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IMPACT

Bio Vakantieoord  
op naar de 100 jaar

door Caroline Vlietstra

Op 21 maart 1927 werd door de toenmalige 
Nederlandse Bioscoopbond, op initiatief van 
bioscoopexploitant Abraham Tuschinski, Stichting 
‘Bio-Vacantieoord’ opgericht. ‘Voor alle gezindten’ 
was de spreuk. Doel van deze stichting was het 
opzetten van een vakantieoord voor kinderen van 
wie de ouders het niet zo breed hadden. Hoe is 
Bio Vakantieoord ontstaan, waar staat de stichting 
tegenwoordig voor en wat zijn de plannen voor 
de toekomst? Aan het woord is Frans Wientjes, 
directeur van de stichting.

De iets oudere lezer zal zich de rammelende collectebus 
die in de bioscoopzalen rondging, nog goed herinneren.  
Mensen die een avondje uit waren, kregen een filmpje van 
Bio-Vacatieoord te zien. In de pauze ging de collectebus 
rond. De pers meldde: ‘Uiteraard komen in de bioscooptheaters 
vele menschen ter ontspanning bijeen. Hierin vonden tal 
van liefdadigheidsvereenigingen een welkome aanleiding 
om een beroep te mogen doen op den weldadigheidszin der 
bioscoopbezoekers.’

En het werkte. Bedroeg het startkapitaal van de stichting 
op 21 maart 1927 slechts ƒ 1.000,-, binnen vijf jaar liep 
dat bedrag op tot ƒ 42.671,65. Gulden voor gulden, cent 
voor cent werd opgehaald, geteld en op de rekening van de 
stichting gestort. Van dat geld werd Villa Russenduin in 
Bergen aan Zee verwezenlijkt.  Een plek waar jarenlang 
kinderen, de zogenoemde bleekneusjes, op doktersadvies 
vakantie hielden en konden aansterken.

50-JARIG JUBILEUM
Na 50 jaar zijn er door de groeiende welvaart bijna geen 
'bleekneusjes' meer. Er is een nieuwe behoefte binnen de 
samenleving: een revalidatiecentrum. Villa Russenduin in 
Bergen aan Zee wordt verkocht en een revalidatiecentrum 
in Arnhem gerealiseerd: Stichting Bio Kinderrevalidatie, 
in het kort Stichting Bio. In de eerste instantie dient dit 
centrum voor met name kinderen met polio, eind jaren 
negentig vermindert de vraag naar revalidatie en wordt 
Stichting Bio een vakantiepark. Een aangepast resort voor 
meervoudig gehandicapte kinderen die er samen met hun 
ouders, broertjes en zusjes op vakantie kunnen.

Frans Wientjes is sinds maart 2014 directeur van Stichting 
Bio Vakantieoord. Wientjes: ‘Ik vind het een hele eer om 
voor deze mooie doelgroep te werken. Ik heb verschillende 
hotelketens geleid en vijf jaar geleden wilde ik het roer 
omgooien. Sindsdien zet ik me in voor dit goede doel. 
Dankbaar werk.’

VAKANTIE BIJ STICHTING BIO
Wientjes: ‘Stichting Bio staat voor een fijne vakantie voor 
gezinnen met kinderen die een handicap hebben. Dus 
niet alleen het gehandicapte kind verblijft bij ons, ook de 
ouders, broertjes en zusjes vieren hier hun vakantie. En 
dat is wel zo fijn. Dit is een plek waar vriendschappen 
ontstaan, zowel tussen de kinderen als bij de volwassenen. 
Onze medewerkers, in totaal 23 fte en 160 vrijwilligers, 
doen er alles aan om onze gasten een fijne vakantie te 
bezorgen. En ondertussen weten steeds meer mensen ons 
te vinden. Logeerden er in 2014 nog zo’n 1000 gezinnen 


