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Johanniter
vakantieweken 2021
Bent u op leeftijd en wilt u niet alleen met vakantie? Heeft u hulp of zorg nodig? Johanniter
Nederland organiseert vakantieweken voor mensen vanaf ongeveer vijftig jaar, die vanwege ziekte,
een beperking of leeftijd niet zelfstandig met vakantie kunnen of willen. Ook mantelzorgers en
partners zijn van harte welkom als gast. Onze vakanties staan bekend om de warme sfeer en de
persoonlijke aandacht. Ons doel is u een geweldige week te bezorgen!

Data en locaties Johanniter
vakantieweken 2021
11 – 17 september:
Het Bosgoed in Lunteren,
26 gasten, 26 vrijwilligers,
prijs € 850
23 – 29 oktober:
Het Bosgoed in Lunteren,
26 gasten, 26 vrijwilligers,
prijs: € 850
31 oktober – 5 november:
Hotel Spelderholt in Beekbergen,
18 gasten, 18 vrijwilligers,
prijs: € 750
13 – 19 november:
Hotel IJsselvliedt in Wezep,
18 gasten, 18 vrijwilligers, prijs € 750

Johanniter Nederland werk mét
mensen vóór mensen. Onze
stichting zet zich in voor mensen
die minder vanzelfsprekend kunnen
meedoen in de samenleving, om
welke reden dan ook. Dat doen wij
onder andere door het organiseren
van vakanties. Dankzij de hulp van
talloze bevlogen en deskundige
vrijwilligers en de financiële steun
van vele fondsen kunnen wij u deze
vakanties aanbieden.

Belangstelling?
Stuur het ingevulde
inschrijfformulier retour om u aan
te melden. Of bel of mail ons voor
meer informatie.
Johanniter Nederland
Lange Voorhout 48
2514 EG Den Haag
070 – 364 99 20
info@johanniter.nl
www.johanniter.nl
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Wat kunt u
verwachten
Onze vakantieweken vinden plaats
in zorghotels in Nederland die goed
zijn aangepast voor mensen die
zorg nodig hebben en/of minder
mobiel zijn. Iedere week is anders,
er is geen vast programma. De
locatie, het weer en uw wensen
bepalen de activiteiten. Toch zijn
er wel een paar terugkomende
onderdelen in iedere week. Er
is altijd een kerkdienst (behalve
bij Spelderholt), een culturele
activiteit, een avondoptreden en
een feestelijk slotdiner. Ook worden
er elke dag uitstapjes gemaakt.
Bijvoorbeeld naar een prachtige
tuin, een markt, een dierentuin en
met de gasten die willen gaan we
naar het zwembad. Als u zelf een
leuk idee heeft voor een uitstapje,
kunnen we daar meestal gehoor
aan geven. Uiteraard kunt u iedere
dag rekenen op een gezamenlijk
ontbijt, een lunch en een heerlijk
diner.

Onze zorg tijdens de vakanties
Bij een Johanniter vakantieweek gaan
er evenveel vrijwilligers als gasten
mee. Hierdoor kunnen meestal
ook mensen met een zwaardere
zorgvraag mee. Verpleegkundigen,
verzorgenden en talloze andere
vrijwilligers staan dag nacht voor
u klaar om u hulp of zorg op maat
te bieden. Indien nodig hebben
wij contact met de plaatselijke
huisartsenpost. Uiteraard wordt er
ook rekening gehouden met diëten
en andere wensen of behoeften.
Vooraf geeft u via het aanmeldformulier aan welke hulp of zorg
u nodig heeft.
Bij vragen nemen wij contact met
u op. Als u voor het eerst met een
Johanniter vakantie meegaat,
wordt u soms vooraf bezocht.
Voor mantelzorgers geldt: als u wilt,
nemen de vrijwilligers alle zorg
tijdens de week van u over.

Goed om te weten
U verblijft op basis van
volpension. Alle drankjes en
maaltijden in het hotel zijn bij de
prijs inbegrepen.
Mantelzorgers en partners
kunnen ook mee als gast.
Een annuleringsverzekering (op
medische gronden) is bij de prijs
inbegrepen.
U regelt en betaalt zelf het
vervoer naar en van de vakantielocatie.
Voor uitjes tijdens de week kan
een kleine bijdrage gevraagd
worden.
Wij gaan vertrouwelijk om met
de gegevens die u aan ons
verstrekt.
Na afloop van een vakantie
houden wij graag contact met u.

