Iedereen die dat wil moet plezierig op vakantie
kunnen. Juist als je met een beperking te
maken hebt.

Op vakantie gaan is voor veel mensen in
Nederland de gewoonste en leukste zaak
van de wereld. Met een lichamelijke of
verstandelijke beperking kan dat lastiger
zijn. Soms is extra begeleiding of een goed
aangepaste bestemming nodig.
Vakantievieren kan duur worden. Het
Van Lamsweerde vakantiefonds biedt een
eenmalige subsidie ter ondersteuning aan
inwoners van de gemeente Doetinchem (Wehl,
Gaanderen en Doetinchem) die het anders niet
zou lukken eropuit te trekken.

MET PLEZIER
OP VAKANTIE

Waar ik ben? Ik ben er even
tussenuit. Op vakantie, mooi.
Ik kijk mijn ogen uit. Ik kom op
adem, ontmoet andere mensen.
Wat een belevenissen!

MET PLEZIER
OP VAKANTIE

Heb je een verstandelijke of lichamelijke
beperking, weinig geld en wil je toch graag
op vakantie? Dat moet gewoon kunnen. Voor
mensen die in de gemeente Doetinchem
wonen, is hiervoor het vakantiefonds Van
Lamsweerde opgericht.

MET PLEZIER
OP VAKANTIE

Uitwaaien aan de kust. Zonnen
op het strand. Samen eten.
Cultuur snuiven in het museum.
Lachen in het pretpark.
Me uitleven...

De spelregels van het vakantiefonds:
- Je hebt een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking.
- Je krijgt eenmalig een bijdrage voor
vakantiekosten, tot maximaal 500 euro.
- Je maakt gebruik van de meedoenregeling
(inkomensondersteuning) van de gemeente
Doetinchem of je komt hiervoor in aanmerking.
- De bijdrage is uitsluitend bestemd voor een
vakantie.
- Je woont als aanvrager in de gemeente
Doetinchem.
- Het bestuur van het vakantiefonds gaat na of je
aanvraag voldoet aan alle regels van het
Van Lamsweerde Fonds.
- Aan het opsturen van een aanvraag kun je geen
recht op een bijdrage ontlenen.

Kijk voor de volledige spelregels en actuele
informatie op de website van het vakantiefonds:
www.lamsweerde.nl

E-mail:

Telefoon:

Adres:

Naam:

Ik doe een aanvraag.
Ik krijg zo spoedig mogelijk bericht.

Antwoordkaart

Postzegel
plakken
a.u.b.

Stichting
Van Lamsweerde Fonds
Postbus 58
7030 AB Wehl

Ken je iemand die graag op vakantie wil en wel
eens in aanmerking zou kunnen komen voor een
bijdrage uit het vakantiefonds? Geef dat dan door
via info@lamsweerde.nl.
Kijk voor de volledige spelregels en actuele informatie
van het vakantiefonds op: www.lamsweerde.nl

Een vakantiefonds voor
Doetinchem, Gaanderen en Wehl
Stichting Van Lamsweerde Fonds uit Wehl is
een vakantiefonds. Sinds 2010 ondersteunt het
fonds inwoners van de gemeente Doetinchem
met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, die een financiële bijdrage
nodig hebben om op vakantie te gaan. Tot
2006 ontving de stichting gasten met een
beperking in een eigen vakantiehuis, een
voormalig klooster in Wehl.

MET PLEZIER
OP VAKANTIE

Wil je vakantie vieren en kun je een financieel
steuntje goed gebruiken? Knip de antwoordkaart
uit, vul hem in en stuur de kaart op.

MET PLEZIER
OP VAKANTIE

Aanvragen

Stichting Van Lamsweerde Fonds
Postbus 58
7030 AB Wehl
Internet: www.lamsweerde.nl
E-mail: info@lamsweerde.nl

Weinig geld,
toch op vakantie?
Van Lamsweerde vakantiefonds
ondersteunt inwoners met
een beperking uit
Doetinchem, Gaanderen en Wehl

