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Zomervakanties in binnen- en buitenland voor  
kinderen en jongeren (6-30j) met en zonder beperking
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en de werkgroep Vakantiewerking  -  Lay-out: www.studiosjel.com en de werkgroep Imago 

Met dank aan alle vakantiegangers die ons foto’s bezorgden! 

 

IN DEZE BROCHUREHannibal maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren (van 6 tot 30 jaar)
met en zonder beperking samen een heerlijke vakantie beleven. 

Ook in 2023 gaan we er volledig voor: 246 vakantiegangers kunnen met ons mee op vakantie dankzij 
de inzet van 234 vrijwilligers en 6 vaste medewerkers op het Hannibalkantoor in Antwerpen.
Hannibal staat voor kwaliteitsvolle vakanties met extra aandacht voor de ondersteuningsnoden van 
elke deelnemer. Daarnaast hechten we belang aan een uitdagend vormingsaanbod voor onze
vrijwilligers. We moedigen inspraak en samenwerking aan om onze werking te versterken.
Onze gemotiveerde vrijwilligers studeren of werken naast hun inzet voor Hannibal.
Daarom is het Hannibalteam altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen of suggesties. 

Info voor deelnemers
Mijn vakantie kiezen  ................  p. 5-11
De prijs van je vakantie  ...........  p. 14-15
Iedereen mee  ...........................  p. 16-18
Overzicht vakanties 2023  ........  p. 20-21
Vakantiepagina’s  .....................  p. 22-47
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Info voor vrijwilligers  
Wat kan je verwachten?  ............  p. 49-50
Vorming en voorbereiding  ......  p. 51
Animatorcursus  .........................  p. 52
AnimatorPLUScursus ..................  p. 53
Werkgroepen  ............................  p. 54

Algemeen
Aanmelden & toekennen  ........  p. 12-13 
Verzekering & annulatie  ..........  p. 55
Contactgegevens  ....................  p. 56
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MIJN VAKANTIE KIEZEN
Katlijn, vakantieverantwoordelijke

“Vakanties met Hannibal
brengen verbondenheid.”

NIEUW BIJ HANNIBAL?

AL MEE GEWEEST?
Jouw voorgestelde
Hannibalvakantie(s)
vind je in je profiel op ons 
Hannibalportaal.
Op pagina 12 lees je hoe 
aan te melden voor deze 
vakantie(s).

Registreer je op portaal.hannibalvakanties.be.
Activeer je profiel via de link in je mail en log in met je gegevens.
Neem deel aan het evenement ‘vragenlijst nieuwe deelnemer’.

We bellen je op voor een uitgebreid intakegesprek.
Tijdens de kerstvakantie is het Hannibalkantoor gesloten en kan je geen afspraak maken.

We gaan samen op zoek naar jouw ideale Hannibalvakantie.

Je kan je aanmelden van 13 tot en met 16 januari (tot 12u) voor deze vakantie.
Schrijf je later in? Dan verwerken we jouw aanmelding chronologisch.
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ONS SYSTEEM 
Hannibal wil tegemoet komen aan de noden van de
deelnemers en niet uitsluitend focussen op de beperking.
De indeling van onze vakanties is dan ook op dit principe
gebaseerd. De noden van de deelnemers zijn onderverdeeld 
in 6 categorieën:
taalbegrip, kant-en-klaarheid, begeleiding, voorspelbaarheid, 
ADL en mobiliteit. Zie p.6-11
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HET ONDERZOEKEN VAN DE NODEN
Hieronder vind je alle categorieën en leggen we uit wat we bedoelen met de naam van de
categorie. Op de volgende pagina’s verduidelijken we de verschillende gradaties aan de hand 
van voorbeelden. Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw persoonlijke noden per categorie 
en duiden we deze aan op de vakantiewijzer (p. 55). Met die ingevulde vakantiewijzer zijn we nog 
maar enkele stappen verwijderd van jouw ideale vakantie op maat!

TAALBEGRIP gaat over hoe jij gesproken taal begrijpt (dus niet over of/hoe je zelf spreekt).

KANT-EN-KLAARHEID gaat over de mate waarin de vakantie al voorbereid is. 
Wil en kun jij een vakantie mee uitdenken of inspraak hebben in het programma?

BEGELEIDING gaat over de mate waarin jij nood hebt aan toezicht en een begeleider
die je doorheen de dag loodst.

VOORSPELBAARHEID gaat over de mate waarin je wilt weten wat te verwachten op vakantie. 
Heb je graag een verrassing of juist veel nood aan structuur?

ADL staat voor Activiteiten uit het Dagelijkse Leven.
In welke mate heb je toezicht of hulp nodig bij maaltijden, toiletbezoek, wassen en aankleden?

MOBILITEIT  gaat over jouw nood aan ondersteuning en/of hulpmiddelen bij verplaatsingen.

Ik begrijp gesproken taal even goed en soms zelfs beter dan mijn leeftijdsgenoten.
Ik heb geen extra uitleg nodig.

Mits enkele kleine aanpassingen begrijp ik evenveel als mijn leeftijdsgenoten.
Bv: ik hou niet van moeilijke woorden, een uitleg hoor ik graag een tweede keer of in stapjes, 
in drukte gaan zinnen voor mij soms verloren, ...

Ik begrijp minder dan mijn leeftijdsgenoten.
Bv: Ik heb nood aan korte en duidelijke zinnen zonder moeilijke woorden.

Ik begrijp slechts enkele woorden of zelfs helemaal geen gesproken taal.
Bv: Ik communiceer vooral via lichaamstaal of geluiden. 

TAALBEGRIP

Ik kan suggesties doen en mijn voorkeuren uiten, maar ik kan de reis niet zelf voorbereiden. 
Bv: Ik kan op het infomoment mijn voorkeur uiten voor een wandeling of een fietstocht, maar 
kan die activiteit niet zelf voorbereiden voor de hele groep.

Iemand moet het programma voor mij maken dat in grote lijnen afgestemd is op mijn noden 
en voorkeuren. Bv: Ik vind het leuk dat er af en toe keuzeactiviteiten zijn op vakantie en zal 
me ook perfect amuseren tijdens andere activiteiten.

Ik heb nood aan een programma dat volledig op mij is afgestemd, op basis van mijn noden, 
voorkeuren en interesses. Bv: Ik krijg het erg moeilijk als ik dingen moet doen die ik niet leuk 
vind, ik heb snel last van rumoer en heb dus aangepaste activiteiten nodig, …

Ik kan de vakantie mee in elkaar steken en een deel van de verantwoordelijkheid 
ervoor dragen. Bv: Ik kan in overleg met de andere deelnemers bepalen wat we gaan 
doen, informatie over een museum opzoeken, ...

KANT-EN-KLAARHEID

76



Ik doe alles zelf. Zowel bij het wassen, het aankleden als bij maaltijden
heb ik geen hulp of toezicht nodig.

Ik heb nood aan toezicht en/of een beetje hulp. Dit kan zowel bij de maaltijden, het wassen 
als het aankleden zijn. Bv: Ik heb iemand nodig om mijn vlees te snijden, ik heb toezicht nodig 
opdat ik niet te weinig eet, zou vergeten shampoo uit mijn haar te spoelen, …

Ik kan veel zelf, maar heb hulp nodig bij sommige activiteiten uit het dagelijks leven.
Bv: Met mijn eetarm eet ik zelfstandig maar bij het aan- en uitkleden heb ik hulp nodig.

Ik heb veel hulp nodig bij alle activiteiten uit het dagelijks leven. Bv: Ik heb iemand nodig om 
me eten te geven, me te wassen en aan te kleden.

ADL

Ik kan me alleen verplaatsen. Uitzonderlijk heb ik een hulpmiddel nodig en/of moet
het tempo aangepast worden. Bv: Ik kan me voor kortere afstanden alleen bewegen,
maar als we gaan wandelen in de stad, heb ik een rolstoel of hulpmiddel nodig.

Ik heb het merendeel van de tijd nood aan hulpmiddelen, maar ik kan me, eventueel met 
hulp en steun, ook alleen verplaatsen. Bv: Ik zit in een rolstoel, maar met een looprekje kan 
ik enkele passen zetten en met steun kan ik een trap op geraken.

Ik heb altijd nood aan hulpmiddelen om me te verplaatsen.
Bv: Ik zit altijd in een rolstoel en ik kan geen trappen doen.

Ik kan me perfect alleen verplaatsen, zonder hulpmiddelen.
Bv: Ik kan zonder problemen 5 kilometer wandelen, kan alleen een trap op, ...

MOBILITEIT

Ik heb geen nood aan begeleiding. Ik kan op vakantie gaan in een formule waar we 
allemaal dezelfde rol opnemen, met of zonder beperking. Bv: Samen met de andere 
deelnemers bepalen we het restaurant, waar en wanneer we halt houden, ...

Ik heb nood aan begeleiders die de vakantie leiden en me er doorheen gidsen. Bv: Ik wil een tijdstip om 
aan de ontbijttafel te zitten, iemand die beslist wanneer we pauze nemen, waar we naartoe gaan, ...

Ik heb nood aan begeleiders die toezicht op me houden en me sturen doorheen de hele dag.
Bv: Begeleiders moeten ervoor zorgen dat ik volledig klaar ben als we op uitstap gaan,
dat ik betrokken ben bij de activiteiten, ...
Ik heb nood aan persoonlijke begeleiding, sterke sturing en toezicht doorheen de hele dag. Bv: Groeps-
activiteiten zijn moeilijk voor mij, ik heb iemand nodig die mij individueel helpt bij een activiteit of spel.

BEGELEIDING

Ik heb er behoefte aan om de grote dagindeling te kennen, maar dit hoeft niet heel gedetailleerd 
te zijn. Als er dingen wijzigen, kan ik daar mee om. Bv: Bij het ontbijt weet ik graag dat we in de 
namiddag gaan zwemmen.

Ik wil een duidelijk beeld van wat me te wachten staat, liefst volgens een vaststaande 
structuur. Ik hou er niet van als hiervan wordt afgeweken. Bv: Bij het ontbijt weet ik graag dat er 
nadien een buitenactiviteit volgt in groep, dat we in de namiddag gaan zwemmen, ...
Ik wil een zeer duidelijk beeld van wat me precies te wachten staat. Ik kan er niet mee om 
als hiervan wordt afgeweken. Bv: Ik hou van steeds terugkerende rituelen; ik heb graag een 
zeer concrete en duidelijke planning: ontbijt in de eetzaal, toneeltje in het theater, ...

Ik moet enkel de grote lijnen weten van wat we gaan doen en heb er geen probleem mee
dat er activiteiten nog niet gekend zijn of wisselen van dag. Bv: Ik weet graag dat er een
museumbezoek is en als ik weet dat dit op het einde van de vakantie komt, is dat voldoende.

VOORSPELBAARHEID
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BELANGRIJK: Zijn je noden veranderd?

Het is goed mogelijk dat je ondersteuningsnoden veranderen 
doorheen de tijd. Geef ons een seintje als je merkt dat je 
vakantiewijzer niet overeen komt met de realiteit.
Bv: je bent minder mobiel dan vroeger.

Zoals je later zal merken zijn er bij sommige categorieën meerdere bollen mogelijk.
Bijvoorbeeld: 

ADL

ADL Op deze vakantie kan je mee als je één tot drie bollen ADL hebt.  
Heb je vier bollen ADL, dan biedt deze vakantie onvoldoende  
ondersteuning voor jou.  

Als je bij een vakantie twee bollen ziet staan, biedt deze specifieke 
vakantie enkel voldoende ondersteuning voor deelnemers met twee 
bollen ADL.

Vakanties uitsluiten

Als je nieuw bent bij Hannibal vul je eerst de
‘vragenlijst voor nieuwe deelnemers’ in (zie p.5). 
Na een telefoongesprek en het invullen van je
vakantiewijzer gaan we op zoek naar een geschikte
vakantie. Onze vakanties staan gerangschikt volgens
het aantal bollen ‘taalbegrip’.
Hoe beter je gesproken taal begrijpt, hoe eerder je jouw 
vakantie(s) op maat zal tegenkomen.
De bollen aan de zijkant verduidelijken hoeveel
ondersteuning we binnen een categorie bieden
op vakantie. Als je in een bepaalde categorie meer
bollen ondersteuning nodig hebt dan staat
aangegeven, dan is die vakantie niet geschikt voor jou 
en kan je hier niet voor kiezen. 

Op pagina 12 lees je hoe aan te melden
voor deze vakantie(s).
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AANMELDEN & 
TOEKENNEN

1

2

3
4
5

Toekennen
Na je aanmelding bekijkt het Hannibalteam, samen met ervaren vrijwilligers, of jouw 
noden overeenkomen met de aangeboden ondersteuning. Daarna volgt de toekenning 
op basis van de aanmeldingen en het aantal plaatsen. Indien er teveel kandidaten zijn 
voor een vakantie, gaan we over tot een loting. Deze gebeurt willekeurig door een
computerprogramma. Ben je er niet bij? Dan hoor je van ons en bekijken we verdere 
mogelijke stappen. Indien je vorig jaar niet uitgeloot werd na de eerste inschrijfronde,
krijg je dit jaar een extra kans bij de loting. Aanmeldingen die ons bereiken na maandag 
16/01 12u ‘s middags, verwerken we chronologisch.

Inschrijving afwerken
Je krijgt 14 dagen de tijd om het voorschot (30%) te betalen en de infofiche in orde te brengen. 
Doe je dit niet binnen deze termijn, dan vervalt jouw plaats. De infofiche geeft ons onmisbare 
informatie die de vrijwilligers nodig hebben om de vakantie goed voor te bereiden.
Aan personen die aanmelden na 31 mei, vragen we om het volledige bedrag meteen te betalen.

Bevestiging
Nadat we je betaling én infofiche ontvangen hebben, krijg je een bevestiging via mail. 
Aangekregen? Hoera! Je bent nu officieel ingeschreven.

Specifieke vakantie-info
Een maand voor de start van je vakantie krijg je de vakantiebrief: een infomail met alle 
belangrijke praktische informatie. We vragen ook om een medische update in te vullen.
Deze informatie is beschikbaar in jouw profiel op het Hannibalportaal.

Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een profiel op ons portaal of bij het
aanmelden voor een vakantie? Je kan stappenplannen terugvinden op onze
website of ons contacteren via 03 609 54 40.

VRIJWILLIGERS: vanaf NU!
Vrijwilligers kunnen zich nu al inschrijven voor 
hun favoriete vakantie(s) op het portaal. 
Vanaf 28/11 volgt de eerste toekenning. 
Aanmeldingen na 28/11 hanteren we
chronologisch. Wil je meerdere vakanties 
doen? Dan moet je voor elke vakantie een 
nieuwe aanmelding doen.

DEELNEMERS: vanaf vrijdag 13/01/23 - 10u
Ben je nieuw bij Hannibal? Neem eerst de 
belangrijke informatie op p.5 door. Pas na 
je intakegesprek kan je je aanmelden voor 
een vakantie. Aanmelden kan vanaf vrijdag 
13/01. Je krijgt enkele dagen de tijd: tussen 
vrijdag 13/01 en maandag 16/01 (tot 12u). 
Later aanmelden kan natuurlijk ook, dan 
hanteren we de chronologische volgorde. 
Aanmelden voor een tweede vakantie kan 
na 15/03/2023. Snelheid van aanmelden is 
niet belangrijk! Je hoeft je dus niet op een 
bepaald uur aan te melden. We vragen ook 
om maar één keer aan te melden. Vanaf 
maandag 23/01 volgt de eerste toekenning 
(zie volgende stap).*http://portaal.hannibalvakanties.be

Aanmelden 
Aanmelden kan via ons portaal.* Ben je al
eeder meegegaan met Hannibal, gebruik dan je 
bestaand profiel. Als je voor de eerste keer mee 
gaat maak je een nieuw profiel aan (zie p.5). 
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DE PRIJS VAN JE VAKANTIE
Inbegrepen in de vakantieprijs:
- huur verblijfplaats
- alle maaltijden op vakantie
- begeleidingskosten
- administratiekosten
- materiaalkosten
- vervoer bij eventuele uitstapjes
- toegangsgelden voor bv. zwembad
- buitenland: reiskosten vanaf de vertrekplaats naar de verblijfplaats
  (behalve eventuele extra bagage en kosten voor hulpmiddelen)
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke
  ongevallen (voor meer info zie p.55)

Niet inbegrepen in de vakantieprijs:
- binnenland: vervoer van thuis naar de verblijfplaats
  (je regelt dit zelf).
- buitenlandse of minibusvakantie: vervoer van thuis naar de
  vertrekplaats (je regelt dit zelf)
- kosten voor aankoop of huur van persoonlijke hulpmiddelen,
  medicatie, verzorgingsmateriaal en/of verpleging
- persoonlijke uitgaven
- annulatie-, compensatie- of reisbijstandsverzekering
  (voor meer info zie p.55)

De meeste mutualiteiten betalen een deel terug van de deelnameprijs van jeugdvakanties. 
Bezorg ons het invuldocument van je mutualiteit, wij brengen het in orde na je deelname.

Deelnameprijs Hannibal is een vereniging zonder winstoogmerk en dus geen commerciële
organisatie. De kostprijs van je vakantie bepalen we op basis van de verwachte reële kosten.
Meer info kan je terugvinden op https://hannibalvakanties.be/op-vakantie-met-hannibal/prijsbeleid.

Voorschot Ten laatste 2 weken na het krijgen van de inschrijfmail betaal je een voorschot van 
30% van de deelnameprijs. Het precieze bedrag vermelden we in deze mail.

Saldo Het saldo betaal je ten laatste op 31 mei 2023. Deelnemers die inschrijven na 31 mei vragen
we om de totale deelnameprijs ineens te betalen. Geef ons een seintje als je in schijven wenst te betalen.

Prijsvermindering Het tweede, derde, ... kind uit hetzelfde gezin krijgt €50 korting op de
deelnameprijs bij binnenlandse vakanties. Prijsverminderingen worden niet automatisch verrekend.
Laat ons iets weten als je denkt in aanmerking te komen.

Fiscaal aftrekbaar De deelnamekost van een Hannibalvakantie is fiscaal aftrekbaar voor alle 
kinderen tot 14 jaar en tot 21 jaar voor deelnemers met een zware beperking.
Op vraag sturen wij een fiscaal attest op.

Krap bij kas? Kan je omwille van financiële redenen niet deelnemen aan een Hannibalvakantie? 
Contacteer ‘Iedereen verdient vakantie’ (bel gratis naar 1700) om te weten of je in aanmerking komt 
voor een vermindering. Door gekregen giften aan Hannibal kunnen minstens 15 kinderen of jongeren 
mee op vakantie aan een sterk verminderd tarief. Meer weten? Lees verder op p.16
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Heb jij al van Trooper gehoord? Neen? 
Met Trooper kan je ons sponsoren door
online te shoppen, zonder zelf een cent 
meer te betalen!

Met dat potje bieden wij een verminderd 
tarief aan voor kinderen en jongeren die
de volledige deelnameprijs niet kunnen 
betalen. Dat is pas een win-win situatie. 
Fantastisch! Hoe doe je dat? Ga naar
www.trooper.be/hannibalvakanties
en kies jouw favoriete webshop.
Erg bedankt!

IEDEREEN MEE

HANNIBAL
MODE

Kinderen en jongeren die de volledige deelnameprijs niet kunnen betalen, laten we graag
deelnemen aan sterk verminderd tarief. Interesse? Meld je eerst aan op ons portaal met de
vermelding dat je ook een aanvraag doet bij ‘Iedereen verdient vakantie’.
Dien daarna de aanvraag in bij ‘Iedereen verdient vakantie’ via het gratis nummer 1700.

Het is niet voldoende om enkel een aanvraag te doen bij
‘Iedereen verdient vakantie’ om je inschrijving bij Hannibal te verzekeren. 

Straal jij deze zomer ook in jouw 
nieuwe Hannibal T-shirt?  

Je kan deze bestellen voor 12 euro*.  
De bestelling van jouw T-shirt
kan je doen via het portaal.

*Als nieuwe vrijwilliger krijg je een
gratis T-shirt bij de start van je vakantie.
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GEBRUIK JE PAB/PVB!
Wie over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) 
of persoonsvolgend budget (PVB) beschikt,
heeft recht op een vrij besteedbaar deel 
(bedraagt maximaal 5% van jouw budget en is 
geen extra budget). Vrij besteedbaar betekent 
dat je zelf kiest waarvoor je dat deel gebruikt.
Je hoeft je dus niet te verantwoorden aan welke zorg 
en ondersteuning je dat deel uitgeeft.
Als dit deel, na aanvraag, op jouw PVB-rekening 
staat kan je dit overschrijven naar je eigen privé 
bankrekening en op die manier (een deel van) 
jouw Hannibalvakantie betalen.

Voor meer info kan je terecht op de website van 
het VAPH: https://www.vaph.be/nieuws/ een-
deel-van-uw-pab-pvb-vrij-besteden

Marieke, begeleidster

“Het is fantastisch om al die blije
gezichtjes te zien en zoveel
mooie mensen te ontmoeten.”

VRIJE GIFTEN
Je kan kinderen en jongeren die 
het minder breed hebben, de 
kans geven om mee op vakantie 
te gaan. Elke bijdrage hoe klein 
ook, wordt erg gewaardeerd.
Een vakantiedag kost gemiddeld 
€90. Voor giften vanaf €40 krijg je 
een fiscaal attest. Je kan via de 
QR-code zelf een bedrag kiezen, 
of overschrijven naar volgende 
rekening:

Hannibalvakanties vzw
BE57 7895 5028 2735
Mededeling:
gift + je naam

Erg bedankt!

€
€

€
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OVERZICHT VAKANTIES 2023
AUGUSTUSJULI

je gaat op eigen
kracht naar de
verblijfplaats

je reist met
het vliegtuig

je reist met
een minibus

je reist met
de trein

op deze vakantie zijn
er rolstoelplaatsen

Voorwacht: Voor de vrijwilligers beginnen sommige vakanties een 
dag vroeger om de laatste voorbereidingen te treffen voor het onthaal van 
de deelnemers. 

De kleuren van de vakanties in dit overzicht zijn willekeurig gekozen. 

TOERIST IN DUITSLAND & FRANKRIJK

RAVOTTEN IN RETIE OP STAP IN BRUGGE

ONTSPANNEN IN DE WESTHOEK

HEERLIJKS UIT HOOGSTRATEN VERWENNEN IN VORSELAAR

DOLLEN IN ZEDELGEM

NOVEMBER

OP WEEKEND IN
OOSTDUINKERKE

SANTÉ IN BARCELONA 

OP ZWIER IN LISSABON BELEVEN IN MAASMECHELEN

APERITIEVEN IN BASTOGNEZOMEREN IN TSJECHIË 

GENIETEN IN BEVERDONK

LANGUIT IN DE ARDENNEN

SPETTEREN IN NIEUWPOORT 

POST UIT BRUGGE

CONGÉ IN FRANKRIJK

LUILEKKER IN GRONINGEN FESTIVALITIS IN HASSELT        RELAXEN IN OTTENSTEIN

AVONTUUR IN RETIE

ROADTRIPPEN IN DENEMARKEN EN ZWEDEN GROETJES UIT NOORD-FRANKRIJK

EIGENZINNIG IN NOORD-DUITSLAND

KARAVANEN IN EGYPTE
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Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B*
*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

ZOMEREN IN TSJECHIË 
22 TOT 29 JULI 2023                   Buitenland

€ 750

Met het vliegtuig landen we in een mum 
van tijd in deze zeer levendige stad met 
prachtige monumenten en een
verrukkelijke keuken. Barcelona staat 
synoniem aan zon, shoppen, Gaudi,
gezellige pleinen en markten, ...
Kom jij mee flaneren over de Las Ramblas?

Als je assistentie nodig hebt kan je dit zelf 
goed aangeven. Deelnemers zonder 
fysieke beperking betalen minder in ruil 
voor hun ADL-assistentie. Je slaapt op een 
gedeelde, toegankelijke slaapkamer.
Je aanwezigheid op de startvergadering 
is belangrijk om de groep te leren kennen 
en om de eerste voorbereidingen in gang 
te zetten.

Onze minibus trekt richting het Boheemse 
Woud. Langs schilderachtige dorpjes en
schitterende bergen vinden we onze weg 
naar warmwaterbronnen en historische
kastelen. Misschien staat er zelfs een
uitstap naar Praag op de planning!
Kan jij evenveel genieten van een rustige 
namiddag als van één vol actie en
avontuur? Dan is dit de vakantie voor jou!

De meeste activiteiten doen we in groep 
maar soms splitsen we ons op.
Dit bespreken we vooraf duidelijk.
Op deze vakantie bieden we veel
structuur en rust. Je slaapt in gedeelde 
kamers. Tijdens een infomoment vooraf 
luisteren we graag naar je suggesties voor 
een geweldige week.

SANTÉ IN BARCELONA 
15 TOT 22 JULI 2023                Buitenland

5 deelnemers met beperking (18-30j)
5 deelnemers zonder beperking (18-30j)
waarvan 1 vakantieverantwoordelijke
*prijs voor deelnemers zonder beperking

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

4 x  € 950

€ 400*
2322



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

RELAXEN IN OTTENSTEIN 
31 JULI TOT 7 AUGUSTUS 2023               Buitenland

Kom mee naar Hasselt, de ‘hoofdstad 
van de smaak’! We proeven streek-
gerechtjes en nestelen ons op een
zonnig terras. Sfeer opsnuiven doen we 
niet alleen in de binnenstad, maar ook 
in de groene omgeving tot helemaal op 
de festivalweide van Pukkelpop! Ben je 
klaar voor deze onvergetelijke week?
We logeren in een rolstoelvriendelijk
hostel en doen alles op het gemak.
Er is ruimte en tijd voor verzorging als je 
hier nood aan hebt. 

Op een infomoment vooraf kan je de 
groep leren kennen en krijg je de kans 
om je favoriete activiteiten voor te stellen.
Dat wordt een onvergetelijke vakantie!

Met onze minibus rijden we naar een 
prachtige Duitse regio.
Vanuit ons raam passeren we mooie
natuur en statige kastelen.
Een bezoek aan een museum of burcht, 
wandelingen in de natuur, gaan zwem-
men… Keuzemogelijkheden genoeg!

Ons toegankelijk vakantiehuisje ligt
midden in de natuur en gebruiken we als 
uitvalsbasis. We doen alles op een rustig 
tempo en er is de nodige aandacht voor 
verzorging, mocht je hier nood aan
hebben. Het programma wordt groten-
deels bepaald door de begeleiders, maar 
op het infomoment krijg je de mogelijk-
heid om zelf je favoriete activiteiten voor 
te stellen.

FESTIVALITIS IN HASSELT 
(14) 15 TOT 21 AUGUSTUS 2023          Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

5 deelnemers (18-30j)
3 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B*

5 deelnemers (18-30j)
3 begeleiders (18+)
1 vakantieverantwoordelijke (18+)

€ 750
€ 7503 x  3 x

*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
+ €115  ticket 

Pukkelpop

2524



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

LANGUIT IN DE ARDENNEN 
20 TOT 27 JULI 2023                 Binnenland

We trekken naar het (hoge) Noorden!
In Groningen verdwaal je tussen de
pittoreske grachten en ook aan het
Zuidlaardermeer kan je het (volgens 
sommigen) mooiste meer van Nederland 
bewonderen. Uitstapje hier, zwembadje 
daar, deze vakantie heeft het allemaal. 
’s Avonds rusten we uit in ons gezellig 
vakantiehuisje en maken we samen een 
heerlijke maaltijd.

Er is ruimte en tijd voor verzorging als je 
hier nood aan hebt. Alles verloopt op 
een rustig tempo. Op het infomoment
leren we elkaar kennen en luisteren we 
naar jouw ideeën. Zo kunnen de bege-
leiders een onvergetelijk programma 
samenstellen!

Kom je mee naar één van de mooiste 
regio’s van België? In het Zuiden van
Wallonië ligt ons modern en toegankelijk 
vakantieverblijf, tussen prachtige natuur 
en verborgen ijzersmederijen.
De streek heeft veel te bieden: restanten 
van kastelen, de pittoreske stad Neufchâteau 
en bijhorend meer, musea en watersporten. 
Maak je klaar voor deze veelzijdige
vakantie!

Als je nood hebt aan verzorging wordt 
hier tijd en ruimte voor gemaakt.
Het is een rustige vakantie waar jijzelf mee 
het tempo en programma bepaalt.
Op het infomoment leer je iedereen
kennen en kan je jouw ideeën en voor-
keuren laten weten aan de begeleiders.

LUILEKKER IN GRONINGEN 
10 TOT 17 JULI 2023                           Buitenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

5 deelnemers (18-30j)
3 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B*€ 750€ 750

6 deelnemers (18-30j)
4 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B*

3 x  3 x  

*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn. *Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

2726



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

DOLLEN IN ZEDELGEM 
(11) 12 TOT 18 AUGUSTUS 2023                Binnenland

Ben je klaar voor Egypte? Zet je schrap 
voor een wonderlijke reis waarbij je met 
een traditionele zeilboot langs kleine
dorpen aan de Nijl vaart, met een
snorkel de onderwaterwereld ontdekt, 
afgelegen tempels bezoekt, slaapt
onder een gigantische sterrenhemel... 
Om nog maar te zwijgen van Caïro met 
zijn prachtige piramides en levendige 
binnenstad. Ready, set, go!

Dit is een groepsreis voor de echte
avonturiers die tegen een stootje kunnen. 
Onverwachte gebeurtenissen horen bij 
een vakantie op een ander continent. 
Op een infomoment vooraf leer je de 
groep en begeleiders kennen. Samen 
beleven jullie deze zomer het avontuur 
van jullie leven!

Heb je graag dat alles duidelijk is en volgens 
plan verloopt? Hou je niet zo van drukte 
maar kan je helemaal jezelf zijn in kleine 
groepjes? Perfect! Op deze vakantie doe
je de meeste activiteiten met je vaste
begeleider en duomaatje. Sommige
activiteiten doen we in grotere groep. Ons 
verblijf heeft genoeg plaats voor urenlang 
spelplezier. Af en toe trekken we erop uit 
voor een uitstap in de buurt. Zo vinden we 
misschien wel onze weg naar het zwembad.

Er zijn slaapkamers om alleen te slapen of 
per twee. Op ons infomoment kan je aan-
geven wat je nodig hebt en wat je wil doen 
op vakantie. De begeleiders maken een 
programma volledig op jouw maat.
Dit wordt een vakantie om nooit te vergeten!

KARAVANEN IN EGYPTE 
27 JULI TOT 11 AUGUSTUS 2023           Buitenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

15 deelnemers (12-18j)
8 begeleiders (18+)
4 leefgroepverantwoordelijken (18+)
waarvan 2 vakantieverantwoordelijken

€ 500
€ 2000 

+ € 985  budget ter plaatse

€ 265*
+ € 985 budget ter plaatse

7 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 reisbegeleider van Karavaan (18+)
*Prijs voor begeleiders

2928



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

ROADTRIPPEN IN
DENEMARKEN EN ZWEDEN 
5 TOT 16 AUGUSTUS 2023                                 Buitenland

Proost, tsjing, schol en santé! We hebben 
genoeg om op te klinken: nieuwe vriend-
schappen, onze luxevilla met privézwembad 
en de prachtige Ardense bossen rondom. 
We genieten van een gevarieerde week 
met diverse (keuze-)activiteiten. Bastogne 
is een gezellige stad met een rijke
geschiedenis, zijn jullie klaar om op
ontdekking te gaan?

Een dag op vakantie bestaat uit activiteiten 
in groepjes, afgewisseld met individuele 
momenten met een begeleider als je hier 
even nood aan hebt. Je krijgt een duidelijke 
dagindeling zodat je heel goed weet wat 
je kan verwachten. Je deelt je kamer met 
een andere deelnemer.

Roadtrippen doet Hannibal als de beste. 
Gedurende 12 dagen (!) cruisen we rond 
met de minibus. We reizen langs het prachtige 
Denemarken, waar we slapen in de buurt 
van de zee om verder te reizen naar het 
-mogelijks- nog mooiere Zweden. In een 
typisch houten huisje in Skåne, tussen de 
prachtige Zweedse natuur en meren,
smeden we vriendschappen voor het leven.

We slapen in drie verschillende, mooie 
vakantieverblijven met gedeelde kamers. 
Op een infomoment vooraf kan je de groep 
leren kennen en krijg je de kans om je favoriete 
activiteiten voor te stellen. Zo kunnen de 
begeleiders een fantastisch programma 
samenstellen!

APERITIEVEN IN BASTOGNE 
4 TOT 11 AUGUSTUS 2023                           Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B*€ 1050€ 750

6 deelnemers (18-30j)
4 begeleiders (18+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)

(12 dagen)

30
*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
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Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

OP ZWIER IN LISSABON 
15 TOT 22 JULI 2023                                Buitenland

Jullie trekken een dikke week eropuit en 
verkennen eerst de wondere wereld van 
de Moezelstreek. Tussen de talrijke wijn-
gaarden (en wijnfeesten) kan een
bezoekje aan de stad Trier niet ontbreken. 
Uitblazen doen we aan ons zwembad. 
In Frankrijk kunnen we genieten van ons 
gezellig huisje, daguitstapjes naar Reims of 
Nancy en de Franse gastvrijheid en
gastronomie. Heerlijk!

We slapen in twee verschillende, mooie 
vakantieverblijven met gedeelde kamers. 
Op een infomoment vooraf kan je de 
groep leren kennen en krijg je de kans om 
je favoriete activiteiten voor te stellen.
Zo kunnen de begeleiders een fantastisch 
programma samenstellen!

Lissabon beleef je met al je zintuigen:
de warme zon op je gezicht, een lekker 
vispannetje en zwoele Fadomuziek op
de achtergrond. Krijgen we genoeg van 
al het kuieren en flaneren langs de rivier 
de Taag? Dan zijn er mogelijkheden
genoeg in deze hoofdstad van oude 
trams en leuke musea!

We slapen op een gezellig appartement 
in het hartje van Lissabon, in de buurt van 
Chiado. Tijdens het infomoment vooraf 
kan je de groep leren kennen en krijg je 
de kans om je favoriete activiteiten voor 
te stellen. Zo kunnen de begeleiders een 
goedgevuld programma voorzien.

TOERIST IN
DUITSLAND EN FRANKRIJK 
3 TOT 10 JULI 2023                                        Buitenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
1 vakantieverantwoordelijke (18+)

€ 750€ 750
6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs 
*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
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Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

EIGENZINNIG IN 
NOORD-DUITSLAND 
1 TOT 8 AUGUSTUS 2023                                     Buitenland

Is er een betere plek voor een zorgeloos 
weekend dan aan onze Belgische kust? 
We vullen onze dagen met de zoektocht 
naar het beste ijssalon (of warme wafel), 
verkennen dijk en strand, spelen een 
stadsspel en nemen een plonsje in het 
koude zeewater. Toch wat te fris?
Gelukkig is het subtropisch zwembad van 
Sunparks vlakbij!

Een dag op weekend bestaat uit activi-
teiten in groepjes. Jullie maken samen je 
eigen maaltijd klaar. Je krijgt een duidelijke 
dagindeling zodat je heel goed weet 
wat je kan verwachten en deelt je kamer 
met andere deelnemers.

Onze minibus voert ons deze keer richting 
de prachtige natuur van Noord-Duitsland. 
In het land van verborgen kastelen en 
prachtige meren is er vast voor elks wat wils. 
De mooie steden Lübeck en Schwerin zijn 
een boogscheut verwijderd en dichter in 
de buurt vinden we een authentieke
Fussballgolfbahn. In het huisje maken we 
het gezellig met rustige activiteiten.

Op deze vakantie bieden we veel structuur. 
Er is voldoende afwisseling tussen actie en 
rust. De meeste activiteiten doen we in 
groep, soms splitsen we ons op. Dit bespreken 
we vooraf duidelijk. Tijdens een infomoment 
vooraf luisteren we graag naar je suggesties 
en voorkeuren, om deze vakantie
onvergetelijk te maken.

OP WEEKEND IN
OOSTDUINKERKE 
10 TOT 12 NOVEMBER 2023                     Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met een rijbewijs B*€ 750€ 220

12 deelnemers (18-30j)
4 begeleiders (18+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+) *Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
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Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

POST UIT BRUGGE 
(19) 20 TOT 26 JULI 2023               Binnenland

De minibus neemt ons mee langs
charmante dorpjes en mooie natuur naar 
ons verblijf in het Noorden van Frankrijk. 
We doen regelmatig een uitstap met een 
terrasje of picknick en een bezoek aan 
Reims mag zeker niet ontbreken!

De meeste activiteiten doen we in groep, 
maar soms splitsen we op. Dit bespreken 
we vooraf duidelijk. Op deze vakantie 
bieden we veel structuur en zorgen we 
voor een goede afwisseling tussen actie 
en rust. Je slaapt in gedeelde kamers.

Tijdens een infomoment vooraf luisteren 
we graag naar je suggesties en voorkeuren, 
om deze vakantie onvergetelijk te maken.

Dit jaar sturen we weer post uit Brugge!
De hele week doe je activiteiten met je 
persoonlijke begeleider die het programma 
afstemt op jouw noden en voorkeuren.
Zo kunnen jullie samen een gezelschapsspel 
spelen, snoezelen, knutselen, trampoline-
springen, voetballen, … Soms doe je een 
activiteit samen met de hele groep.
Dit kan een uitstapje zijn in de omgeving, 
een leuk spel op ons eigen terrein of 
zwemmen. We gaan ook zeker eens naar 
zee!

We bereiden de vakantie voor tot in de 
puntjes. Je krijgt een duidelijke dagindeling 
zodat je heel goed weet wat te verwachten. 
We passen de activiteiten en het tempo 
aan op jouw maat en je slaapt in je eigen 
kamer.

GROETJES UIT 
NOORD-FRANKRIJK
19 TOT 26 AUGUSTUS 2023                          Buitenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

16 deelnemers (6-21j)
16 begeleiders (16+)
4 leefgroepverantwoordelijken (18+) waarvan 2 vakantieverantwoordelijken
2 koks (18+)

€ 500€ 750

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met een rijbewijs B*
*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
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Kan jij ook zo genieten van wellness en 
luieren aan het zwembad? Ben je graag 
in goed gezelschap? Onze minibus 
neemt je mee langs charmante dorpjes, 
kastelen en de prachtige Franse natuur 
van de Loirestreek! We maken het gezellig 
met een terrasje of picknick. Of je nu een 
ervaren toerist bent of voor het eerst op 
reis gaat zonder ouders, dit wordt een 
vakantie om nooit te vergeten!

De meeste activiteiten doen we in groep, 
soms splitsen we ons op. Je deelt je kamer 
met een andere deelnemer. Op een info-
moment kan je de groep leren kennen 
en jouw favoriete activiteiten voorstellen. 
De begeleiders zorgen op hun beurt voor 
een geweldig programma, met voldoende 
rustmomenten.

CONGÉ IN FRANKRIJK 
8 TOT 15 JULI 2023                                     Buitenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

6 deelnemers (18-30j)
2 begeleiders (18+)
& 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met een rijbewijs B* € 750

ADL

Ben je helemaal klaar voor een energieke
vakantie? Kom dan zeker mee naar 
Retie! Op deze actieve vakantie hebben 
we leuke uitstapjes gepland en spelen
we regelmatig een uitdagend spel.
Soms doen we activiteiten met iedereen 
samen, maar vaak delen we ons op in
kleinere groepjes. De begeleiders plannen 
op tijd rustige momenten in om de
indrukken van de dag te verwerken.

Op deze vakantie heb je vaste aan-
dachtsbegeleiders die je wakker maken, 
mee aan tafel zitten en je helpen met 
verzorging. Ze hebben oog voor de
specifieke noden van elke deelnemer 
en zijn klaar om je door dit onvergetelijk 
avontuur te leiden. Je deelt je kamer met 
een andere deelnemer.

AVONTUUR IN RETIE 
(12) 13 TOT 19 AUGUSTUS 2023               Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

Kant-en-klaarheid

€ 500

8 deelnemers met beperking (12-18j)
4 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)*Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.
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Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

OP STAP IN BRUGGE 
(22) 23 TOT 29 JULI 2023                              Binnenland

Hou je vast voor deze vakantie vol actie, 
plezier en vriendschap! Op ons vakantiedomein 
kunnen we urenlang buitenspelen. De mooie 
stad Brugge ligt vlakbij dus dat vraagt om 
een bezoekje. Na een leuk stadsspel kunnen 
we uitblazen op een terrasje en uitkijken naar 
de fuif op de laatste avond. Alle remmen los!

De begeleiders zorgen voor een afwisselend 
programma: hilarische toneeltjes, een sessie 
ochtendgymnastiek of een uitdagend groot 
spel mogen niet ontbreken.
De meeste activiteiten doen we met iedereen 
samen maar soms zijn er ook keuzeactiviteiten 
in kleinere groepjes. We gaan regelmatig op 
uitstap in de buurt, te voet en met het openbaar 
vervoer. Je slaapt in gedeelde kamers en 
we hebben aandacht voor verzorging als je 
dit nodig hebt.

14 deelnemers (18-30j)
9 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)

€ 500

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

RAVOTTEN IN RETIE 
(7) 8 TOT 14 JULI 2023                               Binnenland

Ben je graag actief bezig maar heb je 
soms ook nood aan ontspanning?
Dan is dit de vakantie die je zoekt!
De meeste activiteiten doen we in kleinere 
groepjes. Het begeleidersteam zorgt
ervoor dat er voor ieders wat wils is.
Zo kunnen grappige toneeltjes, waterspelletjes, 
een onvergetelijke fuif en plezante
uitstapjes niet ontbreken.

We zijn een groepsvakantie met de nadruk 
op actie en ontdekking. Jouw aandachts-
begeleider geeft je de aandacht en 
hulp die je nodig hebt. Wil je even wat 
rust? Dan kunnen we dit samen met jouw 
begeleider inplannen om de indrukken 
van de dag te verwerken. Je slaapt samen 
met een andere deelnemer in gedeelde 
kamers.

8 deelnemers met beperking (12-18j)
4 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)

€ 500

4140



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

SPETTEREN IN NIEUWPOORT 
(14) 15 TOT 21 JULI 2023                              Binnenland

Droom jij ook al van de zomer? Lekker 
zonnen in de hangmat, nippend aan een 
zelfgemaakte cocktail In de prachtige
omgeving van de Westhoek? Wil jij je
uitleven tijdens een muzieksessie of een 
prachtig kunstwerk maken? Helemaal
ontspannen tijdens een film of belevings-
theater? De begeleiders voorzien een
gevarieerd aanbod tijdens deze week. Hou 
je niet van drukte maar wel van gezelligheid? 
Dan is deze groepsvakantie echt iets voor jou!

Het tempo van de vakantie ligt niet zo 
hoog. Er is voldoende tijd voor rust.
We doen de meeste activiteiten met iedereen 
samen en soms zijn er keuzeactiviteiten in 
kleine groepjes. We slapen op gedeelde 
kamers. We hebben aandacht voor de 
verzorging die jij nodig hebt.

Welkom in Nieuwpoort! Hier moet je zijn 
voor een groepsvakantie vol sfeer en 
gezelligheid. De begeleiders verzinnen 
de zotste spelletjes en garanderen ons uren 
spelplezier in onze mooie tuin. We maken 
onvergetelijke herinneringen op het 
strand. Hou je van fantasie, creativiteit, 
spel en gek doen? Hier kan het allemaal!

Rustige en actieve momenten wisselen 
elkaar af. De meeste activiteiten doen 
we met iedereen samen. Soms zijn er ook 
keuzeactiviteiten in een kleinere groep.

Je slaapt met andere deelnemers op
de kamer. Voor iedereen is er de nodige 
zorg en aandacht.

ONTSPANNEN IN DE WESTHOEK 
(12) 13 TOT 19 AUGUSTUS 2023                Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

14 deelnemers (18-30j)
9 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)

14 deelnemers (18-30j)
9 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)

€ 500€ 500
3 x  1 x  

4342



Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

HEERLIJKS UIT HOOGSTRATEN 
(7) 8 TOT 14 JULI 2023                            Binnenland

Tijdens deze week staan gezelligheid en 
samenzijn centraal! De aandacht van de 
begeleidersploeg is dan ook helemaal voor 
jou. De meeste activiteiten gaan door 
met de volledige groep of in deelgroepjes. 
Indien je dit fijn vindt of hier nood aan 
hebt, kan je ook af en toe alleen een
activiteit doen met een begeleider. We 
doen rustige activiteiten zoals belevings-
theater, schimmenspel,  een reuzen- 
ganzenbord met opdrachtjes, crea, een 
belevingskermis, … We plannen ook een 
paar ontspannende uitstapjes.

Ons gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk. 
Er is mogelijkheid om alleen te slapen voor 
wie dit nodig is. Je krijgt hulp bij verzorging 
en maaltijden als je hier nood aan hebt.

In Hoogstraten bieden we je een vakantie 
volledig op jouw maat. Hou je van puzzelen, 
snoezelen, go-carten of knutselen? Heb 
je nood aan een actieve vakantie of net 
wat meer rust? Je persoonlijke begeleider 
past de activiteiten aan aan jouw interesses 
en tempo. Meestal amuseren we ons met 
twee, maar voor wie dit leuk vindt zijn er 
af en toe activiteiten voor de volledige 
leefgroep. Onze ervaren leefgroepverant-
woordelijken ondersteunen de begeleiders 
waar nodig.

We hebben oog voor structuur. Elke dag 
ziet er in grote lijnen hetzelfde uit zodat 
de vakantie voorspelbaar is voor jou. Je 
slaapt in je eigen kamer. Je begeleider 
helpt je onder andere bij de maaltijden 
en verzorging als je hier nood aan hebt.

GENIETEN IN BEVERDONK 
(21) 22 TOT 28 JULI 2023                  Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

26 deelnemers (6-30j)
26 begeleiders (16+)
12 leefgroepverantwoordelijken waarvan 2 vakantieverantwoordelijken (18+)
1 logistiek medewerker (18+)
4 koks (18+) & 2 nachtwachten (18+)

10 deelnemers (6-30j)
8 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijke (18+)
2 koks (18+)
1 logistiek medewerker (18+)

€ 500€ 500
8 x  
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Taalbegrip                                             

Begeleiding
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Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

BELEVEN IN MAASMECHELEN 
(30) 31 JULI TOT 6 AUGUSTUS                         Binnenland

Op deze vakantie staat jouw beleving 
centraal! We laten je voelen, proeven, 
zien, ruiken en horen dankzij een breed 
aanbod aan fijne activiteiten. Dit alles 
doe je samen met jouw persoonlijke
begeleider.

We plannen een aantal leuke uitstapjes 
in. Kan je niet goed tegen drukte en wil 
je dat alles duidelijk is? Hou je van rust 
en ontspanning? Dan is dit een vakantie 
naar jouw smaak! We leggen je een hele 
week in de watten, daar kan je zeker van 
zijn!

We passen de activiteiten aan aan jouw 
voorkeur en interesses. Af en toe doen 
we activiteiten met de hele groep.
Iedereen slaapt in zijn eigen kamer.

Tijdens deze vakantie snuiven we samen 
de gezellige sfeer op. We beleven heel 
wat activiteiten waarin onze zintuigen 
centraal staan. Wat dacht je van
snoezelzwemmen, op pad gaan met 
aangepaste fietsen, een themawandeling 
in de Limburgse bossen of muziektheater? 
Hou je van een rustige sfeer of net van 
wat meer prikkels? We bouwen een
vakantie op jouw maat!

Deze week sta jij centraal. We zoeken 
naar activiteiten waarvan je het meest 
geniet. We hebben oog voor jouw noden, 
ook op vlak van voeding en (medische) 
verzorging. Onze verblijfplaats is volledig 
rolstoeltoegankelijk en heeft een eigen 
zwembad. We slapen voornamelijk in
gedeelde slaapkamers.

VERWENNEN IN VORSELAAR 
20 TOT 27 AUGUSTUS 2023                        Binnenland

Taalbegrip                                             

Begeleiding

Voorspelbaarheid

Mobiliteit

ADL

Kant-en-klaarheid

8 deelnemers (6-30j)
8 begeleiders (16+)
2 vakantieverantwoordelijken (18+)
2 koks (18+)

16 deelnemers (6-30j)
16 begeleiders (16+)
3 vakantieverantwoordelijken (21+)
2 logistiek medewerkers (18+)

€ 600€ 500
16 x  
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WAT KAN JE VERWACHTEN ALS BEGELEIDER?
Leeftijd Als begeleider mag je mee vanaf de leeftijd van 15 jaar, als je 16 wordt in 2023.
Voor een aantal vakanties moet je minstens 18, 20 of 21 jaar zijn. De bovengrens is 35 jaar voor nieuwe
begeleiders.

Taken Voor de vakantie vragen we om de inhoudelijke invulling van de vakantie voor te bereiden, 
aangepast aan het thema en de noden van de deelnemer of groep. Tijdens de vakantie begeleid je 
de activiteiten en zijn er soms ook praktische taken (o.a. assistentie en huishouden) waar je deels voor 
verantwoordelijk kan zijn. Op onze website vind je per vakantie een overzicht van de taken.

Ervaring? Ook zonder ervaring of zonder animatorattest ben je welkom. Op elke vakantie is er een 
mix van ervaren en nieuwe begeleiders. De vakantieverantwoordelijke leidt alles in goede banen. 
De vakantievoorbereiding mag je zeker niet missen, zie p.51.
Ook de animator(plus)cursus is een aanrader! Zie p.52.

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.
De voldoening achteraf is onevenaarbaar!

Centen  Alle Hannibalvakanties zijn gratis voor begeleiders (behalve onze reizen naar Barcelona en 
Egypte). Voor het zetelen in werkgroepen of het voeren van promo op beurzen of in scholen krijg je 
een vergoeding voor je verplaatsing.

Meer info? www.hannibalvakanties.be/vrijwilligers

INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Noah, begeleider

Het is ongelooflijk hoe
je in een week tijd zo‘n
hechte band kan creëren,
zowel met deelnemers
als begeleiders.
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WAT KAN JE VERWACHTEN ALS KOK?
INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Voor de meeste binnenlandse vakanties zoeken we een kookploeg. Per 15 personen rekenen we 
op één kok. Je staat minstens met twee in de keuken.

Wie kan mee? Als kok ben je 18 jaar of ouder. Minstens 1 kok per vakantie heeft een rijbewijs B en 
eigen auto om boodschappen te doen. Ook kookervaring is handig. We vragen aan ouders van 
deelnemers om zich niet als kok in te schrijven op de vakantie van hun kind.

Verwachtingen Lekkere, gezonde maaltijden bereiden is je hoofdtaak. Daarnaast doe je zelf de 
boodschappen, hou je de keuken netjes en beheer je het kookbudget. We verwachten dat je vlot 
communiceert met de vakantieverantwoordelijke(n) en de stafmedewerker. Je werkt bovendien 
graag samen in een team. 

Voorbereiding Je bent aanwezig op het 
startmoment voor de koks en je treft de 
nodige voorbereidingen voor je vakantie. 
Hannibal beantwoordt al jouw vragen en 
helpt je op weg. Je krijgt een kookleidraad 
met allerlei nuttige tips voor een goed
verloop van je vakantie.

Startmoment koks 
 
zaterdag 10 juni 2023 
Je leert je medekok(s) kennen, verdeelt de 
taken en kan feedback vragen op je 
voorbereidingen. We gaan ook zelf koken!

Je aanwezigheid op het startweekend  
is van groot belang voor een  
geslaagde vakantie, zowel voor  
jou als voor je groepsgenoten. Hou  
dat weekend vrij!
Voor alle vakantiebegeleiders 
Naast ontspannende activiteiten en een 
ruime keuze aan vormingen, trek je de krijt-
lijnen voor je vakantieprogramma. Je leert 
je medebegeleiders kennen, krijgt info 
over de bestemming en groep, bespreekt 
verwachtingen en smeedt plannen. Dit is 
ook hét moment om de andere vrijwilligers 
en het Hannibalteam te ontmoeten. Na het 
startweekend komen de meeste groepen 
nog minstens één keer samen.

WANNEER?  28 tot 30 april 2023

WAAR?
Domein Moerkensheide (De Pinte)

DEELNAMEPRIJS? Gratis

STARTWEEKEND
INFO VOOR VRIJWILLIGERS

Voor de deelnemers van de reis naar Barcelona
Je maakt kennis met je groepsgenoten met en zonder 
beperking. Verwachtingen en assistentienoden worden 
besproken. De deelnemers van de reis naar Barcelona 
werken samen een vakantieprogramma uit.
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15+? Nieuw in het jeugdwerk? Of al 
vakanties begeleid, maar nood aan 
inspiratie voor aangepaste spelen en 
begeleiderstechnieken? Dan is onze 
animatorcursus jouw ding!

Tijdens deze intensieve week zal je vooral 
veel zelf spelen, ontdekken en tonen. Je 
proeft van beeld, muziek, drama en nog zo 
veel meer. Ervaren vrijwilligers leren je de 
tips en tricks in het omgaan met kinderen 
en jongeren met beperking. 

Heb je al een animatorattest en ervaring opgedaan 
als begeleider maar wil je graag nog meer weten over 
ADHD, ASS, visuele beperking, epilepsie,...?
Fantastisch! We gaan op een speelse en creatieve 
manier aan de slag om kennis en vaardigheden te 
ontdekken die van jou nog meer een topbegeleider 
maken.

WANNEER?
Animatorcursus: 3 tot 9 april 2023
Animatorpluscursus: 5 tot 9 april 2023
op domein Prosperpolder, Beveren

DEELNAMEPRIJS? 
De animatorcursus kost €190,
de animatorpluscursus €99.
Je gemeente betaalt hier vaak een deel van
terug. Toch nog te duur? Neem met ons
contact op om de opties te bekijken.

HEB JE EEN FYSIEKE OF VERSTANDELIJKE  
BEPERKING? 
Ook jij kan mee op cursus. Meld dit zeker bij 
je inschrijving zodat we kunnen kijken hoe we 
aan je ondersteuningsnoden kunnen tege-
moetkomen.

Bij een verstandelijke beperking bekijken we 
samen of we een co-animatortraject kunnen 
starten. 

ANIMATORCURSUS
INFO VOOR VRIJWILLIGERS

ANIMATORPLUSCURSUS
INFO VOOR VRIJWILLIGERS

STAGE & ATTEST  Na de animatorcursus volgt een
stagevakantie en terugkommoment. Als je slaagt,
ontvang je het attest animator in het jeugdwerk.
De animatorpluscursus heeft geen bijhorend attest.

INSCHRIJVEN? Via het portaal

DEELNAMEVOORWAARDEN ANIMATORPLUSCURSUS
Een animatorattest is niet verplicht,
begeleiderservaring is aangeraden.

PRAKTISCHE INFO ANIMATOR(PLUS)CURSUS
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WERKGROEPEN
INFO VOOR VRIJWILLIGERS VERZEKERING, ANNULATIE 

& VAKANTIEWIJZER
Hannibal sluit voor iedereen een VERZEKERING
persoonlijke ongevallen af. Zo ben je verzekerd voor 
lichamelijke schade die je tijdens een Hannibalactiviteit 
zou oplopen. Er is ook een verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid en rechtsbijstand wanneer de familiale 
verzekering of de rechtsbijstandsverzekering van de 
betrokken partijen niet zou voldoen.

Alle informatie rond ANNULATIE van je vakantie vind 
je in de algemene voorwaarden op onze website. 
Zelf sluiten we geen annulatieverzekering af voor jou. 
Opgelet! Het niet betalen van de deelnameprijs geldt 
nooit als annulering! Lees al onze voorwaarden goed 
na zodat je goed op de hoogte bent.

DE VAKANTIEWIJZER
Bij het intakegesprek zoeken we samen 
naar de juiste vakantie en vullen we 
deze vakantiewijzer in. 
Meer info over ons systeem  
vind je op p. 6-13

 

HANNIBALPORTAAL
LOGIN PORTAAL:

WACHTWOORD: 

Surf naar:
www.hannibalvakanties.be/algemene-voorwaarden 
Onder artikels 6 en 7 kan je alle informatie vinden.

Inspraak is heel belangrijk voor onze werking! 
Als vrijwilliger kan je dan ook aansluiten bij 
onze werkgroepen. Deze werkgroepen staan 
open voor iedereen die interesse heeft en tijd 
kan vrijmaken.

Imago Huisstijl, brochure, website, promo-
film, nieuwsbrief, beurzen, affiches, flyers, 
gadgets, ... Hier moet je zijn met al je leuke 
ideeën!

Interesse? Stuur een mailtje naar info@hannibalvakanties.be

Vakantiewerking Deze werkgroep is cruciaal voor onze werking en exclusief voor vakantie- 
verantwoordelijken en leefgroepverantwoordelijken. We bespreken alles wat van nut kan zijn voor 
een vlot verloop van de vakanties, zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers. 
 
Vorming Het volledige pakket aan cursussen en workshops dat Hannibal voorziet, wordt hier
uitgewerkt. De werkgroepleden geven vaak ook zelf vormingen en zijn van onschatbare waarde.

Beleid Deze werkgroep is het adviesorgaan voor de stafmedewerkers en volgt de lijnen van
het beleidsplan. Zo wordt de algemene werking constant bijgestuurd.
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Hannibalvakanties 
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

TEL 03 609 54 40
bereikbaar op werkdagen 
10-12.30u en 13.30-16u

info@hannibalvakanties.be
www.hannibalvakanties.be
   hannibalvakanties

Afzender: Hannibalvakanties vzw,
Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen

CONTACT

‘n andere vakantie

Hannibal is niet bereikbaar
tijdens de kerstvakantie.


