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IMPACT

bij ons, afgelopen jaar waren dat er 1750. Ook 
instellingen en scholen hebben we te gast.’

Bio Vakantieoord, gelegen in de bosrijke 
omgeving vlakbij Papendal, is 20 hectare 
groot en voorzien van alle gemakken. Op 
het terrein staan zeventien (geschakelde) 
bungalows met in totaal 130 bedden. 

Omdat Bio Vakantieoord oorspronkelijk 
gebouwd is als kinderrevalidatiecentrum, 
zijn alle accommodaties en faciliteiten ruim 
opgezet. De vakantiebungalows hebben 
brede gangen en even brede schuifdeuren, 
veelal elektrisch. Ook de badkamers zijn 
berekend op douchebrancards en rolstoelen. 
Bijna alle slaapkamers hebben een directe 
verbinding met een badkamer en in meeste 
vakantiehuizen zijn de woonkamer en 
de keuken zo groot dat ook bedlegerige 
gasten zonder problemen in de woonkamer 
kunnen meedoen. Alle vakantiewoningen 
hebben bovendien standaard hulpmiddelen 
zoals tilliften, douchebadwagens en hoog-
laagbedden. Enkele huizen hebben ook 
een snoezelruimte.

Wientjes:  ‘Een weekje eropuit is voor 
gezinnen met een complex gehandicapt 
kind niet vanzelfsprekend. Ze zijn immers 
altijd - 24/7 - afhankelijk van de juiste zorg, 
hulpmiddelen en een aangepaste omgeving. 
Bio weet hoe graag ook gezinnen met een 
gehandicapt kind op vakantie willen. En hoe 
nodig dit is. Tijdens een verblijf bij ons is de 
handicap van hun kind eens even niet leidend 

in hun leven. Sámen kunnen zij - dankzij 
alle aanpassingen in het park, de faciliteiten 
op maat en de aanwezige hulpmiddelen in 
en rond de vakantiewoningen - genieten van 
een ontspannen vakantie in een natuurlijke 
omgeving. Op ons terrein is dan ook van alles 
aanwezig om er voor ieder gezinslid een mooie 
tijd van te maken. Zo beschikt het park over 

een zwembad met tropische temperaturen. 
Wie als gezin wil zwemmen kan het zwembad 
een uurtje reserveren. De hydraulische tillift 
en brancard maken het mogelijk dat ieder 
familielid het water in kan.’

‘Bio heeft ook een manege waar door alle 
vakantiegasten (therapeutisch) paard kan 
worden gereden. Er is een bootcampcircuit 
in het bos waar zowel de kinderen in een 
rolstoel als de broers en zusjes kunnen spelen. 
Verder is er op het park een kinderboerderij, 
speelattributen zoals een rolstoelschommel, 
rolstoelfietsen en becasines (een soort 
draagbare rolstoel). Het animatieteam staat 
klaar om met de kinderen te wandelen, 
knutselen, spelletjes te doen, taarten te 
bakken en te timmeren. Dit zijn momenten 
om de ouders te ontlasten zodat ze even tijd 
voor zichzelf of voor de andere familieleden 
hebben. Tijdens de avonduren worden er 
soms kampvuurtjes gemaakt, kan er een 
film worden gekeken en soms worden er 
theatervoorstellingen opgevoerd. Twee jaar 
terug speelde hier bijvoorbeeld de voorstelling 
‘De Bleekneusjes’. Deze voorstelling, gemaakt 
door regisseur Hans Man in ’t Veld met 

‘Dit is een plek waar vriendschappen ontstaan, 
zowel tussen de kinderen als bij de volwassenen’


