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dromen over 
reizen

Je kent het gevoel. Binnen enkele dagen vertrek je op reis en je kan 
niet wachten tot het zo ver is. In je hoofd maak je allerlei plannen en je 
koffer staat al klaar. 

Vakantie is altijd een beetje avontuur, altijd een beetje bijleren. 
Vakantie is beleven, dingen zien, culturen leren kennen. Of misschien 
is vakantie voor jou tot rust komen, ontspanning, ontdekken, 
herbronnen. Nieuwe energie vinden en de tijd even vergeten.  Op 
vakantie kan je jezelf zijn. Je vergeet even je dagelijkse leven en 
dompelt jezelf onder in het gevoel even weg te zijn.

de waarde van vakantie 
De universele verklaring van de rechten van de mens zegt dat iedereen recht heeft op rust en 
eigen vrije tijd. Daaronder valt ook het recht op vakantie.

Reizen is een vorm van vakantie. Het nut van reizen, er even helemaal tussenuit zijn, wordt de 
laatste jaren meer en meer benadrukt. Het is niet enkel het gevoel even weg te zijn, op reis 
leer je ook heel wat nieuwe vaardigheden die je kan meenemen naar je dagelijkse leven. 

Reizen is belangrijk voor je zelfontplooiing. Je leert opkomen voor je eigen wensen, je oefent 
het contact met andere mensen, verruimt je sociale vaardigheden en je blik op de wereld. Je 
ontdekt landen, talen en eten. Je leert omgaan met ‘het onbekende andere’ maar je leert ook 
jezelf kennen: wie ben ik, wat heb ik wel en niet graag. Je kiest zelf wat je doet op reis: wat je 
bezoekt, wat je eet, wanneer je een terrasje doet of wanneer je rust... 
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reizen met vrijetijdspunt
Vrijetijdspunt zet in op het creëren van vakantie kansen voor 
iedereen. Voor mensen met een beperking of in maatschappelijk 
kwetsbare situaties blijft reizen vaak bij dromen. We helpen mee 
om van (prille) reisdromen boeiende reiservaringen te maken. 

Eén van de punten waar we op inzetten is het verlagen van 
sociale drempels. We kiezen bewust voor groepsreizen met 
vrijwilligers en kleine groepen reizigers. Reizigers helpen elkaar 
en er zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden waar nodig. Op 
onze reizen voel je heel veel solidariteit en bereidheid om elkaar 
te helpen. Daaruit leer je veel, als reiziger en als begeleider. De 
vriendschappen die ontstaan krijg je er gratis bij.
 
Op onze reizen staat de reiziger centraal. We hechten veel belang 
aan inspraak van de reizigers. Om hen de reiservaring te bieden 
waar zij van dromen, is hun mening van cruciaal belang voor ons. 
Reizigers en begeleiders beslissen samen over het reisaanbod, de 
planning, de menu, de uitstappen... 

We weten dat niet elke reiziger hetzelfde wil of zoekt. Iedere 
reiswens is uniek. daarom stellen we een divers reisaanbod 
samen. We bieden vakanties aan rond verschillende thema’s zoals 
genieten, uitstappenvakanties of actieve vakanties. Ook in duur 
varieert het aanbod: van weekends en midweken tot een week.

 
Project dromen over reizen
 
“Met mijn hoofd in de wolken dromen over reizen. Nieuwsgierig 
naar de vakantiefoto’s van mijn vrienden. Dat zou ik ook wel 
eens willen. Hoe begin ik er aan om een leuke dagtrip of een 
meerdaagse vakantie te plannen? “

Tijdens 3 gratis workshops maken wij van je droom iets wat 
je ook echt kan uitvoeren. We zoeken uit wat je leuk vindt en 
wat haalbaar is. Hiervoor komen we 3 keer samen met een groep 
reisdromers! Elke deelnemer maakt een vakantiefotoboek. Deze 
geeft weer waar er tijdens de drie sessies aan gewerkt is.  

Heb je interesse of wil je graag meer info?  Neem contact met ons 
op en we helpen je graag verder. 

"de mening van onze 
reizigers is cruciaal 
voor ons. enkel zo 
kunnen we hen een 
reiservaring bieden 
waar ze van dromen.” 

wisT Je daT...
in juni een tweede reisbrochure verschijnt?  in deze reisbrochure vind je het reisaanbod voor de herfst en de 
winter. deze editie zal je digitaal kunnen bekijken. indien je toch liever een papieren versie ontvangt, stuur 
een mailtje naar reizen@oranje.be

vanaf 16 jaar

3 workshops

in je eigen voorziening
op verplaatsing met uitstap in brugge of blankenberge
in blankenberge met overnachting in hotel o’mer

gratis

christl claeys

vrijetijdspunt@oranje.be

0499 75 09 74

chantal 
uyttenhove 
stiefmama van björn 
 
wat is de meerwaarde van 
reizen voor björn?  

Één van de belangrijkste redenen 
waarom Björn meegaat op reis is het sociaal contact. Hij 
leert er heel wat mensen kennen. Op reis gaan is altijd een 
beetje uit de comfortzone stappen. Zo kan hij ook wat afstand 
nemen van thuis en is hij er even tussenuit. 
 
 

danny devinck 
reiziger 
 
wat betekent op reis gaan voor 
jou? 

Het is leuk dat ik zelf mag aangeven wat ik graag wil doen op 
reis. Dat maakt op reis gaan leuker. Ik ga ook graag mee op 
reis met Vrijetijdspunt omdat je nieuwe mensen leert kennen. 
Samen wandelen, sporten of in de zon liggen is leuk. Je leert 
elkaar kennen en meestal zijn het vrienden voor het leven. 

 
nele laporte 
vrijwilliger 
 
van waar komt de keuze om als vrijwilliger mee te 
gaan op een reis van vzw oranje? 

Ik reis zelf heel graag. Het is fijn om dat gevoel met andere 
mensen te kunnen delen. Ik voel me in de eerste plaats 
medereiziger op een reis met Vrijetijdspunt. Je beleeft samen 
ervaringen. 

Daarnaast is het als begeleider ook fijn om reizigers mee te 
laten beslissen over hun reis. Zo wordt het een reis van ons 
allemaal samen. Dat zorgt voor een leuke sfeer. 

de mening van...

"Je leerT nieuwe mensen 
kennen en meesTal ziJn 
heT vrienden voor heT 
leven. ”
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Toerisme vlaanderen en de minister maken al langer 
een speerpunt van ‘iedereen verdient vakantie’. in de 
afgelopen maanden werd gewerkt aan een nieuw decreet 
‘iedereen verdient vakantie.’ wat kunnen mensen met een 
beperking verwachten van deze nieuwe
regelgeving?  
 
Enkele Vlaamse parlementsleden dienden inderdaad een nieuw 
voorstel van decreet in rond sociaal toerisme. Vakantie is een 
recht waar iedere Vlaming van moet kunnen genieten. Het voorstel 
beperkt zich dus niet enkel tot het wegwerken van een financiële 
drempel in de vakantieketen, maar gaat veel breder. Dit nieuw 
voorstel van decreet vat alle drempels die in de vakantieketen 
ervaren kunnen worden, waaronder ook de fysieke drempel. Door 
toe te treden tot het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’ zullen 
organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking 
een beroep kunnen doen op de expertise van het Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Zij die van het organiseren van vakantie voor 
bepaalde doelgroepen met vakantiedrempels hun kerntaak maken, 
kunnen, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, structurele 
financiering bekomen vanwege de Vlaamse overheid, zodoende dat 
elke vakantieganger van een zorgeloze en ontspannende tijd kan 
genieten.

de mening van...

ben weyts 
minister Toerisme 
 
met het project ‘The
missing link’ probeert vzw 
oranje in te spelen op het 
ontwikkelen van reisdromen 
van personen met een beperking die niet reisvaardig zijn. 
waarom koos het departement en de minister voor dit 
project?  

Vakantie heeft een positieve invloed op lichaam en geest. Je 
ontdekt een inspirerende omgeving en je leert nieuwe mensen 
kennen. Op sociaal vlak heeft vakantie dus heel wat impact. 
Alleen is het voor mensen met een beperking, die soms met een 
laag budget moeten rondkomen, niet gemakkelijk om die lang 
vervulde vakantiewens te ontwikkelen. Mensen denken al snel dat 
vakantie niets voor hen is of er bestaat een zekere angst voor het 
onbekende.  
Om daaraan tegemoet te komen werd begin 2017 de 
projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ gelanceerd. 
Instellingen en organisaties konden projecten indienen die op een 
vernieuwende manier bijdragen tot het wegwerken van drempels 
in de volledige vakantieketen voor individuen en groepen. In dit 
kader ontving vzw Oranje met ‘The missing link’ een subsidie. Het 
is een waardevol project dat Vlamingen met een beperking aanzet 
tot het dromen over vakantie. Dit is de eerste doch belangrijkste 
stap in de vakantieketen. Om dit te doen slagen, doet vzw Oranje 
beroep op ervaringsdeskundigen, zodat de drempel t.a.v. het idee 
van vakantie verlaagd of helemaal weggenomen wordt.  
 
In tweede instantie zal de vergaarde expertise en ervaring via 
gratis trainer-to-trainer opleidingen verspreid worden naar andere 
organisaties die met kansarme groepen werken. 

 
 
 
welke andere acties zet de vlaamse regering op om de 
reisdrempels van mensen met een
beperking te verlagen? 

Het is mijn ambitie om toerisme binnen het bereik van élke 
Vlaming te brengen. Dit betekent dat toegankelijkheid een rode 
draad moet zijn in de volledige toeristische keten. En dan doel ik 
niet alleen op het toegankelijker maken van logies en attracties, 
maar ook op het sensibiliseren van toeristische ondernemers rond 
dit thema.

Door onder meer subsidies uit te reiken aan logiesuitbaters die 
zich richten op een kwaliteitsvolle ontvangst van mensen met een 
beperking, is het fysiek toegankelijke toeristische logiesaanbod in 
Vlaanderen de laatste 10 jaar spectaculair toegenomen. Aanbod 
op maat van de doelgroep is één ding, maar het aanbod moet 
uiteraard gekend zijn. Toerisme Vlaanderen vervult een cruciale rol 
in de begeleiding van de doelgroep naar wat Vlaanderen voor hen 
te bieden heeft. Aan de hand van brochures en een vernieuwde 
interactieve kaart voor toegankelijk toerisme (www.visitflanders.
com/nl/toegankelijkheid) kunnen mensen met eender welke 
beperking snel de voor hen ideale reisbestemming terugvinden.
Daarnaast is er het netwerk ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ 
-met meer dan 2200 toeristische partners- die het voor kansarme 
Vlamingen mogelijk maakt om op vakantie te gaan. 

Tot slot lanceerde de Vlaamse overheid het digitaal platform 
‘Vakantieschakel’ waarop Vlamingen met eender welke  
akantiedrempel een vraag aan toeristische aanbieders kunnen
stellen. Dit netwerk kan heel wat oplossingen bieden. De 
slotconclusie is dat geen enkele drempel je mag tegenhouden om 
van vakantie te genieten. 

"vakanTie is een rechT 
waar iedere vlaming van 
moeT kunnen genieTen”


