
ZOMER 2023 
 
Wat doet de Stichting Roos en voor wie? 
Stichting Roos organiseert geweldige vakanties voor 
kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 8 t/m 23 
jaar met een verstandelijke beperking. Deelnemers zitten 
op een ZMLK-school of gaan naar een medisch 
kinderdagverblijf. De jongvolwassenen werken vaak bij 
dagbesteding.  
 
Waar organiseert Stichting Roos deze vakanties?  
De vakantieweken vinden plaats bij ’t Volderke in Dongen (Brabant) en bij Het 
Lorkenbos in Otterlo (Gelderland). Per week viert een groep van maximaal 10 kinderen 
met 6 of 7 begeleiders vakantie. Elke week wisselen de groepen van deelnemers en 
begeleiding.  
 
Wanneer zijn de ROOS-vakanties in 2023?  

• Week 1: vrijdag 21 juli t/m vrijdag 28 juli in Dongen en Otterlo 

• Week 2: vrijdag 28 juli t/m vrijdag 4 augustus in Dongen en Otterlo 

• Week 3: vrijdag 4 augustus t/m vrijdag 11 augustus in Dongen en Otterlo 

• Week 4: vrijdag 11 augustus t/m vrijdag 18 augustus in Dongen en Otterlo 
 

(Vrijwilligers komen vrijdagmiddag, de kinderen/jongeren komen zaterdagochtend) 
 
Wie kan vrijwilliger zijn?   
De voorwaarden waaraan je als Stichting Roos vrijwilliger moet voldoen zijn:   

• Je bent lichamelijk en geestelijk gezond   

• Je kunt kinderen een structuurvolle en veilige omgeving bieden   

• Je bent een teamspeler en kunt goed organiseren   

• Je bent betrouwbaar, flexibel en stressbestendig   

• Je bent minimaal 16 jaar, maar bij voorkeur 18+   
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. 

 
Wat verwacht Stichting Roos van een 
vrijwilliger?  

• Er wordt verwacht dat je op een enthousiaste 
manier de kinderen een geweldige vakantie wil 
bezorgen, met alles wat daarbij hoort. 

• Zorgen voor veiligheid en structuur.  

• De twee kinderen, die aan jou toegewezen 
zijn, helpen met de dagelijkse lichamelijke 
verzorging.  

• Het toedienen van de medicatie (vaak doet de 
kampleider dit samen met 1 vrijwilliger van het 
team).  

• Helpen bij toiletbezoek.   

• De kinderen vermaken, spelletjes verzinnen 
en de kinderen hierbij helpen.  

• Zorgen dat de kinderen op een veilige manier 
spelen en plezier hebben.  
  



Je bent onderdeel van een team dat bestaat uit de kampleider en vijf of zes andere 
vrijwilligers. Met elkaar bereid je de hele week voor.  

• Het bedenken van een spelprogramma aan de hand van een thema.  

• Knutsel activiteiten bedenken die je met de kinderen gaat doen.  

• De indeling van de slaapkamers voor de kinderen en vrijwilligers.  

• Eten koken (per dag koken twee vrijwilligers).  

• Het huisje schoonhouden.  

• De was verzorgen (handdoeken, geen kleding).  

• Foto’s maken.  

• Het schrijven van een dag verslag, samen met een kind (dit gebeurt elke dag 
door een andere vrijwilliger). Het weekverslag komt na de vakantieweek op 
onze site.  

• De boodschappen bestellen.  

• Aan het einde van de week moet het huisje opgeruimd worden en 
schoongemaakt voor de volgende vakantieweek.  

  
Wat is er voor vrijwilligers geregeld?  
Stichting Roos werkt met een vrijwilligersreglement. 
Vrijwilligers tekenen voor de periode dat ze voor Roos 
actief zijn een vrijwilligerscontract. Iedere vrijwilliger 
wordt nadrukkelijk gevraagd om naar de jaarlijkse 
vrijwilligers-dag (in juni) te komen. Hier maken we kennis 
met alle vrijwilligers, er is een trainingselement en er 
wordt gestart met de voorbereiding van de eigen 
Roosweek. De indeling van alle kinderen/jongeren wordt 
daar bekend gemaakt. De eerste kennismaking (op papier) 
met de groep kinderen/jongeren waar je mee op vakantie 
gaat! Na afloop van de Roosweken is er (in september) een 
evaluatiedag. Deelname aan deze dag is niet verplicht 
maar wel ontzettend leuk! Met elkaar worden de vele 
ervaringen gedeeld. En wordt het vakantiejaar feestelijk 
afgesloten met een drankje en hapje. 
 
Stage  
Volg je een opleiding? Dan kun je dit vrijwilligerswerk ook als stage inzetten voor je 
opleiding, als dit door je opleiding wordt goedgekeurd. Stichting Roos heeft ervaring in 
het begeleiden van dergelijke stages. Overleg vooraf goed met je stagebegeleider op 
school. Voordat je begint worden dan duidelijke afspraken gemaakt over de taken en 
verwachtingen van beide partijen. Zo nodig kan er een stagecontract worden 
opgesteld.  
 
Tot slot 
Stichting Roos is een volledige vrijwilligersorganisatie, niemand wordt betaald. De   
reis-, verblijfs- en andere onkosten van de vrijwilligers-dag, de vakantie zelf en de 
evaluatie-dag na afloop worden natuurlijk wel door onze stichting vergoed. Stichting 
Roos sluit bovendien een WA-verzekering en een reis- en bagageverzekering af voor 
alle vrijwilligers.  
 
Als je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij Stichting Roos willen wij graag met 
je kennismaken. Pas na een intake beslissen wij of iemand als vrijwilliger met Roos 
mee kan gaan.  



 
Denk je er over om vrijwilliger te worden? Meld je dan aan via onze site. Via de mail 
ontvang je dan informatie en een uitnodiging voor een intakegesprek.  

  
Meer weten?  
Op onze site, www.stichting-roos.nl 
vind je alle informatie. Voor vragen 
en aanmelden kun je mailen naar 
roosvakanties@gmail.com. 

http://www.stichting-roos.nl/
mailto:roosvakanties@gmail.com

