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Vaste vakantie-adresjes. Vier mensen vertellen 
waarom zij trouw zijn aan hun vakantiebestem-
ming. Dick Cochius (foto) reist voor de vijfde keer 
naar Kroatië

Nieuw-Zeeland. Een geologisch 
wonderland met tropische stran-
den, woeste rotsen en vulkanische 
gebieden in alle kleuren van de 
regenboog. Een mee slepend reis-
verslag.
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Voorwoord Eelke Kelderman
Airbnb neemt rollende reiziger serieus
Mens & Auto: Marilyn Stafford
Coloplast: Fit for Life Routes
Products & More: Back to nature
Welzorg Auto op Maat: Zonnebloemauto
Makkelijke transfers in het vliegtuig
Tips! Online reisinformatie Europa
Hoe regel jij je zorg op vakantie?

De Support Magazine Vakantie-editie is een speciale uitgave over reizen 
met een lichamelijke beperking. Als abonnee van Support Magazine  
ontvang je de Vakantie-editie gratis bij je abonnement. Heb je nog geen 
abonnement? Kijk dan op supportmagazine.nl/abonneren.
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www.SunriseMedical.nl

UNIEKE VOUWBARE
ELEKTRISCHE DUWONDERSTEUNG

EMPULSE R20 

• Vouwt met de rolstoel mee
• Licht van gewicht in alle opzichten 

• Zelf hoepelen zonder de duwondersteuning los te koppelen 
• Compact en modern ontwerp

Op zoek naar de ideale rolstoel voor op vakantie? 
Bezoek dan een Sunrise Medical Experience Center in Nieuwegein 

of Helmond en ervaar zelf welke Quickie rolstoel het beste bij jou en 
jouw levensstijl past. Maak nu vrijblijvend een afspraak en stuur een 

mail naar: 
experience.center@sunrisemedical.nl

IDEAAL VOOR
OP REIS

CREATED 
TO MOVE

wheelchairs

Rolstoelproberen?Maak een
afspraak!

www.rolstoel.nl         •         tel. 0315 396900         •         info@o4.eu

De rolstoel die 
perfect bij jou past!



Eelke Kelderman 
Hoofdredacteur
Support Magazine 
Vakantie-editie
ekelderman@virtumedia.nl

Pioniers en ontdekkers

Hartje zomer zit ik urenlang met filmmaker Mari Sanders aan het Amsterdamse IJ. 
Uiteindelijk eten we moe-gepraat en suf-gedacht samen nog een puntzak patat 
bij een kraampje. “Wat vind jij nou,” vraagt hij. “Moet er een tweede serie komen 
van Rolstoel Roadmovie of moet Marc de Hond mee met 3 op Reis?” Stiekem zie 
ik mezelf nog ooit als de nieuwe Floortje Dessing de wereld over reizen, dus dit is 
een strikvraag. “Het moet allebei,” zeg ik. “Het verhaal over bestaande verschillen 
tussen mensen met en zonder handicap en de strijd om emancipatie moet nog 
steeds verteld worden. Dat doe je prachtig in jouw Rolstoel Roadmovie. Tegelijk, 
een rollende reisreporter in het rijtje van Geraldine Kemper en Chris Zegers zou de 
emancipatie ten top zijn.”

Later spreek ik op een Utrechtse gracht met Srin Madipalli. Een strak getimed 
gesprek, maar opnieuw bijzonder. Met zijn website Accomable, een database 
vol aangepaste vakantieverblijven, bewees Srin ons, reizigers met een handicap, 
ooit een enorme dienst. Maar we kunnen pas echt meters maken als ons belang 
meegenomen wordt bij de grote spelers in de reisbranche. Srin kreeg het alvast 
voor elkaar dat Airbnb ons inmiddels ziet als reizigers die serieus moeten worden 
genomen. 

Ik denk aan de vroegere ontdekkingsreiziger die het lukt na barre zeetochten als 
eerste Europeaan voet te zetten op nieuw land. Jacqueline en Ben hebben het daar-
door gemakkelijk, tegenwoordig pakken zij ’gewoon’ het vliegtuig naar Nieuw-Zee-
land. Toch voelt het voor Jacqueline zeker niet gewoon. Sinds The Lord of the Rings 
en The Piano lokt Nieuw-Zeeland haar. Maar het lijkt letterlijk een droom te ver: 
precies aan de andere kant van de aarde, verder vliegen is niet mogelijk. Niet te 
doen met spierziekte en elektrische rolstoel, was haar conclusie. Ze gaat tóch, en 
maakt de reis van haar leven. Haar prachtige verhaal van deze ontdekkingsreis zorgt 
ervoor dat ik (met dito spierziekte en rolstoel) ook ga dromen over dit wonderlijke 
land. Jacqueline ging mij voor en bewees dat het kan.

Zo zijn we allemaal een beetje pioniers. Of je nu dichtbij huis blijft of ver weg gaat, 
naar een nieuwe bestemming, of juist eentje waar je al jaren komt. Elke dag is 
nieuw. We inspireren elkaar, overwinnen obstakels en gaan grenzen over. Tegelij-
kertijd is het ook zoeken, als je bijvoorbeeld niet zomaar zonder hulp van anderen 
op pad kan gaan. Dat blijkt wel uit alle reacties die we kregen op onze enquête 
over hoe lezers van Support hun zorg regelen tijdens de vakantie. 

Dit was mijn tweede keer als hoofdredacteur van de Vakantie-editie. Ik kon putten 
uit de eerdere ervaring en er waren weer andere hobbels, precies zoals het hele 
leven! 

Heb jij een mooie ontdekkingstocht gemaakt? Laat het me weten. Voor nu, veel 
leesplezier!

Eelke Kelderman
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Het kampeerbloed heeft zich stevig genesteld 
in de familie Heffener. In 1986 streken ze voor 
het eerst neer op de Camping Domaine de la 
Bergerie. Om daar vervolgens ieder jaar weer 
terug te keren. 
Saskia: “Dat doen trouwens heel veel mensen die 
daar staan. Het is wat dat betreft net een klein 
dorp, iedereen kent iedereen. Ik was vier toen ik 
daar voor het eerst kwam. In die tijd kon ik nog 
lopen, dus mijn ouders zochten geen aangepaste 
camping. Nu heb ik daar mijn eigen aangepaste 
caravan permanent staan, net als de rest van de 
familie. We proberen de vakanties ook zoveel 

mogelijk gelijktijdig te vieren, maar we staan 
niet naast elkaar, hoor. Soms doen we dingen 
individueel en soms samen. Die combi maakt 
het juist leuk. En het is ook wel handig. Als de 
één iets vergeten is, dan heeft de ander dat weer 
wel bij zich. In eerste instantie was de camping 
niet aangepast aan rolstoelers, maar door de tijd 
heen zijn er wel steeds meer aanpassingen geko-
men, zoals bijvoorbeeld bij het sanitair. En voor 
de rest is het een aanrader. Echt mijn vaste stek. 
Ieder jaar weer.”

www.camping-domainedelabergerie.com

Vakantietijd. De een gaat ieder jaar onbekende verten inclusief bijbe-
horende avonturen tegemoet. Maar Saskia, Geke, Mimoun en Dick zijn 
vaak jarenlang hondstrouw als het om hun vaste vakantieadresjes gaat. 
En dat heeft meerdere redenen. 

Vakantie op vaste plekken

“ De camping is net een klein dorp, 
iedereen kent iedereen”

Naam: Saskia Heffener 
vakantiebestemming:  
Vence, Frankrijk
Aantal: minstens dertig 
keer
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Vakantie op vaste plekken

“ We zijn gewoon besmet  
met het Mirtos-virus”

Naam: Geke Abelen
vakantiebestemming:  
Mirtos, Griekenland
Aantal: zes keer

In 2011 kreeg Gekes man Herman een hersen-
bloeding en belandde in een rolstoel. Via een va-
kantietip van een andere rolstoeler kwamen ze 
in 2013 in het Griekse dorpje Mirtos op Kreta 
terecht. 
Geke: “Villa Mertiza, het hotel waar we verblij-
ven, wordt gerund door Nederlanders die er 
echt alles aan doen om ons verblijf zo leuk en 
prettig mogelijk te maken. Je voelt gewoon dat 
je echt welgemeend welkom bent. Kijk, je kan 
ook in een zorghotel gaan zitten. En dat is dus 
iets wat we per se niet willen. We willen niet tus-
sen alleen maar mensen met een beperking zijn. 
Bovendien is het Griekse klimaat heel erg goed 
voor Herman. Het is natuurlijk wel Grieken-

land, dus qua fysieke voorzieningen en aanpas-
singen is het niet allemaal even 3 sterren. Maar 
het zijn de mensen - zowel binnen als buiten 
het hotel - die ervoor zorgen dat je in je rolstoel 
overal kan komen. Daarom komen we hier ieder 
jaar weer terug. We zijn gewoon besmet met het 
Mirtos-virus.”

www.mertiza.com 

»
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Naam: Mimoun Himmit
vakantiebestemming:  
Kralendijk, Bonaire 
Aantal: ontelbare  
keren, nu vaste 
woonplaats

“ In een hotel beleef je Bonaire niet 
zoals je het zou moeten beleven”

Via een bevriende muzikant komt muziekma-
ker Mimoun Himmit ruim twintig jaar geleden 
terecht op Bonaire. Hij maakt er kennis met 
de warme gastvrijheid en verruilt in 2013 zelfs 
zijn toenmalige woonplaats Dordrecht voor 
Kralendijk. Waar hij, op zijn beurt, al dan niet 
kunstzinnige toeristen ontvangt in zijn BonAI-
Residence om ze te laten onderdompelen in een 
mentale Boneriaanse jacuzzi van easy going. 
Mimoun, die zelf rolstoeler is, vertelt: “De men-
sen zijn zo lief op Bonaire. Daarbij is het klimaat 
heerlijk en je kunt er fantastisch duiken. Na on-
telbare bezoekjes begon het als thuis te voelen. 
In 2010 hebben Marieke, mijn vriendin, en ik de 
stichting Fundashon Plataforma Kultural opge-
zet, waarmee we kunst- en cultuurprojecten op 
Bonaire organiseren. Daarna hebben we naast 

ons huis Hòfi Kultural gebouwd. Dat is een plek 
waar mensen uit verschillende wijken elkaar 
ontmoeten door dans en muziek. Toen ontstond 
het idee van BonAIResidence, een huisje waar 
kunstenaars een tijdje wonen en werken. Op het 
moment dat we het niet aan kunstenaars ver-
huren, stellen we het open voor andere mensen. 
Het huisje is rolstoeltoegankelijk, maar niet 
echt aangepast. Wil je komen, dan kijken we 
wat we op maat kunnen regelen. Kijk, je kan in 
een goed aangepast hotel gaan zitten, maar dan 
beleef je Bonaire niet zoals je het zou moeten 
beleven. En dan ‘beperk’ je jezelf pas echt als je 
hier op vakantie bent.” 

www.hofikultural.com,
www.bonairesidence.com 
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“ In een hotel beleef je Bonaire niet 
zoals je het zou moeten beleven”

“De vijfde keer staat alweer geboekt”
Dick bestuurt zijn elektrische rolstoel met zijn 
bovenlip en heeft 24/7 zorg nodig en chronische 
thuisbeademing. Dick is maatschappelijk zeer 
actief als voorzitter van het Arnhems platform 
chronisch zieken, voor Spierziekten Nederland, 
en als bondscoach Powerchairhockey. En zoiets 
vraagt om één keer per jaar vakantie. Maar 
waarheen? 
Dick: “Naar Banjol op het Kroatische eiland 
Rab. Daar verblijf ik in het gebouw Deltas, dat 
een aantal appartementen en studio’s heeft voor 
– zoals zij het subtiel noemen – andersvaliden. 
Ik ben eigenlijk via via aan dat adres gekomen 
en ben er nu vier keer geweest. Waarom? Het 
is een geweldig mooi eiland, met prachtig weer, 
en in Deltas is de accommodatie helemaal aan-
gepast. Alles is aanwezig, van hoog-laagbed tot 

tilliften en van een aangepast zwembad tot een 
zeer behulpzame eigenaar. Een Nederlander 
trouwens, die heel veel gedaan heeft om de toe-
gankelijkheid en inclusie voor mensen een be-
perking te verbeteren. En ieder jaar wordt het 
wat dat betreft in Deltas beter. Het meest leuke 
en mooiste wat ik heb meegemaakt is dat ik de 
afgelopen zomer sinds dertig jaar weer eens ge-
zwommen heb. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel 
eens andere vakantiebestemmingen overwogen 
zoals Spanje, Denemarken en Duitsland. Maar 
telkens kom ik weer terug naar Rab, naar Del-
tas, omdat ik me daar geen zorgen hoef te ma-
ken of alles wel goed geregeld is. Dus de vijfde 
keer staat alweer geboekt.”

www.deltas.nu

Naam: Dick Cochius
vakantiebestemming:  
Rab, Kroatië
Aantal: vier keer 

Tekst: Paul Waayers

»
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Tot vorig jaar was er op de site van Airbnb 
slechts één aanvinkbox om je zoektocht naar 
een aangepaste accommodatie te vergemakke-
lijken, namelijk: rolstoeltoegankelijk. Dat gaf 
helaas geen enkele garantie dat de accommo-
datie ook daadwerkelijk geschikt is voor de 
zoekende reiziger. Manager Srin Madipalli: “In-
middels kun je op Aribnb op 27 verschillende 
toegankelijkheidsfilters zoeken, van deurbreed-
te en douchestoel tot hoog-laagbed.” 

Van advocaat naar CEO
Nadat de Engelse Srin in 2011 een half jaar over 
de wereld heeft gereisd, gooit hij het roer om. 
Hij zegt zijn baan als advocaat in Londen op en 
schrijft zich in voor een MBA-opleiding (Master 
of Business Administration) aan de Universiteit 
van Oxford. Hij raakt er onder de indruk van 
de technische ontwikkelingen en de levendige 
start-upcommunity’s. Direct ziet hij mogelijkhe-
den, juist voor mensen met een handicap. Hij zit 
zelf ongeveer zijn hele leven al in een elektrische 
rolstoel door een spierziekte (SMA).

Srin volgt ook een online-cursus om de taal 
van het internet te leren. Srin: “Voor 49 dollar 
leerde ik alles over HTML. Als echte webnerd 
ging al mijn vrije tijd erin zitten. Tegelijk bleef 

mijn wereldreis in mijn hoofd ronddwalen, met 
name de moeite die het had gekost om geschikte 
accommodaties te vinden.” 
In 2015 bouwt Srin daarom zijn eerste pro-
totype website: Accomable.com. Samen met 
jeugdvriend en tevens rolstoelgebruiker Martyn 
Sibley zet hij in twee jaar tijd een platform op 
poten met een kleine tweeduizend rolstoeltoe-
gankelijke accommodaties, verdeeld over vijftig 
landen. Srin: “We hadden een goed plan, met 
onderbouwde cijfers. Gelukkig zagen enkele 
private investeerders er brood in, daardoor 
konden we een team van zeven mensen om ons 
heen verzamelen. De website werd beter, we 
vonden steeds meer accommodaties en we wer-
den enorm gewaardeerd door onze doelgroep. Ik 
was founder en CEO van een wereldwijd bekend 
platform.”

Opschalen
Toch was dat niet genoeg. Srin: “Als we onze 
droom, toegankelijk reizen voor iedereen, op een 
veel grotere schaal wilden waarmaken hadden 
we een serieuze samenwerkingspartner nodig. 
Airbnb voelde voor ons als de top, misschien 
zelfs als een te hoog gegrepen droompartner. 
Bij het eerste gesprek bleek er een enorme klik. 
We hebben dezelfde missie: reizen voor iedereen 
mogelijk maken. Dat doet Airbnb met eenzelfde 
soort open mind en visie. Airbnb wil als wereld-
speler een goed voorbeeld zijn voor andere or-
ganisaties en gelooft sterk dat een positief imago 
afstraalt op hun bedrijfsresultaten. Zo zetten ze 
bijvoorbeeld sterk in op een personeelsbeleid 
waar voor iedereen ruimte is. Zij misten tot dan 
toe de expertise over toegankelijk reizen en de 

Srin Madipalli, Accessibility Product and Program Manager bij het 
hoofdkantoor van Airbnb in San Fransisco, is twee dagen in Nederland 
en wil met Support Magazine een kop koffie drinken. Nou, dat doen we 
dan. Dat blijkt helemaal geen slecht idee: Airbnb neemt als een van de 
weinige grote spelers in de reisbranche toegankelijkheid wel serieus.

Airbnb neemt rollende 
reiziger serieus 

SRIN MADIPALLI MAAKT ZIJN DROOM WAAR!

Win een Airbnb-tegoedbon van 100 euro!
Kijk op https://supportmagazine.nl voor de winactie. Misschien 
win jij een waardebon van 100 euro, direct in te wisselen bij een 
Airbnb-boeking naar keuze! 
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dien, onze community – de huurders – geeft ons 
continu feedback of de informatie over accom-
modaties klopt. Daarnaast raden we altijd aan 
persoonlijk contact met de host op te nemen om 
te checken of alles aanwezig is voor een optima-
le vakantie.”

Jouw huis op Airbnb?
Goede informatie is essentieel om de zoektocht 
naar een geschikte vakantieplek tot een succes 
te maken. Daarnaast gaat het ook om volume, er 
moeten gewoon heel veel goed toegankelijke ac-
commodaties op staan. Srin: “Klopt! Daar zetten 
we groot op in. Het afgelopen jaar heb ik alleen 
al twintig workshops gegeven aan eigenaren van 

doelgroep van Accomable, en ze namen dit zeer 
serieus. Ik voelde een enorm commitment vanuit 
Airbnb voor onze ideeën over toegankelijkheid. 
Daarom was het niet moeilijk om mijn eigen 
‘kindje’, Accomable, los te laten. Ik wist dat het 
in goede handen was bij de grote Aribnb-fami-
lie, bovendien ik mocht zelf mee. Het zou een 
enorme sprong voorwaarts zijn. De eerste gro-
te stap was samen met mijn team te verhuizen 
van Londen naar San Francisco. Een spannend 
avontuur, maar geweldig om in het hart van het 
bedrijf te zijn, tussen alle ontwikkelaars, het is 
amazing!”

Van 1 naar 27 filters
Het toevoegen van goede zoekfilters op Airbnb 
was de tweede belangrijke stap. Dit werkt na-
tuurlijk alleen als de hosts (de eigenaren van 
accommodaties) de informatie goed invullen. 
Srin: “Er staan meer dan zes miljoen adressen 
op Airbnb, onmogelijk dus om alle informatie 
over toegankelijkheid te controleren. Hosts 
moeten goed door de website geleid worden, zo-
dat zij de juiste info en foto’s toevoegen. Dat is 
de derde stap en daar investeren we nog steeds 
heel veel tijd in.” Srin toont ons trots de app 
waarmee hosts hun accommodatie aanmelden. 
Bij elk toegankelijkheidsitem staat uitgebreide 
uitleg, vaak zelfs met een foto als voorbeeld, 
zodat duidelijk zichtbaar is wat een roll-in sho-
wer bijvoorbeeld is. Eigenaren moeten zelf ook 
foto’s toevoegen. De site geeft daarbij weer een 
duidelijke uitleg, hoe je een foto maakt waarbij 
bijvoorbeeld de vloerlijnen zichtbaar zijn. Srin: 
“Als je de vloer ziet, merk je vaak beter op hoe-
veel ruimte er is en of er drempels zijn. Boven-

Srin Madipalli: “Airbnb wil 
mensen met een handi-
cap enthousiast maken 
hun eigen huis te gaan 
verhuren.”

Wat is Airbnb?
Airbnb, opgericht in 2008, is een online marktplaats voor de ver-
huur en boeking van privé-accommodaties. De website omvat meer 
dan zes miljoen privé-accommodaties in 191 landen en honderd-
duizend steden. De naam komt van AirBed & Breakfast, luchtbed 
en ontbijt, het idee zoals het ooit begon. Tegenwoordig kan je vaak 
wel op een echt bed slapen of boek je zelfs een luxe kamer in een 
B&B via Airbnb.

Toegankelijkheidsfilters
van deurbreedte en douchestoel 

tot hoog-laagbed 

»
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Srin benadrukt nog een keer dat hij nog steeds 
aan het pionieren is: ”We zijn nog maar net be-
gonnen. Wees dus niet meteen te kritisch en kijk 
een volgende keer weer. We verbeteren continu 
de website, de zoekfilters, en het kan allemaal 
altijd beter! Valt iets je op, mis je iets, we horen 
het graag. Met elkaar vormen we de community. 
Nog lang niet iedereen weet dat Airbnb deze uit-
gebreide toegankelijkheidsfilters heeft. Mensen 
moeten het gaan vertrouwen, positieve verhalen 
horen. Ons speerpunt voor de komende tijd is 
meer hosts enthousiast maken. Dus kom maar 
op met je huis!”

Bekijk ook: www.airbnb.nl/d/accessibility

Eelke Kelderman

onze bestverhuurde accommodaties. Ik vertel 
ze wat zij kunnen doen om hun accommodatie 
toegankelijk te maken. Soms zijn dat kleine din-
gen als een beugel bij het toilet. Maar soms ook 
besluit een host bij een verbouwing of aanschaf 
van een nieuw onderkomen het gelijk goed aan 
te pakken. Ook hosts zien een behoefte en willen 
daarop inspelen. Daarnaast zoeken we naar ma-
nieren om mensen met een handicap enthousiast 
te maken om hun eigen huis te gaan verhuren, 
bijvoorbeeld tijdens hun eigen vakantie of wan-
neer ze een logeerkamer overhebben. Dat zijn 
vaak de best aangepaste huizen en als host kun je 
bovendien veel vertellen over leuke toegankelijke 
uitstapjes in de omgeving. Je ontmoet nieuwe 
mensen en extra leuk is dat je als host een mooi 
zakcentje kan bijverdienen, dat je vervolgens 
weer kan uitgeven aan een toffe vakantie!” 

Pareltjes
Ontdek zelf de bijzondere pareltjes op Airbnb. Deze tipte Srin alvast:

↑ Toby verhuurt zijn ruime appartement met 
hoog-laagbed in London als hij zelf met vakantie is. 
www.airbnb.nl/rooms/3197963.

→ Ook in Nederland vind 
je steeds meer aanbod op 
Airbnb. Een fijn luxe vakan-
tiehuisje is ‘Wilg’ in Ouder-
kerk aan den IJssel, landelijk 
gelegen maar ook vlakbij 
Rotterdam. www.airbnb.nl/
rooms/25449042.

← Grote villa aan het water voor 
11 personen. In de zomer kanoën 
of heerlijk lummelen op het grote 
terras met ‘lakeview’. In de winter 
met de husky-sledehonden op pad. 
Ontdek Finland! www.airbnb.nl/
rooms/7039801.

← Wat denk je van dit 
‘back to nature’ houten 
huisje met buiten-
douche in de Ameri-
kaanse staat Vermont 
(noordelijk van New 
York). www.airbnb.nl/
rooms/6458442.

“Onze community geeft  
continu feedback  

of de informatie over  
accommodaties klopt”

»
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Mens & auto

Deze pagina wordt u 
aangeboden door
BEVER AUTOAANPASSINGEN
WWW.BEVERAUTOAANPASSINGEN.NL

Ans van den Broek van 
Bever:  
“Tijdelijk een rolstoel-
auto nodig? voor vakantie 
of vervangend vervoer? 
Ook dat kan bij Bever, 
kijk voor de voorwaarden 
www.beverautoaanpas-
singen.nl/bever/verhuur.” 

Marilyn Stafford

“We houden van reizen en in het bijzonder van 
roadtrips,” vertelt Marilyn Stafford. “Thuis in 
Canada vinden we het heerlijk om met onze 
aangepaste bus er lekker op uit te trekken. Op 
deze manier willen we ook graag andere delen 
van de wereld verkennen, maar dan wel met de 
flexibiliteit van eigen vervoer. In New-Zeeland, 
Hawaï en Amerika is het geen probleem om een 
aangepaste auto of bus te huren. Dit is anders 
in Europa. Evengoed hebben we het al eens 
gedaan in Engeland en dan nu in Nederland.”
Marilyn en partner Greg hebben voor de 
vakantie van huis geruild met redacteur Eelke 
Kelderman: “Via Eelke hebben we bij Bever Bo-
degraven een Renault Kangoo voor drie weken 
gehuurd.” “Het is geweldig om te kunnen gaan 
en staan waar en wanneer je wilt,” vult Greg 
haar aan, “en de auto gaat als een speer over 
die enorm goede wegen hier.” “Ik weet niet 
waar de bonnen binnenkomen, waarschijnlijk 
bij Bever?” lacht Marilyn. 
Ze rijden van hot naar her. “Greg is gek van 
auto’s, dus moesten we eerst naar het automu-
seum Louwman in Den Haag. Na een toer door 
de stad zijn we heerlijk uitgewaaid op de pier 
van Scheveningen. We zijn naar de Rehacare 
in Düsseldorf geweest. Maar natuurlijk hebben 
we ook een bezoek gebracht aan Hollandse 
trekpleisters als Marken, Volendam, Giethoorn, 
waar we een prachtige rondvaart hebben 
gemaakt, en zoals hier op de foto: de Zaanse 
Schans.” Greg: “Eigen vervoer maakt dat je de 
tijd aan jezelf hebt. Lekker de snelweg af en 

toeren maar. Zo kwamen we langs mooie en 
gezellige stadjes als Woerden en op de terug-
weg van het Belgische Brugge reden we door 
het rolstoelvriendelijke Brielle.” Marilyn: “En 
al dwalend kwamen we ook uit in Tiel, waar 
we onze ogen uitkeken tijdens het fruitcorso. 
Ook stuitten we, onderweg naar de Canadese 
begraafplaats, op een stoet met oude militaire 
wagens. Indrukwekkend om te bedenken dat 
mijn vader hier 75 jaar geleden, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, heeft gevochten…”

Wanneer je zoveel plaatsen bezoekt, is het 
prettig als het in- en uitstappen vlot verloopt. 
Greg: “De Renault is verlaagd. Met gemak 
klap ik de lichte oprijplaat naar buiten. Marilyn 
rijdt dan met de rolstoel naar binnen, ik zet 
de voor- en achterkant vast met spanbanden, 
druk vervolgens op de knop en alle banden zijn 
gefixeerd.” Marilyn: “Het enige nadeel is dat ik 
net iets te hoog zit en dus onder de dakrand 
door moet kijken. Maar dat mag de pret niet 
drukken, want de huurauto zorgt ervoor dat we 
een onvergetelijke vakantie hebben.”

“De huurauto geeft ons de 
vrijheid om de snelweg 

af te gaan en te genieten 
van die mooie kleine 

Hollandse stadjes”

Foto’s: Richard van Herwaarden
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Nieuw-Zeeland  
wonderland

Tropisch regenwoud, Zuidereiland.14 SUPPORT MAGAZINE - VAKANTIE-EDITIE 2020
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wegen die noord en zuid verbinden, met vele 
one lane bridges, waar je langzaam vordert 
ondanks de keurig onderhouden wegen. Waar 
het zuidwesten, onbereikbaar voor de mens, het 
domein is van zeehonden, arenden, possums en 
natuurlijk de kiwi, de vogel die de Nieuw-Zee-
landers hun bijnaam verschafte. Land van 
papperige fish-and-chips, zelfs daar waar verse 
zeevis wordt beloofd, maar ook van heerlijke 
veggie-schotels en soja-cappuccino’s in knusse, 
eigenzinnig ingerichte cafés. Land van vrijden-
kers en vriendelijke creatievelingen, die voor 
hun plezier een park vol waterworks in hun tuin 
aanleggen, een soort bedriegertjes in het groot, 
die het dak van hun huis of stacaravan versieren 
met Golem en Gandalf of hun tuin met wc-pot-
ten en badkuipen vol bloemen. Land van goede 
wijn, jade en van sandflies.

Prima formule
Beide keren vliegen we via Singapore en boeken 
daar een overnachting in het luxe Crown Plaza 

Nieuw-Zeeland, Aotearoa in het Maori, twee 
langgerekte eilanden in de Grote Oceaan, het 
meest geïsoleerde land ter wereld, het dichtst-
bijzijnde land - Australië - op tweeduizend ki-
lometer afstand. Een geologisch wonderland, 
kusten met tropische stranden of woeste rotsen, 
vulkanische gebieden in alle kleuren van de 
regenboog, druipende tropische regenwouden, 
fjorden en gletsjers met brullende watervallen. 
De besneeuwde bergtoppen van de Nieuw-Zee-
landse Alpen – die het Zuidereiland doorsnijden 
– weerschijnend in spiegelgladde meren. Uit-
gestrekte velden en weiden, een erfenis van de 
Engelse kolonisten die de eindeloze bossen kap-
ten en platbrandden voor hun schapen. Land 
met monumentale kauri-bomen en uitbundige 
agapanthus en roze pampasgraspluimen. Een 
tweetalig land met sprookjesachtige Maori-na-
men als Whakapapa, Whanganui, Wai-o-Tapu 
en Whakarewarewa, maar ook Drivers Creek, 
Bay of Islands en Haast. Een leeg land met 4,5 
miljoen inwoners, met slechts een paar auto-

Sinds The Lord of the Rings, The Piano en Top of the Lake, lokt 
Nieuw-Zeeland mij. Maar het lijkt letterlijk een droom te ver: precies 
aan de andere kant van de aarde, verder vliegen is niet mogelijk. Niet te 
doen met spierziekte en elektrische rolstoel, dacht ik. Maar soms loopt 
het anders dan je denkt. Goede vriendinnen emigreerden naar West-Aus-
tralië en op een namiddag besloten mijn lief en ik spontaan hen daar te 
bezoeken. En toen leek NZ best dichtbij: ‘maar’ zesduizend kilometer 
verder… Dus vertrokken we op 20 januari 2019 voor zes weken (zolang 
was ik nog nooit van huis!) voor een reis naar Perth/Fremantle, Austra-
lië en Nieuw-Zeeland. Het werd de mooiste reis van mijn leven, so far…

Nieuw-Zeeland  
wonderland

“Een geologisch 
wonderland, kusten 

met tropische stranden 
of woeste rotsen, 

vulkanische gebieden 
in alle kleuren van de 

regenboog”

Jacqueline kool en partner Ben van der Hilst, 
in Whitianga, een populaire strandbestem-

ming op het Noordereiland. 

»
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We trekken een aantal dagen van plek naar 
plek en blijven dan een nacht of drie, vier op 
een plaats. Zo is het voor mij qua energie, met 
steeds andere bedden en badkamers, goed vol 
te houden. Wat enorm helpt, is dat we op het 
laatste moment besloten hadden om mijn eigen 
douchestoel – die demontabel bleek – mee te 
nemen in de koffer: onze gouden tip.

Van noord naar zuid
Ook de combinatie met onze vrienden blijkt 
perfect: regelmatig trekken we samen op, wat 
heerlijk relaxt is en tevens een gevoel van vei-
ligheid geeft. Mocht er wat misgaan, dan weet je 
dat er naasten in de buurt zijn. 
We reizen van noord naar zuid, en hoewel reis-
boekjes soms andersom aanraden, vinden wij 
dit de perfecte route: van het wat lieflijker en be-
volktere Noorder Eiland, ga je steeds verder de 
woeste en overweldigende natuur van het Zui-
der Eiland in. De boottocht van drieënhalf uur 
tussen beide eilanden is een hoogtepunt. Goed 
aangepast, ik kan me vrij bewegen en breng de 
hele reis in zon en wind op het dek door. De 
aankomst door de Marlborough Sounds is spec-
taculair. 
Het blijkt wijs om geen haast te hebben: de 
ritten door de overweldigende natuur, vooral in 
het zuiden, zijn voor mij het meest indrukwek-
kend. Het mooist blijkt het laatste deel van de 
reis als we van Te Anau langs Lake Pukaiki en 
Lake Tekapo naar Christchurch gaan: wonder-
schoon, vooral omdat ’s nachts de eerste sneeuw 
is gevallen. 

Hotel op het vliegveld. Even bijtanken, slapen 
en douchen. Doordat we op de heenweg tien 
dagen Australië aandoen (in de geweldige B&B, 
30arundel.com.au, op zeven minuten lopen 
van de zee in Fremantle), is de heenreis goed te 
doen qua energie. Voor het eerst maak ik mee 
dat de rolstoel in een aparte container het vlieg-
tuigruim ingaat, wat veel veiliger voelt. In Perth 
komt de stewart die ons incheckt, zelfs speciaal 
naar me toe om te zeggen dat de stoel is ‘inge-
scheept’, “I thought you would like to know”. 
Wat attent! Dan vliegen we naar Auckland, op 
het Noorder Eiland. Op het vliegveld ontmoeten 
we onze reisgenoten: twee vrienden die globaal 
dezelfde route volgen met hun mini-kampeerau-
to. Ook in Auckland een nacht in het Ibis hotel 
om bij te tanken. Daar wordt de volgende och-
tend onze auto afgeleverd door Freedom Mobi-
lity. Het vinden van een geschikte, aangepaste 
camper was niet gelukt, dus reizen we met een 
rolstoelbusje langs (Air)B&B’s, hotels, motels en 
huisjes. Vooraf boekten we ongeveer tweederde 
van de accommodaties, de rest zoeken we on-
derweg of boeken we vanuit de locatie waar we 
vandaan vertrekken. Zo volgen we een vooraf 
uitgestippelde route, maar houden voldoende 
ruimte voor wijzigingen – het blijkt een prima 
formule. Al wordt het hoe verder we naar het 
zuiden gaan, drukker en dus soms lastiger een 
goede slaapplek te vinden. Maar het lukt altijd. 
De auto heeft echter een wat onbetrouwbare 
lift, die het begeeft na een paar dagen, maar dat 
wordt vriendelijk, snel en met zo min mogelijk 
vertraging voor ons opgelost. 

“De rolstoeltoegankelijkheid 
is over het algemeen 
goed”

Moon Craters Parc bij 
Taupo, Noordereiland.
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variatie mossen groeiend op de kokende aarde, 
het knappen en sissen van de scheurende grond 
(de geluiden ervan werden voor Mordor in The 
Lords of the Rings gebruikt), ik kom er bijna 
niet van losgescheurd. Dichterbij de essentie van 
het hart van de aarde kan je niet komen.
Tenslotte is ook de boottocht op de Milford 
Sound, een van de grootste fjorden, een pracht 
ervaring – al is er even hulp van de crew nodig 
om aan dek te komen. 

We kiezen vooral natuur en laten steden wat 
links liggen. Het populaire Queenstown is een 
kermis van toeristisch vertier en thrillseekers… 
snel wegwezen dus. Hoofdstad Wellington met 
zijn hippe havengebied en historisch museum 
Te Papa blijkt wel de moeite waard, evenals het 
relaxte Christchurch, vanwaar we op 1 maart 
weer het vliegtuig nemen.
Nog een etmaal Singapore rest ons. Wat een me-
gastad. Imponerende wolkenkrabbers en shop-
pingmalls, de futuristische Gardens by the Bay 
met (toegankelijke) hangbrug. Overdonderend 
na de stille schoonheid van NZ. 

De terugvlucht om middernacht lijkt eindeloos 
te duren, door vertraging, heftige turbulentie en 
de vermoeienis van Singapore. De jetlag is dan 
ook lang voelbaar. Maar wat was het dat dubbel 
en dwars waard!
E oho rā, tot ziens Nieuw-Zeeland!

Tekst: Jacqueline Kool
Foto’s: Ben van der Hilst

Rolstoeltoegankelijk
De rolstoeltoegankelijkheid is over het algemeen 
goed. Veel motels (‘motor courts’) en hotels heb-
ben een goede rolstoelkamer (sommige zo ruim 
dat het appartementen lijken). Topmotels zijn 
bijvoorbeeld Mana-Nui in Whanganui, Jasmi-
ne Court in Picton, Shining Star Beachfront in 
Hokitika en Arthurs Court in Christchurch. Veel 
horecagelegenheden hebben een rolstoel-wc. 
Wel moet je – zoals overal – doorvragen: soms 
wordt een huisje met een wc-deur van vijftig 
centimeter breed en een trap voor de ingang als 
“rolstoelvriendelijk” aangemerkt. Vaker echter 
worden we aangenaam verrast, zoals bij Driving 
Creek Railway in Coromandel (aanrader!), waar 
een bosliefhebber een spoorweg hoog tussen de 
bomen maakte om mensen de waarde van de 
natuur te doen ervaren. Het treintje, maar ook 
het spectaculaire uitkijkpunt halverwege, is per-
fect aangepast. 
De wandeltrails zijn veelal niet te doen met een 
rolstoel, maar op veel plekken heeft men een 
korte trail, van anderhalve tot drie kilometer, 
die wel rolstoeltoegankelijk is. Zo kan ik echt 
het tropisch regenwoud - jawel, in de stromende 
regen - ervaren, een kolonie zeehondenmoe-
ders met puppy’s zien bij Cape Foulwind, en de 
blowholes van Pancake Rock. 

Een van de meest indringende ervaringen vind 
ik de bezoeken aan Wai-o-Tapu en Moon Cra-
ters Parc, waar je tussen pruttelende en stin-
kende modderpoelen, geisers en vulkaankraters 
loopt. De gifkleuren, de zwavelgeur, de eindeloze 

“Het blijkt wijs om geen 
haast te hebben”

Bij Whakapapa,  
Noordereiland.

»
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Mari Sanders groeide op in Eindhoven en 
ging naar het speciaal middelbaar onderwijs 
omdat hij geboren is met cerebrale parese. Na 
zijn mbo-opleiding sociaal werk koos hij voor 
de filmopleiding aan de kunstacademie AKV St. 
Joost. Mari: “Door mijn opleiding sociaal werk 
wist ik op de filmacademie waar ik het over 
moest hebben. Wilde ik eerst vooral ‘normaal’ 
zijn, daar merkte ik dat ik juist vanuit mijn 
rolstoel een unieke kans heb om een verhaal 
te vertellen. Het achterliggende verhaal is na-
melijk veel universeler dan een rolstoeldingetje. 
Mijn afstudeerfilm ‘Rue des Invalides’, waar-
in een jongen in een rolstoel naar Parijs gaat, 
draait gewoon om een puber op zoek naar de 
liefde. Dat hij in een rolstoel zit, maakt het tot 

een interessant verhaal. Ik kom er steeds meer 
achter dat je juist mensen moet uitlichten om 
het grote geheel te zien. Een beperking is eigen-
lijk een universele metafoor voor leven. Iedereen 
worstelt ermee. Niemand kan vliegen, dat is een 
beperking, maar daar dealen we allemaal mee.” 

Filmmaker Mari Sanders reisde begin dit jaar voor zijn ‘Rolstoel Roadmo-
vie’ door Europa. Op zoek naar verhalen van mensen met een handicap, op 
zoek naar wat ons verbindt en verdeelt. Zijn driedelige tv-serie zorgde voor 
grote ogen en scoorde mooie kijkcijfers. Eenmaal met Mari aan tafel weet 
je niet hoe snel je moet schrijven om zijn mooie woorden te vatten. Eigen-
lijk nog een jonge vent, maar wat een enorm scherp oog, en wat een visie en 
humor!

Op zoek naar  
emancipatie

ROLSTOEL ROADMOVIE

“Soms kan één 
persoon een 

samenleving in 
beweging zetten”
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sen met een beperking in Europa. Simona en ik 
schreven ons idee voor de roadmovie op twee 
blaadjes. De EO vond het direct geweldig. Gek 
genoeg was onze benadering, de zoektocht naar 
de emancipatiegraad van mensen met een han-
dicap in Europa, nieuw. Dat laatste zegt ook iets 
over de emancipatiegedachte bij de NPO over 
mensen met een handicap,” voegt Mari er met 
een knipoog aan toe.

Super Mario-level
In de EO-documentaireserie ‘Rolstoel Roadmo-
vie’ reist Mari met zijn driekoppige crew kris-
kras door Europa: van Italië naar Zweden en 
van Engeland tot Bulgarije. Uiteindelijk negen 
landen. Simona deed vooraf research en legde 
de contacten met de geïnterviewden. Allemaal 
mensen met een handicap én een bijzonder 
verhaal. Mari: “Ik wist natuurlijk wie ik ging 
spreken en wat ik ongeveer ging vragen, maar 
verder wist ik niet zoveel. Alles is oprecht, niks 
is bedacht of ingestudeerd. Net zoals die trap-
pen. Kijkers vonden het maar raar dat ik zelf al 
die trappen in Venetië op en af klim. Ik zie dat 
gewoon heel praktisch, als ik een trap op moet, 
ga ik die trap op. Het is ook een sport, een Su-
per Mario-level dat ik wil halen. Dat ziet er me-
gadramatisch uit, haha dat zie ik ook wel. Net 
zoals die valpartij, keihard op mijn achterhoofd, 
verkeerde inschatting van mij. We hebben er 
vooral hard om gelachen en daarom zit het in 
de film. Niet om zielig te doen of zo. Later bleek 
pas dat mensen het heel heftig vonden.”

Gouden greep
De crew was soms verbaasd over issues die 
Mari tegenkwam op reis, dingen waar je niet zo 
snel bij stilstaat als je kan lopen. Dat wilden ze 
dus ook laten zien: Europa door de ogen van 

Het idee voor ‘Rolstoel Roadmovie’ heeft meer-
dere moeders. Mari hield altijd al van reizen. Het 
leert hem zijn eigen vorm van onafhankelijkheid 
te ontdekken, zoals hij zelf zegt. “Je moet er een 
beetje aanleg voor hebben, maar mijn handicap 
brengt mij in de prachtige gelegenheid om lef 
te ontwikkelen! Overbescherming van kinderen 
met een handicap, het helpt ze echt niet verder! 
Een ander voorbeeldje, als kind had ik al geen 
duwstangen op mijn stoel. Ik dacht dat ik mijn 

ouders daarvoor moest bedanken, maar laatst 
zei mijn moeder dat ik dat zelf niet wilde. Het 
klopt ook wel, mensen die mij ongevraagd du-
wen, vind ik echt irritant. Het is voor mij het-
zelfde als dat je iemand die kan lopen, zomaar 
gaat dragen”. 

EO enthousiast
Nadat Mari op het filmfestival in Boekarest zijn 
huidige vriendin (en ook filmmaker) Simona 
Constantin ontmoette, zien ze elkaar in steden 
door heel Europa. Mari: “We merkten onderweg 
grote verschillen. Soms was alles heel goed toe-
gankelijk. Soms niet. En soms zag je helemaal 
geen andere gehandicapten. Hoe kan dat? Ik 
werd nieuwsgierig naar de verhalen van men-

“Niemand kan 
vliegen, dat is een 
beperking, maar 
daar dealen we 
allemaal mee”
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lossen zijn en toch niet gedaan worden. Parijs 
bijvoorbeeld, daar verwacht je toch meer van, ze 
hebben echt geen enkel excuus. Landen die echt 
stappen zetten, zoals Spanje, zien toegankelijk-
heid in het licht van een emancipatiebeweging. 
Nederland is er heel goed in om een handicap 
als een individueel medisch dossier te zien, iets 
wat gerepareerd moet worden. En als dat niet 
lukt, dan moeten we ‘ervoor zorgen’. Dan krijg 
je dus die taxibusjes en aparte scholen.” 

Allemaal pioniers
“Barcelona heeft mijn hartje veroverd,” hij 
glimlacht erbij, de ogen glinsteren. “Cultuur, 
zee, goed eten en de Catalaanse relschoppers, 
heerlijk! Spanje doet veel, het is een land in ont-
wikkeling, hier wordt dus wel nagedacht over 
toegankelijkheid. 
Op mijn reis heb ik fantastische mensen ont-
moet. Stuk voor stuk willen ze hun eigen situa-
tie of de situatie van mensen met een beperking 
verbeteren. Ik ben een rijker mens geworden, 
ik zie mijn context en geschiedenis nog scher-
per. En dan zijn we weer terug bij het begin. 
Wij, mensen met een beperking, zijn allemaal 
pioniers, daarom moeten wij ons verhaal nog 
steeds vertellen. We zijn simpelweg nog niet in 
de positie om te denken dat we allemaal in de-
zelfde wereld leven. Tegelijkertijd kan soms één 
persoon een samenleving in beweging zetten.”

Rolstoel Roadmovie is terug te kijken via NPO-
start. Mari is in gesprek met de EO over een 
vervolgserie.
Kijk voor achtergrondverhalen rondom de serie 
en meer filmmateriaal op gehandicapteuropa.nl 

Tekst: Eelke Kelderman
Foto’s: Evangelische Omroep

iemand in een rolstoel. Mari noemt zijn crew 
‘de stille kracht’ achter de serie. “Rieks camera 
liep altijd. Gideon, de geluidsman, zorgde voor 
de vrolijk noot en Simona ving alle ballen op. 
Ondertussen gaf de eindredactrice ons vanuit 
Nederland haar liefdevolle vertrouwen. Editor 
Daan bedacht dat ik van alle gesprekken wat 
moest leren. Ik vond dat eerst flauw, maar daar-
door werd mijn zoektocht, en ook de reis zelf, 
de lijn van het programma. Een gouden greep.“

Onverschilligheid 
Tijdens het filmen lopen de ervaringen per land 
flink uiteen. Mari is geschokt als hij een Griek-
se instelling voor mensen met een beperking 
bezoekt. De bedkooien waar mensen tot voor 
kort in vastgebonden werden, staan nog in de 

kamers. Wat was er van Mari terechtgekomen, 
als hij hier geboren was? Mari was er stil van. 
Italië staat niet bekend om zijn goede toegan-
kelijkheid, toch gaat Mari met een blind meisje 
mee naar school. Gewoon naar dezelfde school 
als iedereen. Mari vindt het goed: dat is eman-
cipatie. “Mijn grootste obstakel is onverschillig-
heid. Mensen die bewust of onbewust niet oplet-
ten. Een lift die op de eerste verdieping begint, 
dat soort dingen. Of dingen die makkelijk op te 

“Het achterliggende 
verhaal is veel 

universeler dan een 
rolstoeldingetje”
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Deze pagina wordt 
u aangeboden door 
COLOPLAST
WWW.COLOPLASTFITFORLIFE.NL

Hoe ga je eropuit in een rolstoel? Hoe weet je 
leuke locaties te vinden die ook goed toeganke-
lijk zijn? Het blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn 
om de juiste informatie te vinden. Momenteel 
blijft 30% van de mensen met een beperking 
thuis, omdat ze niet weten waar ze terecht 
kunnen. Ongehinderd en Coloplast doen hier iets 
aan door het uitzetten van tips voor een toegan-
kelijk dagje uit of weekendje weg. De Coloplast 
Fit for Life Routes bevatten een aantal facilitei-
ten zoals toegankelijke overnachtingslocaties, 
restaurants en activiteiten. De locaties zijn 
geselecteerd op basis van de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers. Coloplast interviewde 
oprichter Gerard de Nooij van Ongehinderd naar 
aanleiding van deze samenwerking.

‘Alle drempels de wereld uit’
Gerard leidde een zorgeloos leven als student 
in Nijmegen, tot hij in 2005 bij een motoronge-
luk een dwarslaesie opliep. Toen hij maanden 
later het revalidatiecentrum uitrolde, zag hij in-
eens overal drempels. Die ervaring bracht hem 
op het idee van ‘Ongehinderd’, de website en 
de app die in kaart brengen welke plekken wel 
en niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers 
en andere mensen met een beperking.

“Tot dat moment had ik er nooit bij stilge-
staan dat er zoveel drempels waren. Ik denk 
dat dat voor veel mensen geldt. Het is een 
kwestie van bewustzijn en daar sturen wij met 
Ongehinderd op. Dat is enerzijds een mooie 
maatschappelijke ambitie, en anderzijds een 
keiharde noodzaak. Mede door de vergrijzing 
telt Nederland nu al zo’n 2,5 miljoen mensen 

die afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator, 
scootmobiel of taststok. Daarom is het goed 
dat we nu stappen zetten. 

Wij hebben een eigen team van keurmees-
ters en in de app kunnen ook gebruikers hun 
persoonlijke tips en ervaringen delen. Ons 
keuringsteam werkt met een vast format, 
waardoor voor iedereen duidelijk is wat op een 
bepaalde locatie mogelijk is.

Ik ben afgestudeerd in Facility Management, 
dus mijn ondernemerschap sluit daar mooi op 
aan, maar mijn persoonlijke motivatie om dit 
probleem de wereld uit te helpen speelt zeker 
mee. Ik zag een relatief gemakkelijke oplossing 
en die komt steeds dichterbij. Dat denken in 
kansen hoort bij mij. De eerste nacht na het 
ongeluk zaten mijn zus en ik al te googelen 
wat ik wél nog zou kunnen. We maakten een 
hele lijst, van zitskiën tot gitaarspelen, en dat 
gaf perspectief.”

“Samen met Coloplast hebben wij voor Fit for 
Life een aantal vrijetijdsroutes samengesteld 
en opgenomen in de Ongehinderd app en op 
www.coloplastfitforlife.nl/eropuit. Wanneer 
je bijvoorbeeld een weekendje weg wilt, vind 
je daarin leuke tips voor toegankelijke restau-
rants, accommodaties en attracties.”

Coloplast heeft de eerste vier Fit for Life routes 
in een mooi magazine verzameld. Vraag het 
magazine met de routes én handige reistips 
gratis aan via:  
www.coloplastfitforlife.nl/magazine.
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Zelf eropuit?
Kies eenvoudig een aangepaste accommodatie voor 
een onbezorgde vakantie met familie of vrienden

Kijk op zonnebloem.nl/vakanties

Je vindt bijna 60 toegankelijke hotels, 
appartementen en vakantiewoningen, handige 

tips voor vervoer, hulpmiddelen op locatie, zorg 
en toegankelijke dagjes uit op één website

Meer informatie:

076 - 564 63 50

vakanties@ 
zonnebloem.nl

 Nieuw!

ZB ADV Zonnebloem vakanties 186x132mm oktober 2019.indd   1 05-11-19   12:07

Geniet van de Friese Meren in onze prachtige accommodatie It Sailhûs. Je kan 
het water op met onze catamaran Beatrix of in een van onze kleine zeilbootjes.
Wil je Friesland ontdekken vanaf het water of voel je meer voor een  bezoek aan 
een van de Elfsteden? Het kan allemaal! Je verblijft in een van de appartementen 
van de sfeervolle en volledig aangepaste accommodatie.

VAKANTIE AAN
HET WATER 

0228 350 756 | www.itsailhus.nl



Altijd je handen vrij bij het rollen. Deze degelijke oplaadbare led hoofdlamp helpt je de weg 
vinden over een donker bospaadje, is superhandig tijdens het koken op de camping en heel 

relaxed als je nog wilt lezen ergens achterin de tuin op een zwoele zomeravond… 
www.kingmungo.nl

Handsfree

Natuur zonder 
drempels

Stoer! Op brede banden een ‘hike’ of 
‘trail’ doen? Kies dan een passende 
outfit. T-shirts, hemdjes, mutsen. 
Wheelchair Mafia bedrukt zo onge-
veer alles. Kies je print,  
kleur en product! 
www.wheelchairmafia.nl

Niets anders dan de natuur als gezelschap! 
Op een klein eindje rijden van Edinburgh 
vind je verscholen in het bos van  Dundas 
Castle deze luxe glamping-tent van 
 Glampotel Dundas Castle. Wat denk je 
van een heerlijk bed, een houtkachel en 
aangepast sanitair in de tent? Gelukkig 
is het er wel gewoon donker… er is geen 
elektriciteit in de tent. De Schotse rolstoel-
reisblogster Emma Muldoon ging je voor. 
http://bit.ly/emma-dundas

Boswachters klagen dat ze te weinig 
mensen met een handicap zien op de 
rolstoeltoegankelijke paden! Nou ja 
zeg, laten we snel naar buiten gaan 
dan. Je kan ook ambassadeur worden, 
je gaat dan op zoek naar nieuwe 
wandelroutes. Check de routes op 
www.wandelenmeteenbeperking.nl.

Wheelchair mafia

Glamping in  
Schotland

Rollstoell? Ja, deze stoel rol je dus op! 
Je neemt hem mee naar het park of het 
strand en je hebt een lekker steuntje in de 
rug als je op de grond wilt zitten. Een idee 
van broer Koen en zus Aafke. De poten 
zijn van beukenhout en het doek wordt 
genaaid in een sociale werkplaats, gewoon 
in Nederland. Een mooi idee, puik product 
en met een leuke naam! Vanaf 39 euro. 
www.rollstoell.nl

Ruggensteuntje
Offroad
Het strand op, de zilte zeelucht op-
snuiven, de wind in je haren, met 
het Sandapter ombouwsysteem 
bouw je je eigen rolstoel in een 
minuut om tot duwbare strandrol-
stoel. De banden wegen 2,8 kilo 
per stuk. Per set 375 euro, excl btw. 
www.offroadsolutions.nl
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WELZORG AUTO OP MAAT EN DE ZONNEBLOEM

Op reis gaan zonder concreet plan en wel zien 
waar je uitkomt. Voor sommigen klinkt dat wel-
licht iets té avontuurlijk. Kris Switser droomde 
er juist van. Ze zocht op internet een reisgenoot 
met dezelfde interesses. Al googelend kwam ze 
een oproep tegen van Sofie. “Zij zocht ook een 
reismaatje. Ook schreef ze dat ze van natuur 
houdt, net als ik, en dat ze graag naar Scandi-
navië wilde.”

Op vakantie
Scandinavië leek Kris ook wel wat. “Het is er 
niet zo warm en het zijn moderne landen, die 
zijn vaak beter toegankelijk.” Al was voor Kris 
toch het allerbelangrijkste om de wereld te ont-
dekken. “Ik heb zes jaar lang niet zelfstandig het 
huis uit gekund. Ik was veertien jaar toen ik pijn 
kreeg en steeds meer krachtverlies in mijn be-
nen. Tot die tijd had ik eigenlijk een onbezorgde 
jeugd gehad. Het duurde zes jaar voor er een di-

agnose werd gesteld, maar toen ik eindelijk wist 
wat ik had en mijn elektrische rolstoel kreeg, 
wist ik het meteen: ik wil de wijde wereld in.”

Zonnebloemauto
Bij de eerste kennismaking voelden Kris en So-
fie direct een klik. “We zijn beiden jong, natuur-
liefhebbers en optimisten. Ook trok het ons alle-
bei om spontaan ergens te kamperen.” Het plan 
was dus snel gemaakt, maar nu nog er zien te 
komen! Op internet vond Kris de Zonnebloem-
auto. “Het was de eerste auto die ik zag en ik 
dacht direct: die is goed én betaalbaar. Ook de 
website is overzichtelijk en duidelijk.”

Mascotte
Op 14 juli is het zover: met een tot de nok toe 
volgepropte Zonnebloemauto – met een Ha-
waïaans huladanseresje als mascotte voor het 
raam – vertrekt het tweetal. Sofie rijdt, want 

Reizen op de bonnefooi en wildkamperen in de uitgestrekte bossen van 
Zweden. Hoe avontuurlijker, hoe beter is het motto van Kris Switser. Met 
reisgenoot Sofie reed ze in de Zonnebloemauto haar dromen tegemoet.

Kamperen met de Zonnebloemauto 
“Ik wil de wereld ontdekken”

Sofie en kris (rechts) genieten in Scandinavië. De rolstoelauto van de Zonnebloem is vanaf 40 euro per dag te huur.
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Deze pagina wordt u aangeboden door Welzorg Auto op Maat en de Zonnebloem,  
www.welzorg.nl/auto-op-maat/zonnebloem, www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

Nieuwe reis
De meiden die elkaar leerden kennen via een 
oproep op internet, zijn intussen echt vriendin-
nen geworden. En nieuwe reisplannen hebben 
ze ook al! “In het najaar gaan we terug naar de 
boerderij in Duitsland waar we de eerste nacht 
verbleven. De eigenaars zijn dan weg voor een 
bruiloft en zij hebben ons gevraagd of we er een 
week kosteloos willen verblijven en voor hun 
veestapel willen zorgen. Die bestaat uit een stuk 
of 25 stieren, een stel paarden en ezels en nog 
wat kippen en katten. Weer een heel ander soort 
avontuur dus. We verheugen ons er nu al op!” 

dat kan Kris, die het Ehlers-Dahnlos syndroom 
heeft, zelf niet. “De auto rijdt heel lekker en al 
onze proviand past erin,” aldus de enthousiaste 
meiden. 

Kamperen in Denemarken
Eenmaal in Scandinavië zijn ze verrast hoeveel 
rolstoeltoiletten er langs de weg te vinden zijn. 
“Ze worden goed aangegeven op de borden en 
zijn brandschoon. Echt top!” Na een overnach-
ting bij een boerderij in Duitsland hebben ze in 
Denemarken hun eerste kampeerervaring. “En 
meteen een hele goeie. Op een camping met een 
superschoon rolstoeltoilet en dito douche. Echt 
een aanrader,” zegt Kris. De volgende dag stap-
pen de meiden op de boot naar Zweden. Het 
avontuur komt dichterbij!

Boottocht
Na een boottocht van slechts tien minuten zoe-
ven ze door de ongerepte natuur van Zweden. 
“Het is zo mooi als we hoopten,” zijn ze het eens. 
Als ze in de bossen een camper zien staan, klop-
pen ze aan en vragen of ze hun tent in de buurt 
mogen opzetten. “Dat voelt wel zo veilig,” zegt 
Kris “als er wat gebeurt, kun je elkaar helpen.” 
Sofie zet de tent op en Kris zet spullen klaar die 
ze direct nodig hebben.

Prachtig meer
Even later wandelen ze samen door het bos en 
ontdekken een prachtig meer. Bewonderend 
kijken ze rond. Het water wordt omringd door 
hoge bomen. “Wat een idyllische plek. Wij weten 
wel waar we gaan ‘douchen’! Echt schitterend 
dit.”

Zweedse kringloopwinkels
Behalve de interesse voor natuur, delen de mei-
den nog meer passies. Koken én rommelmark-
ten en kringloopwinkels afstruinen! “In Zweden 
heten ze Loppis en het stikt ervan. De leukste 
zijn die bij mensen in de achtertuin, dan kom je 
echt bij locals thuis. Op de gekste plekken kan 
je een bordje tegenkomen. Dat betekent dus veel 
stoppen onderweg,” lacht Kris. “We hebben veel 
tweedehandskleding gescoord en nog wat ande-
re hebbedingen.”

Hoe werkt het?
Momenteel zijn er meer dan vijftig Zonnebloemauto’s beschikbaar, 
verspreid door heel Nederland. Om de rolstoelauto te huren moet 
je eerst een Zonnebloemautopas aanschaffen. Deze kost eenmalig 
10 euro. De daghuur van de Zonnebloemauto is 40 euro, inclusief 
100 vrije kilometers. Iedere extra gereden kilometer daarna kost 
20 eurocent. De brandstofkosten zijn exclusief. Het eigen risico is 
350 euro, dit kan je afkopen voor 6 euro per dag. 
Wil je de Zonnebloemauto huren, maar ben je op zoek naar ie-
mand die de auto kan besturen? Dan is het mogelijk om bij de 
reservering een vrijwillige chauffeur aan te vragen. Dankzij de 
steun van Zonnebloemdonateurs kan de daghuur op een relatief 
laag niveau gehouden worden. 

Meer informatie? 
Mène en Desirée van Welzorg 
Auto op Maat: “We geven jou als 
rolstoelgebruiker graag je vrij-
heid terug. Als huurder van de 
Zonnebloemauto kun je onafhan-
kelijk met je gezelschap op pad. 
Dat is toch het mooiste wat er is. 
Bel of mail ons, we vertellen je 
graag over de mogelijkheden van 
de Zonnebloemauto!’’

E-mail: zonnebloemauto@welzorg.nl 
Telefoon: 088 0016717
Web: www.welzorg.nl/auto-op-maat/zonnebloem
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Saarschleife ,“lus in de Saar”, in het najaar. 

Ze had de indrukwekkende plaatjes al vaker gezien, maar nu staat ze zelf 
op de bijzondere uitkijktoren van een van de mooiste ‘Baumwipfelpfaden’ 
van Duitsland. Het uitzicht over de groene heuvels en de glinsterende Saar 
maakt de tocht helemaal af! Eelke Kelderman ontdekt het Saarland.

Uitzicht op de mooiste 
rivierlus van Duitsland

BAUMWIPFELPFAD SAARSCHLEIFE

26

SAARLAND
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Saarschleife ,“lus in de Saar”, in het najaar. 

Denk je: huh? Baumwipfelpfaden? Zie dan 
een houten knikkertoren voor je. Weet je wel, 
waar je bovenin een knikker legt, die vervol-
gens vanzelf naar beneden kringelt. Alleen al in 
Duitsland staan er inmiddels negentien van dit 
soort enorme knikkertorens in het landschap. 
Niet een is hetzelfde, de ene toren is hoger dan 
de andere, maar altijd leidt een houten pad op 
palen je tussen de boomkruinen door naar de 
toren. Extra bijzonder is dat ze bijna allemaal 
rolstoeltoegankelijk zijn.

Zonder lift
Midden in een van de mooiste wandelgebieden 
van Saarland staat ook zo’n mooie knikkerto-
ren. Via een achthonderd meter lang rolstoel-
toegankelijk houten pad op palen rol ik op 23 
meter hoogte tussen de boomtoppen naar de 
42 meter hoge uitkijktoren. Het gaat eigenlijk 
heel ‘gemütlich’. Met mijn elektrische rolstoel 
zoef ik moeiteloos naar boven, maar ik zie ook 
iemand met een handbewogen rolstoel makke-
lijk omhoogrijden (max. zes procent stijging). 
Helemaal boven staat een bankje om te pau-
zeren. En er staat een aantal informatieborden 
met opdrachten voor kinderen: de boomtoppen 
kunnen meer dan een meter heen en weer zwie-
pen! Een echte natuurbeleving vind ik de tocht 
op de een of ander manier toch niet. Je ruikt 
het bos veel minder zo hoog in de lucht, dan 
mis je de aardse geur. Maar eenmaal bovenop 
de toren is het uitzicht prachtig! We kijken uit 
over de beroemde scherpe lus van de rivier de 
Saar en de groene heuvels van het natuurpark 
Saar-Hunsrück. Wauw, dit is uniek, zonder lift 
op deze hoogte belanden maakt duidelijk dat er 
zoveel meer kan dan we soms denken!

Meer Baumwipfelpfaden
Baumwipfelpfad Saarschleife ligt in het zui-
den van Duitsland, dicht bij het drielanden-
punt Duitsland-Frankrijk-Luxemburg. Vanuit 
Utrecht is het zo’n 450 kilometer rijden. Ook 
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Saarland Card
Met de Saarland Card op zak ontdek je 
gratis en voor niks tijdens je vakantie al-
lerlei leuke, originele en spannende plek-
ken in het Saarland. Bovendien reis je met 
de Saarland Card gratis met bus en trein 
in de regio. Je krijgt de kaart wanneer je 
minimaal twee nachten verblijft in een van 
de deelnemende accommodaties, kijk op 
www.toerisme-saarland.nl/card.

»
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Het doel van ons reisje naar de groene heuvels 
van het Saarland was het boomtoppenpad. 
Maar hoe mooi ook, na een halve dag ben je er 
wel uitgekeken. Bij de ingang van het pad is een 
restaurant, maar wij pakken de auto voor een 
‘echte’ Romeinse lunch in de taverne bij de Ro-
meinse Villa Borg, een kilometer of acht verder-
op. Met een aardewerken wijnbeker in de hand 
en een bord vol heerlijke ‘tapas’ (bereid volgens 
de originele recepten van Marcus Gavius Api-
cius) waan ik mij bijna tweeduizend jaar terug. 
Als je al eens in Xanten geweest bent, is dit ar-
cheologiepark een stuk kleiner, maar de aanwe-
zigheid van een Romeins badhuis spreekt bij mij 
toch altijd tot de verbeelding. Ook de (kruiden)
tuinen, naar historisch voorbeeld aangelegd, 
zijn leuk om doorheen te lopen.

Saarbrücken groene stad
Saarbrücken staat bekend als groene stad. Ik 
had gelezen over het fijne wandelgebied ‘Am 
Staden’, dat als een park langs de oevers van de 
Saar ligt. Over de vroegere jaagpaden wandel 
je langs oude herenhuizen en cafeetjes. Maar 
ook al is het augustus, als wij een dagje in 
Saar brücken zijn, regent het ongeveer de hele 
dag. We doen nog een poging en staan met de 
paraplu op de ‘Alte Brucke’ maar wij duiken 
toch maar de ‘Moderne Galerie’ van het Saar-
landmuseum in. Enorm ruime, witte zalen met 

in bijvoorbeeld Kroatië, Slowakije en Oosten-
rijk vind je van deze bijzondere paden door de 
boomtoppen, met elk een unieke uitkijktoren. 
Tsjechië heeft het Europees record: boomtop-
penpad Stezka Korunami bij Janské Lázne is de 
langste van allemaal. Het rolstoeltoegankelijke 
pad is ruim vijftienhonderd meter en de obser-
vatietoren is met 45 meter net iets hoger dan die 
van Saarschleife. Je zou zeggen dat boomkroon-
paden zich alleen in de lucht bevinden, deze niet 
dus. Het pad in Tjechië begint op zo’n vijf meter 
onder de grond. Niet rolstoeltoegankelijk, maar 
wel heel gaaf is dat je hier ook met een vijftig 
meter lange glijbaan naar beneden kunt zoeven! 

Verblijf in Saarlouis
We verblijven in Victors Residenz, een groot en luxe hotel net buiten 
het centrum van Saarlouis. Suite Napoleon is rolstoeltoegankelijk, 
met ruime badkamer en aparte slaapkamer. Bij het toilet zit aan de 
muur een vaste beugel. In de inloopdouche is geen douchestoel, die 
moet je dus zelf regelen. Saarlouis is een vestingstadje en een prima 
uitvalbasis, maar niet heel spannend. Je vindt er wel nog de resten 
van de vesting of ‘het bastion’ uit de tijd van koning Lodewijk XIV. 
Helaas staat de grote markt in het midden van de stad vol auto’s, 
wat het centrum niet echt gezellig maakt. De restaurantjes vlak 
langs de oude vestingmuur, in de voormalige kazematten, zijn wel 
sfeervol. Meer informatie: www.victors.de/de/hotels/saarlouis.

Tijdens de tocht omhoog 
geniet Eelke kelderman 

even van het uitzicht.
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gens nat is. En vocht is de grote vijand van ijzer. 
Om geld op de plank te krijgen voor het onder-
houd worden er elk jaar twee grote exposities 
georganiseerd. Onze gids vertelt dat het in het 
begin lastig was om mensen enthousiast te ma-
ken om te exposeren in een oude fabriek, maar 
inmiddels komen de kunstenaars zelf naar hen 
toe. De expositieruimtes zijn prachtig! Je loopt 
door de oude enorme silo’s waar vroeger via een 

bovenlangse treinrails de ijzererts in gedropt 
werd. Om het jaar is er een UrbanArt Biennale. 
De vaak kleurige grote schilderijen komen hier 
helemaal tot hun recht. Jammer dat we niet wat 
langer de tijd hebben, maar na een taartje op 
het tegenovergelegen terras hebben we nog een 
reisje naar huis tegoed. Even de beentjes om-
hoog en dan huppakee in de auto.

Tekst: Eelke Kelderman
Foto’s: Tjeerd Maas

slechts enkele grote kunstwerken. Bijzonder, 
soms mooi en soms snap ik het niet. Maar dat 
is moderne kunst. We eten een hapje bij een van 
de restaurantjes op de gezellige Sint Johanner 
Markt. Als het daarna ook even droog is pikken 
we nog even wat van de sfeer van de stad mee. 
We lopen door gezellige straatjes, maar al snel 
begint het weer te druppen. In de auto dus en 
richting ons hotel in Saarlouis. Ik zou zeggen, 
boek liever een kamer in Saarbrücken. Hier is 
zeker nog meer te ontdekken.

Volklinger Hütte
Als je in Saarland bent, kun je het UNESCO-we-
relderfgoed Volklinger Hütte aan de rand van 
Saarbrücken niet overslaan. Op weg naar huis 
gaan wij hier dan ook langs. Ik kon me er niet 
zoveel bij voorstellen, maar het is echt indruk-
wekkend en behoorlijk fotogeniek. Het enorme 
staal- en hoogovencomplex uit de bloeitijd van 
de ijzerindustrie is een van de meest originele 
wereldcultuurerfenissen van UNESCO. Zoveel 
buizen, pijpen en knoppen, het is mij een raadsel 
dat iemand begreep hoe de hele machine werk-
te. Met man en macht wordt het werelderfgoed 
nu beschermd tegen weer en wind. Op sommige 
plaatsen zie je dat de natuur uiteindelijk toch 
wint. Tussen al het roestige ijzer bloeien vlin-
derstuiken en het mooie groene mos is, volgens 
onze gids Peter Backes, een signaal dat het er-

Kijk voor informatie over 
rolstoeltoegankelijke hotels, 
restaurants en bezienswaar-
digheden in Saarbrücken op: 
http://bit.ly/ 
toegankelijksaarbruecken

Boomtoppenpaden in 
Duitsland zijn bijna allemaal 

rolstoeltoegankelijk

»

Wandelen in een ijzeren 
wereld: UNESCO-wereld-
erfgoed volklinger Hütte
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Hoe kwam je op het idee?
“Door mijn spierziekte verplaats ik mij sinds 
mijn negende in een elektrische rolstoel, samen 
met mijn familie maakte ik altijd al verre rei-
zen met het vliegtuig. De handmatige transfers, 
waarbij je onder de oksels en bij de benen op-
getild wordt door de luchthavenmedewerkers, 
voelden niet veilig en waren vaak pijnlijk. Dit 
moest anders kunnen! Tijdens een vakantie 
op Tenerife ontstond het eerste idee voor de 
easyTravelseat. Ik wilde een eenvoudig tilhulp-
middel ontwikkelen dat de passagier zelf mee 
kan nemen tijdens de reis om de transfers van 
en naar de vliegtuigstoel makkelijker te maken. 
Op deze manier zijn mensen met een beperking 
niet afhankelijk van de voorzieningen op de 
vliegvelden, maar brengen zij zelf het passende 
hulpmiddel mee.”

Hoe heb je je ideeën omgezet naar een 
daadwerkelijk product?
“In 2018 deed ik mee aan de Stelios Awards. 
Dit is een wedstrijd voor ondernemers met een 
beperking, bedacht door Sir Stelios Chatziioan-
nou, eigenaar van easyJet. Ik won en kreeg der-
tigduizend pond om mijn idee voor het tilhulp-
middel verder uit te werken. Sir Stelios nodigde 
mij zelfs uit op zijn hoofdkantoor in Londen, 
hij was heel enthousiast en wilde er verder in 
investeren. Sindsdien is de easyTravelseat on-
derdeel van de easyGroup en mogen we gebruik 
maken van hun expertise. Ik heb mijn baan als 
cyber security-manager bij een internationaal 
IT-bedrijf opgezegd en heb maanden onderzoek 

Voor veel rolstoelgebruikers is het een ongemakkelijk moment tijdens hun 
vliegvakantie: de transfer van de rolstoel naar de vliegtuigstoel. Josh Win-
tersgill (26) uit Bristol, master in technology, enthousiast reiziger en rol-
stoelgebruiker, weet daar alles van. Daarom bedacht hij de easyTravelseat, 
een geüpgrade versie van de tilmat, die de vliegreis een stuk comfortabeler 
maakt. Manon van den Heuvel sprak met de jonge ontwikkelaar.

Vliegen met de  
easyTravelseat

SOEPELER, VEILIGER EN MINDER STRESSVOL
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gedaan. Ik dook in de Europese richtlijnen voor 
de luchtvaart en sprak met mensen van vlieg-
velden, luchtvaartmaatschappijen, de bedrijven 
die assistentie verlenen op luchthavens en mo-
gelijke gebruikers. Daarna ben ik aan de slag 
gegaan met het daadwerkelijk ontwikkelen van 
het hulpmiddel. Dit was een grote uitdaging 
omdat ik het belangrijk vind dat het product 
beschikbaar is in verschillende varianten, zodat 
het geschikt is voor zoveel mogelijk mensen.“

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“De easyTravelseat is inmiddels te koop en nu 
is het de grootste uitdaging om het hulpmiddel 
bekend te maken. Op vliegvelden maar ook bij 
de reizigers zelf. In samenwerking met de gebrui-
ker wil ik het product ook verder verbeteren. Zo 
kijken we bijvoorbeeld naar het ontwikkelen van 
meer verwisselbare zitkussens zodat die beter 
passen bij de wensen van de gebruiker. Het leuke 
is dat we ook berichten krijgen van mensen die de 
tilmat op andere plekken gebruiken. Zo kregen 
we een filmpje van Ross, hij zat sinds lange tijd 
weer eens met zijn kont op het strand dankzij ons 
hulpmiddel. Ik heb echt het idee dat we een goed 
product hebben ontwikkeld, maar het kan altijd 
beter. Dus ideeën zijn welkom. Mijn persoonlijke 
droom is om een keer op safari te gaan, door deze 
tilmat wordt dat een stuk makkelijker!”

Manon van den Heuvel

Bekijk Manons gebruikerservaring op: 
www.manonvandenheuvel.com.

Het gebruik van de easyTravelseat
• Je plaatst de tilmat in je rolstoel voor vertrek van huis.
• Door de zes handgrepen kunnen de assistentieverleners van de lucht-

haven je gemakkelijk optillen voor een veilige transfer naar een andere 
rolstoel of de vliegtuigstoel zonder direct contact met je lijf.

• Het zitkussen is verkrijgbaar in verschillende varianten en maten, 
maar ook gemakkelijk te vervangen door het zitkussen van je eigen 
rolstoel. 

• De easyTravelseat is ook te gebruiken met een tillift.
• Er zijn extra verlengstukken om de lussen naar wens te af te stellen.
• Er zijn diverse extra’s aangebracht, zoals een reistasje om je paspoort 

en wat geld in op te bergen, een gat in de zijkanten waardoor de riem 
van de vliegtuigstoel bevestigd kan worden, en diverse opbergvakjes 
voor de lussen.

Prijs: £ 299,99 (omgerekend ca. € 350) excl. btw. Meer informatie vind 
je op: www.easytravelseat.com.

“Transfers waarbij je onder de oksels 
en bij de benen opgetild wordt, 
voelen niet veilig en zijn vaak 

pijnlijk”

Josh Wintersgill, de bedenker van een nieuw transferhulpmiddel voor in het vliegtuig.

»
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We zochten bij voorkeur naar 
officiële (en dus betrouwbare) in-
formatiebronnen als de overheid of 
verkeersbureaus. Helaas bleek die 
informatie niet voor elk land be-
schikbaar. Gelukkig was er dan vaak 
wel een reis- of gehandicaptenorga-
nisatie, of zelfs een persoon die uitge-
breide toegankelijkheidsinformatie 
verzameld heeft. Toch is het over-
zicht zeker niet volledig. Kom jij een 
goede site tegen die niet in het over-
zicht staat, dan horen we het graag:  
redactie@supportmagazine.nl.

Tekst: Rick Heijmans
Illustratie: Tjeerd Maas

Een mooie reis begint vaak met een speurtocht naar informatie over de 
toegankelijkheid van de bestemming en een fijne accommodatie. Onze 
webredactie struinde het internet af en maakte een handig overzicht met 
Europese websites. Je reis kan beginnen!

De eerste stap van je reis
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België

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Frankrijk

Griekenland

Ierland

IJsland

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

Malta

Noorwegen

Oostenrijk

Portugal

Roemenië

San Marino

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Verenigd 

Koninkrijk

Zweden

Zwitserland

www.visit� anders.com/nl/toegankelijkheid

www.walloniebelgietoerisme.be/nl/3/wallonie-voor/reizigers-met-speci� eke-behoeften

www.cyprusalive.com/en/main-about/accessibility-tourism

www.visitcyprus.com/index.php/en/practical-information/accessible

www.godadgang.dk/gb/places/search.asp

www.germany.travel/nl/reizen-met-een-beperking/reizen-met-een-beperking/reizen-met-een-beperking

www.visitestonia.com/en/why-estonia/travel-options-in-estonia-for-disabled-people

www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent

www.handiplanet.com

www.bespokefrance.com

www.grieksegids.nl/hotel/hotels-met-voorzieningen-voor-gehandicapten.php

www.accessibletravel.gr

www.greece4all.eu/en

www.ireland.com/nl-nl/accommodatie/artikelen/toegankelijkheid

www.thekkingarmidstod.is/adgengi/accessible-tourism-in-iceland

www.guidetoiceland.is/travel-info/iceland-in-a-wheelchair-adventures-accessible-to-everyone

www.accessibleitalianholiday.com

www.allesoverkroatie.nl/beperkte-mobiliteit

www.latvia.travel/en/article/people-disabilities

www.wheelchairaccessiblelithuania.com

www.welcome-center-malta.com/wheelchair-friendly-travel-guide-and-accessible-touristic-places-in-malta

www.maltauk.com/accessibility-maltese-islands

www.visitnorway.nl/plan-je-reis-in-noorwegen/reizen-met-een-beperking

www.austria.info/uk/service-facts/accessible-travel/barrier-free-activities-in-austria

www.tourism-for-all.com/en

www.adaptedtoursportugal.com

www.accessibleromania.com

www.sanmarinoforall.com

www.slovenia.info/en/plan-your-trip/accesible-tourism

www.accessibleslovenia.com

www.mijnslovenie.com/toegankelijke-vakantie

www.spain.info/en/informacion-practica/turismo-accesible

www.accessiblespaintravel.com

www.czechtourism.com/p/sc-czech-mobility

www.tourismforall.co.uk

www.visitengland.com/plan-your-visit/access-all/accessible-england

www.visitbritainshop.com/nederland/artikelen/reisgids-voor-mindervalide

www.visitsweden.nl/gehandicapten

www.visitsweden.com/accessible-travel

www.myswitzerland.com/nl-nl/reisplanning/transport-accommodatie/reizen-met-een-handicap

www.mis-ch.ch/en/travel-info
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Navigatie-apps
Er zijn steeds meer apps die je kunnen helpen bij het vinden van 
bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerplaats, aangepast toilet of 
toegankelijk restaurant. Soms is er ook een webversie beschikbaar. 
Enkele voorbeelden zijn WheelMate (internationaal), On Wheels 
(België), TUR4all (Spanje), AccessAble (Verenigd Koninkrijk), 
Wheelmap (internationaal, maar meeste informatie over Duits-
land) en Jaccede (Frankrijk).

Tips via sociale media
Wie weten nu beter waar je moet zijn dan 
de mensen die op dezelfde plek geweest 
zijn of er zelf wonen? Op de Facebook-
groepen ‘Accessible Travel Club’ (9000 
leden) of de Nederlandstalige variant 
‘Europa Toegankelijk’ (bijna 500 leden) 
krijg je vaak de beste tips uit de eerste 
hand.
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Meer weten? 
Kijk op onze website: 
uitdewind.eu !!

Heeft u interesse of vragen?
Bel of mail ons en we kijken 
samen naar de mogelijkheden.

Zijn & Zorg Uit de Wind
Woudweeren 14
1151 AV Broek in Waterland 
Tel: + 31 (0) 6 39597939

info@uitdewind.eu

We zijn erg blij 
en trots dat 
mensen het hier 
zo naar de zin 
hebben. Hoort 
zegt te voort!
Een greep uit de 
reacties in ons 
gastenboek: 
*Dit huisje bewijst dat je ook met een beperkte ruimte voor zeer goede 
aanpassingen kan zorgen. Waar gaan we zoiets nog vinden?
*De zorg: een hoofdstuk apart. Heel natuurlijk, heel adequaat, en vooral: 
100% kwaliteit.
*Perfecte accommodatie op een heerlijke plek bij erg vriendelijke mensen.
*Zeer rustige locatie (doodlopend weggetje), op tien autominuten van 
Amsterdam Centrum. 
*Dit huisje bewijst dat je ook met een beperkte ruimte voor zeer goede
aanpassingen kan zorgen. Waar gaan we zoiets nog vinden?

Zorg&Zijn.indd   1 17-09-18   12:06

VAKANTIE IS...

...NIEUWE
 VRIENDEN MAKEN

VAKANTIE IS...
...alle zorg en aandacht die je wenst

...je eigen avontuur beleven
...onbezorgd genieten

...een dagje spelen met je (nieuwe) vriendjes
...een weekend logeren zonder papa en mama

...op reis naar Ameland, Mallorca of iets er tussen

...WWW.WIELEWAAL.NL
                    
Voor iedereen van 4 tot 55 jaar

advertentie Support Magazine jan 2018.indd   1 12-1-2018   12:41:09



Aan het online-onderzoek Op vakantie! Hoe 
regel jij je zorg? van Support Magazine werk-
ten alleen mensen mee die zelf een lichamelijk 
beperking hebben en die tijdens hun vakantie 
hulp of assistentie nodig hebben bij activitei-
ten als opstaan, douchen, aankleden of toilet-
bezoek, het maken van transfers of bij vervoer. 
Voornaamste conclusie van het onderzoek? We 
houden de verzorging graag dicht bij onszelf. 44 
procent regelt de zorg met de levenspartner en 
een kleine kwart van de respondenten laat zich 
assisteren door de vrienden of familie met wie 
ze op vakantie gaan. ‘Vreemden’ worden in veel 
mindere mate ingeschakeld, al kan een vakantie 
met een pgb’er ook heel gezellig zijn, zo blijkt. 

We beginnen met de partner. Van de 71 mensen 
die de vragenlijst van Support Magazine invul-
den, regelt 44 procent de zorg met de wederhelft. 
Alle pro’s en contra’s in aanmerking genomen, 
werkt dat voor de overgrote meerderheid van de 
stellen (80 procent) goed.

Samen op vakantie is voor menig stel een uit-
daging, ook als er helemaal geen zorgvraag is. 
Maar als je dan ook nog eens met je hulpvraag 
een beroep moet doen op de ander, dan is com-
municatie ontzettend belangrijk. Dat gebeurt 
dan ook volop. Zo’n driekwart van de mensen 
die de zorg met hun partner regelen, geeft aan 
de hulp niet als vanzelfsprekend aan te nemen, 

Je gaat op vakantie, maar je hebt door je lichamelijk beperking wel 
dagelijks zorg of assistentie nodig. Hoe regel je dat dan? Leg je de zorg-
vraag neer bij je partner, neem je een pgb’er mee, of ga je op zoek naar 
thuiszorg op de plaats van bestemming? Support Magazine vroeg het 
aan zijn lezers. Uit de enquête blijkt dat veel vakantiegangers met een 
beperking ervoor kiezen de zorg met hun eigen partner te regelen. En 
dat bevalt over het algemeen goed. Met nuances. “Soms staat hij met een 
zucht op om me te helpen.”

Op vakantie!  
Hoe regel jij je zorg?

“Soms merk ik dat  
ik minder vraag of 
heel erg ga opletten  
wanneer het hem uitkomt”

»
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haar hulpvraag. “Ik vind het moeilijk, want ik 
gun hem ook zijn vakantie. Bovendien zou ik 
het liefst alles zelf doen. Soms merk ik dat ik dan 
minder vraag of heel erg ga opletten wanneer 
het hem uitkomt. Doordat ik me dan aanpas en 
niet helemaal lekker kan doen wat, wanneer en 
hoe ik wil, kan ik ook wel chagrijnig worden.” 

Ook Lies (63) merkt soms irritaties: “Ik ben wat 
sneller geprikkeld als hij mij helpt en het niet 
gaat zoals ik dat thuis met mijn zorgverleners 
gewend ben. Daar reageert hij dan natuurlijk 
weer op. We weten dat inmiddels van elkaar en 
kunnen daarover praten en, later, ook om la-
chen.” Lies voelt zich soms wel vervelend als ze 
om hulp moet vragen. “Als dat gebeurt, noemen 
wij dat het ‘blok aan het been-syndroom’. En ja, 
er zijn natuurlijk veel dingen waar je rekening 
mee moet houden als je samen op vakantie gaat. 
Bergbeklimmen en uren gaan fietsen gaat niet 
met een elektrische rolstoel. Als ik geen handi-
cap had gehad, hadden we nooit een caravan 
gehad. Dat waren we, wat hem betreft, aan het 
trekken met een rugzak door Europa.” Toch zou 
Lies de zorg niet anders willen organiseren: 
“Het gaat al 43 jaar goed zo. Ondanks kleine 
irritaties. We willen het alle twee zo. Het is heer-
lijk om op vakantie niemand ‘vreemds’ over de 
vloer te hebben.”
Jacqueline (56) geeft ook aan dat het haar goed 
bevalt om de zorg met haar partner te organi-
seren. Maar toch voelt ze zich soms bezwaard 
als ze iets vraagt. “Bijvoorbeeld terwijl de ander 

en bespreekt met de partner hoe het voor hem 
(of haar) is om assistentie te verlenen tijdens 
de gezamenlijke vakantie. Soms alleen als er 
iets voorvalt (bij een dikke kwart) maar voor 
de rest toch wel elke vakantie één of meer keer. 
Het omgekeerde gebeurt ook: 80 procent praat 
erover hoe het is om zorg of assistentie van hun 
levensgezel te ontvangen. Ook praktische din-
gen komen daarbij aan de orde. Respondent 
Esther (46): “We bespreken met het plannen 
van de vakantie wat de consequentie van de 
activiteiten is voor hulp die ik dan nodig heb. 
Huren we bijvoorbeeld een 4x4-auto, dan moet 
ik getild worden. Heeft hij daar zin in? Hij is 
doorslaggevend.”

Bezwaard voelen
Misschien is het wel dankzij de goede communi-
catie dat er betrekkelijk weinig irritaties te be-
speuren zijn bij de zorgende partner. Iets meer 
dan de helft van de respondenten die de zorg 
met hun partner regelen, merkt zelden of nooit 
iets van ergernis over de zorgvraag. (Een derde 
merkt dat soms, en een kleine minderheid gere-
geld). Desondanks voelt bijna 60 procent van de 
zorgvragers zich soms vervelend om de ander te 
moeten ‘belasten’ met hun hulpvraag, een kleine 
kwart heeft dat zelfs geregeld. 
Moniek (42) merkt af en toe wel iets van irrita-
tie: ”Soms staat hij met een zucht op om me te 
helpen, onbedoeld, maar ik zie en voel het wel. 
Of hij voert de assistentie met minder aandacht 
uit.” Ze voelt zich wel geregeld vervelend over 

Foto: Dirk Schumacher, Pixabay.

“Het is heerlijk om op  
vakantie niemand 
‘vreemds’ over de 
vloer te hebben”
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houden, zo vindt 72 procent. Een enkeling heeft 
financiële overwegingen en vindt zorg inhuren 
gewoon te duur, maar soms ook is er een part-
ner die tijdens de vakantie liever geen zorgver-
leners in de buurt wil hebben. Ook blijkt dat 10 
procent van de mensen die assistentie van hun 
partner ontvangen, niet weet hoe ze het anders 
zouden moeten regelen.

Vrienden en familie
Een kleine kwart van de respondenten laat zich 
assisteren door de mensen met wie ze sowieso al 
op vakantie gaan. Vaak zijn dat vrienden (een 
derde), ouders (een derde), dan wel broers of 
zussen (12 procent). Ook hier bevalt het om de 
zorg zo te regelen: Twee derde van hen kruiste 
het vakje ‘goed’ aan, en een vijfde ‘redelijk’. Net 
als bij degenen die met de partner reizen, is ook 

net lekker luiert of een tukje doet. Ik stel dan 
mijn vraag uit als het kan (bijvoorbeeld ook als 
ik wil opstaan, maar hij nog diep in slaap is). 
Soms ook ’s nachts, als ik hem moet wakker 
maken voor draaien, dan stel ik dat soms een 
poos uit. Overall kan ik soms denken: wat zou 
het toch lekker zijn, voor hem en voor mij, als 
ik de dingen gewoon zonder zijn hulp kon doen. 
Maar doordat we er regelmatig even over pra-
ten, loopt het nooit op.” 

Anders organiseren
Ondanks dat zorg door de partner goed bevalt, 
geeft iets meer dan de helft aan het soms ook 
weleens anders te willen organiseren. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de wens de partner 
te ontlasten. Een enkeling heeft een principiële 
reden, zoals deze anonieme respondent (25): 
“Het is fantastisch om tijdens vakanties geen re-
kening te hoeven houden met zorgtijden en sa-
men je privacy te hebben. Maar op zich vind ik 
het krijgen van zorg van je partner onwenselijk 
en zou ik liever relatie en zorg gescheiden hou-
den. Ik denk aan een of twee zorgverleners mee 
op vakantie (betaling pgb). In de praktijk heb 
ik dit toch nooit gedaan omdat het financieel en 
praktisch lastig haalbaar is (extra accommoda-
tie- en vervoerskosten, privacy inleveren).

Flexibiliteit
Flexibiliteit blijkt de doorslaggevende factor om 
te kiezen voor zorg of assistentie door de part-
ner. Je hoeft als stel dan nergens rekening mee te 

Hoe respondenten hun zorg regelen
Met (levens)partner 44%
Met reisgenoot/reisgenoten (anders dan partner) 23%
Neemt betaalde hulp mee, betaald met een pgb 11%
Met de plaatselijke thuiszorg op de vakantiebestemming 6%
Gaat naar een accommodatie waar de zorg is geregeld of met  
georganiseerde reis incl. zorg 4%
Neemt vrijwilliger(s) mee 1%
Anders (vaak een combinatie van verschillende zorgvormen) 11%

Gevraagd werd hoe respondenten over het algemeen hun zorg regelen. Zij konden één optie aanvinken.

Foto: Toerisme Oost-vlaanderen.

»
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meer flexibiliteit biedt dan de plaatselijke thuis-
zorg, je zit dan niet met vaste tijden voor de ver-
zorging. Alhoewel sommigen het lastig vinden ‘er 
een vreemde bij te hebben’ bevalt het de helft van 
deze groep goed. Een vijfde bevalt het redelijk.
Ina (64) vinkte de optie ‘goed’ aan bij de vraag 
hoe het bevalt om met een pgb’er op reis te gaan. 
“Maar het ligt er maar net aan wie er mee kan of 
wil,” schrijft ze. “Ik vraag wel diegene waarvan 
ik verwacht dat het gezellig zal zijn. En tot nu 
toe was het altijd gezellig. Het is altijd een kwes-
tie van geven en nemen. Stond iets mij niet aan, 
dan maakte ik dat bespreekbaar. Ik organiseer 
de reis die ik ga maken zelf en bepaal ook wat 
ik graag wil bekijken in dat land. Dan vraag ik 
de hulpverlener of die daar met mij naartoe wil 
en kan, en wat de zorgtaak wordt. De regie over 
een reis ligt dus bij mij, dan zie ik ook wat ik 
graag wil zien. Dat vind ik dus super. Tot nu toe 
genieten we samen van de reis.” 

Een nog kleiner deel van de 71 ondervraagden 
maakt gebruik van de thuiszorg op de vakan-
tiebestemming, gaat naar een accommodatie 
waar de zorg inclusief is, of gaat op pad met 
een georganiseerde reis waarbij de zorg geregeld 
is. Eén respondent nam een vrijwilliger mee op 
vakantie. Met deze kleine aantallen is het niet 
mogelijk om conclusies uit de antwoorden te 
kunnen trekken. Respondent Lotte (47) wil wel 
iets kwijt: “Het is erg lastig thuiszorg te vinden 
in het buitenland. Het zou mooi zijn als daar 
een soort platform voor zou komen, zodat je 
niet beperkt wordt in je keuze qua bestemming.” 

Pauline Montfoort

hier de flexibiliteit de voornaamste reden om 
de zorg onderling te organiseren. Communica-
tie over en weer lijkt ook in orde. Slechts een 
minderheid geeft aan er eigenlijk nooit over te 
praten hoe het voor de ander is om te assiste-
ren of hoe het voor henzelf is om geassisteerd 
te worden. Irritaties? Ja soms, zegt een derde. 
Maar de helft merkt zelden of nooit iets van ge-
prikkeldheid bij de zorgende partij. Wel is het 
zo – net als bij de stellen – dat zo’n 80 procent 
van de verzorgden zich wel eens vervelend voelt 
over hun hulpvraag. 

Assistentie door anderen
Een klein deel van de ondervraagden, zo’n 
10 procent, laat zich op reis assisteren door een 
pgb’er. De reden daarvoor is tweeledig, ofwel er is 
sprake van een specifieke zorgvraag waarvoor de 
reiziger graag zijn eigen pgb’er bij zich heeft, of de 
keuze voor een pgb’er wordt gemaakt omdat het 

Wie deden er mee?
Het onderzoek is uitgevoerd onder de leden van het Support 
Magazine Lezerspanel en volgers van de socialmediakanalen van 
Support Magazine en eelkedroomt.nl. In totaal hebben 71 va-
kantiegangers met een beperking én een zorgvraag de vragenlijst 
ingevuld. Hun leeftijd ligt tussen de 19 en 71 jaar, met 47 als ge-
middelde. Allen zijn in de afgelopen drie jaar op vakantie geweest 
(dit was een voorwaarde). Van de respondenten is ca. 80 procent 
vrouw, wat ook verklaart dat de quotes in dit artikel van vrouwen 
afkomstig zijn. De redactie dankt alle deelnemers heel hartelijk 
voor hun tijd en inzet!

“Ik vraag wel die pgb’er mee 
waarvan ik verwacht 
dat het gezellig zal 
zijn”

Foto: Zoran Stupar, Pixabay.
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Met de Tracker 20 e-powerbike wordt handbiken nog leuker! Snel en eenvoudig aankoppelen aan je rolstoel en weg ben je! Maak meer kilometers 
met minder inspanning. Voorzien van 20" Wiel met 250W motor, 7 Derailleur versnellingen, LED bedieningsdisplay met 6 standen (individueel 

instelbaar), Start en Go functie, Rollerbrake met terug ‘trap’ rem, V-brake 2e rem/parkeerrem, Bullhorn cranks met ergo grips, Instelbare crank-
positie, Kettingbeschermers, Afneembare Li Ion 13 Ah accu. Keuze uit meerdere aankoppelsystemen. Ook als quad uitvoering leverbaar.

 

Maak een proefrit en ervaar de power!


