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Gerichte steun voor vakanties op maat 

Minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen € 134.400 in 8 projecten 

die ervoor zorgen dat elke Vlaming kan genieten van een vakantie op maat. “Veel Vlamingen 

botsen op drempels als ze op vakantie willen gaan”, zegt Weyts. “We investeren in projecten 

die drempels wegnemen. Ook mensen met bijvoorbeeld een zorgnood verdienen vakantie”.  

Veel Vlamingen genieten van een mooie herfstvakantie, maar er zijn ook mensen die bij het 

plannen van een vakantie op drempels stuiten. Het kan gaan om een financiële drempel, maar 

ook om een gezondheidsdrempel (zoals bij vakantiegangers met een specifieke (voedsel)allergie) 

of een zorgdrempel (zoals bij ouderen of mensen met een bepaalde handicap). Minister van 

Toerisme Ben Weyts investeert via het project ‘Iedereen verdient vakantie’ in projecten die 

drempels binnen de vakantieketen elimineren.  

Weyts investeert nu via Toerisme Vlaanderen € 134.400 in 8 projecten die toerisme binnen het 

bereik van nog meer Vlamingen brengen. Het gaat onder andere om projecten met oog voor 

speciale zorgnoden. Zo gaat er € 18.889 naar een project dat 20 logies in Antwerpen 

autismevriendelijker maakt: de stress wordt maximaal gereduceerd en de communicatie wordt 

aangepast op maat van mensen met een autisme-spectrumstoornis. Er is ook € 20.540 voor de 

uitbouw van een leerpakket dat gebruikt kan worden in gidsenopleidingen, zodat aspirant-gidsen 

goed leren omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.  

Weyts voorziet ook financiële steun voor projecten die oog hebben voor gezondheidsnoden. Zo 

is er € 21.098 gereserveerd voor het organiseren van vakanties voor gezinnen waar sprake is van 

bijvoorbeeld kanker of een ongeneselijke ziekte.  

Er gaat ook geld naar projecten die oog hebben voor financiële drempels. Zo krijgt Federatie 

Sporta € 16.215 voor een project gericht op jongeren uit kansarme wijken.  

“Het gaat om investeringen die niet meteen rendabel zijn”, weet Weyts. “We geven gerichte 

financiële steun, zodat toeristische ondernemers gestimuleerd worden om hierin te investeren. 

Zo gunnen we steeds meer Vlamingen die kampen met een bepaalde drempel toch een leuke 

vakantie in eigen land”.  

Contact: 

Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88 

Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486/22.67.95 



Indiener Project Steunbedrag 

Toerisme Provincie 

Antwerpen 

‘Toeristen met ASS slapen voortaan op beide oren’: 

20 logies in de provincie Antwerpen worden 

autismevriendelijker gemaakt 

€ 18.889 

Bielebale vzw  ‘Vakantie zonder zorgen’: organiseren van vakanties 

voor gezinnen met een bijzondere nood (handicap, 

kanker, ongeneselijke ziekte, …)  

€ 21.098 

Steunpunt Asiel en 

Migratie vzw  

‘Diverse Stap’: daguitstappen voor mensen met een 

(recente) migratieachtergrond  

€ 4.630 

Akindo vzw – 

Vakantiehuis Akindo 

‘(Ge)zin in vakantie’: onderzoeksproject naar de 

vakantiedrempels voor sociaal kwetsbare gezinnen  

€ 21.035 

Sociaal Huis Beveren  ‘Op stap met de fiets’: mensen uit kwetsbare milieus 

leren fietsen  

€ 9.493 

WeTravel2 – Asweeny  ‘Reizen met een assistent’: vrijwilligerswerking van 

begeleiders voor reizigers met een zorgnood  

€ 22.500 

Federatie Sporta  ‘Iedereen verdient een Sporta-vakantie’: 

activiteitenprogramma voor jongeren uit kansarme 

wijken  

€ 16.215 

KVG Vormingsbeweging ‘Gidsen op maat van personen met een 

verstandelijke beperking’: uitbouw van een 

leerpakket voor gidsenopleidingen 

€ 20.540 

 


