PERSBERICHTEN
Hieronder vindt u meerdere persberichten die u gedurende het jaar kunt
inzenden voor uw kerkblad. De teksten zijn een richtlijn, u kunt het helemaal
overnemen, inkorten of aanpassen met uw eigen ervaringen. Wij stellen het
zeer op prijs dat u ons helpt om meer bekendheid aan de vakanties en het
vrijwilligerswerk van onze organisatie te genereren.
(persbericht vakantiegasten)
Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te
regelen, kunt u kiezen voor een van de 72 vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Tijdens
deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en
begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig?
Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat
thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.
Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter. Een
dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor een gesprek
van hart tot hart als u daar behoefte aan heeft.
Accommodaties
In 2019 zijn er zeven (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar
vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de
natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes.
Meerdere doelgroepen
Naast de vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en eventuele
mantelzorger, organiseert Hetvakantiebureau.nl ook vakanties voor mantelzorgers en
hun thuiswondende partner met dementie, mensen met een licht verstandelijke
beperking en mensen met een visuele beperking.
Programma
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops,
een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit
gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de
omgeving te maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Er is voldoende ruimte
voor uw eigen wensen om bijvoorbeeld zelf iets te ondernemen of juist even niets te
doen.
Prijs en vervoer
De prijs is inclusief ontbijt, lunch, 3 gangendiner koffie, thee en fruit. Is de prijs een
bezwaar voor u? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming vanuit
het Vakantiefonds van Hetvakantiebureau.nl aanvragen. Ook als u een vervoersprobleem
heeft, zijn er mogelijkheden. Lees meer hierover in onze Vakantiegids.
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2019 ontvangen? Of heeft u
vragen? Neem dan contact met ons: telefoon (0343) 74 58 90, e-mail
info@hetvakantiebureau.nl. Op www.hetvakantiebureau.nl kunt u ook de Vakantiegids
inzien en het reserveringsformulier downloaden. Wilt u als vrijwilliger meewerken? Wij
staan u graag te woord bij vragen of sturen u graag onze vrijwilligersinformatie toe!
(Indien het persbericht te lang is, adviseren wij de alinea ‘meerdere doelgroepen’ en/of
‘prijs en vervoer’ eruit te laten)

(persbericht vrijwilligersoproep)
Help vakantiegasten zorgeloos vakantie vieren
De diaconale vakanties voor senioren van Hetvakantiebureau.nl worden voornamelijk
mogelijk gemaakt door onze vele enthousiaste vrijwilligers. Zij staan de hele
vakantieweek 24 uur per dag voor de vakantiegasten klaar om hen een heerlijke,
zorgeloze vakantie te bezorgen. Door hen te laten genieten van uitstapjes, activiteiten en
van de contacten met andere mensen, maar ook door hen te verwennen en een
luisterend oor te bieden. Want veel van onze vakantiegasten hebben in hun thuissituatie
weinig sociale contacten en gaan er weinig op uit.
Wij zijn ieder jaar opnieuw op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers. In het
bijzonder zijn we op zoek naar deskundige vrijwilligers met een zorgachtergrond.
Met name verpleegkundigen (BIG) en verzorgenden IG of niveau 3. Voor BIGgeregistreerde verpleegkundigen tellen de uren tijdens een vakantieweek ook mee voor
de registratie. Ook voor de coördinerende functies (week, zorg en recreatie) en
nachtzorg zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Uiteraard zijn ook mensen voor de
overige functies van harte welkom.
Tijdens deze vakanties kunt u als vrijwilliger zelf ook plezier maken, mee met uitstapjes
en genieten van het geven van aandacht aan de vakantiegasten. De waardering die u als
vrijwilliger terugkrijgt, geeft u energie! De reiskosten worden vergoed en de
aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld.
Wilt u zich ook met hart en ziel inzetten voor ouderen? Kijk voor meer informatie op onze
website www.hetvakantiebureau.nl of neem contact op met ons. Wij vertellen u graag
meer: telefoon (0343) 74 58 90 of info@hetvakantiebureau.nl.
(persbericht vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie)
Samen vakantie vieren met ontspanning voor de mantelzorger
Als u, als mantelzorger, langdurig voor uw thuiswonende partner (of
moeder/vader/vriendin, etc.) met dementie zorgt, is het fijn als u af en toe op adem kunt
komen. Dat is belangrijk om de zware zorgtaak vol te kunnen houden.
Hetvakantiebureau.nl kan de zorg tijdelijk van u overnemen terwijl u samen met uw
partner op vakantie gaat in één van onze vakantiehotels op prachtige plekken als Ermelo
(GLD), Mechelen (Z-L), Wezep (OV) en Doorn (UT). Tijdens deze vakanties worden
diverse leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. Ook
kunt u zelf uw momenten pakken om u terug te trekken of zelf iets te ondernemen.
Deskundige vrijwilligers nemen, als u dat wenst, graag de zorgtaken van u over zodat u
de mogelijkheid heeft om ook zonder uw partner activiteiten te ondernemen. U geeft zelf
aan welke behoefte u heeft tijdens deze vakantie. Of het nu gaat om wat u samen of
alleen wilt ondernemen, het overdragen van de zorg, of de behoefte aan een luisterend
oor bij onze vrijwilligers of bij uw lotgenoten. Alles kan, alles mag! Onze vrijwilligers
staan voor u klaar. Ook bij de pastor kunt u altijd terecht voor een persoonlijk gesprek.
Deze vakanties worden met steun van Alzheimer Nederland georganiseerd. U kunt voor
het aanvragen van de vakantiefolder of voor meer informatie bellen naar
(0343) 74 58 90 of mailen naar info@hetvakantiebureau.nl.

(persbericht vakanties voor slechtzienden en blinden)
Vakanties voor slechtzienden en blinden
Hetvakantiebureau.nl organiseert jaarlijks een aantal diaconale vakantieweken voor
mensen met een visuele beperking, gecombineerd met vitale senioren die geen of weinig
lichamelijke zorg nodig hebben. De vakanties vinden plaats in Vakantiehotel Dennenheul
in Ermelo; een kleinschalig hotel met een gezellige bar, restaurant, een mooi terras,
sauna en fitnessruimte. Tevens is dit hotel aangepast voor mensen met een visuele
beperking. In de directe omgeving en op het aangrenzende Landgoed Oud Groevenbeek
zijn kilometers wandel- en fietspaden te vinden. Zeer de moeite waard is het nabij
gelegen natuurpad, dat speciaal is ingericht voor mensen met een visuele beperking.
Uiteraard bent u ook welkom in onze vakantieweken in andere accommodaties. Deze zijn
niet aangepast maar onze vrijwilligers zijn uiteraard bereid om u te helpen waar nodig.
Voor meer informatie of voor het aanvragen van de vakantiefolder 2019 kunt u contact
opnemen met Hetvakantiebureau.nl, telefoon (0343) 74 58 90, e-mail
info@hetvakantiebureau.nl of www.hetvakantiebureau.nl.
(persbericht vakanties voor mensen met licht verstandelijke beperking)
Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking
In 2019 worden de diaconale vakantieweken voor mensen met een licht verstandelijke
beperking in de prachtige vakantieaccommodatie Nieuw Hydepark in Doorn
georganiseerd. Er zijn drie zomervakantieweken (in juli en augustus) en een
vakantieweek met Oud&Nieuw.
Ervaren vrijwilligers, bekend met deze doelgroep, begeleiden bij de recreatieactiviteiten
of bij het winkelen, of wandelen en fietsen op het landgoed en omgeving. Ook worden er
leuke uitstapjes gepland. Het definitieve programma wordt nog gemaakt, maar denk aan
een bezoek aan een bezoek aan een stadje, een museum of een dierentuin en er zijn
optredens van bijvoorbeeld en koor of een goochelaar. Tijdens de vakantieweek worden
ook meerdere creatieve activiteiten georganiseerd waaraan men kan deelnemen.
Deelname is altijd vrijblijvend. Het programma is gevarieerd en grotendeels toegespitst
op de doelgroep.
Voor het aanvragen van de vakantiefolder 2019 of voor meer informatie:
telefoon (0343) 74 58 90 of e-mail info@hetvakantiebureau.nl.
Of kijk op www.hetvakantiebureau.nl.

