Vakantie

Eelke en Jon dromen over romantische
overnachtingsplekjes

‘Het mag van ons wel
avontuurlijk zijn’
Lekker naar een romantisch hotelletje en even de boel de boel laten. Dat is minder gemakkelijk en snel
te doen als je in een rolstoel zit. Laat staan als je partner óók een rolstoel heeft. Eelke Kelderman
zocht met haar vriend Jon Bunnig naar leuke, toegankelijke adresjes. Die bundelde ze op haar website
Eelkedroomt.nl en eind maart verschijnt een gidsje.
Het is me het stelletje wel, Eelke en Jon. Ze zijn allebei levensgenieters en dat straalt van de lachende
gezichten. Ten tijde van het interview zitten ze in de
warmte van Bonaire, terwijl in Nederland de Elfstedentocht het gesprek van de dag tekent. ‘We zijn echt
niet alleen maar vakantie aan het vieren hoor!’, zegt
Eelke. ‘We kijken ook naar de toegankelijkheid en de
vakantiemogelijkheden hier.’ Om er meteen aan toe te
voegen: ‘maar een groot deel van de tijd wel!’ Ze vertelt
samen met Jon dat ze aan het bijkomen zijn van het
afgelopen half jaar. Daarin heeft het tweetal een boel
werk verzet om de informatie voor een gidsje over
toegankelijke overnachtingsadresjes rond te krijgen.

ontstaan. ‘Ik ben gek op die boekjes met romantische
Bed & Breakfast of kleine hotels. Door die mooie foto’s
en beschrijvingen krijg je gelijk zin om weg te gaan.
Jammer genoeg staat er nooit iets over de rolstoeltoegankelijkheid in. Als je zeker wilt zijn van een
toegankelijk hotel kom je vaak uit bij die grote ketens.
Zakenhotels en zo. Daar hebben wij helemaal geen
zin in. Het moet iets unieks hebben. Geen duizend
in dozijn-omgeving en persoonlijke aandacht. Maar
je zoekt je suf om iets te vinden waar wij ook terecht
kunnen.’

‘Een beetje improviseren hoort er bij’

Romantisch
Het idee om toegankelijke overnachtingsmogelijkheden in kaart te brengen, is jaren geleden bij Eelke

Het afgelopen half jaar bezochten Eelke en Jon maar liefst twintig nieuwe
overnachtingsmogelijkheden: ‘superleuk om te doen, maar ook erg vermoeiend.’

18 VSN CONTACT | maart 2012

Maar ze vonden ze wel! ‘Soms zoek je dagen zonder
resultaat maar het is geweldig als je er dan weer eentje
gevonden hebt! Wij houden allebei van speuren op
internet. Vooral Jon is daar goed in. Ik heb niet zoveel
geduld. Als we iets hebben gevonden, bellen of mailen
we om te controleren hoe de situatie ter plekke is. Bij
de selectie van de adressen kijken we naar wat wij met
z’n tweeën nodig hebben.’ Jon voegt daaraan toe: ‘Van
ons hoeven al die adressen niet een internationaal
toegankelijkheidssymbool te hebben. Die eisen zijn
namelijk behoorlijk omvangrijk en dan valt bijna alles
af wat wij leuk vinden.’
Daar zit een filosofie achter. Jon en Eelke: ‘Wij gaan
ervan uit dat je, als je een weekendje weg gaat of op
vakantie bent, nooit een situatie aantreft zoals je die
thuis hebt. Een beetje improviseren hoort daar dus bij.
Als we niet door de voordeur een hotel binnen kunnen komen, maar wel door de achterdeur en de rest is
prima verzorgd, dan maakt dat ons niets uit!’

Improviseren
Wie op Eelkedroomt.nl bij “Tips voor vertrek” kijkt,
vindt allerlei praktische handreikingen. ‘Wat er
bijvoorbeeld altijd in onze koffer zit: beugel met zuignappen, anti-slipmatje, verlengsnoer om de rolstoel

‘Soms zijn het maar kleine stapjes om
de toegankelijkheid enorm te verbeteren’
op te laden, handspiegel en toiletverhoger. Je kunt
wel klagen dat de kamer niet helemaal aan de eisen
voldoet, maar dan is het tripje al verziekt. Dan kun je
beter improviseren. Wist je dat je bij de plaatselijke
thuiszorg bijna alles – zelfs een hoog-laag bed of een
douchestoel - voor een paar dagen kunt huren?’
Ze hebben wel basiseisen opgesteld voor de accommodaties. ‘Uiteraard geen drempels en alle deuren
moeten minimaal 80 centimeter breed zijn’, begint
Eelke. ‘De deuren in ons huis zijn weliswaar 90 cm
breed, maar de meeste rolstoelen zijn 65 cm breed en
dan kun je voor een paar dagen ook toe met 80 cm.
De doorgangen gelden ook voor de ruimtes naast het
bed en zo. Daarnaast moet er een verhoogd toilet met
beugels zijn. En een inloop- of inrij- doucheruimte
met een zitje.’

knusse logeerplekjes. Ook unieke of speciale plekken
mogen gewaardeerd worden. ‘Om die reden zijn we
naar het Kurhaus in Scheveningen geweest en bijvoorbeeld naar Hotel New York in Rotterdam. Dat zijn
toch bijzondere omgevingen.’ Op de website “Eelke
droomt” zijn inmiddels zo’n zestig accommodaties
in Nederland te vinden. Als Eelke en Jon er zelf zijn
geweest siert een rode “stempel” de beschrijving.
Voor het boekje hebben ze het afgelopen half jaar
maar liefst twintig nieuwe overnachtingsmogelijkheden bezocht. Van een boerenschuur in Friesland
tot een strandhuisje in Zeeland en een pipowagen in
Limburg. ‘Het was superleuk om te doen’, zeggen ze,
‘maar ook erg vermoeiend. Zowat elk weekend waren
we op stap. Voor ons gaat dat nu eenmaal wat lastiger
dan voor mensen die lopen. Wij zijn al een kwartier
bezig voordat we zònder bagage in de auto zitten.’ Ze
zijn wel trots op het boekje en hopen er een vervolg
aan te kunnen geven. ‘Deze sector bevalt ons wel.’ En
dan lachend: ‘Ook om gewoon vakantie te houden,
zoals nu op Bonaire!’
Door Rietje Krijnen

Beugels opgehangen
Het blijkt dat niet alleen aardig wat B&B’s daaraan voldoen, maar ook dat veel eigenaren best bereid zijn om
die “aanpassingen” te realiseren. ‘We hadden contact
met een nieuw adresje in Friesland. Aardige mensen
die nooit nagedacht hadden over toegankelijkheid.
Wat ze moesten doen om hun ruime kamers voor
rolstoelers geschikt te maken? We hebben adviezen
gegeven en zijn het vervolgens gaan uitproberen. Ter
plekke hebben zij op onze aanwijzingen de beugels
opgehangen. Dat is dan mooi om te zien. Soms zijn het
maar een paar kleine stapjes om de toegankelijkheid
enorm te verbeteren.’ Op Eelkedroomt.nl hebben ze
voor hoteleigenaren tips opgenomen.
De kamers die goed bruikbaar zijn voor gasten in
rolstoelen, zijn meestal de best verhuurde kamers.
‘We hebben soms contact met eigenaren die huiverig
zijn om aanpassingen aan te brengen. Ze zijn bang dat
andere gasten wegblijven als er rolstoelers het hotel
in komen. Die angst is echt ongegrond. Ze creëren er
juist een doelgroep bij. En over het algemeen vinden
mensen het leuk als ze zien dat iedereen welkom is.’

Speciale plekjes

Bed & Breakfast zonder drempels, een uitgave van
de ANWB en mogelijk gemaakt met financiering

van het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF), is te koop
bij alle (online) boekhandels en ANWB-winkels. Het
gidsje met 20 tips voor weekendjes weg telt 112

pagina’s en kost 10,95 euro. Naast een uitgebreide
beschrijving van de B&B staan er leuke uittips en
toegankelijke restaurants in het boekje.

Het gaat het duo niet louter en alleen om de kleine
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