Wanneer kunt u met ZVCL Zonzoekersreizen en hun begeleiders mee op vakantie?
ZVCL-activiteiten en -vakanties zijn bedoeld voor mensen die niet alleen op vakantie willen, kunnen of
durven gaan, door hun handicap, chronische ziekte, die enige hulp behoeven, op leeftijd of alleen zijn.
Dus ook bedoeld voor gezonde 50 plussers!
U kunt tijdens de vakantie nieuwe contacten maken, zodat uw wereld groter en plezieriger wordt.
De ZVCL-begeleiders helpen u en geven u zo nodig steun voor een onbezorgde vakantie.
De groep is minimaal 10 en maximaal 40 personen groot met 2 tot 6 begeleiders en een coördinator.
Er gaat één begeleider mee, op 8 tot 10 mensen (Dus niet één op één begeleiding)
U dient zich tussen de activiteiten en excursies zoveel mogelijk zelf te redden en te vermaken, maar als u
hulp nodig heeft is de begeleider er voor u. U dient dit dan wel te vragen aan en begeleider!
Stichting ZVCL kan zo nodig voor een privé-begeleider zorgen, als u hulp nodig heeft bij het wassen,
aankleden, rolstoelduwen, waarvoor u dan de afgesproken kosten betaalt, kan soms ook vanuit uw PGB.
Heeft u een minimum-inkomen, dan kunt u (zo nodig met onze hulp), hiervoor financiële ondersteuning
aanvragen bij de bij ons bekende fondsen en stichtingen. Deze subsidie is dan bedoeld voor extra begeleiding
rolstoel duwen, de huur van een scootmobiel, toiletverhoger en andere hulpmiddelen.
Per reis gaat er iemand mee met EHBO/REANIMATIE, of een medische achtergrond, zoals
ziekenverzorging, bejaardenverzorging. Er gaat geen arts of verpleegkundige mee. Wij weten wel waar u
terecht kunt voor uw medische zorgbehoefte. Zo nodig gaat uw begeleider mee naar de dokter, fysio,
ziekenhuis en/of apotheek. Helpt u zo nodig met: elastische kousen aan/uit doen, ogen druppelen, verband
aanleggen e.d.
Onze vrijwilligers hebben hart voor de mensen, doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden en te
helpen, zodat u een fijne, gezellige en zorgeloze vakantie heeft.
Zij helpen u met de taal, geld pinnen, boodschappen doen enz.
Zij organiseren voor u: spelletjes, bingo, uitstapjes en excursies waarbij ook de begeleiders aanwezig zijn.
De groepsgrootte, tot 40 personen, is bedoeld om tijdens de reis de excursies, met eigen bus en gids, voor u
te verzorgen. Wij kunnen dan in eigen tijd, met eigen bus, uw excursieprogramma bepalen.
Met een kleinere groep worden de excursies te duur voor een eigen bus. Dan moeten wij met andere
vakantiegangers mee en is de dag vaak te lang, met irritaties door het langzaam in- en uitstappen enz.
Het hotel of appartement boeken wij voor u, met een lift en een rolstoelopgang. U kunt niet uitgaan van
een inloopdouche, aangepast bad met handgrepen, verhoogd toilet, hooglaag-bedden, tilliften enz.
U kunt sommige hulpmiddelen huren, zoals: een toiletverhoger, hoofdsteun, rolstoel, scootmobiel, hooglaagbed enz. Soms zijn er enkele onverwachte obstakels. Die zullen wij met elkaar overwinnen!
De Verkennergroep: Sinds 2013 gaan er ook 50plussers mee. Deze vakanties zijn bedoeld voor jongere
senioren die nog wel redelijk goed uit de voeten kunnen en om nieuwe accommodaties en plaatsen te
ontdekken voor de groep mensen die wel een handicap of chronische ziekte hebben.
Waarom schrijven wij dit? ZVCL probeert het voor iedereen zo goed en duidelijk mogelijk te doen.
Er is soms toch onbegrip over wie wel of niet kan deelnemen aan onze vakanties. Met deze uitleg hopen wij
het onbegrip te hebben weggenomen.
Zijn er toch nog vragen bel dan gerust.

Met een warme groet, Marieke van Dasselaar

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, wie niets doet maakt geen fouten!
ZVCL is een stichting zonder winstoogmerk, met goedwillende en hardwerkende vrijwilligers.
Niemand wordt betaald voor zijn/haar werk. Het is 100% vrijwilligerswerk.
Sommige vrijwilligers nemen hiervoor vrij van hun werk (onbetaalde vakantie).
Samen met actieve vrijwilligers is het mogelijk om zo’n fijne club als stichting ZVCL(zonzoekersreizen)
draaiende te houden.
Vrijwilligers bedankt voor jullie tijd, hulp en steun in de afgelopen jaren!
De boekingen van de bus -en vliegvakanties worden samen met en voor u afgesloten bij touroperators die zijn

