SNOEZELVAKANTIE

Reis rond de wereld

MIDDEN-VLAANDEREN

INLEIDEND WOORD
Lieve snoezelaars,
Het is weer bijna zover … binnenkort zien we elkaar terug op onze
favoriete vakantie! Deze vakantie gaat opnieuw door in Domaine de
Nivezé te Spa. Samen met jou, de andere vakantiegangers en de
begeleiders zullen we weer een fantastische week beleven! We maken
er een week vol leuke en gevarieerde activiteiten van: voor elk wat wils.
In dit vakantieboekje hebben we alle nodige informatie verzameld.
Daarnaast vind je terug wie er allemaal meegaat dit jaar en lichten we
alvast een tipje van de sluier op wat het programma betreft.
De enveloppe waarin dit boekje zat, bevat een buslijst en enkele
valieskaartjes. Het is belangrijk dat je deze kaartjes aan je valies
bevestigt, zodat we er kunnen voor zorgen dat deze vlot op jouw eigen
kamer terecht komt eens we aangekomen zijn. Daarnaast vind je ook
een bagagelijst, waarvan we vragen om deze ingevuld in je valies te
steken. Dit om ervoor te zorgen dat we je valies op het einde van de
week zo volledig mogelijk kunnen inpakken.
Tot slot zit er ook een plastic zak in de enveloppe. In deze zak steek
je alle medicatie die je op de vakantie nodig hebt, je identiteitskaart en
de medicatielijst indien deze nog niet is doorgestuurd naar ons.
We vragen juist nog om andere persoonlijke zaken zeker goed te
naamtekenen en dit bij vertrek zeker ook mee te delen. Over alle
voorgaande zaken, nog meer info verder in dit boekje.
Wij kijken er met zijn allen alvast naar uit!
Tot binnenkort!
Delfien Vandenabeele
0476/374371
Vakantieverantwoordelijken

www.samana.be

Dries Nachtergaele
0477/89 92 81

SNOEZELVAKANTIE
De snoezelvakantie is een vakantie voor volwassen personen met een
ernstige mentale beperking. In totaal komen er maximum 40
vakantiegangers mee op vakantie, samen met een 30-tal
medewerkers.
Op vakantie zelf organiseren we ons in leefgroepen. Per leefgroep is
er een medewerker die de rol van ‘peter/meter’ opneemt. Deze
persoon is verantwoordelijk voor het vakantiegebeuren binnen de
leefgroep. Naast de leefgroepbegeleiders, zijn er ook medewerkers die
de omkadering vormen: twee vakantieverantwoordelijken, twee
verpleegkundigen en twee mannen van de technische ploeg.
De vakantiegangers slapen in kamers van maximaal 2 personen. ‘s
Nachts is er een ‘slapende’ wachtdienst en voorziet het vakantiehuis
medische permanentie. Op het vakantiedomein beschikken we over
een restaurant, een grote feestzaal en verschillende ruimtes die we zelf
ombouwen en inrichten tot onze snoezelruimtes. We hebben ‘De Stille
Oase’ waar rust en relaxatie centraal staan en sinds vorig jaar
beschikken we ook over een actieve snoezelruimte waar op een
actieve manier de zintuigen geprikkeld kunnen worden. Als laatste zijn
er nog de knutselruimte en een speelruimte.
Hieronder vinden jullie een overzicht van de leefgroepindeling met hun
bijhorende kleur . Op vakantie nemen we ook steeds een foto van elke
leefgroep. Heb je kledij in de kleur van je leefgroep of verkleedkledij die
past bij het land van jouw groep, mag je dit zeker meebrengen. Op die
manier kunnen we er een kleurrijke foto van maken!

www.samana.be

LEEFGROEPINDELING

Oostenrijk

China

Mexico

D’haens Stephan
Caveye Trees
Driscart Fabienne
Van De Velde Evchen

Van Ertvelde Liselot
Van Coppenolle Ingrid
Debrouwere Devlon
Dhuyvetter Leen
Backaert Chris

Roox Elke
Van De Velde Katrien
Bombaert Jan
Vanholder Camille
Beerens Marguerite

Couvreur Dominique
De Deken Elke
Van Wymeersch Nick
Van Laecken Rene
Couvreur Monique
Kerckhofs Nancy

Hendrickx Linda
Kindt Koen
Declèves Marie-Rose
Tack Wim
De Parmentier Irma
Kranz Rachel

De Rynck Brigitte
Cromheecke Ivan
Vander Sickel
Delphine
D’haens Martine
Cotteleer Marc
Ysebaert Jean Paul
Afrika

Antarctica
Vandenabeele Elise
Bernhad Roxy
De Smet Anne
Leunis Lien
De Koninck Jacqueline
Meulenijzer Armand

Rusland
Geysels Griet
Dierckens Sarah
Cools Esther
Marijsse Julie
Driscart Marie-Noëlle

Mestdagh Carine
Ameye Kelly
Carless Christine
Bultynck Marc
Van Waeyenberghe
Van De Weyer Ingrid
Noelly
De Vetter Danny
De Smet Ingrid
De Middelaer MarieBreughelmans André
Paul
Driesen Eric
Van Luchene Lucrèce
Ide Nancy
Weylandt Eva
Omkadering
Vandenabeele Delfien
Mouton Lotte
Nachtergaele Dries
Peirens Hanne
Van Landeghem
Thomas
Nelen Louis
Bruyneel Arno
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Heyninck Stef
De Raedt Marianne
Hoornaert Eline
Lambrecht Christine
Vandenabeele Stijn

Van Deursen Jeroen
Lauwers Philomène
Vanhyfte Peter
Boullard Anja
Vangelabbeek Karen
Verlinde Josiane
Pierloot Sarina
Kindjes
Heyninck Lena
Bombaert Lily-Rose
Vandenabeele Olivia
Van Landeghem Luna
Van Landeghem Lewis
Debrouwere Dimas

VERVOERREGELING
Met de bus:
In de enveloppe vind je de vervoerregeling die voor jou past. Jouw
naam staat vermeld onder de opstapplaats die voor jou van
toepassing is. We vragen om tijdig aanwezig te zijn, zo kan de
vakantie voor iedereen op een aangename manier beginnen. Gelieve
15 minuten vóór vertrektijd ter plaatse te zijn.
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BAGAGE
Zoals reeds gezegd, vragen we om de bagagelijst in jouw valies te
steken. Vergeet ook niet aan te vullen wat je aanhebt op het moment
van vertrek! Op het moment dat we in Spa valiezen leegmaken of
opnieuw klaarmaken bij vertrek, houden de medewerkers deze
bagagelijst goed in de gaten als ‘checklist’. Op die manier proberen
we te vermijden dat er kledij of ander materiaal verwisseld of
kwijtgespeeld wordt.
Nog twee belangrijke zaken:
- Bevestig de valieskaartjes stevig aan jouw valies
- Let erop dat alle kledij en persoonlijk materiaal duidelijk
genaamtekend is
Als je over een eigen regencape beschikt, breng je deze ook best
mee op vakantie. Zorg er tevens voor dat deze duidelijk gelabeld is.
Vergeet zeker volgende zaken niet:
• Zonnecrème
• Voldoende incontinentiemateriaal
• Voldoende handdoeken en washandjes
• Voldoende ondergoed
• Zwemgerief
• Zonnehoed/pet
Vergeet ook niet je identiteitskaart en kleefzegels van je
ziekenfonds.
Nieuw vanaf 2018: Europese ziekteverzekeringskaart wordt voor alle
CM-leden voorzien vanuit de dienst voor buitenlandse vakanties. Niet
CM-leden moeten dit zelf navragen bij hun ziekenfonds.
Tenslotte is het thema dit jaar ‘reis rond de wereld’. Je mag dus zeker
en vast ook verkleedkleren mee brengen in het thema of kledij in
de kleur van je leefgroep.
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MEDICATIE
Alle medicatie die je nodig hebt, moet je zelf meebrengen. Bij
voorkeur breng je deze mee, reeds klaargezet in een weekdoos.
Breng daarnaast een voldoende grote reserve mee van alle medicatie
die je moet nemen. Deze breng je mee in de originele verpakking met
bijsluiter.
Dit laatste is belangrijk zodat de verpleegkundige op vakantie steeds
kan nakijken welke medicatie je precies neemt.

VOORSCHRIFTEN
Indien je kinesitherapie of verpleegkundige zorgen nodig hebt tijdens
de vakantie, moet je dit voorschrift meebrengen op vakantie. Dit
voorschrift mag maximaal één maand oud zijn en dient in de
plastieken zak te zitten.
Opgelet: vermeld wel op je medische fiche dat kinesitherapie nodig is
zodat dit vooraf kan gepland worden.
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VERZORGINGSMIDDELEN
Alle verzorgingsmiddelen (incontinentiemateriaal, slabben, …) die je
nodig hebt, moet je zelf meebrengen. Het is aangewezen om een
voldoende grote reserve mee te brengen.

HULPMIDDELEN
Alle hulpmiddelen die je nodig hebt, breng je best zelf mee. We
denken aan een rolstoel, rollator, eventueel draagdoek voor tillift, …
Zorg dat alle aparte stukken goed gelabeld zijn (voetsteunen, kussen,
wandelstok, …). Zo kan je voorkomen dat bepaalde stukken verloren
gaan.
Indien je in de rolstoel blijft zitten, vergeet dan niet een riem mee
te nemen die gebruikt moet worden tijdens de busreis of andere
uitstappen. Dit voor je eigen veiligheid.

ZAKGELD
Het is niet nodig extra zakgeld mee te geven. Alles werd verrekend in
de totale kostprijs.
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POST
Wie ons tijdens de vakantie een brief wil schrijven, kan dit via het
adres:
Aan CM - verbond Midden Vlaanderen
Snoezelvakantie
Domaine De Nivezé
Route du Tonnelet 76
4900 Spa
Voor thuisblijvers die graag post ontvangen:
- Gelieve de adressen op enveloppen te schrijven en in de
medicatiezak te stoppen.
- Schrijf als tegenadres de naam en het verblijfadres van de
vakantieganger
- Vergeet niet om de enveloppen voldoende te frankeren.
Bezoek toegelaten:
Bezoek is bij ons altijd welkom.
Gelieve vooraf uw komst te melden.
Wie wil blijven eten kan, ten laatste bij aankomst, via de receptie van
het vakantiehuis een maaltijd bestellen
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VAKANTIEPROGRAMMA
vrijdag
Voormiddag

zaterdag
Themaruimtes

zondag
Themaruimtes

maandag
Thema-ruimtes
Tik Tak

Knutselvoormiddag
Namiddag

Aankomst
Sherborne
met welkomskoffie

Sfeermoment
Kookactiviteit

Kampfoto
Wandeling
rond meer van
Warfaaz
Ijsje

Avond

Voormiddag

Namiddag

Avond

Avondsluiting

Avondsluiting

Avondsluiting

Avondsluiting

Filmpjes

Verhaal

Filmpjes

Verhaal

dinsdag
Themaruimtes

woensdag
Themaruimtes

donderdag
Themaruimtes

vrijdag
Vertrek

Sport & spel

Belevingswandeling

Eén tegen
allen

Paardenkoetsen

Karaoke

Receptie
BBQ

Welness

Ijsjes met DJ

Avondsluiting

Avondsluiting

Filmpjes

Verhaal

Sfeeravond

Filmpjes

www.samana.be

CONTACT
Indien er nog vragen zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met:
Ziekenzorg CM Midden-Vlaanderen
09/224.77.76
Tijdens de vakantieweek kan u ons op volgende nummers bereiken:
Vakantieverantwoordelijken:
Delfien Vandenabeele 0476/37 43 71
Dries Nachtergaele
0477/89 92 81
Website:
Op onderstaande website vinden jullie algemene informatie over de
snoezelvakantie en de link naar onze blog. Neem dus zeker een kijkje
zodat jullie onze avonturen kunnen volgen!
https://samana-mvl.be/snoezelvakantie/
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