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KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER HANDICAP EN INCLUSIE
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Reizen 
met open geest

Iedereen op de fiets!

Zorgen voor elkaar

Het BOB … stapje voor stapje
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Sommige drempels, 
de letterlijke én de 
figuurlijke, kunnen 
ze niet over!

Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien.
Wist ik er niets van, kunnen ze me niets 
maken.
Dus ik kijk niet …

Gefundeerd, recent cijfermateriaal over 
het aantal mensen met een handicap is 
helaas niet voorhanden. Maar uit eer-
dere onderzoeken en het samenleggen 
van een en ander mogen wij er van uit-
gaan dat 12 tot 15% van de bevolking 
een of andere handicap heeft.  Het gaat 
dan om mensen van alle leeftijden, om 
lichte en ernstige handicaps. Een han-
dicap wordt momenteel omschreven als 
een functiebeperking die mensen belet 
om ten volle en op een gelijkwaardige 
wijze aan de samenleving deel te ne-
men.

Eén op de zeven mensen heeft dus een 
handicap. Het kan dan ook niet anders 
dan dat ieder van ons zo goed als da-
gelijks met een van hen geconfronteerd 
wordt. Een voorbijganger, een mede-
leerling of collega, een buurman of 
-vrouw, een vriend, … Of heel dichtbij: 
een kind, partner, ouder, … waar je een 
(groot) deel van de zorg voor opneemt.

En toch blijven we deze grote groep van 
mensen met een handicap (en hun ge-
zin!) nog zo vaak zien als een minder-
heid. Een minderheid die, ondanks een 
hoop maatregelen, het gevoel heeft dat 
ze er te vaak alleen voorstaat en haar 
eigen boontjes moet doppen. 
Een minderheid die wij, bewust of on-
bewust, in een bepaalde hoek drukken 
en die er nooit echt helemaal bij hoort. 
Ondanks de inspanningen die veel 
mensen uit die groep doen om hun rol 
in de samenleving op te nemen. Over 
sommige drempels, de letterlijke én de 
figuurlijke, geraken ze niet over! 

En dan kijken wij de andere kant op! 
Wij vragen ons helemaal niet af waar-
om er in ons bedrijf niemand met een 
handicap werkt, waarom er bijna nooit 
iemand met een handicap op de trein 
of de bus zit, waarom er elke vroege 
ochtend een bus vol kinderen passeert 
op weg naar een school ver van huis, 

waarom een mama of papa met een 
kind met een handicap  depressief 
wordt, waarom zij elke eurocent twee 
keer omdraaien vooraleer ze die uitge-
ven, waarom er op café hard gelachen 
wordt met/om iemand en waarom die-
zelfde persoon toch niet mee mag als 
wij verder op stap gaan, waarom onze 
buurman met een handicap zo vroeg 
zijn bed in moet, waarom die sportieve 
kerel die de winkel in holt een voorbe-
houden parkeerplaats inneemt, waarom 
schrijnende verhalen over het gebrek 
aan opvang en ondersteuning blijven 
opduiken, … Hierover verontwaardigd 
zijn, blijft voorbehouden aan de orga-
nisaties die het voor deze ‘minderheid’ 
opnemen, zoals KVG.

Maar gelukkig zijn er ook heel hoop-
volle signalen en misschien komen deze 
nog wel het meest van onze kinderen 
en jongeren. Van het samenspelen in 
de nieuwe rolstoelvriendelijke water-
speeltuin (in Mol), het samenzijn tijdens 
de speelpleinwerkingen die overal ten 
lande georganiseerd worden tot het 
samen op kamp gaan. De vakantie is 
begonnen. Spelen zonder grenzen … 
en als je er dan niet samen voor gaat, 
dan wint je groepje nooit! 

Hoe meer onze kinderen - en dat begint 
al van in de kinderopvang - met leeftijd-
genootjes met een handicap opgroeien, 
hoe vanzelfsprekender zij het later zul-
len vinden om samen met mensen met 
een handicap te studeren en later als 
respectvolle collega’s samen te werken; 
om gezamenlijk een vriendenkring, 
buurt, gezin, … te vormen, om als 
gelijkwaardige mensen samen te leven. 
Pas dan zullen alle drempels, zowel de 
letterlijke als de figuurlijke, verdwijnen!

door Lief Vanbael
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Kristof: Ik heb altijd heel graag gereisd. 
Liefst naar zonnige landen en verre 
bestemmingen die voor een rolstoelge-
bruiker niet voor de hand liggen. Maar 
als je reist met een open geest is er echt 
veel mogelijk. Ik speelde al langer met 
het idee om iets te doen met mijn erva-
ringen, kennis en vaardigheden als rei-
ziger in een rolstoel. Het mocht echter 
niet het zoveelste project worden waar 
veel energie in gestoken wordt, maar 
dat binnen de kortste keren wegens 
een gebrek aan middelen moet stop-
pen. Ik ging voor een eigen reisbureau 
dat zelfbedruipend kan zijn, met de 
nodige vergunningen om alle diensten 
te kunnen aanbieden.

In maart 2015 gingen wij officieel van 
start met WeTravel2. Wij onderscheiden 
ons van andere reisbureaus omdat wij 
meer doen dan enkel een reis boeken. 
Wij zien het als een uitdaging om voor 
elke persoon die nood heeft aan o.a. 
een toegankelijk hotel, aangepast ver-
voer, assistentie en hulpmiddelen, … 
een oplossing te vinden. Wij streven er 
niet alleen naar dat mensen met een 
handicap zonder te veel kopzorgen op 
hun reisbestemming geraken en in hun 
hotel het nodige comfort hebben, maar 
ter plaatse ook excursies kunnen ma-
ken. Uit eigen ervaring weet ik dat dit 
vaak ontbreekt als je een reis boekt en 
bijv. aangepast vervoer of een toegan-
kelijk toilet onderweg nodig hebt. 

Elk hotel in het aanbod van 
WeTravel2 heeft Kristof bezocht.

Hoge drempels 
overwinnen

Tijdens een fietsvakantie in Frankrijk dook Kristof Steegmans in ondiep 
water en brak zijn nek. Dwarslaesie. Net geen 18 was hij. Nu, op zijn 
41ste, is Kristof ondernemer, reiziger, levensgenieter, partner van Natasja 
én zaakvoerder van het reisbureau ‘WeTravel2’.

Lief Vanbael 
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Vorig jaar zijn wij begonnen met vier 
reisbestemmingen en een 20-tal hotels. 
Dit jaar groeiden wij naar acht bestem-
mingen en hebben we al een 50-tal 
hotels in ons aanbod, nl. onze eigen 
kust, Tenerife, Gran Canaria, Spanje, 
Curaçao, Aruba, Mexico en Kenia. Alle 
hotels die wij aanbieden heb ik zelf 
bezocht waardoor ik een goed zicht 
heb op de toegankelijkheid van hotels 
en excursies, het eventuele aanbod 
van hulpmiddelen en assistentie, het 
beschikbaar aangepast vervoer, enz. 
Wij kiezen vooral voor hotels die zich 
richten tot iedereen. Slechts een paar 
hotels in ons aanbod zijn expliciet op 
zorg gericht. Bedoeling is dat personen 
met een handicap gewoon, samen met 
hun familie of vrienden, op reis kunnen 
gaan. Mensen kunnen bij ons een indi-

viduele reis boeken of zich aansluiten 
bij een van onze groepsreizen. 

Het toegankelijk reizen zit echt in de 
lift. Helaas is de informatie hierover heel 
erg versnipperd. Daarom zijn wij, samen 
met ‘Toerisme Vlaanderen’ een sensi-
biliseringscampagne gestart. Wij willen 
zoveel mogelijk betrokkenen zoals 
reisagenten, touroperators, studenten 
toerisme, architecten, overheden enz. 
wijzen op het belang van toegankelijk 
reizen. Iedereen kan ons boeken voor 

Als je reist met een 
open geest is er 
echt veel mogelijk.

een lezing of een infomoment. Wij 
brengen dan getuigenissen van reizigers 
met een handicap en onze eigen erva-
ringen en inzichten. Daarbij hebben wij 
het niet alleen over de praktische ob-
stakels, maar ook over de hardnekkige 
vooroordelen die er vaak nog leven ten 
aanzien van mensen met een handicap

Handiscoop: Reizen betekent voor 
iedereen wel dat je drempels moet 
overwinnen en uit je comfortzone 
moet treden. Maar voor personen 
met een handicap zijn die drempels 
toch veel, veel hoger …
Kristof: Dat ga ik niet ontkennen, maar 
ook hoge drempels kunnen overwon-
nen worden. De belangrijkste tip die 
ik heb voor mensen met een handicap 
die willen reizen is: ‘informeer je goed’. 
Maak voor jezelf een lijst, zo gedetail-
leerd mogelijk, van alles wat je nodig 
hebt om comfortabel te reizen, noodza-
kelijke aanpassingen in je hotel, welke 
assistentie of hulpmiddelen je nodig 
hebt, wat je wensen zijn als je een ex-
cursie maakt, enz. Pas als je goed weet 
wat je op reis kan helpen en daar ook 
open met een reisagent kunt over pra-
ten, is een aanbod ‘op maat’ mogelijk. 

Handiscoop: Laten we eens een 
aantal van die hoge drempels voor 
mensen met een handicap bekij-
ken …

„Ik ga nooit op reis met het 
vliegtuig, want dan komt mijn 
rolstoel in stukken en brok-
ken uit de bagageruimte. En 
misschien pakken ze me wel 
totaal verkeerd vast als ze me 
op zo’n vliegtuigstoel moeten 
tillen.”

Kristof: Ik heb al heel vaak gevlogen en 
had nog nooit problemen met mijn rol-
stoel. Maar ik besef dat velen zich daar 
zorgen over maken. Reizen met een ge-
wone rolstoel is bovendien ook gemak-
kelijker dan reizen met een elektrische 
rolstoel. Mensen willen vooral vooraf 
weten wat hen te wachten staat als 
ze het vliegtuig nemen. Ik ben er van 
overtuigd dat je vliegangst grotendeels 
kan opgevangen worden door je goed 
te informeren en je goed voor te berei-
den: zorg voor het juiste medisch attest, 

In een strandhotel in Kenia is een tillift en een doucherolstoel beschikbaar.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Mensen met een laag inkomen kunnen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie 
terecht voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. Het 
steunpunt werkt hiervoor samen met toeristische partners en sociale organi-
saties en richt zich tot mensen die omwille van financiële beperkingen niet op 
vakantie of op daguitstap kunnen gaan. Om van het aanbod van het steun-
punt gebruik te maken is de hoogte van je inkomen belangrijk. Er wordt wel 
rekening gehouden met o.a. medische kosten, schulden, …

Voor meer informatie: Steunpunt Vakantieparticipatie, 02 504 04 87, www.
toerismevlaanderen.be/steunpuntvakantieparticipatie.



5 Juli 2016

WeTravel2 
is meer dan 
een gewoon 
reisbureau!

WeTravel2 biedt ‘maatwerk’ voor 
elke persoon die bij hen een reis 
wil boeken, ook al zijn er omwille 
van een handicap specifieke 
noden en verwachtingen. Daar-
naast is de agenda ook goed 
gevuld met o.a. infomomenten 
over toegankelijk reizen overal ten 
lande, een cursus ‘klantvriende-
lijk onthaal voor mensen met een 
handicap in de toeristische sector’ 
en heel aantrekkelijke groepsrei-
zen naar o.a. Spanje, Tenerife, 
Kenia en Peru.

WeTravel2, info@wetravel2.eu, 
www.wetravel2.eu, 014 70 06 00.

vermeld extra aandachtspunten over 
bijv. getild worden, verpak sommige 
onderdelen van je rolstoel apart, kleef 
andere onderdelen goed vast, … Over 
het vliegtuig nemen met een rolstoel 
geven wij reizigers heel concrete tips. 

„Ik ga niet meer op vakantie 
want ook als een hotel ver-
meldt dat het toegankelijk is, 
blijkt het helemaal niet aan-
gepast te zijn als ik ter plaatse 
kom …”

Kristof: Toegankelijkheid is iets heel 
individueels. De ene rolstoelgebruiker is 
de andere niet. Wie nog een paar stap-
pen kan zetten, heeft andere verwach-
tingen op het vlak van toegankelijkheid 
dan een persoon die met zijn rolstoel in 
bijv. de badkamer moet kunnen circule-
ren. Iemand in een gewone duwrolstoel 
kan misschien gemakkelijker een klein 
drempeltje overwinnen dan iemand in 
een elektrische rolstoel. Wanneer je een 
reisbureau vraagt om een hotel voor 
jou te boeken, geef dan heel goed aan 
wat je nodig hebt, wat je wensen zijn. 
En niet alleen op het vlak van toegan-
kelijkheid. Ook als je bijv. belang hecht 
aan rust of net graag veel ambiance 
hebt of een zwembad wenst, geef je 
dit best door aan je reisagent. 
Zo goed als alle hotels in ons aanbod 
zijn voor ruim 90% van de mensen met 
een handicap die op ons een beroep 
doen voldoende aangepast. En hoe dui-
delijker mensen zijn in wat ze wensen, 
hoe meer ‘maatwerk’ wij kunnen bie-
den. En dat kan gaan van een verblijf 
in een b&b dicht bij huis tot een safari 
in Kenia.

„Als mijn familie op reis gaat, 
ga ik wel logeren in een of 
andere voorziening. Ik heb te 
veel assistentie nodig en als 
mijn familie constant voor mij 
moet zorgen, hebben ze ook 
geen vakantie.”

Kristof: Heel wat mensen met een 
handicap gaan met een persoonlijke 
assistent op vakantie. Maar de kosten 
voor de reis en het verblijf van een 

assistent komen dan vaak bovenop de 
eigen reiskosten, wat voor een aantal 
mensen financieel helaas niet altijd 
haalbaar is. Mensen die hier wel voor 
kiezen en zelf geen persoonlijke assis-
tent vinden, kunnen bij ons terecht. Wij 
kennen ondertussen een aantal mensen 
die bereid zijn als assistent mee op va-
kantie te gaan. Vaak gaat het om men-
sen die in de sector handicap werken 
of gewerkt hebben, verpleegkundige 
zijn, … In ons aanbod hebben we een 
aantal hotels waar assistentie geboden 
wordt. In Spanje bijv. hebben wij een 
kleinschalige, volledig aangepaste 
bed en breakfast met zwembad die 
uitgebaat wordt door een jong Belgisch 
koppel, allebei verpleegkundige. En wij 
hebben een resort waar mensen zelfs 
kunnen herstellen en revalideren na een 
medische ingreep of ziekte.

„Hulpmiddelen zorgen ervoor 
dat ik veel zelfstandiger kan 
functioneren. Maar je kunt 
toch je tillift, rollator, dou-
cherolstoel en scooter niet 
mee op reis nemen.”

Kristof: De hulpmiddelen die mensen 
in hun thuissituatie gebruiken proberen 
wij ook zoveel mogelijk ter beschikking 
te hebben op de reisbestemming. Niet 
alles kan altijd en overal, maar er is 
toch heel wat mogelijk. In Kenia heb-
ben wij bijv. een strandhotel waar een 
tillift en doucherolstoel beschikbaar 
zijn.

„Ik ga niet op reis want met 
mijn beperkt vervangingsinko-
men kan ik me dit niet permit-
teren.”

Kristof: Dat is inderdaad een moeilijk 
punt. Ook al liggen onze prijzen in de 
lijn van andere reisbureaus… Je kunt 
er niet buiten: reizen kost geld. Helaas. 
Maar mensen met een beperkt inko-
men moeten zeker de mogelijkheden 
van het steunpunt vakantieparticipatie 
eens verkennen.

Handiscoop: Op amper een jaar 
tijd is het aanbod van WeTravel2 al 

serieus gegroeid en heel veelzijdig. 
Heb je nog reisbestemmingen op 
het oog?
Kristof: Nog veel! Binnenkort vertrek 
ik samen met Natasja op cruise om te 
verkennen in welke mate dit haalbaar 
is voor mensen met een handicap. 
Daarnaast wil ik de volgende maanden 
vooral ons aanbod in België en Neder-
land uitbreiden. Want ook een vakantie 
dichtbij kan heel wat moois bieden.

Handiscoop: Net thuis van de cruise 
liet Kristof weten: „Voeg Barcelona 
maar toe aan ons aanbod!”




