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Vakanties
Vrijwilligers gezocht

2019
Beste vrijwilliger

Iedereen heeft recht op vakantie, daar moeten we niemand meer van 
overtuigen. Al meer dan 10 jaar organiseert Rode Kruis-Vlaanderen 
Aangepaste Vakanties voor mensen die door hun beperking, ziekte of 
leeftijd zonder begeleiding moeilijk op vakantie kunnen. 

Vorig jaar opende Rode Kruis-Vlaanderen een eigen aangepast hotel: 
Domein Polderwind in Zuienkerke. 

In 2019 zullen we hier 20 vakantieweken organiseren. Maar zonder jou 
kunnen we dit niet waarmaken!

Kunnen we op jou rekenen?
Met de Aangepaste Vakanties gaan we resoluut voor all-in: iedereen de 
nodige zorgen, ontspanning én activiteiten aanbieden. 

Daarom zijn we steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om met 
ons mee te gaan. 

Hoe sneller je als vrijwilliger kan bevestigen dat je meegaat, hoe sneller 
ook onze gasten zekerheid krijgen of hun vakantie kan doorgaan. Want 
we kunnen de vakantie van een gast pas bevestigen als er voor een 
vakantieweek genoeg vrijwilligers staan ingeboekt.  

Plan nu jouw Aangepaste Vakantie als vrijwilliger en bezorg onze 
gasten de vakantie van hun leven!

Meer informatie
Rode Kruis-Vlaanderen
Motstraat 40
2800 Mechelen
Tel. 015 44 35 10
aangepastevakanties@rodekruis.be
www.rodekruis.be/vrijwilligeropvakantie
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Meld je aan als vrijwilliger
Zin om mee te gaan op Aangepaste Vakantie? Meld je dan aan als vrijwilliger via de 
volgende link: www.rodekruis.be/vrijwilligeropvakantie.

De gasten krijgen pas bevestiging van hun vakantie als er voldoende vrijwilligers 
zijn aangemeld. Kan je meegaan? Wacht dan niet te lang om je online aan te 
melden. Zo kunnen we onze gasten snel blij maken … Bedankt!

Overzicht vakantieweken 2019
Opgelet! Elke vakantieweek start op zondagochtend en eindigt vrijdagmiddag.

W10 03/03 - 08/03 Carnaval (krokus)

W11 10/03 - 15/03 Grenzeloos genieten

W14 31/03 - 05/04 Grenzeloos genieten

W18 28/04 - 03/05 NAH

W20 12/05 - 17/05 Grenzeloos genieten

W22 26/05 - 01/06 60+ (matige zorg)

W23 02/06 - 07/06 Grenzeloos genieten

W25 16/06 - 21/06 Dierenwereld

W27 30/06 - 05/07 Jongerenweek (18-45 jarigen)

W29 14/07 -19/07 Grenzeloos genieten

W31 28/07 - 02/08 Familievakantie

W33 11/08 - 16/08 Jongerenweek (18-45-jarigen)

W34 18/08 - 23/08 Grenzeloos genieten

W36 01/09 - 06/09 Grenzeloos genieten

W38 15/09 - 20/09 Grenzeloos genieten

W40 29/09 - 04/10 Verwenweek

W42 13/10 - 18/10 Verwenweek

W45 03/11 - 08/11 Herfstweek

W47 17/11 - 22/11 Grenzeloos genieten

W49 01/12 - 06/12 Grenzeloos genieten

Gasten met een meervoudige of lichte/matige verstandelijke beperking

Gasten met een fysieke beperking

Wat verwachten wij van jou?
Je bent minstens 18 jaar en beschikt over een goede fysieke en mentale gezond-
heid. Daarnaast heb je een correcte en positieve houding ten opzichte van alle 
gasten, medevrijwilligers, externe partners en de organisatie. Een uitgebreidere 
beschrijving kan je terugvinden op www.rodekruis.be/vrijwilligeropvakantie. 

Wat bieden we jou?
We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op je taak tijdens de Aangepaste Va-
kanties. Heb je geen ervaring, dan zorgen wij voor een gratis zorginitiatie. Tijdens 
de vakantie krijg je de nodige ondersteuning. Je kan ook rekenen op de steun van 
een sterk vrijwilligersteam. Je vervoersonkosten worden vergoed.

Heb je geen ervaring of heb je geen 
zorgopleiding genoten? Dan bieden 
wij een zorginitiatie aan (1 dag) zodat 
je de nodige kennis en vaardigheden 
meekrijgt.

Heb je een rijbewijs B en zie je je ook 
met een minibus (8+1) of rolstoelbus-
je rijden, dan zien we je graag ook als 
chauffeur tijdens de uitstappen.

Zorgmedewerker nacht
Uiteraard hebben we ook tijdens de 
nacht verpleegkundigen en zorgme-
dewerkers nodig.

Mee als stagiair?
Voor een deelname in het kader van 
een stage is een overeenkomst tussen 
Rode Kruis-Vlaanderen en de onder-
wijsinstelling noodzakelijk. 

Kijk voor meer info op www.rode-
kruis.be/stagiairopvakantie.

Verpleegkundig team
Met je collega-verpleegkundige(n) 
vorm je een verpleegkundig team. 
Samen sta je in voor de medicatiever-
deling, dagelijkse verzorging en bege-
leiding van de gasten en de eventuele 
verpleegkundige handelingen. Soms 
begeleid je ook één of meerdere sta-
giairs.

Zorgmedewerker
Je staat in voor de dagelijkse verzor-
ging en begeleiding van de gasten. 
Je helpt bij de maaltijden, wassen 
en aankleden, in en uit bed stappen, 
toiletgebruik en verplaatsingen. Je 
begeleidt de gasten tijdens excursies 
en individuele uitstapjes. Je werkt in 
teamverband en overlegt met het ver-
pleegkundig team en met de gasten 
over de zorgverlening.



Domein Polderwind ligt in Zuienkerke midden in de polders, tussen het his-
torische Brugge en de badstad Blankenberge. Centraal in dit domein ligt een 
grote waterplas en aan de oevers staat het nieuwe viersterrenhotel van Rode 
Kruis-Vlaanderen. 

Het hotel telt 46 comfortabel uitgeruste en toegankelijke kamers, met uitzicht op 
het domein (park, bos, water). Elke kamer is voorzien van 2 hoog-laagbedden, een 
noodoproepsysteem, een zithoek en bureau, gratis wifi, een kluisje, een minibar, 
een breedbeeld-tv en een eigen badkamer met aangepaste inloopdouche en toilet. 

Het domein vormt de start om te genieten en te beleven, met alle comfort en aan-
gename recreatie. Het is dan ook de ideale plaats voor de Aangepaste Vakanties. 
Onze gasten komen naar hier om een ontspannen vakantie zonder beperkingen te 
beleven. Mét de hulp van tal van onmisbare, zorgzame vrijwilligers!

Alle vakantieweken in 2019 zullen doorgaan op Domein Polderwind.

Domein  
Polderwind
Vakanties zonder  
beperkingen 
Polderwind 4 
8377 Zuienkerke

Faciliteiten
 ■ Binnentuin met terras

 ■ Ontspanningsruimte

 ■ Lounge/bar met buitenterras

 ■ Restaurant met buitenterras

 ■ Beauty- en kapsalon 

 ■ Wellness (met o.a. sauna, keramische 
ligbanken, comfortbad)

 ■ Fitnesstoestellen

 ■ Souvenirshop

 ■ Aangepaste fietsen

 ■ Rolstoelbusje

 ■ Strand

 ■ Recreatie (wandelen, fietsen, petanque, 
waterfietsen, watersporten…)


