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WIGWAMPARK

Fijn als anderen Julie even
bezighouden
Bijna was het Wigwampark in Heel er niet meer geweest.
Maar nu genieten ouders met hun verstandelijk of lichame-
lijk beperkte kinderen weer volop van een welverdiende va-
kantie.

DOOR ROB STIKKELBROECK

Wie zijn jullie?”, klinkt het met een vragend kinderstemmetje uit
de mond van de achtjarige Julie. Het meisje heeft de verslaggever
en directeur Hanny van Leeuwen van Stichting Wigwam net ge-

Ilse en Eugène Dumoulin en hun kinderen Kristoff en Julie genieten van een vakantie in Heel.
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zien in het blokhuisje waar zij en haar ouders vakantie vieren.
Maar zonder het antwoord echt af te wachten, trekt ze alweer een
sprintje terug naar het podium om onder de klanken van K3 haar
dansje te hervatten. „Zo gaat dit de hele dag door, hè”, zegt Van
Leeuwen lachend terwijl ze naar het podium kijkt. „Daar komt
geen einde aan.”

Afschakelen
Energie voor tien dus, bij de kinderen. Voor hun ouders is een
weekje vakantie op het Wigwampark in Heel vooral even afschake-
len van de voortdurende zorg voor hun lichamelijk of verstandelijk
beperkte kinderen. Het kroost wordt op het park beziggehouden
door vrijwillige begeleiders; de ouders hebben even tijd voor zich-
zelf. De familie Dumoulin kwam zondag aan vanuit Schiedam.
„Het eerste wat onze dochter Julie zei, was: ‘Hier ben ik dan’, ver-
telt vader Eugène. Het meisje heeft een verstandelijke beperking,
vermoedelijk gecombineerd met autisme. „Een handicap die veel
aandacht vergt van ouders. De zorg valt op zich wel mee maar je
moet constant op je hoede zijn, haar in de gaten houden. Dan is
het wel fijn als even iemand anders oplet.”
Het gezin ging twee jaar geleden voor het eerst op zorgvakantie in
Frankrijk, op een camping waarvoor Stichting Wigwam de boekin-
gen regelt. „Zo kwamen we erachter dat er ook in Nederland ver-
schillende Wigwamparken zijn”, zegt Ilse Dumoulin. „Eugène
komt hier oorspronkelijk vandaan en ikzelf kom uit Grathem. Het
mooie is dat ieder kind een eigen begeleider krijgt. In het voortra-
ject wordt dat ook afgestemd. Het blijft spannend om je kind toe te
vertrouwen aan een vreemde, maar voor Julie is het genieten.”

Geen vergunning
Het park kwam een paar jaar geleden in het nieuws toen het dreig-
de te verdwijnen. Er bleek nooit een vergunning te zijn afgegeven.
Dat werd uiteindelijk geregeld, maar er ging vijf jaar overheen. De
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drie tipitenten die van de sloop werden gered, zijn inmiddels aan-
gevuld met drie houten huisjes. De huidige meivakantie is de eer-
ste reguliere periode dat gezinnen met gehandicapte kinderen
weer op het park kunnen verblijven.
Ingrid en Gerhard Brijder uit Uithoorn boeken al sinds 2008 va-
kanties bij Stichting Wigwam. „We zijn ook op andere locaties ge-
weest”, vertelt Ingrid, „maar Heel bevalt ons het beste. Uitzicht op
wat de kinderen doen en prima faciliteiten. Onze dochter Sarah is
meervoudig gehandicapt en gek op zwemmen. Ook dat kan hier.
Onze zestienjarige zoon is niet gehandicapt en wilde dit jaar niet
meer mee. Maar ook hem is het hier altijd prima bevallen. In de
zomer komt hij naar Heel om vrijwilligerswerk te doen.”


