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Met jouw hulp krijgen kwetsbare mensen
de mooiste week van hun leven

Mechelen, <maildate> 2016

Beste mevrouw <Naam>,

Veel mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, chronisch zieken en oude-
ren, hebben dag en nacht verzorging nodig. Ze hebben pijn en zorgen, en komen hun 
huis niet meer uit. En juist deze mensen kunnen een vakantie zo goed gebruiken. 

Daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen speciaal voor hen Aangepaste vakanties. 
Daarbij wordt hen de zorg uit handen genomen door onze goed opgeleide vrijwilligers. 

Ook de partners en mantelzorgers zijn welkom: voor hén betekenen deze vakanties dus
net zo goed de enige week in het jaar waarin ze onbezorgd én vrij van zorgen vrij zijn.

Er is echter veel te weinig capaciteit waar kwetsbare mensen en hun mantelzorgers 
voor een zorgvakantie terechtkunnen. De oplossing? Rode Kruis-Vlaanderen bouwt een 
eigen hotel. Hotel Polderwind, in Zuienkerke, waar onze vrijwilligers de gasten het hele 
jaar door de nodige zorg bieden.

Met jouw steun hoeven we niemand teleur te stellen.

Neem Herman en Ilse, twee mensen die een vakantie op maat nodig hebben. Herman 
kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wordt verzorgd door zijn dochter Ilse. 

Het hele jaar door kijken ze uit naar een mogelijkheid om eindelijk een weekje weg te 
gaan en samen leuke dingen te doen. Door alle dagelijkse zorgen is hen dat zeker ge-
gund. Maar Ilse zegt: “Zonder hulp gaat dat niet. En bij welke uitstapjes kan papa met 
zijn rolstoel terecht?”

Natuurlijk zouden we Herman en Ilse graag een Aangepaste vakantie aanbieden  
maar of dat ook weer lukt… Met de komst van Polderwind zijn zij in elk geval  
voor een weekje uit de zorgen. En zo zijn er veel meer mensen die we straks graag 
verwelkomen.

De bouw van Polderwind is inmiddels begonnen. Om de gasten straks te kunnen ont-

Mevrouw/meneer Perso
Straatnaam huisnummer
postcode Plaatsnaam



vangen en zorg te bieden, is alleen nog wel financiële steun voor een aangepaste inrichting nodig. 

Daarvoor hoop ik dat jij ons weer wilt helpen.

Hoeveel verschil jouw steun maakt, lees je in het persoonlijk projectvoorstel dat ik voor je heb opgesteld. 
Ontdek zelf hoe belangrijk het is dat Polderwind er komt, hoe het eruit ziet, én hoe Herman en Ilse zich op 
hun aangepaste, ontspannen vakantie en samenzijn verheugen.

Op een apart overzicht zie je hoe we Polderwind tot de perfecte vakantiebestemming voor onze bijzondere 
gasten willen inrichten. 

We hebben veel aangepast meubilair en bijzondere voorzieningen nodig en zijn daarvoor afhankelijk 
van jouw steun. Mag ik je een paar suggesties doen?

€ <XX> Je zorgt voor ...

€ <XX> Je helpt een ...

€ <XX> Je zorgt voor ...

We hopen dat we ook deze keer weer op je gift kunnen rekenen. Dan kunnen we Herman, Ilse en veel 
andere mensen met een beperking blij maken met een gegarandeerde week vakantie in Polderwind. 

Hartelijk dank alvast voor je bijdrage, vooral namens onze toekomstige gasten. Je bezorgt hen de 
mooiste week van hun leven.

Met warme en dankbare groet,

Prof. dr. Vandekerckhove
gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

PS  Alleen met de steun van trouwe donateurs zoals jij kunnen we Polderwind straks inrichten.  
Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller we onze gasten een onvergetelijke vakantieweek kunnen 
bezorgen. Help alsjeblieft mee. Bedankt.

L e e s  oo k  h e t  b i j g e v o e g d  k r a n t e n a r t i k e l .  E e n  ho t e l  w aa r  k w e t s b a r e  m en s e n  

h e t  h e l e  j a a r  d oo r  t e r e c h t k u n n e n ,  i s  e r  n o g  n i e t . 

   We w i l l e n  m e e r  m en s e n  h e l p e n ! 

Motstraat 40 2800 Mechelen T 015 443 443 IBAN BE28 0960 0000 9620 schenken@rodekruis.be www.rodekruis.be



Persoonlijk Projectvoorstel voor: 

Project: inrichting Polderwind 

Duur: 2017-2018

Kosten: 327.261 euro*

Polderwind, hét hotel voor vakanties met zorg

Mevrouw/ meneer Voorbeeld



Vakanties op maat voor mensen met een beperking

Voor mensen die een chronische ziekte hebben of in hun dagelijks leven beperkt zijn, is op vakantie gaan geen 
vanzelfsprekendheid. Sommigen zijn door hun handicap aan huis gekluisterd, voor anderen maken de pijn en de 
zorgen het onmogelijk om weg te gaan.

Het hele jaar door zorg
De situatie van mensen met een beperking vraagt om een vakantie op maat. Maar nergens in Vlaanderen is een 
accommodatie waar ze het hele jaar welkom zijn. Een vakantieverblijf voor kwetsbare mensen en hun verzorgers, 
waar geen drempels zijn, de ontbijtzaal goed bereikbaar is, bedden een hoge instap hebben, badkamers met 
aangepast sanitair zijn, de lift groot genoeg voor een rolstoel is, en ga zo maar door. 

Hotel voor mensen die nooit weg kunnen
Dat is nu precies waar Polderwind zich mee onderscheidt. Dit hotel van Rode Kruis-Vlaanderen wordt gebouwd 
in Zuienkerke, tussen Brugge en Blankenberge, op een recreatieterrein van 24 ha. Met 46 kamers biedt hotel 
Polderwind straks plaats aan 92 mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Zij kunnen rekenen op 
ondersteuning door vrijwilligers van Aangepaste vakanties van Rode Kruis-Vlaanderen.



Wat betekent Polderwind voor kwetsbare mensen?

Polderwind vormt de ideale vakantiebestemming voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, 
chronisch zieken en ouderen. Zo krijgen ook zij de vakantie waar iedereen recht op heeft. Het hotel wordt zodanig 
gebouwd dat het toegankelijk is voor rolstoelen. De belangrijkste voorzieningen zijn bovendien bij elkaar op één 
verdieping: de begane grond.

Mantelzorgers kunnen mee
Partners en mantelzorgers zijn ook welkom. Mantelzorgen is veel zwaarder dan veel mensen denken, en door 
de constante zorg zit een vakantie er voor hen vaak ook niet in. Een aangenaam verblijf in Polderwind maakt dat 
verzorgers hun onmisbare zorgtaken na afloop weer met nieuwe energie op kunnen pakken.

Ervaren vrijwilligers
Onze gasten krijgen hulp aangeboden van vrijwilligers die, vaak door jarenlange ervaring, precies weten hoe  
ze mensen met zorgbehoefte een heerlijke vakantieweek moeten geven. Ze nemen de mantelzorgers de zorg uit 
handen, zoeken leuke uitstapjes uit en regelen vervoer en begeleiding.

Inrichting nodig
Hotel Polderwind moet na de bouw nog wel ingericht worden. Daarvoor doen we een beroep op de meest  
trouwe donateurs van Rode Kruis-Vlaanderen. Jij bent een van hen.



Herman: “Ik vind het fijn om vlak bij zee te zijn. Die zie ik alleen op deze dagen. En dat Ilse mee mag, vind ik 
natuurlijk helemaal leuk.” Hij aait zijn dochter liefdevol over de wang.

Nergens over nadenken
Ilse zegt: “Dankzij Rode Kruis-Vlaanderen gaan we naar plekken waar we anders nooit komen. Alles is geor-
ganiseerd, ik hoef nergens over na te denken, we worden overal heen gebracht met een busje. Dat neemt 
voor mij alle zorgen weg. En ’s nachts slapen we op een kamer met twee bedden. We hebben samen zoveel 
kwaliteitstijd. Ik geniet er ook zo van dat papa gelukkig is.”

Ze komen zojuist terug van een uitje naar Brugge. “De Grote Markt en zo, ik kom daar graag”, zegt Herman. 
“En onderweg kwamen we de paardjes tegen, het is lang geleden dat ik die gezien heb.” Genieten doen 
Herman en llse ook van de hulp die ze van de vrijwilligers krijgen. “Ze zijn altijd vriendelijk”, zeggen ze,  
“en gaan heel respectvol met ons om.” 

De Aangepaste vakanties van Rode Kruis-Vlaanderen zijn essentieel voor Herman en Ilse. 
Het huidige aanbod van zorgvakanties blijft beperkt tot een paar weken per jaar. Hotel 
Polderwind kan het hele jaar door kwetsbare mensen ontvangen. Hopelijk wil jij ons hotel 
helpen in te richten. Dan behoren Herman en Ilse straks tot onze eerste gasten.

Ilse bezoekt haar vader Herman die een handicap heeft, haast iedere dag in het 

bejaardentehuis. Als mantel zorger doet ze heel veel voor hem. Om ook eens op 

vakantie te  kunnen, doen ze een beroep op Rode Kruis-Vlaanderen. Wij namen ze 

de laatste keer mee naar de omgeving van Brugge. 

Kwaliteits tijd 
voor Herman  
en Ilse

Jouw
onmisbare  
rol



Niet alleen de gasten zullen er plezier aan beleven, ook Rosa kijkt uit naar de komst 
van hotel Polderwind. Daarvoor is het noodzakelijk dat het hotel in 2018 ingericht is. 
Rode Kruis-Vlaanderen doet daarvoor een dringend beroep op je. 

Rosa: “Niemand kan mij tegenhouden om met deze vakanties mee te gaan. Dat weet mijn man. Dat weten 
mijn kinderen. Het is echt míjn week, die laat ik voor niets en niemand schieten.”

Vrijwilliger wordt je niet zomaar
Welke kwaliteiten worden er van de Rode Kruis-vrijwilligers gevraagd? Rosa: “Je moet goed kunnen 
organiseren. Je moet sociaal zijn en gemakkelijk met mensen om kunnen gaan. Én je moet niet altijd geloven 
wat de mensen van hotels en attracties allemaal beloven. Als ze zeggen dat iets toegankelijk is voor mensen 
met een beperking, wil ik dat eerst met mijn eigen ogen zien.” Gelukkig hoeft ze zich daar bij hotel 
Polderwind straks geen zorgen om te maken.

Het contact met de gasten is de voornaamste reden waarom Rosa al jaren met zoveel plezier vrijwilliger  
bij het Rode Kruis is. Ze zegt tot slot: “Zolang ik het kan, zal ik deze mensen helpen en mij voor 100% voor 
hen inzetten.” 

Rosa is al vele jaren actief voor Rode Kruis-Vlaanderen als vrijwilliger.  

Of ‘gastvrouw’ zoals ze het zelf noemt. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen  

en vier kleinkinderen, én heeft een druk sociaal leven. 

De passie 
van Rosa

Dringend 
beroep  
op jou
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Hoe gaat Polderwind eruitzien?

Polderwind wordt helemaal gebouwd naar de behoeften van mensen met een beperking. Met aangepast sanitair, 
brede deuren en grote liften. Bovendien krijgen de gasten alle zorg die ze nodig hebben: van vrijwilligers van Rode 
Kruis-Vlaanderen.
 
Architectuur op maat
Het gebouw wordt cirkelvormig aangelegd. Op het gelijkvloers bevinden zich de 
gemeenschappelijke ruimten waar de gasten ook zullen ontbijten en dineren. 
Dat benadrukt het sociale aspect. Deze ruimten worden rond een binnenplaats 
gebouwd die de vakantiegangers en hun mantelzorgers afschermen tegen de 
kustwind. Van hieruit kunnen ze ook direct de privétuin in. Beneden zijn verder 
enkele kamers voor mensen die hoge zorg nodig hebben. Op de eerste verdieping 
komen ook hotelkamers. Hier verblijven de gasten in alle privacy en hebben ze 
zicht op de mooie vijver.

Midden in de natuur
Polderwind wordt in een schitterend natuurlandschap gebouwd. Het terrein 
omvat een grote waterplas van 15 ha. Deze is voor iedereen toegankelijk, evenals 
de taverne in het hotel. Daardoor komen onze speciale gasten ook met andere 
bezoekers in contact. Verder is er in de omgeving veel te doen. Het polderland 
nodigt uit tot georganiseerde uitstapjes, en de kust en Brugge zijn nabij gelegen.

Een vakantieweek op maat, waarin genoeg te beleven is, met begeleiding door 
goed opgeleide vrijwilligers, dat wil Polderwind zijn gasten bieden.

Planning van hotel Polderwind
● De eerste steenlegging: voltooid
● De bouw: gestart in november 2016
● De inrichting: zodra financiering afgerond is
●  De opening: voorjaar 2018 

Vanaf de zomer van 2018 zal Polderwind 
elke week plaats bieden aan tientallen 
vakantiegangers en hun mantelzorgers.
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Nu de inrichting nog

Vanaf het moment dat Rode Kruis-Vlaanderen het bouwbudget rond kreeg, kon de bouw van Polderwind beginnen. 
Voor de inrichting met aangepast meubilair hebben we echter nog geld nodig.

Van douchestoel tot strandrollator
Je kunt daarbij denken aan een druk verlagend matras, een douchestoel en een strandrollator. Maar ook aan tafels 
en stoelen voor in het restaurant, een bloeddrukmeter voor de verpleegpost en potten en pannen voor in de keuken.  
We hopen dat jij ons hieraan wilt helpen.

Bloeddrukmeter 

€120

Strandrollator 

€1.120 Tandem 

€1.500

Douchestoel 

€272
Tafel en stoelen 

€604
Drukverlagend matras

€455

Potten en pannen

€2.400

Voor de details: zie het kostenoverzicht op de bouwplaat
Op het bijgevoegde kostenoverzicht gaan we meer in detail op de inrichting in: je ziet dan precies hoe we jouw 
gift kunnen gebruiken. Pas als Polderwind helemaal ingericht is, kan het hotel open. We streven naar het voorjaar 
van 2018. Langer wachten is geen optie: te veel mensen hebben nood aan een aangepaste vakantie. Rode Kruis-
Vlaanderen wil hen zo snel mogelijk het hele jaar door kunnen ontvangen.

Bes t e  m en e e r /m e v r o u w  <Naam> . 

He l p  on s  b i j  d e  i n r i c h t i n g  v a n  ho t e l  Po l d e r w i n d .

J e  b ezo r g t  d aa rm e e  m en s e n  e e n  on v e r g e t e l i j k e  v a k an t i e w e e k .    A l v a s t  b e d an k t !



Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als hotel Polderwind niet op tijd is ingericht?
Over de bouw van Polderwind maken we ons inmiddels geen zorgen meer. Op dit moment is vooral de inrichting  
van belang. Als het hotel straks geen aangepast meubilair en voorzieningen op maat bevat, kan het niet open.  
En we willen zo graag mensen met een beperking het hele jaar door een aangepaste zorgvakantie kunnen 
aanbieden. In de zomer, in de winter, wanneer ze maar willen!

Waarom mogen ook mantelzorgers mee?
De rol van partners en mantelzorgers die vaak dag en nacht voor mensen met een beperking, zieken en ouderen 
klaarstaan, wordt onderschat. Zij hebben net zo weinig vrije tijd als degene die ze verzorgen. Daarom verdienen zij 
het net zo goed om een week er helemaal uit te zijn en energie bij te tanken. Bovendien is het voor hen ook weleens 
fijn om samen met hun partner of dierbare van een vakantiegevoel te genieten. 

Waarom schrijven jullie mij?
Omdat we in het verleden ook op je steun konden rekenen, hopen we dat je ons ook wilt helpen hotel Polderwind 
van een aangepaste inrichting te voorzien. We hebben daar op dit moment nog veel financiële steun voor nodig. 

Hoeveel is er nodig?
In totaal gaat het om € 327.261*. Elke gift is welkom.

Waar kan ik vragen over het project stellen?
Als je vragen hebt over Hotel Polderwind dan kun je deze per mail stellen via schenken@rodekruis.be.  
Je ontvangt zo snel mogelijk reactie op je per e-mail gestuurde vragen.

E-ma i l  g e r u s t  a l s  j e  v r a g e n  h e b t . 

We s t a an  v o o r  j e  k l a a r .

* Exclusief BTW
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KOSTENOVERZICHT
Inrichting  

hotel Polderwind

Totaalkosten: 
€ 327.261,-

excl.BTW

         Slaapkamers

   Re
c
r
e
a
t
i
e
r
u
imte

    
  V

erp
le
eg
po
st

           Restaurant
 
 
 
 
 
K
euken

Verpleegpost
prijs p.st. nodig Totaal

Bureau € 600 1 € 600 

Stoel € 420 3 € 1.260 

Computer € 720 1 € 720 

Verbandkast € 480 1 € 480 

AED € 800 1 € 800 

Bloeddrukmeter € 120 2 € 240 

€ 4.100 

Restaurant
prijs p.st. nodig Totaal

Servies € 30.000 1 € 30.000

Glazen € 3.600 1 € 3.600

Koffiezetapparaat € 4.200 1 € 4.200

Serveerwagen € 687 5 € 3.435 

Tafels € 228 50 € 11.440 

Stoelen € 188 100 € 18.800

€ 71.475 

Terras
prijs p.st. nodig Totaal

Stoelen € 60 85 € 5.100 

Tafel € 120 20 € 2.400

Parasols € 300 20 € 6.000 

€ 13.500 

Recreatieruimte
prijs p.st. nodig Totaal

Strandrolstoel € 2.375 2 € 4.750 

Strandrollator € 1.120 2 € 2.240 

Tandem € 1.500 1 € 1.500 

Spelletjeskast € 300 1 € 300 

Leestafel € 960 1 € 960 

Zetels € 230 20 € 4.600 

Kappersstoel € 250 1 € 250 

Massagetafel € 1.800 1 € 1.800 

€ 16.400 

Keuken
prijs p.st. nodig Totaal

Oven € 7.450 1 € 7.450 

Snijmachine € 2.151 1 € 2.151 

Klein keuken
materiaal € 6.000 1 € 6.000 

Zeepdispenser € 48 1 € 48 

Fornuis € 2.400 1 € 2.400 

Afwasmachine € 18.000 1 € 18.000 

Potten en pannen € 2.400 1 € 2.400 

Weegschaal € 625 1 € 625 

€ 39.074 

Slaapkamers
prijs p.st. nodig Totaal

Hooglaag bed € 1.500 1 € 1.500 

Standaard bed € 1.155 1 € 1.155

Drukverlagend 
matras € 455 1 € 455 

Nachtkastje € 420 1 € 420 

Nachtlampje € 120 1 € 120 

Douchestoel € 272 1 € 272

Haardroger € 50 1 € 50

€ 3.972 

Aantal slaapkamers 46 € 182.712

Samengesteld voor:


