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DEZE VRIJWILLIGERS ZORGEN ERVOOR DAT ANDEREN EEN LEUKE TIJD HEBBEN

Iedereen moet op vakantie kunnen
FINANCIËLE PROBLEMEN, ZIEKTE, EEN HANDICAP: LANG NIET VOOR IEDEREEN 
IS HET VANZELFSPREKEND OM OP VAKANTIE TE GAAN. DANKZIJ DE INZET VAN 
MIRELLA, NICOLE, ANNE, NOORTJE EN JOLANDA KAN HET TOCH. NICOLE (49) is getrouwd met Wim en moeder van  

Bart (18) en Gijs (9 jaar oud geworden). Nicole is  

mede-oprichtster van Gijsje Eigenwijsje, een stichting  

die zorgt dat gezinnen met een kind met een levens- 

bedreigende ziekte gratis een weekje weg kunnen.

 

“Acht jaar geleden kregen Wim en ik het onwerkelijke 

 bericht dat onze zoon Gijs, toen acht jaar oud, hersen stam-

kanker had. Zijn levensverwachting zou minder dan een 

jaar zijn. We beloofden elkaar dat we niet bij de pakken 

neer zouden gaan zitten, hoe moeilijk dat ook was.  

We  zouden zo positief mogelijk blijven en zo veel mogelijk 

mooie momenten maken voor Gijs en ons gezin. Een grote 

wens van Gijs was ouder worden. Elk weekend vierden we 

daarom zijn verjaardag. Compleet met slingers, taart,  

cadeautjes en visite. Gijs vond het prachtig.

Dankzij de hulp van lieve familie en vrienden werd er veel 

voor Gijs georganiseerd. Als Gijs een ritje wilde maken  

in een snelle auto, stond de volgende dag een sportwagen 

voor de deur. En als hij op vakantie wilde, gingen we naar 

het vakantiehuisje van vrienden.

Hoe jong Gijs ook was, hij was zich ervan bewust dat er 

zieke kinderen waren die niet op vakantie konden met 

hun ouders, broertjes en zusjes. In de laatste maanden 

van zijn leven  wilde Gijs heel graag een stichting oprichten, 

zodat die  kinderen er toch tussenuit konden. Hij had zelfs 

al een naam: Gijsje Eigenwijsje. En een logo: zijn knuffelaap. 

Best bijzonder voor zo’n jong mannetje, maar ik denk dat 

alle kinderen die ernstig ziek zijn bijzonder zijn door alles 

wat ze meemaken.

Na het overlijden van Gijs kwam de stichting er. Samen  

met Wim, vijf vrienden en familieleden en de hulp van  

heel veel andere mensen, zorgen we nu dat ernstig zieke 

kinderen en hun familie gratis een week weg kunnen.  

We hebben een paar bungalows waar jaarlijks meer  

dan  honderd gezinnen verblijven. Op vakantie gaan is  

ontzettend belangrijk,  helemaal als een kind ernstig ziek is. 

Ik weet hoe waardevol het is om samen te kunnen lachen,  

een spelletje te spelen en even niet bezig te zijn met  

ziekenhuisbezoeken en ziek zijn. Vakanties worden later  

dierbare herinneringen. Het  minste wat ik kan doen voor 

deze gezinnen is ze te helpen een fijne tijd te laten beleven 

met elkaar. Precies zoals Gijs wenste.”

MIRELLA (54) is getrouwd met Hans en is moeder  

van Nina (23) en Roos (19). Ze werkt als verzorgende  

en is  vrijwilligster bij Allegoeds Vakanties, een stichting  

die  vakanties organiseert voor ouderen die zelf niet 

weg kunnen. 

 

“Als kind droomde ik weg bij het zien van de fotoboeken van 

mijn vader. Voor zijn werk bij de marine voer hij de hele  wereld 

over en kwam hij op de mooiste plekken. Zijn foto’s van  

palmbomen en oerwouden vond ik magisch. Ze lieten me zien 

dat er veel te ontdekken valt. Nog steeds ben ik een enorme 

liefhebber van reizen. Als het even kan, ga ik weg. Soms wel 

vier keer per jaar. Als je op  vakantie bent, zie en beleef je meer.  

Dat verrijkt je als mens.

Ik vind het een gemis dat er mensen zijn die nooit op vakantie 

gaan. Veel ouderen zijn aan huis gebonden, omdat ze slecht 

ter been zijn of de financiële middelen niet hebben.  

Allegoeds Vakanties zorgt ervoor dat ook zij een leuke vakantie 

hebben. Toen ik las dat ze vrijwilligers zochten, gaf ik me op. 

Iets waarvan ik geen moment spijt heb gehad.

Groepshotel het Bosgoed, waar jaarlijks twintig vakantieweken 

plaatsvinden, voelt als een warm bad. Het personeel is  

heel aardig en de omgeving is prachtig. De uitstapjes die we 

 maken, worden enorm gewaardeerd door de ouderen. Als ik 

koffie inschenk, pakken ze soms mijn handen vast en krijg ik  

te horen dat ik ‘zo’n lieverd’ ben. Het raakt me altijd om  

te zien wat oprechte aandacht met een mens doet:  

ze bloeien erdoor op. Vaak hebben ze tranen in hun ogen  

bij het  afscheid nemen, omdat ze het zo jammer vinden dat  

de vakantie is afgelopen.

Sommige mensen snappen niet waarom ik naast mijn werk  

en drukke gezin ook nog eens vrijwilligerswerk doe. Ik vraag ze 

dan eens met me mee te gaan. Ik weet namelijk zeker  

dat ze het zouden begrijpen als ze zien hoe waardevol het is. 

Tijdens een vakantie lachen we heel wat af met de ouderen 

of andere vrijwilligers. Eens in het jaar ga ik mee met de 

themavakantie Pret met de tablet. Ik leg dan aan ze uit hoe  

internet werkt. Laatst kreeg ik een vriendschapsverzoek van 

een vrouw van 87! Ze was op Facebook gegaan en had de 

grootste lol nu ze met haar kleinkinderen kan corresponderen. 

Als ik zo’n berichtje krijg, kan mijn dag niet meer stuk.”

‘Veel ouderen
zijn aan huis
gebonden,
omdat ze
slecht ter been 
zijn of geen 
geld hebben’

‘Even niet bezig zijn 
met het ziekenhuis 
is zo belangrijk’

OP THEMAVAKANTIE 

‘PRET MET DE TABLET’.

GIJS’ WENS WAS  

DAT IEDER ZIEK KIND  

OP VAKANTIE KON.

DANKZIJ ALLE SPONSOR ACTIES 

KUNNEN HONDERD GEZINNEN 

EVEN WEG.

IN EN ROND DE BUNGALOWS 

IS VAN ALLES TE BELEVEN.
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