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IMPACT

tekstbijdragen door Adriaan van Dis, vertelt over de geschiedenis van 
Stichting Bio en trok het hele land door.’

Voor ouders met een gehandicapt kind die niet over de financiële 
middelen beschikken en een vakantie hard nodig hebben, zijn er de 
Bio Sponsor Vakanties. Jaarlijks ontvangt de stichting een aantal, 
vaak anonieme, giften. Als steuntje in de rug voor ouders, die het door 
financiële tegenwind minder goed hebben en hierdoor niet in staat zijn 
een betaalbare vakantie te realiseren voor hun kind met een handicap. 
Om aan de wens van de gulle gevers tegemoet te komen, heeft Bio een 
speciaal fonds in het leven geroepen: Bio Sponsor Vakanties. Het is 
een tegemoetkoming in de huurkosten van een vakantiebungalow die 
kan oplopen tot honderd procent. Ouders die in aanmerking denken 
te komen voor zo'n bijdrage, kunnen een aanvraag indienen bij het Bio 
Vakantieoord.’

GIFTEN EN DONATIES
Een volledig aangepast vakantiepark is kostbaar, onder andere door 
de vele hulpmiddelen. Net als het onderhoud van het landgoed en de 
manege. Hoe wordt dit bekostigd? 
Wientjes: ‘Wij hanteren een prijsbeleid dat is afgestemd op de 
financiële draagkracht van onze vakantiegasten. Het Bio Vakantieoord 
brengt bij de gasten slechts 30% van de prijs in rekening. We zijn 
dus afhankelijk van giften en donaties voor de overige 70 %. Jaarlijks 
moeten we ruim 1.000.000 euro werven. Een van de manieren waarop 
inkomsten worden geworven, is het Bio Gala. Al 20 jaar organiseert 
het Bio Gala Comité dit grote tweejaarlijkse gala waarbij ongeveer een 
miljoen euro wordt opgehaald voor Bio. Ook organiseren we jaarlijks 
de Biothlon, een sponsorloop van 3, 5, 10 of 15 km. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan het Bio Vakantieoord.’

‘Heel dankbaar zijn wij ook dat het Bio Vakantieoord met regelmaat 
het goede doel is van serviceclubs en sportieve evenementen. 
Vorig jaar waren we onder andere begunstigde van het Arnhemse 
golftoernooi Sonsbeek Open en dit jaar bijvoorbeeld van het Rondje 
Nederland, de SML-veiling (Arnhemse voetbalclub), en de Motory 
2019. Verder zijn er stichtingen, bedrijven en serviceclubs die ons 
steunen. Mooi is dat de NSGK (Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind) een overeenkomst heeft met de serviceclubs in 
Nederland. Als een serviceclub geld inzamelt voor een project dat past 
binnen de doelstellingen, dan hebben wij daar veel profijt van. Ook 
introduceerden wij vorig jaar het plan ‘100 Vrinden voor 100 jaar Bio’. 
Zeker vijf jaar lang doneert een Vrind € 1.000,- per jaar. Dankzij het 
belastingvoordeel kan dit betekenen dat een Vrind slechts de helft in 
werkelijkheid betaalt. In het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) krijgen we ook veel hulp. En daar zijn we enorm 
blij mee. Serviceclubs leveren ook vaak handjes en geld. Tijdens de 
klusdagen helpen ze bij het schilderen, werken in het bos of bij het 
onderhoud. Maar al te vaak nemen ze wat extra’s mee.’

Stichting Bio Vakantieoord gaat richting het 100-jarig jubileum. Wat 
ligt nog in het verschiet voor dit mooie park? ‘We willen heel graag 
uitbreiden. De vraag naar vakanties bij ons groeit en soms moeten we 
mensen teleurstellen. We zouden dus graag een extra paviljoen willen 
bouwen en kampeerplaatsen regelen. We zijn hard bezig om hiervoor 
fondsen te werven.’ ◊


