Valkenburg a/d Geul, januari 2018

Beste familie,
We weten uit ervaring dat het voor veel gezinnen met een kind met een beperking een enorme stap
is om voor de eerste keer deel te nemen aan een Wigwamvakantie. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn dat men een vakantie met ‘allemaal kinderen met een beperking’ niet ziet zitten. Ook
het overdragen van de zorg aan een onbekende persoon is uiteraard een enorme drempel.
Daarnaast vreest men dat alle aandacht naar hun kind met een beperking gaat en niet naar hun
anderen kinderen. Ook wordt verondersteld dat er alleen maar overnacht kan worden in houten
‘kampeerhuisjes’. Vaak wordt daarom voor een Wigwamvakantie pas gekozen als er echt geen
alternatieven meer zijn.
Als gezinnen tóch de stap zetten is het merendeel erg enthousiast. Uit de enquêtes van afgelopen
jaar blijkt 98% ‘goed’ of ‘uitstekend’ als totaalbeoordeling te geven.
Inmiddels is het aanbod in het type verblijfsaccommodatie en locaties verruimd. Voor de komende
jaren willen we dit nog verder verruimen. We willen ons ook hard maken om de andere
(voor)oordelen zoveel mogelijk weg te nemen. Hiermee hopen we dat gezinnen vanuit een
realistisch beeld de keuze maken of een Wigwamvakantie aansluit bij hun wensen en behoeften.
Degenen die het beste een realistisch beeld kunnen geven van een Wigwamvakantie, zijn de
gezinnen die al eerder hebben deelgenomen. In het verleden is aan gezinnen gevraagd om de
ervaringen te delen, een aantal hebben dit met veel enthousiasme gedaan. We horen echter ook
regelmatig dat ouders geen ‘reclame’ willen maken omdat ze vrezen dan zelf niet te kunnen
deelnemen door het beperkt aantal beschikbare plekken. Met de geplande uitbreiding dit jaar en de
komende jaren hoeft dit geen reden meer te zijn.
Hierbij zouden we u dan ook willen vragen uw ervaringen met
Stichting Wigwam, zowel positief als negatief, te delen met anderen.
Als een nieuw gezin zich, naar aanleiding van uw ervaringen, dit jaar
of volgend jaar inschrijft, staat er voor uw gezin bij aankomst een
verrassend welkompakket klaar.
Indien u dit wenst kunnen we u folders of informatie voor b.v. een nieuwsbrief toesturen. Met enige
regelmaat geven we ook voorlichting op ouderavonden of lotgenotenbijeenkomsten. Als u op de
hoogte bent van een soortgelijke bijeenkomst mag u ons hierover informeren.
Alvast heel hartelijk dank en tot een van de komende Wigwamvakanties.
Vriendelijke groeten,
namens het hele Wigwamteam

