
                          

Hallo Hannah! In 2015 deed je bij ons de animatorcursus, sindsdien 
doe je iedere zomer drie vakanties. Vanwaar komt die grote motivatie? 
Na de animatorcursus ging ik mee met ‘ Beleven in Maasmechelen’ en 
‘Spetteren in Oostduinkerke’. Ik genoot enorm van deze vakanties en 
was helemaal verkocht voor de volgende zomer. Uit nieuwsgierigheid 
wou ik ook eens een vakantie voor kinderen met ASS (Autismespectrum-
stoornis) proberen en daarom ging ik mee naar Hoogstraten. Voor mij was dit echt een ervaring. 
Ik ben graag druk bezig tijdens de zomervakantie. Aangezien ik niet kan kiezen tussen alle 
geweldige vakanties doe ik er ook dit jaar opnieuw drie.  

Hoe kan je de sfeer op vakantie omschrijven? 
Ik vind dat er altijd een sterke band is tussen de begeleiders. Iedereen helpt elkaar en je kan altijd bij 
iemand terecht. Als je een moeilijk moment hebt op vakantie kan je er altijd met iemand over praten.  
De 5e maaltijd ‘s avonds vind ik ook altijd heel gezellig. Je kan dan nog een beetje nababbelen over 
de dag en iedereen beter leren kennen. 

Wat blijft je bij van de vakanties?
Op iedere vakantie zijn er leuke en wat minder leuke momenten. De ontroerendste momenten heb ik 
toch beleefd in Maasmechelen. Een lach, een knuffel tijdens het snoezelen en het zwemmen...het zijn 
momenten waar ik met veel heimwee aan terug denk. Wat me telkens weer verrast is het moment dat 
de deelnemers aankomen. Sommige deelnemers zijn bekende gezichtjes, andere weer een nieuwe 
uitdaging. 

Waar wil je naartoe binnen Hannibal? Wat wil je zeker gedaan hebben? 
Ik zou heel graag eens meegaan op een verre vakantie. 
Verder zou ik ooit ook wel vakantieverantwoordelijke willen zijn van een binnenlandse vakantie.

Hoe heb je de animatorcursus ervaren en wat verwacht je van komende hoofdanimatorcursus? 
Ik wist op voorhand niet wat ik kon verwachten van de animatorcursus. Maar ik vond het geweldig! 
Het was een hele toffe groep animatoren en ik leerde er veel bij over de begeleiding van mensen met 
en zonder een beperking. Ik vond het de ideale start van mijn hannibalvakanties.
Ik hoop op de hoofdanimatorcursus te leren hoe je een groep begeleiders kan sturen en hoe je kan 
zorgen voor een aangename sfeer. Verder wil ik graag meer info over de voorbereiding van de 
vakanties. Ik verwacht dat het weer een hele fijn week zal worden! 

Wil je nog iets zeggen aan toekomstige begeleiders?
Gewoon doen! Ook al heb je misschien twijfels, je weet pas hoe het is als je meegaat. Ikzelf was ook 
nerveus voor mijn eerste zomer omdat ik niet wist of het wat voor mij zou zijn. Maar het heeft mij op 
vele vlakken heel wat bijgeleerd, en ik heb er goede vrienden aan overgehouden.  De liefde en de 
dankbaarheid van de deelnemers is iets wat je voor altijd meedraagt! 
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