Vakanties voor kinderen en jongeren
met een verstandelijke beperking

Informatiebrochure deelnemers
Stichting Roos verzorgt sinds 1999 vakantieweken voor kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking. Ieder jaar biedt Roos 80 kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 28 jaar een te gekke
vakantieweek. Per week zijn er 10 deelnemers en een team van 6 of 7 enthousiaste vrijwilligers
waaronder een kampleider. Elke dag heeft een vaste structuur. Vaste uitstapjes gaan naar een grote
speeltuin en het zwembad. Verder wordt er elke ochtend een gezamenlijke (knutsel)activiteit gedaan en
zijn we veel buiten. Daarnaast heeft Roos dozen vol speelgoed, spelletjes, verkleedkleren, kleurplaten en
boekjes. Tot slot wordt er een rondje gehobbeld in een huifkar en sluiten we de week knallend af met een
bonte avond! Kortom, een week vol leuke activiteiten!

Voor welke kinderen en jongeren?
De vakantieweken van Stichting Roos zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking in de leeftijd van 8 tot 28 jaar. De kinderen en jongeren gaan overdag naar het speciaal
onderwijs, een kinderdagcentrum of een dagbesteding.
Met ingang van 2022 organiseert Stichting Roos ook vakanties voor wat oudere jongeren en zijn de
leeftijdsgrenzen opgerekt naar 28 jaar. De deelnemers worden naar leeftijd ingedeeld in vakantieweken
voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en vakantieweken voor jongeren in de leeftijd van 19 t/m
28 jaar. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en de
mate van verzorging die nodig is. Daarnaast streven we naar diversiteit binnen de groepen. We hebben de
ervaring dat diversiteit een belangrijke meerwaarde heeft voor de deelnemers. Omdat de samenstelling
van de groepen onze hoogste prioriteit heeft, kunnen wij geen rekening houden met uw voorkeur voor een
locatie.
Tot slot hebben de deelnemers een zekere mate van zelfstandigheid. Belangrijk is dat de deelnemer zich
in een zekere mate kan handhaven in een groep en zich (in ieder geval beperkt) verbaal of non-verbaal
kan uiten. De deelnemers vinden het leuk om, waar dat lukt en op hun eigen manier, deel te nemen aan
de groepsactiviteiten.
Medische handelingen, zoals bijvoorbeeld sondevoeding en injecties geven, kunnen door onze vrijwilligers
helaas niet worden uitgevoerd. Kinderen en jongeren die deze zorg nodig hebben, kunnen helaas niet mee
met onze vakantieweken.
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Begeleiders
De vakantieweken van Stichting Roos worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Onze
vrijwilligers zijn ouder dan 18 jaar, enthousiast en gemotiveerd om de deelnemers een fijne vakantieweek
te geven. Zij worden, onder leiding van een kampleider, getraind en maximaal voorbereid op de
begeleiding van de deelnemers. Een groot deel van de vrijwilligers is student in een zorg-gerelateerde
studie.

Locaties en data
De vakantieweken vinden plaats in ‘t Volderke in Dongen (Brabant) en in Het Lorkenbos in Otterlo
(Gelderland). Op beide locaties huren we groepsvakantiewoningen met slaapkamers voor 2 tot 4 personen.
In Dongen beschikt het vakantiehuis over een eigen terras en grasveld met trampoline en schommel. Om
het gehele huis staat een hek. Dit maakt deze locatie heel geschikt voor kinderen met de neiging tot
weglopen. Het huis in Otterloo ligt aan een groot heideveld aan de ene kant, en een speeltuin en
(omheind) zwembad aan de andere kant. Genoeg ruimte dus, voor allerlei leuke activiteiten!
De data voor de vakantieweken in 2022 zijn:
Week 1: zaterdag 13 juli t/m vrijdag 29 juli in Dongen en Otterlo
Week 2: zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus in Dongen en Otterlo
Week 3: zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus in Dongen en Otterlo
Week 4: zaterdag 13 augustus t/m vrijdag 19 augustus in Dongen en Otterlo
De deelnemers worden door de ouders of verzorgers op zaterdag tussen 10 en 11 uur gebracht en
opgehaald op vrijdag tussen 10 en 11 uur. Andere breng- en ophaalmomenten zijn helaas niet mogelijk.

Kosten 2022
De ouderbijdrage voor het jaar 2022 bedragen 505 euro. Dit bedrag kan uit eigen zak worden betaald of
uit het persoonsgebonden budget. Daarnaast werken we samen met subsudieverlenende instanties, zodat
uw kind ook met ons mee kan als u weinig financiële ruimte heeft.

Aanmelden
Wij hopen dat u enthousiast bent geworden over onze vakanties en uw zoon of dochter wilt aanmelden
voor één van onze vakantieweken. Hiervoor kunt u het aanmeldingsformulier op de website
(www.stichting-roos.nl) downloaden en als bijlage terugsturen naar roosvakanties@gmail.com. In maart
maken wij de indeling van kinderen en vrijwilligers. Hierna zult u bericht ontvangen over in welke week
uw zoon of dochter is geplaatst.
Met nieuwe deelnemers (en hun ouders) vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u
kennismaken met ons, meer informatie krijgen over onze vakantieweken en worden de mogelijkheden van
deelname van uw kind besproken. De gesprekken vinden plaats in januari en februari.
Wij kijken uit naar de Roosvakanties komende zomer. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen via roosvakanties@gmail.com. Daarnaast staat er veel informatie op onze nieuwe website
www.stichting-roos.nl.
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