoe beheer je het kookbud-
get? Wat moet je vooraf en achteraf 
regelen met Hannibal? Je krijgt ook 
info over je groep (aantal, speciale 
maaltijdwensen), je kampkeuken en 
het beschikbare materiaal. 

 Nog vragen? Bel even met Jasmijn, onze contactpersoon voor de koks: 03 609 54 40.  
of vind meer info via www.hannibalvakanties.be. 
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startweekend: 24 tot 26 april 2015, Kortrijk
Je aanwezigheid op het startweekend is van groot belang voor een geslaagde 
vakantie, zowel voor jou als voor je groepsgenoten. Houd dat weekend vrij!

Hannibal zorgt tijdens het weekend voor boeiende vormings-
momenten die je op weg helpen naar een geslaagde vakantie.  

voor alle vakantiebegeleiders 
Dit weekend mag je echt niet missen. 
Het is de eerste stap in de planning van 
je vakantie: je leert je medebegeleiders 
kennen, krijgt info over je vakantie-
plaats en je groep, bespreekt verwach-
tingen, smeedt plannen. Samen trek je 
de krijtlijnen voor je vakantieprogramma.  

voor alle deelnemers van FJ-vakanties
Je maakt kennis met je groepsgenoten 
met en zonder beperking. Verwachtingen 
en assistentienoden worden besproken. 
Iedereen brengt documentatie mee 
over de vakantiebestemming, zodat je 
samen een vakantieprogramma kunt 
beginnen uitstippelen. 

Je krijgt meer info in een persoonlijke uitnodiging of via www.hannibalvakanties.be. 

Na het startweekend komen de meeste groepen nog minstens één keer samen. 
De vakantieverantwoordelijken begeleiden de inhoudelijke en          

praktische voorbereidingen.
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deelnameprijs
De animatorcursus kost €190: over-
nachtingen, maaltijden, verzekering, 
materiaal en syllabus inbegrepen. 
Je kunt €25 terugverdienen als je 
slaagt voor je stage op een Hanni-
balvakantie. Via je gemeentelijke 
jeugddienst krijg je vaak ook nog een 
deel van de cursusprijs terugbetaald. 
Hiervoor geeft Hannibal je een deel-
namebewijs. 

attest animator in het jeugdwerk 
Wie de cursus volgt en 60 uren stage 
loopt in het jeugdwerk - bij Hannibal 
of elders - kan het attest verdienen 
dat wordt uitgereikt door de Afdeling 
Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarde: minstens 16 jaar zijn of 
worden in 2015. Begeleiderservaring 
is niet nodig, een gezonde portie 
goesting volstaat! 

Hannibal animatorcursus: 
7 - 11 april 2015, St-Katelijne-Waver
Nieuw in het jeugdwerk? Al 
kampen achter de rug maar nood 
aan inspiratie voor spelen en 
begeleiderstechnieken? Dan is de 
HAA, Hannibal animatorcursus 
jouw ding!

Tijdens deze intensieve week zul je 
vooral veel zelf spelen, ontdekken en 
ervaren. Hoe kan je bestaande spelen 
omtoveren tot nieuwe spelen en/of 
aanpassen voor een doelgroep? Hoe 
moet je een spel begeleiden? Hoe 
ontwikkel je je eigen spel? 

Je proeft van muzische domeinen 
zoals beeld, muziek, drama en dans, 
en je krijgt tips over hoe je muzisch 
kunt werken met een groep. 

Via een hoop tips en tricks leer je 
omgaan met personen met een 
beperking en assistentie geven 
volgens Hannibals visie. 

HAA! Sterk aanbevolen voor alle nieuwe begeleiders!



deelnameprijs
Je betaalt €190: overnachtingen, 
maaltijden, verzekering, materiaal en 
syllabus inbegrepen. Je kunt €25 
terugverdienen als je slaagt voor je 
stage op een Hannibalvakantie. Via 
je gemeentelijke jeugddienst krijg je 
vaak ook nog een deel van de cur-
susprijs terugbetaald. Hiervoor geeft 
Hannibal je een deelnamebewijs. 

attest hoofdanimator in het jeugdwerk 
Na een succesvolle cursus en stage 
(30 uren) - bij Hannibal of elders - 
ontvang je het officieel attest ‘Hoofd-
animator in het jeugdwerk’ van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Voorwaarde: minstens 17 jaar zijn 
en een animatorattest of minstens 
100 uren ervaring in het jeugdwerk 
hebben.

Hannibal hoofdanimatorcursus:
7 - 11 april 2015, St-Katelijne-Waver
De HAHA (Hannibal hoofdanimator-
cursus) is geen grap; wel een 
ontzettend plezante cursus! Wat 
kun je zoal verwachten?

Tijdens deze intensieve week zal 
je vooral veel zelf doen. Ervaren 
cursusgevers leren je hoe je als 
VV (vakantieverantwoordelijke) de 
organisatie van een kamp op 
jou neemt. Je staat sterker in je 
schoenen en weet van aanpakken!

Op de HAHA leer je animatoren 
begeleiden, activiteiten organiseren 
en evalueren. Ook sta je stil bij 
je eigen functioneren en dat van 
anderen. Je leert administratieve 
gegevens beheren zoals medische 
fiches, boekhoudschriften e.d. 
Communicatie is een essentieel 
onderdeel van de vorming. Hoe ga 
je bijvoorbeeld om met conflicten en 
hoe leid je een vergadering? 

     HAHA
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stage 
Een binnenlanse Hannibalvakantie 
telt als stage. Kort na de cursus kan 
je je stagevakantie kiezen, tenzij je 
al eerder ingeschreven was voor een 
vakantie.  

Als stagiair draai je gewoon mee zoals 
elke andere begeleider, en je krijgt een 
invulboekje met praktische stagetaken 
en een zelfevaluatie. 
 
Je mag rekenen op ondersteuning en 
feedback van je stagebegeleider. 
Dat is meestal je vakantieverant- 
woordelijke of een andere ervaren 
begeleider uit je groep. Ook die 
stagebegeleider vult voor jou een 
stageboekje in.  
 
Op basis van beide stageboekjes en 
een feedbackgesprek zullen we je 
stage evalueren.

 Nog vragen? Bel even met Dieter, onze vormingsverantwoordelijke: 03 609 54 40.  
Schrijf je in bij Dieter of via www.hannibalvakanties.be. 

Ook wie bij een andere organisatie 
de cursus (hoofd)animator volgde, kan 
bij Hannibal stage lopen.

beperking
Heb je een fysieke beperking, meld  
het dan zeker bij je inschrijving, 
opdat we kunnen afspreken hoe we 
aan je assistentienoden kunnen 
tegemoetkomen. 

Het vormingscentrum is toegankelijk 
maar het aantal rolstoelplaatsen is 
beperkt.

De vormingen zijn niet bedoeld voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. 

inschrijven 
Inschrijven voor de cursussen kan via 
de website (bij de rubriek ‘vorming’) 
of telefonisch.

Quincy: De animatorcursus is 
de beste beslissing die ik in de 
afgelopen jaren genomen heb! Ik 
had reeds ervaring met kinderen 
en jongeren met een beperking 
maar Hannibal heeft me een 
extra brede kijk gegeven. Op een 
week tijd leer je zoveel nieuwe 
vaardigheden, mogelijke situaties, 
activiteiten en ervaringen als 
begeleider, en dit op een speelse 
en creatieve manier. Ook ervaar je 
zelf hoe het is om een beperking 
te hebben. Op het einde van 
deze week waren we echt een 
onafscheidelijke vriendengroep 
geworden die elkaar steunden en 
hielpen waar nodig. Gewoonweg 
een TOPervaring!
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algemene info over cursussen



werkgroepen: inspraak van vrijwilligers: ”do you LIKE it?”

imago 
Huisstijl, brochure, 
website, promofilm, 
nieuwsbrief, beurzen, 
affiches, flyers, 
gadgets... hier moet je 
zijn met je leuke ideeën!

vorming & visie 
Heel het pakket cursus-
sen en workshops dat 
Hannibal voorziet, wordt 
hier besproken. Geef 
zelf vorming of beslis 
over de onderwerpen 
van de workshops! 

ontspanning
Op kamp leuke vrienden 
gemaakt? In deze WG 
organiseer je fijne  
activiteiten doorheen 
het jaar om de band 
tussen vrijwilligers te 
versterken.

      vakantiewerking 
Deze werkgroep is cru-
ciaal voor onze werking! 
Alles wat begeleiders en 
deelnemers aangaat, 
wordt hier besproken. 
Exclusief voor vakantie-
verantwoordelijken.

werkgroepen    39 Zin om mee te werken of heb je nog vragen? Bel naar: 03 609 54 40 of contacteer ons via facebook of mail.  

Mechels Bos
Je bent verzot op de ge-
zinsvakanties! Je geniet 
van het samenzijn met 
kinderen en hun familie. 
Je bent kritisch en zoekt 
naar verbeteringen in de 
formule.

internationaal
Interesse voor andere 
culturen? In deze WG 
bedenken we trans-
nationale projecten en 
kan je als Hanniballer  
uitwisselen met andere 
jongeren uit Europa. 

Het succes van onze werking is voor een groot deel te danken aan de enthousiaste inzet van vele 
vrijwilligers! Om meer rekening te houden met hun noden en wensen, zijn er zes werkgroepen:
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de prijs van je vakantie

deelnameprijs = reële kostprijs
Hannibal maakt deel uit van JKVG vzw, 
een vereniging zonder winstoogmerk. 
Hannibal is dus geen commerciële 
organisatie. De kostprijs van je 
vakantie is berekend op verwachte 
reële kosten. 

vrijwilligers
Begeleiders/koks gaan gratis of aan 
verminderde prijs mee, maar ze worden 
niet vergoed.

voorschot
Bij inschrijving betaal je een voor-
schot van minstens 35% van de deel-
nameprijs. Het precieze bedrag wordt 
vermeld op je inschrijfbrief. 

saldo 
Het saldo betaal je ten laatste op 
31 mei 2015.

inbegrepen
- huur verblijfplaats
- alle maaltijden ter plaatse
- begeleidingskosten
- administratiekosten
- materiaalkosten
- vervoer bij eventuele uitstapjes 
- toegangsgelden voor bv. zwembad
- buitenland: reiskosten vanuit  
 Berchem of de luchthaven naar de  
 verblijfplaats (behalve extra bagage- 
 kosten voor hulpmiddelen)
- verzekering (zie p.41)

niet inbegrepen:
- binnenland: vervoer van thuis naar  
 de verblijfplaats (zelf te regelen!)
- buitenland: eten en drank tijdens   
 de heenreis   
- kosten voor aankoop of huur van  
 persoonlijke hulpmiddelen, medicatie,  
 verzorgingsmateriaal of verpleging
- persoonlijke uitgaven

late inschrijvingen (vanaf 1 juni 2015)
Aan late inschrijvers vragen we om 
de deelnameprijs ineens helemaal 
over te schrijven.

prijsvermindering
Het tweede, derde... kind met een 
beperking uit hetzelfde gezin krijgt 
€50 korting op de deelnameprijs. Dit 
geldt voor binnenlandse vakanties. 
Breng ons hiervan op de hoogte!

fiscaal aftrekbaar
De kostprijs van een Hannibalvakantie 
is fiscaal aftrekbaar voor alle kinderen 
tot en met 11 jaar, en voor deelnemers  
met een zware beperking tot 17 jaar. 
Wij sturen ten laatste in maart 2016 
een fiscaal attest. Ouders kunnen dit 
bij de belastingaangifte voegen en 
zo per vakantiedag een bedrag van 
€11,20 van het belastbaar inkomen 
aftrekken.

De meeste mutualiteiten betalen een deel terug van de deelnameprijs van jeugdvakanties, ook voor vrijwilligers! 
Bezorg ons het invuldocument van je mutualiteit, wij brengen het in orde na je deelname aan de vakantie.
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solidariteitsfonds
Zit je te krap bij kas om de volledige 
vakantieprijs te betalen? Contacteer 
het Steunpunt Vakantieparticipatie 
(bel gratis nr 1700) om te weten of je 
in aanmerking komt voor een vermin-
dering. Via het solidariteitsfonds van 
Hannibal kunnen minstens 10 jongeren 
mee op vakantie aan een lage prijs. 

verzekering
Hannibal sluit voor iedereen een 
verzekering persoonlijke ongevallen 
en burgerlijke aansprakelijkheid af. 
Voor de betalenden is er ook een 
annuleringsverzekering bij. 

In de prijs van de buitenlandse vakan-
ties zit een reisbijstandsverzekering.

Je kunt de verzekeringspolissen 
nalezen op onze website. Indien je 
onze annulerings- of reisbijstands-
verzekering niet wil, kun je dat aan-
geven bij je inschrijving. We brengen 
de verzekeringskosten dan in mindering 
van je deelnameprijs. Opgelet: in dat 
geval verwachten we wel dat je een 
eigen reisbijstandsverzekering hebt!

annulering
Als je om een of andere reden ge- 
dwongen bent je vakantie te annuleren, 
verwittig Hannibal dan onmiddellijk.
Bij je inschrijfformulier krijg je een 
infobundeltje met de precieze annu- 
leringsvoorwaarden. Je vindt deze 
gegevens ook terug op de website.

Een vakantie kan geannuleerd worden 
door Hannibal wanneer er onvoldoende 
deelnemers en/of begeleiders zijn 
ingeschreven, en in geval van over-
macht, door externe onverwachte 
omstandigheden. 

Als de bezetting voor jouw vakantie 
onvoldoende is, nemen we ten laatste 
een maand voor de geplande start- 
datum contact met je op. 

verzekering en annulering

schenk een vakantiedag
Geef jongeren die het minder breed 
hebben de kans om mee op vakantie 
te gaan. Elke bijdrage, hoe klein ook, 
wordt gewaardeerd. 
Vanaf €40 krijg je een fiscaal attest. 
Een vakantiedag kost gemiddeld €50.
 
Je kan misschien ook met je school, 
werk of vereniging een solidariteits- 
actie organiseren?   
 
Hannibal - JKVG vzw Solidariteitsfonds 
IBAN BE72 7895 5014 5016
Rekening alleen gebruiken voor giften!
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aanmelden en inschrijven • deelnemers en vrijwilligers

Na je aanmelding krijg je binnen de week een reac-
tie. Indien mogelijk wijzen we je een plaats toe op je 
voorkeurvakantie of reservekeuze. Is daar geen plaats 
meer, dan kom je op de wachtlijst. 

Om zo veel mogelijk mensen een kans te geven, kan 
een deelnemer met een beperking maar voor één 
vakantie inschrijven. Op 16 maart begint de tweede 
inschrijfronde: als er dan nog plaatsen zijn, kan een 
tweede vakantie eventueel wél. 

 
Nieuwe vakantiegangers contacteren tijdens de 
week van 5 tot 9 januari het secretariaat van 
Hannibal. Dan kunnen we met jou bekijken voor welke 
vakantie(s) je in aanmerking komt. We noteren al enkele 
persoonlijke gegevens, zodat je aanmelding vanaf 12 
januari online kan gebeuren. 
 
Het secretariaat is gesloten tijdens de kerstvakantie. 

Kijk (vanaf eind januari 2015) op www.hannibalvakanties.be voor een overzicht van de nog beschikbare vakantieplaatsen.

DEELNEMERS: vanaf maandag 12 januari 2015 om 18u
Wie al eens met Hannibal op vakantie ging, mag zich 
online aanmelden via www.hannibalvakanties.be.  
 
Nieuwe deelnemers mogen zich alleen online aanmelden 
als ze vooraf telefonisch contact hebben gehad met 
Hannibal. Zeker doen! Zie kadertje hiernaast. 
 
Geen internet ter beschikking? We zorgen op maandag 
12 januari voor telefoonpermanentie van 18 tot 19.30u.

VRIJWILLIGERS: vanaf donderdag 8 januari 2015
Op 8 januari ’s avonds (vanaf 18u) is enkel aan-
melding via de website mogelijk. Heb je vragen? Bel 
(vanaf 9/1 tijdens de kantooruren) of mail ons!

 
Je hebt het meest kans op een plaats als je je 
de eerste inschrijfavond onmiddellijk online 
aanmeldt. Eerst is eerst. Online aanmeldingen 
komen veel sneller binnen dan telefoontjes. 

meld je aan
Aanmelden wil zeggen: je naam, geboortedatum,  
vakantiekeuze en contactgegevens doorgeven.  
Je moet ook aangeven of je je inschrijving verder per 
post of per e-mail in orde wil brengen.

 1
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Hannibal bezorgt je de inschrijfdocumenten
Zo snel mogelijk na je aanmelding gaat Hannibal na 
of er voor jou nog plaats is op je voorkeurvakantie. 
Binnen de week krijg je een inschrijfformulier, de alge-
mene voorwaarden en de betaalgegevens.  
 
We houden gedurende 14 dagen een plaats voor jou vast. 
Dit moet jij voor het verstrijken van die 14 dagen doen:

• stuur je inschrijfformulier terug
 Enkel een volledig en correct ingevuld inschrijfformu- 
 lier komt in aanmerking.  
 
• breng je betaling in orde
 Gelijktijdig met je inschrijfformulier breng je ook  
 de betaling van het voorschot in orde. Vermeld bij de  
 betaling de code die je vindt op je inschrijfbrief. 
 
 Geef alvast ook de opdracht om het saldo te betalen  
 ten laatste op 31/5/2015.

bevestiging
Nadat we je betaling en inschrijfformulier verwerkt heb-
ben, krijg je van ons een schriftelijke bevestiging.
 
Dat wil zeggen dat je officieel ingeschreven bent.  
Nu kan niemand anders jouw plaats nog innemen.
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 4specifieke info over jouw vakantie
Ten laatste een week voor de startdatum van je 
vakantie krijg je een infomail of -brief met belangrijke 
weetjes, wegbeschrijving, bagagelijst, deelnemerslijst... 

Hannibal kiest ervoor om de communicatie zo veel 
mogelijk via e-mail te laten verlopen. 
Voeg deze adressen aan je contactpersonen toe, zodat 
we niet in je spambox terechtkomen:
• info@hannibalvakanties.be - Hannibal algemeen 
• jasmijndesmet@hannibalvakanties.be  
• nathalievandenbroeck@hannibalvakanties.be 
• dieterpermentier@hannibalvakanties.be 



contact 
tel. 03 609 54 40
info@hannibalvakanties.be

bereikbaar op werkdagen 
10-12.30u en 13.30-16u

adres 
Hannibal - JKVG vzw 
Van Vaerenberghstraat 6
2600 Antwerpen-Berchem 

betalen
wacht tot je van ons het  
rekeningnummer en de  
betaalinstructies krijgt

www.facebook.com/ 
hannibalvakanties  
Op onze Facebookpagina posten  
we foto’s en filmpjes van activiteiten, 
nieuws en oproepjes allerhande  
en weetjes uit de wereld van jeugd-
werk en personen met een beperking. 

Word fan van Hannibal op Facebook
en nodig ook je vrienden uit!

www.hannibalvakanties.be 
Voor online inschrijvingen, nieuwtjes, 
een overzicht van de beschikbare 
plaatsen en meer info over Hannibal 
moet je op deze website zijn.

Ten laatste een week voor de start van
je vakantie verschijnt hier ook de info-
brief voor jouw vakantie (start- en eind- 
uur, bagagelijst, wegbeschrijving...).


