Vakanties voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking
Stichting Roos organiseert leuke en gezellige vakanties voor kinderen en jongeren in de
leeftijd van 8 tot ongeveer 20 jaar met een verstandelijke beperking.
Stichting Roos is in 1999 opgericht nadat al meer dan 20 jaar op particulier initiatief
vakantieweken voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking werden
georganiseerd. De stichting bestaat uit een enthousiaste groep mensen die allemaal op
vrijwillige basis meewerken.
De komende zomer worden door Stichting Roos weer vakantieweken georganiseerd. De
vakantieweken vinden gelijktijdig plaats in ‘t Volderke in Dongen (Brabant) en in
Het Lorkenbos in Otterlo (Gelderland).
De locaties zijn ingericht voor mensen met een beperking. Onze stichting huurt hier mooie
bungalows, waarin per week een groep van maximaal 10 kinderen met 6 of 7 begeleiders
vakantie viert. De groepen die met ons op vakantie gaan wisselen iedere week van deelnemers
en begeleiding.
De vakantieweken in 2020 zijn:
Week 1:
zaterdag 11 juli t/m vrijdag 17 juli in Dongen
Week 2:
zaterdag 18 juli t/m vrijdag 24 juli in Dongen
Week 3:
zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli in Dongen + Otterlo
Week 4:
zaterdag 1 augustus t/m vrijdag 7 augustus in Dongen + Otterlo
Week 5:
zaterdag 8 augustus t/m vrijdag 14 augustus in Otterlo
Week 6:
zaterdag 15 augustus t/m vrijdag 21 augustus in Otterlo
Kinderen worden door de ouders/verzorgers gebracht op zaterdag tussen 10 en 11 uur en
opgehaald op vrijdag tussen 10 en 11 uur. Andere breng- en ophaalmomenten zijn helaas niet
mogelijk.
Op gestructureerde wijze worden dagelijks activiteiten ondernomen. Onze activiteiten
variëren van knutselen en buiten spelen tot huifkartochten en een bezoek aan een zwembad.
Ook sluiten we elke week af met een 'bonte avond'. Elk jaar wordt een verslag van de vakantie
gemaakt. Deze vindt u op onze website en geven een beeld van onze activiteiten.
Er worden dit jaar twee jongerenweken georganiseerd voor jongeren van 18 t/m 23 jaar,
waarbij de activiteiten zijn aangepast aan deze leeftijdsgroep. Voorwaarde is dat zij minimaal
twee keer eerder met Stichting Roos mee zijn geweest. Deze vakantieweken vinden plaats in:
• Week 1 in Dongen: zaterdag 11 juli t/m vrijdag 17 juli
• Week 4 in Otterlo: zaterdag 1 augustus t/m vrijdag 7 augustus
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Voor welke kinderen?
De vakantieweken van Stichting Roos zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking in de leeftijdscategorie van 8 tot ongeveer 20 jaar. Deze kinderen
bezoeken bijvoorbeeld overdag een kinderdagcentrum of een school voor zeer moeilijk
lerende kinderen. Ons programma is op deze kinderen en jongeren afgestemd.
Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijd van de
kinderen, de mate van verzorging die nodig is en het niveau van de kinderen.
Stichting Roos streeft nadrukkelijk naar diversiteit in de groepen omdat wij de ervaring
hebben dat diversiteit, ook in leeftijd, een belangrijke meerwaarde heeft voor de kinderen.
Omdat de samenstelling van de groepen onze hoogste prioriteit heeft, kunnen wij geen
rekening houden met uw voorkeur voor een locatie.
Medische handelingen, zoals bijvoorbeeld sondevoeding en injecties geven, kunnen door onze
vrijwilligers helaas niet gedaan worden.
Deelnemers aan onze vakanties moeten een zekere mate van zelfstandigheid hebben.
Belangrijk is dat het kind zich in meer of mindere mate kan handhaven in de groep, zich (in
ieder geval beperkt) verbaal of non-verbaal kan uiten en met inachtneming van hun beperking
kan meedoen aan een programma. Tijdens de vakantie is met elkaar plezier maken het
belangrijkst.
De begeleiders
De activiteiten van Stichting Roos worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn enthousiast, handelingsbekwaam en doorgaans ouder dan
18 jaar. Zij worden door onze organisatie getraind en maximaal voorbereid op de begeleiding
van de kinderen, maar hebben niet altijd een medische achtergrond. Een kampleider heeft de
algehele leiding en coördineert de activiteiten en werkzaamheden.
De kosten
De ouderbijdrage voor het jaar 2020 is vastgesteld op 377 euro. Deze bijdrage kan uit het PGB
betaald worden. Dit zijn de kosten voor huisvesting en verzorging. Recreatie, uitstapjes en
overhead worden door Roos gedragen. Ouders of verzorgers zorgen zelf voor vervoer van en
naar het bungalowpark.
Stichting Roos is van mening dat het inkomen van ouders geen belemmering mag zijn voor het
op vakantie gaan van kinderen. Daarom werkt de stichting samen met subsidieverlenende
instanties, zodat minder draagkrachtige ouders financieel ondersteund kunnen worden.
Aanmelden
Wij hopen dat u enthousiast bent geworden over onze vakanties en uw zoon of dochter wilt
aanmelden voor één van onze vakantieweken.
Dat kunt u op de volgende manieren doen:
1. U downloadt het aanmeldingsformulier (een WORD file) op www.stichting-roos.nl, vult
het in en stuurt het op als bijlage bij een e-mail aan: roosvakanties@gmail.com.
2. U meldt uw kind aan via de website www.stichting-roos.nl
3. U stuurt een e-mail naar bovenstaand emailadres. U krijgt dan een
aanmeldingsformulier teruggestuurd die u kan invullen en terug e-mailen.
U krijgt altijd binnen twee weken per e-mail een bevestiging. Krijgt u geen bevestiging dan is
er iets misgegaan.
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Na aanmelding vindt er voor nieuwe deelnemers een persoonlijk kennismakingsgesprek met
het kind en ouders/verzorgers plaats in de omgeving van Utrecht. Tijdens dit gesprek kunt u
kennismaken met ons, meer informatie krijgen over onze vakantieweken, vragen stellen en
worden de mogelijkheden van deelname van uw kind besproken.
Hoe gaat het verder
In maart maken wij de indeling van kinderen en vrijwilligers. Kort daarna krijgt u van ons
bericht waar en wanneer wij uw zoon of dochter geplaatst hebben.
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Stichting Roos is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. (ANBI)
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