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Neem je je kind mee op vakantie?

naam: Fleur van Bruggen

beroep: woordvoerder

gezin: dochters Isis (7)

en Jara (6) en zoon Dion

(bijna 4). Dion heeft geen
hersenbalk en is hierdoor
meervoudig complex
gehandicapt

naam: Sigrid Bunnig
beroep: voorheen

tekst

Gizella Komondy

vestigingsmanager op
een uitzendbureau, nu
thuis voor de kinderen
gezin: Lotte (7)
meervoudig complex
gehandicapt en
Rutger (6)

moeder besloot de week sowieso vrij
te houden. Wij konden op het allerlaatste
moment beslissen. Uiteindelijk gaf de
doorslag dat wij wisten dat Dion bij zijn
oma meer zou genieten dan op vakantie.
Ik heb hem weggebracht met een
gebruiksaanwijzing van dag tot dag en
had zelf echt mixed feelings. Het was

‘Drie jaar geleden – Dion was bijna 1 jaar –
gingen we op wintersport. Hoewel we een
hotel hadden met ‘oppasfaciliteiten’, werd
het allesbehalve een ontspannen vakantie.
Dion wordt snel ziek in een vreemde
omgeving. Door zijn lage spierspanning
kan er, bijvoorbeeld met een hoesbui,
ineens een halve flesvoeding uit komen.
Als we op de piste stonden, werden we
dan ook regelmatig gebeld. En als we
niet gebeld werden, keken we om de tien
minuten of we misschien een telefoontje
hadden gemist. Niet echt relaxed. Het
jaar daarna boden mijn moeder en haar
vriend aan op Dion te passen. We zijn
wel honderd keer van mening veranderd.
Van “ja graag” tot “geen denken aan, hij
hoort toch bij ons?”. Een heel moeilijke
beslissing. Wat veel rust gaf, was dat mijn

moeilijk, maar tegelijkertijd had
ik toch ook zin in een week
zonder zorgen. Met onverdeelde

‘Geen haar op mijn hoofd die erover denkt
onze dochter Lotte thuis te laten! Vakan
tie vier je met het gezin, vind ik. En daar
hoort zij bij. Ze geniet enorm als we weg
zijn, en is dan heel ontspannen. Net als
wij. We zijn al in Spanje, Italië en Amerika
geweest. Rutger komt tijdens vakanties
niks tekort, want we splitsen vaak op.
Mijn man doet leuke dingen met hem, en
ik blijf bij Lotte. Natuurlijk gaat de verzor
ging voor haar door, maar ik stel andere
eisen. Thuis verloopt alles gestructu
reerd, op vakantie laat ik de regels varen.
Lotte krijgt bijvoorbeeld niet haar dage
lijkse fruithap. Nou, daar gaat ze echt niet
dood aan, hoor. Integendeel. Daar maken
we haar juist heel gelukkig mee! In prak
tisch opzicht roeien we met de riemen
die we hebben. Aankleden en verzorgen

doen we op de keukentafel. Op vakantie
koken we niet. Althans, ik geef Lotte van
tevoren eten, en daarna gaan we naar een
restaurant. Soms gaat het goed, soms ook
niet. Dan denken we halverwege: eh...
laat de rest van het eten maar zitten, ’t is
beter als wij nú gaan. Natuurlijk baal ik
dan een beetje, maar ach, daar kom je ook
wel weer overheen. Ze hoort er gewoon
bij. Drie weken zonder Lotte?
Geen denken aan. Ik zou me geen
raad weten met alle tijd die dan overblijft,
ha ha. Zonder gekheid: mijn man en ik zijn
wel eens een weekend met z’n tweeën
weggeweest. Natuurlijk is dat heerlijk,
maar een paar dagen is voor mij echt de
limiet. Misschien ben ik zo’n moeder die
haar kind moeilijk los kan laten. Nou, dat
is dan maar zo.’

kán dat?

Het lijkt een onmogelijke missie: kamperen met een kind dat lichamelijk
beperkt is. Maar campings met speciale voorzieningen maken het meer
dan mogelijk. ‘Het is zó relaxed,’ zeggen deze ouders.

aandacht voor de meiden, en de tijd voor
onszelf... Het werd een heerlijke week.
Sindsdien gaan we ieder jaar een weekje
zonder Dion weg. We weten intussen dat
dit voor iedereen, ook voor Dion, fijne
en ontspannen dagen zijn. We horen bij
elkaar, maar eens per jaar zijn we een
weekje fysiek niet samen.’

•

In de volgende Lotje&co is het dilemma: laat je prenataal onderzoek doen als je (weer) zwanger bent?
Verwoord kort je mening en mail ’m naar redactie@lotjeenco.nl met in de onderwerpregel ‘dilemma’.
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Kamperen
Elroy met leden van het recreatieteam.

Natasja (37) en Frits (40)
Dolleman kampeerden altijd
op een gewone camping met
hun zoon Elroy (12), die deels
verlamd, spastisch en autistisch
is. Toen ontdekten ze natuur
camping De Ruimte in Flevoland.
Ze willen niet meer anders.

Natasja: ‘Een aangepaste camping
vind ik zó veel prettiger. Op een
gewone camping ben je met een
rolstoel een attractie, maar op
De Ruimte waren we ineens een
gewoon gezin en maakte Elroy
vriendjes. Al meteen toen we aan
kwamen, stonden er zes rolstoelen
om hem heen.

Camping De Ruimte is perfect aan
gepast. Zo zijn er vier invaliden
douchegelegenheden, een rolstoel

andere ouders houden een oogje
in het zeil, trouwens. ’s Ochtends
zitten Frits en ik met z’n tweetjes
koffie te
drinken ter
wijl Elroy met
z’n nieuwe
vrienden speelt. En daarna nemen
we er nog maar eentje. We hadden
nooit gedacht dat we nog zoiets
zouden vinden.’

‘Er stonden meteen zes
rolstoelen om Elroy heen’
zwembad, aangepaste speeltoe
stellen en het is autovrij, zodat de
kinderen op de camping vrijuit
kunnen spelen. En er is een ani
matieteam. Elroy is er niet meer
het aparte kind. Hij gaat met een
portemonnee naar de kantine om
patatjes te halen. Het is zo’n veilig
idee dat je je kind gewoon naar
een ander kunt sturen. Ook de

Camping De Ruimte ligt in een bos in

Flevoland. Je kunt er kamperen met je
eigen tent, of een kampeerbungalow
of ruime bungalowtent huren. Meer
informatie: www.campingderuimte.nl.
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