Begeleid op vakantie
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Bij Wielewaal
is iedereen welkom
Stichting Wielewaal biedt vakanties,
logeerweekenden en dagopvang voor kinderen
en volwassenen met een beperking. Een deel van
de vakanties is specifiek gericht op kinderen en
volwassenen met autisme.

Stichting Wielewaal organiseert al ruim veertig jaar
vakanties voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het is ooit voortgekomen uit Het Vierde Prinsenkind,
een organisatie die zich richtte op oorlogswezen en
kinderen met een beperking. Naast vakanties voor
mensen met een lichamelijke beperking, zijn er al jaren
ook speciale reizen voor de doelgroep autisme. Directeur
Remke Brand: ‘Niet alleen kinderen en volwassenen met
autisme die intensieve begeleiding nodig hebben, maar
ook met bijvoorbeeld ADHD of een combinatie met een
verstandelijke beperking zijn welkom. Maar het valt ons
op dat deze doelgroep ons niet zo goed weet te vinden.’

Waarom denkt u dat dat zo is?
‘Kennelijk is de drempel vrij groot om daadwerkelijk gebruik te maken van onze voorzieningen. Ik snap natuurlijk
dat het een hele stap is, om je kind met autisme of ADHD
‘uit handen’ te geven. Maar ik zou vooral willen
zeggen, kom een keer kijken naar wat er allemaal mogelijk is bij ons!’

Want wat is er zoal mogelijk?

‘Ons motto is
dat vakantie voor
iedereen mogelijk
moet zijn’

‘Wij organiseren zoveel activiteiten dat
we jaarlijks zo’n tweeduizend keer een
vrijwilliger inzetten; van logeerweekenden tot dagopvang, en van vakanties
in Nederland tot buitenlandreizen. En dat
doen we met zo’n negenhonderd vrijwilligers en een klein aantal betaalde krachten. De
meeste vrijwilligers doen dus meer dan één activiteit
per jaar. Onze grootste groep deelnemers is tussen de tien

Editie 1 • voorjaar 2018 • 7

en dertig jaar oud, en is vaak meervoudig beperkt. Maar
we hebben ook jongere kinderen en ouderen die meegaan.
De doelgroep loopt qua leeftijd van 4 tot 55 jaar. Veruit de
meeste deelnemers zitten bijvoorbeeld in een rolstoel en
kunnen veel dingen niet zelf. Daarom hebben wij veel éénop-éénbegeleiding. Onze lichtste vorm is één begeleider
op drie deelnemers.’

Misschien is juist die combinatie lastig voor
mensen met autisme? Dat zij (meestal) de
fysieke beperkingen niet hebben die andere
deelnemers wel hebben, en zich daardoor niet
aangesproken voelen?
‘Dat zou heel goed kunnen. Soms zijn de reizen inderdaad
gecombineerd. Dat zie je vooral bij verre reizen, omdat we
anders niet genoeg deelnemers hebben. Afgelopen jaar zijn
we bijvoorbeeld naar Florida geweest. Maar we hebben ook
aparte reizen voor kinderen en volwassenen met autisme
of ADHD. Eigenlijk is alles mogelijk. Ons motto is ook dat
vakantie voor iedereen mogelijk moet zijn, dus wij zeggen
niet zo snel nee en denken heel erg met mensen mee.’

Zeg je nooit: ‘Dit kunnen wij niet aan, deze
problemen zijn ons te groot’?
‘Nee, dat gebeurt niet zo snel. Wat we weleens doen, is
vragen om een extra begeleider vanuit de mensen zelf. Als
iemand bijvoorbeeld zoveel intensieve verpleegkundige
zorg nodig heeft op een dag dat het te veel is voor onze
verpleegkundige die meegaat, dan kunnen we vragen of
iemand zelf nog iemand kan meenemen. En het kan bijvoorbeeld bij een gedragsprobleem ook prettig zijn - voor
de persoon in kwestie, maar ook voor onze vrijwilligers en
de andere deelnemers - als er een persoonlijke begeleider
meegaat die precies weet hoe te handelen. Dan kan iemand toch gewoon mee.’

logeerweekenden. Maar het zijn vooral hele leuke dagen
en weekenden voor de kinderen en jongeren zelf!’

Wie betaalt deze reizen? Met zoveel
begeleiding zal dat best prijzig zijn…
‘Deelnemers betalen een eigen bijdrage, en dat is te vergelijken met de normale prijs die je kwijt bent als je zelf
op vakantie gaat. Afhankelijk van de persoonlijke situatie
kan soms een deel worden betaald vanuit een Wmo- of
Wlz-indicatie, bijvoorbeeld vanuit een pgb. Dat verschilt
heel erg per situatie, we kunnen mensen helpen om dit
uit te puzzelen. De kosten voor de vrijwilligers (het werven, het opleiden, reizen, slapen, eten), daarvoor werven
we fondsen en ik probeer het bedrijfsleven in Hilversum
(want daar zitten we met het hoofdkantoor), daar ook bij
te betrekken. Het samenspel van al die financieringsstromen, zorgt ervoor dat wij dit kunnen doen.’

Wordt er een intake gehouden, als
mensen zich aanmelden?
‘Vaak is dat in eerste instantie een papieren exercitie.
Mensen vullen vragenlijsten in en daar stellen wij dan
weer vragen over. Als er aanleiding is, en dat komt
regelmatig voor, dan bellen we met de ouders of andere
betrokkenen voor meer uitleg of verduidelijking. Voor
een eerste deelname heeft één van de begeleiders van
de groep ook contact met de deelnemer of ouders, zodat

van beide kanten vragen kunnen worden gesteld. En natuurlijk bespreken we tijdens de activiteit steeds hoe het
programma eruit zal zien. Vooral voor de doelgroep met
autisme is dit belangrijk.
Het kan wel voorkomen dat we tijdens een vakantie of
logeerweekend nog contact opnemen met ouders, als
we toch nog ergens tegenaan lopen. Vaak vinden ouders
bepaald gedrag inmiddels zo normaal, dat ze het niet eens
hebben vermeld. Over de telefoon is het dan vaak al snel
opgelost: ‘O, dan moet je even dit doen.’ En meestal werkt
dat dan ook.’

De meeste vrijwilligers die jullie hebben,
zijn ingesteld op mensen met fysieke en/
of verstandelijke beperkingen. Zijn ze ook
voorbereid op kinderen en volwassenen met
gedragsproblemen?
‘Op de vakanties voor mensen met gedragsproblemen
staan andere vrijwilligers inderdaad. We werven heel
breed voor vrijwilligers en bereiden hen voor met o.a.
workshops op hun specifieke doelgroep. Sommige mensen hebben meer met mensen in een rolstoel, anderen
vinden juist lastig gedrag een uitdaging, en je hebt er die
het allebei kunnen. Dat vind ik zo knap!’

Wat zijn het voor mensen, jullie vrijwilligers?
‘Het is verschillend. Het gros, zo’n driekwart, is student
in de zorg, welzijn of SPH. Maar er zijn ook mensen die

helemaal niet werken in de zorg, maar bijvoorbeeld als
accountant bij een bank. Juist die dynamiek tussen al die
verschillende vrijwilligers, maakt het mooi en leerzaam.
Ze leren onderling enorm veel van elkaar. Ook de mensen
die niet zelf uit de zorg komen, brengen weer een heel
andere, frisse kijk op dingen. En de meeste vrijwilligers zijn heel trouw. Als ze eenmaal gegrepen
zijn door dit werk, blijven ze terugkomen.’

Wat spreekt u zelf aan in
deze doelgroep?

‘Als vrijwilligers
eenmaal gegrepen
zijn door dit
werk, blijven ze
terugkomen’

‘Iets in mij vindt het belangrijk om iets
te betekenen voor mensen die zichzelf
minder makkelijk kunnen redden in
onze maatschappij. Ik heb ooit rechten
gestudeerd. Tijdens mijn studie al voelde
ik dat ik enorm bevoorrecht was, dat ik dat
kon doen. Toen ben ik al op zoek gegaan naar iets
wat ik ‘terug’ kon doen. Ik ben vrijwilliger geworden bij
Vluchtelingenwerk en bij het Ronald McDonald-huis. Later
kreeg ik een juridische baan, maar ik bleek dat helemaal
niet echt leuk te vinden. Bij Ronald McDonald kwam toen
een baan vrij als fondsenwerver. Dus toen ben ik daar
gaan werken en dat heb ik ruim twintig jaar gedaan. Twee
jaar geleden ben ik overgestapt naar Wielewaal. Het heeft
heel veel raakvlakken, maar het is ook weer heel anders. Ik
heb er nooit spijt van gehad dat ik mijn juridische carrière
heb opgezegd.’ •

Wat is het verschil tussen dagopvang en
een logeerweekend?
‘Dagopvang is echt vakantie-opvang, maar dan zonder
logeren. Dan doen we leuke dingen op een vaste locatie,
of we gaan dagjes weg. Logeerweekenden worden het
hele jaar door georganiseerd, op tien locaties door heel
Nederland. Vaak zien we dat logeerweekenden worden
gebruikt om de ouders te ontlasten, en als oefening voor
het ‘uit huis gaan’. Voor de ouders, maar ook voor de deelnemer zelf, om te wennen aan het niet thuis zijn. Vaak als
mensen uiteindelijk niet meer thuis wonen, bijvoorbeeld
naar een instelling verhuizen, komen ze niet meer naar de

Stichting Wielewaal hoort graag van mensen met autisme zelf, maar ook
van ouders van kinderen met autisme, waar zij behoefte aan hebben
tijdens een vakantie, logeerweekend of dagopvang.
Neem voor meer informatie (ook voor vrijwilligers) contact op met
Wielewaal: 088-1224400. Of neem een kijkje op de website: wielewaal.nl
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