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Beste ouder en/of deelnemer,  

 

Allereerst wil To Walk Again u bedanken voor uw interesse in Sport & Beweegaanbod. 

In deze infobrochure wordt eerst de werking van de VZW kort toegelicht en vervolgens kan u 

uitgebreid alle informatie terugvinden over de kampwerking en de (para-)(medische) diensten die To 

Walk Again aanbied op de kampen.  

 

Indien u na het lezen van deze infobrochure nog met vragen zit, aarzel dan zeker niet om contact op 

te nemen met To Walk Again: 

• Mail: sofie.wahlen@towalkagain.be  / activiteiten@towalkagain.be 

• Tel: +32 (0)14 24 65 55 

• Gsm: +32 (0)473 68 68 79 
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1. TO WALK AGAIN VZW - VOORSTELLING 

To Walk Again VZW werd in 2003 opgericht door Marc Herremans (triatleet) en het hoofdkantoor is 

gelegen in Herentals. Daar biedt To Walk Again in het REVAlutioncentrum hoogtechnologische 

revalidatie aan voor kinderen én (jong) volwassenen met een chronische neurologische aandoening 

(Bijv. dwarslaesie, CVA, MS, amputatie, cerebrale parese, spina bifida, spastische diplegie,… ). Dit doet 

To Walk Again door inzet van onder andere Eksoskeletons (i.c. staprobots). Dankzij deze staprobots 

geeft To Walk Again personen met een verlamming de mogelijkheid om terug te stappen, wat hen 

zowel fysiek en mentaal als sociaal en participatief terug vleugels geeft.   

De vier kinesisten van To Walk Again werken gedurende een uur intensief samen met de revalidanten. 

Volgende behandelingen worden o.a. voorzien in ons centrum: staprobotica, arm- handrevalidatie, 

ganganalyse- en revalidatie, Zero-G,…  

 

Voor meer informatie over het revaildatie gedeelte verwijst To Walk Again u graag door naar de 

website: https://www.towalkagain.be/revalutioncenter/revalidatie/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naast het revalidatie zet  To Walk Again ook in Sport & Bewegen. Dit sportgedeelte is voor iedereen 

toegankelijk met een fysieke beperking én zijn of haar familie en vrienden.  

Zo voorziet To Walk Again kampen voor kinderen en jongvolwassenen tussen vijf en 30 jaar met een 

fysieke beperking. Daarnaast organiseert To Walk Again ook uniek sportdagen, genaamd ‘On Wheels 

dagen’ waarbij mensen met een fysieke beperking van unieke G-sporten kunnen proeven en genieten, 

samen met hun vrienden en familieleden. Onder andere waterski, kajak, zeilen, deathride, 

hoogteparcours, ruby en paardrijden komen tijdens deze sportdagen aan bod en zijn volledig 

aangepast aan het doelpubliek.  

https://www.towalkagain.be/revalutioncenter/revalidatie/


 

Doorheen het jaar vinden ook sportinitiaties plaats waarbij men de kans krijgt om te proeven van 

diverse sporten. Als laatste organiseert To Walk Again ook verschillende (avontuurlijke) meerdaagse 

in België en bevat het G-aanbod ook jaarlijkse zitski vakantie in Oostenrijk. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. ALGEMEEN 

To Walk Again biedt personen (5-30j) met een fysieke beperking de kans om deel te nemen aan unieke 

kampen op maat, waarbij een veilige en uitdagende omgeving gecreëerd wordt om persoonlijke 

dromen na te jagen. De kampdeelnemers verleggen in groep hun grenzen zowel op fysiek als op 

mentaal vlak, via een uitdagend programma. Vriendschappen worden gesmeed en (nieuwe) 

vaardigheden worden gekneed dien men in het dagdagelijkse leven verder kan blijven toepassen. Dit 

alles gebeurt onder deskundige begeleiding van het monitorenteam dat gedurende heel het kamp 

aanwezig is en bestaat uit monitoren, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. 

 



 

3. KAMPENAANBOD 2022 

Hieronder vindt u een overzicht van het kampenaanbod van To Walk Again in 2022. 

 

 

2022 KAMP ACTIVITEITEN LEEFTIJD LOCATIE 

 
03/04 – 08/04 

1e w  Paasvakantie 
 

 
Omnisport on Wheels 

NIEUW 

 
Basket, padel, zwemmen, lasergaming, 

handbal, boccia, … 

 
10-21j 

 
Tongerlo 

 
03/07 – 08/07 

 

 
Adventure on Wheels  

16+ 

 
Kajakken, avonddropping, Bellewaerde, 

zeilwagenrijden,  
citytrip, … 

 
16-30j 

 

 
Lombardsijde 

 

 
10/07 – 15/07 

 
Animals on Wheels 
MOGELIJKHEID TOT 

INTEGRATIE 

 
therapeutische zorghonden, 

Planckendael, zwemmen, boerderij 
bezoek,… 

 
6-12j 

 

 
Beringen 

 

 
10/07 – 15/07 

 
 

 
Dance on Wheels 18+ 

NIEUW 

 
Voormiddag: 2u rolstoeldans 
Namiddag: 2u rolstoeldans 

+ hiphop workshop 
 

 
18-30j 

 
Malle 

 
17/07 – 22/07 

 
 

 
Wheels on Horses 
NIEUWE LOCATIE 

 
Voormiddag: koken & knutselen 

Namiddag: 2u paardrijden 

 
10-18j 

 
Beringen 

24/07 – 29/07 
 
 

/ 
 

/ / / 

 
31/07 – 05/08 

 
Wheels on rails 

MOGELIJKHEID TOT 
INTEGRATIE + 

NIEUWE LOCATIE 

 
Wetenschap & Fun: Efteling, Toverland, 
workshop raket bouwen, zwemmen,… 

 

 
10-16j 

 

 
Beringen 

 

 
31/07 – 05/08 

 
 

 
Dance on Wheels 10+ 

 
Voormiddag: 2u rolstoeldans 
Namiddag: 2u rolstoeldans 

+ hiphop workshop 

 
10-21j 

 
Tongerlo 

 
07/08 – 12/08 

 
 

 
Beachfun on Wheels  

5-9 

 
Plopsaland, SOS reptielen vzw, 

strandactiviteiten, krabben vangen, … 

 
5-9j 

 
Lombardsijde 

 
14/08 – 19/08 

 

 
Beachfun on Wheels 

10-16 

 
Plopsaland, kiting, duiken, garnaal 

vissen, strandactiviteiten,… 
 

 
10-16j 

 

 
Lombardsijde 

 

 
21/08 – 26/08 

 
 
 
 
 

 
Wheels on Fire 

NIEUWE LOCATIE 

 
Waterskiën, hoogteparcours, 

 testbanen van Ford , kajakken, duiken,… 
 

 
10-18j 

 
Beringen 

 
01/11 – 05/11 
Herfstvakantie 

 
 

 
Crea-Cooking on Wheels 

NIEUW 

 
Koken, knutselen, boerderij bezoek, 

zwemmen,... 
--> Afsluiter: Eetfestijn met alle ouders 

 
6-12j 

 
Beringen 



 

4. DOELGROEP 

De hoofddoelgroep van de kampdeelnemers van To Walk Again zijn kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen  met een fysieke beperking tussen 5 en 30 jaar. Deze fysieke beperkingen kunnen 

heel uiteenlopend zijn: Cerebrale parese, spina bifida, hersenbloeding, brandwonde, dwarslaesie, 

halfzijdige verlamming, spastische diplegie of quadriplegie, osteogenesis imperfecta, ziekte van 

Perthes, multiple sclerosis, spierziekte,  etc. 

De deelnemers die kampen met alléén maar een mentale beperking, kunnen spijtig genoeg met To 

Walk Again niét mee op kamp. Wél kan het zijn dan deelnemers met een fysieke beperking een 

onderliggende mentale beperking hebben, maar hierbij hanteert To Walk Again de richtlijn dat de 

fysieke beperking op de voorgrond dient te staan. Indien hier twijfel of onduidelijkheid over zou zijn, 

dan kan in samenspraak met de desbetreffende persoon of ouder bekeken worden of de deelnemer 

al dan niet mee kan gaan op kamp.  

 

 

5. AANTAL DEELNEMERS OP KAMP 

Op één kamp kunnen maximaal twaalf deelnemers mee, met uitzondering van het danskamp “Dance 

On Wheels 10-21j” waar To Walk Again plaats voorziet voor 24 deelnemers. To Walk Again streeft 

ernaar op een 1 op 2 begeleiding te voorzien. Dit wilt zeggen: 1 monitor per 2 deelnemers. 

 

 

6.  MEDISCHE FICHE 

Indien een deelnemer wenst me te gaan op kamp, kan hij of zij zich inschrijven via onze website. Na 

de kampinschrijving ontvangt elke deelnemer een link naar de online medische fiche. Deze medische 

fiche is een zeer belangrijk document. Door het invullen van deze medische fiche ontvanvt To Walk 

Again meer specifieke en accurate info waardoor To Walk Again de deelnemer nog beter kan 

begeleiden op kamp. In deze medische fiches vraagt To Walk Again meermaals meer uitleg en tips, 

gelieve dit zorgvuldig en gedetailleerd te doen. (Bijv. hulp bij transfers, info over wondzorg, 

momenten/aantallen van sondering of darmspoeling, uitleg over de kinesitherapie, allergie info, etc.) 

Het is vanzelfsprekend dat To Walk Again alle info zeer vertrouwelijk behandeldt.  

De inschrijving van een deelnemer is pas volledig goedgekeurd na zorgvuldige invulling van deze 

medische fiche en de bevestiging van deelname door de verantwoordelijke voor “Sport & Bewegen” 

van To Walk Again. 

 

https://towalkagain.be/sport-en-bewegen/?category=Kampen


 

7. HULPMIDDELEN 

Deelnemers met een fysieke beperking maken vaak gebruik van (aangepaste) hulpmiddelen om 

bepaalde vaardigheden en/of verzorging in hun dagelijks leven te optimaliseren.  

To Walk Again vraagt aan alle kampdeelnemers om deze noodzakelijke hulpmiddelen ook mee te 

nemen op kamp! Zowel de kampaccommodaties, als de kampactiviteiten en het kampvervoer naar 

externe activiteiten, zijn volledig op aangepast aan de doelgroep waardoor het dus perfect mogelijk is 

om hulpmiddel(en) mee te nemen op kamp.  

Een lijst van voorbeelden van hulpmiddelen vindt u hieronder.  

▪ Autostoeltje  

▪ Aangepaste matras 

▪ Aangepast eetmateriaal (lepel/beker/bord/ etc.) 

▪ Bedrekje (dit zijn veiligheidsbarren die voorkomen dat men uit bed kan vallen) 

▪ FreeWheel 

▪ Looprek/keywalker/wandelstok/etc. 

▪ Rolstoel  

▪ Spalken/orthesen/abductiespalk 

▪ Incontinentie materiaal   

▪ Verkleinbrilletje toilet  

▪ … 

 

 

8. HET MONITORENTEAM: 24/24U BEGELEIDING OP KAMP 

Voor de realisatie van de kampen doet To Walk Again beroep op het monitorenteam. In een 

monitorenteam -voor een kamp van 12 deelnemers- zijn vijf tot zes begeleiders aanwezig, inclusief 

minstens 1 kinesist én 1 verpleegkundige. Veel van de andere begeleiders zijn niet vreemd van de 

gezondheidszorg of de pedagogische wereld.  

To Walk Again streeft ernaar op een 1 op 2 begeleiding te voorzien op alle kampen. Dit wilt zeggen:  

1 monitor per 2 deelnemers. Hierdoor kan To Walk Again alle deelnemers de kans geven om intensief 

begeleid te worden. Minstens 1 kinesist en 1 verpleegkundige zitten in het monitorenteam en zijn 

24/24u aanwezig op het kamp. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor onderstaande (para)medische taken. 

 

 

 



 

▪ Verpleegkundige 

Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. Hierdoor 

kan To Walk Again de verpleegkundige op de hoogte brengen van de medische noden van de 

deelnemers. Een verpleegkundige ontfermt zich over alle medische zaken waaraan een 

deelnemer nood heeft: Sonderen via urinebuis of navel, darmspoelingen, EHBO, medicatie 

uitdeling en  toediening,…  

➢ Wanneer: Afhankelijk van de persoonlijke noden. Kan meermaals per dag. 

➢ Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 

 
 

▪ Kinesitherapeut 

Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. Hierdoor 

kan To Walk Again de kinesitherapeut op de hoogte brengen van de kinesitherapeutische 

noden die een deelnemer nodig heeft. Vaak gaat dit over stretching en korte 

spierversterkende oefeningen.  

➢ Wanneer: Afhankelijk van de dagindeling, éénmaal per dag. 

➢ Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 

 

 

ER WORDEN GÉÉN EXTRA KOSTEN AANGEREKEND INDIEN EEN DEELNEMER OP KAMP  

BEROEP DOET OP HULP VAN EEN KINESITHERAPEUT EN/OF VERPLEEGKUNDIGE. 

 

 

9. PERSOONLIJKE ASSISTENT MEE OP KAMP (PAB) 

Het kan zijn dat een deelnemer, vanwege de hogere nood aan dagelijkse en/of nachtelijke hulp, thuis 

beroep doet op een persoonlijke assistent. In dat geval kan men best contact opnemen met To Walk 

Again zodat To Walk Again in samenspraak met de ouders kan bekijken welke mogelijkheden er zijn 

en welke (eventuele!) financiële kost hiermee gepaard gaat. (zie ook punt J). 

▪ Contactpersoon: Sofie Wahlen  

▪ Mail: sofie.wahlen@towalkagain.be  / activiteiten@towalkagain.be 

▪ Tel: +32 (0)14 24 65 55 

▪ Gsm: +32 (0)473 68 68 79 

 

mailto:sofie.wahlen@towalkagain.be


 

10.  KAMPPLANNING 

▪ Weekplanning 

Op elk kamp (met uitzondering van het kamp “Crea Cooking On Wheels”) start de check-in 

voor de kampdeelnemers op zondagmiddag rond 17u00 en vindt de check-out plaats op 

vrijdagmiddag rond 16u30. Elk kamp (met uitzondering van het kamp “Crea Cooking On 

Wheels”) bevat dus vijf nachten.  

Er wordt elke dag een ontbijt, een koud middagmaal (afhankelijk van de dagplannig is het 

middageten in de vorm van een picknick) en een warm avondmaal voorzien.  

Op vrijdagmiddag organiseert To Walk Again rond 16u30 een slotmoment voor alle ouders. 

Hét uitgelegen moment om de kampdeelnemers aan het werk te zien en kennis te maken met 

hun nieuwe kampvrienden. (Bijv. “Dance On Wheels”: De ouders kunnen een grote, 

spectaculaire dansshow bijwonen van hun zoon of dochter.) 

 

Achteraan deze infobrochure vindt u in bijlage 1 een voorbeeld van een kamp weekplanning. 

Dit geeft u een idee hoe een kampweek eruit ziet. Elk kamp heeft ander kampthema en jaarlijks 

wijzigen de kampactiviteiten.  

 

▪ Dagplanning 

Nadat de wekker van de monitoren is afgegaan, worden de deelnemers door de monitoren 

wakker gemaakt. Vervolgens ontbijt de groep gezamenlijk en lichten de monitoren toe welke 

toffe kampactiviteiten er die dag op de planning staan.  

Afhankelijk van de noden van de deelnemers kan de verpleegkundige de medische hulp 

meermaals per dag geven. Het is zeker mogelijk om al verpleegkundige hulp te ontvangen vόόr 

het ontbijt. Kinesitherapie zal naargelang de specifieke dagplanning tussen 16u00 en 20u00 

plaatsvinden.  

 

  

11. KAMPLOCATIE & ACCOMMODATIE  

Al de kampaccommodaties zijn volledig aangepast aan de specifieke noden van de doelgroep van To 

Walk Again. Elke kamer beschikt over een bed, enkele kasten, een aangepaste douche, een aangepast 

toilet, een douchestoel en voldoende beweegruimte voor rolstoelgebruikers. Afhankelijk van het 

gekozen kamp, zal het kamp op een andere kamplocatie plaatsvinden.  

De To Walk Again-kampen vinden momenteel plaats op onderstaande, aangepaste locaties: 



 

▪ Beringen – Hoeve Genemeer 

➢ Adres: Genemeerstraat 163, 3581 Beringen 

➢ Kampen: Wheels on Fire, Wheels on Rails, Wheels on Horses, Animals on Wheels, Crea Cooking on Wheels 

➢ Website: https://hoevegenemeer.be/ 

 

▪ Tongerlo – Sporta centrum  

➢ Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo 

➢ Kampen: Dance on Wheels 10-21j, Omnisport on Wheels 

➢ Website: https://www.sporta.be/tongerlo 

 

▪ Lombardsijde – De Zeekameel  

➢ Adres: Lombardsijdelaan 235, 8434 Lombardsijde 

➢ Kampen: Beachfun on Wheels 5-9, Beachfun on Wheels 10-16, Adventure on Wheels 16+ 

➢ Website: https://www.dezeekameel.be/zeekameel/nl/ 

 

▪ Malle – APB Vormingcentrum 

➢ Adres: Smekenstraat 61, 2390 Malle 

➢ Kampen: Dance on Wheels 18+ 

➢ Website: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle.html 

 

 

J. KAMPPRIJS 
▪ Principe 

De To Walk Again-kampen worden aan een prijs aangeboden waarvoor men eenzelfde 

kamp zou vinden voor valide personen in dezelfde leeftijdscategorie. Gezien de diverse 

aanpassingen die To Walk Again dient maken om een aangepast kamp mogelijk te maken 

voor personen met een fysieke beperking (Bijv. voldoende en aangepast kampvervoer 

naar externe activiteiten, hoger aantal personen in het monitorenteam voor voldoende 

begeleiding en (para)medische ondersteuning,…), is het vanzelfsprekend dat een kamp een 

hogere kost met zich meebrengt voor To Walk Again. Die hogere kost rekent To Walk 

Again niet door aan de kampdeelnemers, maar legt To Walk Again zelf neer. Dit gebeurt 

vanuit de visie dat personen met een fysieke beperking op kamp moeten kunnen gaan aan 

dezelfde prijs als valide personen. 

 

https://hoevegenemeer.be/
https://www.sporta.be/tongerlo
https://www.dezeekameel.be/zeekameel/nl/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle.html


 

▪ Persoonlijke assistent mee op kamp (PAB’er) 

In het verleden stond To Walk Again in voor de onkosten van elke persoonlijke assistent, 

die met een deelnemer mee op kamp ging. Dit zorgde voor een extra kost voor de VZW 

waardoor het spijtig genoeg niet meer mogelijk is voor To Walk Again om dit te blijven 

bekostigen. Vanaf 2020 staat To Walk Again dus niet meer in voor de extra onkosten indien 

een PAB’er mee op kamp gaat. Het spreekt voor zich dat een persoonlijke assistent 

welkom zeker welkom is op de kampen! Afhankelijk welk kamp een deelnemer kiest, zal 

de extra kost voor een persoonlijke assistent verschillend zijn.  

 

➔ Over welke extra onkost gaat dit? 

➢ Catering. 

➢ Overnachting. 

➢ Activiteiten: Inkomprijs toegangsticket indien begeleiders geen gratis toegang krijgen. 

 

 

K. WAAR KAN IK MIJ INSCHRIJVEN OM MEE OP KAMP TE GAAN? 

Voel je de kampkriebels al op komen?  Kan je niet wachten om op een aangepast kamp te vertrekken? 

Bezoek dan zeker de  website en schrijf je in voor één (of meerdere!) kampen van To Walk Again! 

 

 

L. VRAGEN & INFO 
Zit je nog met vragen? Of ben je niet zeker of je in aanmerking komt voor één van onz kampen? Aarzel 

dan zeker niet en neem contact op met To Walk Again. Met plezier beantwoordt To Walk Again jouw 

vragen en zoekt To Walk Again samen met jou naar een oplossing.  

 

TO WALK AGAIN 

Nederrij 133, 2200 Herentals 

+32 473 68 68 79 

+32 14 24 65 55 

 

To Walk Again-medewerker: Sofie Wahlen 

sofie.wahlen@towalkagain.be 

activiteiten@towalkagain.be  

https://towalkagain.be/g-aanbod/
mailto:ofie.wahlen@towalkagain.be


 

BIJLAGE 1 – VOORBEELD WEEKPLANNING 
 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een kamp weekplanning. Onderstaande planning is een 

subjectieve planning en slaat niet terug op een bepaald kamp. 

 

OPGELET: Het slaap uur is in onderstaande planning op 21u00 gezet. Dit is louter een indicatie. Afhankelijk van 

de leeftijd van de deelnemers zal dit uur vervroegd of verlaat worden. 

 

ZONDAG 

WANNEER WAT 

16u00 - 16u30 Check-in deelnemers 

16u30 - 16u45 Welkomstwoordje + afscheid nemen van de ouders 

16u45 - 18u00 kennismakingsactiviteit 

18u00 - 18u30 verzorging 

18u30 - 19u30 avondeten 

19u30 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … Slapen (+ verzorging) 

MAANDAG  

WANNEER WAT 

8u00 - 9u00 ontbijt 

9u00 - 9u30 klaarmaken activiteit + verzorging  

9u30 - 11u30 activiteit 

11u30 - 12u30 verzorging + picknick 

13u00 - 15u30  activiteit 

15u30 - 16u00 vieruurtje  

16u00 - 17u45 activiteit 

17u45 - 18u15 verzorging  

18u15 - 19u00 avondeten 

19u00 - 20u00 verzorging  

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … Slapen (+ verzorging) 

DINSDAG  

WANNEER WAT 

8u00 - 9u00 ontbijt 

9u00 - 9u30 klaarmaken activiteit + verzorging  

10u00 - 17u00 Daguitstap (+ verzorging/picknick/vieruurtje) 

17u45 - 18u15 verzorging  

18u15 - 19u00 avondeten 

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … Slapen (+ verzorging) 

 

 



 

 

WOENSDAG  

WANNEER WAT 

8u00 - 9u00 ontbijt 

9u00 - 9u30 klaarmaken activiteit + verzorging  

9u30 - 11u30 activiteit 

11u30 - 12u30 verzorging + picknick 

13u00 - 15u30  activiteit 

15u30 - 16u00 vieruurtje  

16u00 - 17u45 activiteit 

17u45 - 18u15 verzorging  

18u15 - 19u00 avondeten 

19u00 - 20u00 verzorging  

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00- … Slapen (+ verzorging) 

DONDERDAG  

WANNEER WAT 

8u00 - 9u00 ontbijt 

9u00 - 9u30 klaarmaken activiteit + verzorging  

9u30 - 11u30 activiteit 

11u30 - 12u30 verzorging + picknick 

13u00 - 15u30  activiteit 

15u30 - 16u00 vieruurtje  

16u00 - 17u45 activiteit 

16u00 - 17u45 activiteit 

17u45 - 18u15 verzorging  

18u15 - 19u00 avondeten 

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … Slapen (+ verzorging) 

VRIJDAG  

WANNEER WAT 

8u00 - 9u00 ontbijt 

9u00 - 9u30 klaarmaken activiteit + verzorging  

9u30 - 11u30 activiteit 

11u30 - 12u30 verzorging + picknick 

13u00 - 15u30  activiteit 

15u30 - 16u00 vieruurtje  + verzorging  

16u00 - 16u15 Check ouders 

16u15 - 17u00 slotmoment voor de ouders + Check-out deelnemers 

17u00 Einde kamp 

 

  



 

BIJLAGE 2 – FAQ’S 
 

1. Wie kan er allemaal met To Walk Again mee op kamp?  

De hoofddoelgroep van de deelnemers van To Walk Again zijn kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen met een fysieke beperking tussen 5 en 30 jaar. Deze fysieke beperkingen kunnen 

heel uiteenlopend zijn: Cerebrale parese, spina bifida, hersenbloeding, brandwonde, dwarslaesie, 

halfzijdige verlamming, spastische diplegie of quadriplegie, osteogenesis imperfecta, ziekte van 

Perthes, multiple sclerosis, spierziekte,  etc. 

 

2. Ik heb een mentale beperking, mag ik dan mee op kamp? 

De deelnemers die kampen met alléén maar een mentale beperking, kunnen spijtig genoeg met 

To Walk Again niét mee op kamp. Wél kan het zijn dan deelnemers met een fysieke beperking 

een onderliggende mentale beperking hebben, maar hierbij hanteert To Walk Again de richtlijn 

dat de fysieke beperking op de voorgrond dient te staan. Indien hier twijfel of onduidelijkheid 

over zou zijn, dan kan in samenspraak met de desbetreffende persoon of ouder bekeken worden 

of de deelnemer al dan niet mee kan gaan op kamp.  

 

3. Ik zit in een manuele rolstoel, kan mijn rolstoel mee op kamp?  

Alle kampen van To Walk Again zijn toegankelijk voor manuele rolstoelen en andere 

(loop)hulpmiddelen. Daarnaast zijn alle kampaccommodaties, alsook de kampactiviteiten en het 

vervoer naar deze activiteiten, aangepast voor personen met een fysieke beperking. 

 

4. Ik zit in een elektrische rolstoel, kan mijn rolstoel mee op kamp?  

Indien je in een elektrische rolstoel zit en graag met To Walk Again mee op kamp wilt gaan, ben 

je verplicht om 3m vόόr de start van het kamp contact op te nemen met To Walk Again 

(activiteiten@towalkagain.be). Het kampvervoer naar externe activiteiten is namelijk niet 

aangepast voor elektrische rolstoelen. Samen met jou zal To Walk Again bekijken welke 

mogelijkheden er allemaal zijn en welke aanpassingen er eventueel gemaakt kunnen worden op 

kamp zodat je toch mee op kamp kan gaan. 
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5. Ik heb dagelijkse verzorging en/of medicatie nodig. Kan ik mee op kamp? Elke kamer heeft een 

monitor als kamerverantwoordelijk. De dagelijkse verzorging zal dan ook meestal gebeuren door 

deze monitor. Voor sommigen deelnemers is dit enkel toezicht, voor anderen helpt de monitor 

bij het wassen, aankleden, eten, etc. Wanneer een deelnemers specifieke (para)medische hulp 

nodig heeft, dan zal de verpleegkundige en/of kinesitherapeut die aanwezig is op het kamp de 

deelnemer hierbij helpen. (zie puntje 4 en 5 hieronder). 

 

6. Is er een verpleegkundige aanwezig op kamp?  

Ja. Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. Hierdoor 

kan To Walk Again de verpleegkundige briefen over de medische noden van de deelnemers. Een 

verpleegkundige is 24/24u aanwezig op het kamp en ontfermt zich over alle medische zaken 

waaraan een deelnemer nood heeft: Sonderen via urinebuis of navel, darmspoelingen, EHBO, 

medicatie uitdeling en  toediening,…  

➢ Wanneer: Afhankelijk van de persoonlijke noden. Kan meermaals per dag. 

➢ Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 

 

7. Wordt er kinesitherapie voorzien op kamp?  

Ja. Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. Hierdoor 

kan To Walk Again de kinesitherapeut goed briefen over de kinesitherapeutische noden van de 

deelnemer. Vaak gaat dit over stretching en korte spierversterkende oefeningen. Deze 

behandeling is voor iedereen gratis. 

➢ Wanneer: Afhankelijk van de dagindeling, éénmaal per dag. 

➢ Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 

 

8. Thuis gebruik ik verschillende, aangepaste hulpmiddelen. Kan ik deze meenemen op kamp?  

Deelnemers met een fysieke beperking maken vaak gebruik van (aangepaste) hulpmiddelen om 

hun bepaalde vaardigheden en/of verzorging in het dagelijks leven te optimaliseren.  

To Walk Again vraagt aan alle kampdeelnemers om deze noodzakelijke hulpmiddelen ook mee te 

nemen op kamp. Zowel de kampaccommodaties, als de kampactiviteiten en het kampvervoer 

naar externe activiteiten, zijn volledig op aangepast aan de doelgroep waardoor het dus perfect 

mogelijk is om hulpmiddel(en) mee te nemen op kamp.  

 

 



 

9. Thuis maak ik gebruik van een persoonlijke assistent. Kan deze persoon ook mee op kamp?  

Het kan zijn dat een deelnemer, vanwege de hogere nood aan dagelijkse en/of nachtelijke hulp, 

thuis beroep doet op een persoonlijke assistent. In dat geval kan men best contact opnemen met 

To Walk Again zodat To Walk Again in samenspraak met de ouders kan bekijken welke 

mogelijkheden er zijn en welke (eventuele!) financiële kost hiermee gepaard gaat.  

➢ Contactpersoon: Sofie Wahlen  

➢ Mail: sofie.wahlen@towalkagain.be  / activiteiten@towalkagain.be 

➢ Tel: +32 (0)14 24 65 55 

➢ Gsm: +32 (0)473 68 68 79 

 

10. Wie gaat er nog allemaal mee op kamp?  

➢ Andere deelnemers 

Net als jij zijn er nog andere leeftijdsgenoten met een fysieke beperking. Het 

kampprogramma is volledig aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers en aan 

hun leeftijd.  

 

➢ Monitoren 

Op een kamp kunnen maximaal twaalf deelnemers mee, met uitzondering van het 

danskamp “Dance On Wheels 10-21j” waar To Walk Again plaats voorziet voor 24 

deelnemers. To Walk Again streeft ernaar op een 1 op 2 begeleiding te voorzien. Dit wilt 

zeggen: 1 monitor per 2 deelnemers. 

 

➢ Kinesitherapeut 

Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. 

Hierdoor kan To Walk Again de kinesitherapeut op de hoogte brengen van de 

kinesitherapeutische noden die een deelnemer nodig heeft. Vaak gaat dit over stretching 

en korte spierversterkende oefeningen.  

 

➢ Verpleegkundige 

Voor de start van het kamp vullen de deelnemers een uitgebreide medische fiche in. 

Hierdoor kan To Walk Again de verpleegkundige op de hoogte brengen van de medische 

noden van de deelnemers.  
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Een verpleegkundige ontfermt zich over alle medische zaken waaraan een deelnemer nood 

heeft: Sonderen via urinebuis of navel, darmspoelingen, EHBO, medicatie uitdeling en  

toediening,…  

 

11. Welke kampactiviteiten mag ik verwachten?  

Welke activiteiten je gaat doen op kamp is afhankelijk van het kamp dat je gekozen hebt. Ben je 

nieuwsgierig naar het kampaanbod en de uniek kampactiviteiten? Check dan zeker de website 

van To Walk Again en schrijf je in voor één of meerdere kamp(en)! 

 

12. Kunnen mijn ouders tijdens het kamp op bezoek komen?  

Nee, dit is niet mogelijk. Om hierin tegemoet te komen voorziet To Walk Again: 

 

➢ Een aanvangsmoment voor de ouders op de eerste kamp dag. 

Bij de check-in van het kamp geeft To Walk Again de ouders de mogelijkheid om kennis te 

maken met het monitorenteam. Zit je nog met vragen of is er iets wat je bent vergeten te 

melden in de medische fiche, dan kan je dat zeker nog op het aanvangsmoment vermelden. 

 

➢ Een slotmoment voor de ouders op de laatste kamp dag. 

Op de laatste kamp dag is er tijdens de check-out een slotmoment voorzien voor alle 

ouders.* Tijdens dit moment kunnen de deelnemers laten zien aan de ouders wat ze 

geleerd of gedaan hebben tijdens het kamp. Alsook is dit het moment om afscheid te 

nemen van elkaar en van de monitoren. Op het danskamp zal er een dansvoorstelling zijn 

voor ouders & familieleden. Op het kamp paardrij-kamp kunnen de deelnemers hun 

vaardigheden op het paard en in de manege laten zien aan de ouders. 

 

13. Wat als het op vakantie toch niet loopt zoals verwacht?  

Wanneer monitoren op kamp vragen hebben in verband met specifieke begeleiding zullen ze niet 

twijfelen de ouders even op te bellen voor meer informatie.  

 

 

 

* Slotmomenten worden georganiseerd op basis van de huidige COVID-19 maatregelen die op dat moment zullen  

  gelden. 

https://towalkagain.be/sport-en-bewegen/?category=Kampen

