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TOERISTEN MET ASS SLAPEN VOORTAAN OP BEIDE OREN – Toerisme Provincie Antwerpen
Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) wil iedereen de kans geven om er even tussenuit te kunnen en
de batterijen op te laden. Voor mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) is op vakantie gaan
nochtans niet evident. Omdat zij nood hebben aan structuur, en vakanties vaak onvoorspelbaar zijn,
leidt dit tot veel stress bij hen en hun omgeving. Mensen met ASS zullen dan ook vaak deze ervaringen
vermijden. TPA wil samenwerken met 20 logies in de provincie Antwerpen om ‘autismevriendelijker’ te
worden. Dit gaat in drie stappen. In de eerste plaats zal de organisatie Toerisme voor Autisme voor elk
logies een uniek visueel stappenplan opmaken dat mensen met ASS (in de eerste plaats individuele
toeristen, maar bij uitbreiding ook groepen) kunnen gebruiken voor, tijdens en na hun verblijf. Zo wordt
de ervaren stress maximaal gereduceerd en kunnen zij op beide oren slapen! In de tweede plaats zal
elk deelnemend logies het label van 'Autisme Centraal' krijgen, en daarmee de intentie verklaren om in
de toekomst verder te werken aan autismevriendelijkheid. Dit label, in combinatie met de juiste
communicatie, zorgt voor de bekendmaking bij de doelgroep. Tenslotte, zal een compacte digitale gids
met richtlijnen worden opgemaakt die logies kunnen gebruiken om autismevriendelijker te worden.
VAKANTIE ZONDER ZORGEN – Jaar 2 – Bielebale vzw
Dit project is een vervolg op het in 2017 gesubsidieerde project waarbij men vakanties wil organiseren
voor gezinnen met een zorgnood (ongeneeslijke ziekte, handicap, kanker …). Dit in
samenwerking/netwerking met lotgenotenverenigingen, vrijwilligers, professionele zorgverstrekkers en
Bielebale VZW/Casa Ametza. Concreet gaat het om het uitwerken van sponsorwerving, recruteren van
de juiste gezinnen, uitbouwen van een zorgnetwerk (vrijwilligers en professionelen) en ontwikkelen van
de nodige instrument om de zorg op vakantie te laten aansluiten bij de zorg van thuis. In deze fase is
het de bedoeling de rekruteringskanalen te vergroten (bredere doelgroep dan Villa Max) en de methode
te delen.
DIVERSE STAP – Steunpûnt Asiel en Migratie vzw
Mensen met een recente migratieachtergrond komen niet veel buiten en kennen de mogelijkheden naar
daguitstappen en vakantie niet of benutten deze niet. In dit project wil men samen met de doelgroep op
daguitstap gaan, hun drempels bevragen, en hen op weg helpen om daarna zelf op daguitstap/vakantie
te gaan. Ze worden hierbij toegeleid naar de UIT-Pas, de ‘Rap op stap’ -kantoren
en
vakantieparticipatie.
ONDERZOEKSPROJECT: (GE)ZIN IN VAKANTIE! – Akindo vzw + Vakantiehuis Akindo vzw
'(Ge)zin in vakantie' is een onderzoeksproject dat zich richt naar gezinnen uit maatschappelijk kwetsbare
milieus. Het initiële doel is om een concept te ontwerpen dat deze gezinnen op een zeer laagdrempelige
manier laat kennismaken met vakantie en het belang ervan, en dit door hen een eerste positieve
vakantie-ervaring te laten beleven.
Het onderzoek zal drempels die de doelgroep en organisaties ervaren, blootleggen en linken met het
bestaande aanbod. Dit concept wordt geconcretiseerd in de vorm van een duurzaam draaiboek dat
toepasbaar is binnen verschillende vakantie-organisaties en moet fungeren als een laagdrempelige
opstap naar een volwaardige vakantie. Het draaiboek zal elementen weergeven die van belang zijn om
een (eerste) positieve vakantie-ervaring te kunnen verzekeren voor de doelgroep, welke drempels zijn
op welke manier te vermijden of te overwinnen en welk aanbod (samenwerkingen) is cruciaal is om
geslaagde vakanties te organiseren. Tot slot kan dit onderzoek bijdragen aan de verruiming van het
netwerk van zowel gezin als organisaties met een aansluitend aanbod, alsook de instandhouding ervan.
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OP STAP MET DE FIETS – Sociaal huis Beveren
Mobiliteit blijkt vaak een rode draad doorheen het hele armoedeverhaal. Mensen geraken niet op het
werk, op school, in het ziekenhuis, bij vrienden of familie, vrijetijdsaanbod... en kunnen daardoor niet
optimaal deelnemen aan de samenleving. Uit ervaringen bij het ‘Rap Op Stap’- kantoor, Sociaal Huis
en bij de partnerorganisaties merkte de projectindiener dat er volwassenen zijn die niet kunnen fietsen.
Daarom willen ze mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, zoals anderstalige nieuwkomers,
leren fietsen om zelfredzamer en mobieler te worden en beter te kunnen participeren aan de
maatschappij. Op het einde van de lessenreeks wordt met de groep een eindreis met de fiets gemaakt
naar een vrijetijdsbestemming, wat een eerste vakantie-ervaring vormt voor de doelgroep.
REIZEN MET EEN ASSISTENT – WeTravel2 / Asweeny bvba
Reizen met een fysieke beperking brengt niet alleen fysieke drempels met zich mee. Alleenstaande
personen met een beperking reizen meestal in groep, mede omdat er geen individueel aanbod
beschikbaar is voor hen. Studies tonen echter aan dat personen met een beperking (en ook ouderen)
meer en meer op individuele basis willen reizen. Ouderen en personen met een beperking leven vaak
in isolement. Het vinden van een geschikte reisgezel, die eveneens de nodige zorg en ondersteuning
kan bieden, is dan vaak een nog grotere drempel. WeTravel2 wil een brug bouwen tussen reizigers met
noden en kandidaat-begeleiders. Dit willen ze doen a.d.h.v. een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking met
de nodige omkadering en goed opgeleide vrijwilligers. Een dergelijke, goed onderbouwde organisatie,
die begeleiding voorziet voor reizen op individuele basis bestaat er vandaag de dag nog niet.
IEDEREEN VERDIENT EEN SPORTA-VAKANTIE – Sporta-federatie vzw
Sporta heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijk kwetsbare jongeren uit kansarme stadswijken toe
te leiden naar de Sporta-kampen. Hiervoor gaat Sporta jaarlijks een doelgericht samenwerkingsverband
met een lokale welzijnsorganisatie aan. Om een brug tussen de jongeren uit de stadswijk en Sporta te
slaan, om hun vertrouwen te winnen en ze te laten kennismaken met het concept van Sporta-kampen,
zal Sporta in eerste instantie ter plekke een activiteitenprogramma uitwerken. Dit namiddagprogramma
bestrijkt een periode van 10 weken en bevat spelactiviteiten die een link met Sporta-kampen hebben.
Het wordt ingekleurd en begeleid door Sporta-monitoren die hiervoor een gerichte vorming hebben
gekregen. Als afsluiter van deze periode nemen de jongeren samen met hun inmiddels vertrouwde
monitoren deel aan een exclusief Sporta-verblijfkamp in Tongerlo. Op die manier wil Sporta minstens
30 jongeren uit een stedelijke risicowijk jaarlijks een weekje vol sport, plezier en avontuur laten beleven.
Dit kamp fungeert op zijn beurt als springplank voor deelname aan het reguliere Sporta-aanbod.
GIDSEN OP MAAT VAN PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP – KVG
Vormingsbeweging vzw
KVG heeft een groot aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap, waaronder ook
personen met een verstandelijke handicap. Zij kiezen bij een uitstap zelden voor een gegidste
rondleiding, omdat de rondleidingen zelden aangepast zijn aan de doelgroep. Gidsen weten over het
algemeen beter om te gaan met personen met een fysieke of visuele handicap, aangezien die
aanpassingen meer voor de hand liggen. Nochtans is het niet zo moeilijk om een rondleiding
toegankelijk te maken voor personen met een verstandelijke handicap. Met dit project wil KVG
Vormingsbeweging een pakket ontwikkelen dat gebruikt kan worden binnen gidsopleidingen, door
gidsenverenigingen of door mensen die met de doelgroep werken. Dit pakket zal methodes, tips en
tricks bundelen om een rondleiding aan te passen aan personen met een verstandelijke handicap. Op
deze manier worden drempels weggewerkt voor gidsen om aan de slag te gaan met deze doelgroep,
maar ook voor mensen met een verstandelijke handicap zelf, om beroep te doen op een gids bij het
bezoeken van culturele activiteiten.
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