
 

 

TO WALK AGAIN – INFOBROCHURE ZOMERKAMPEN  
 

Beste,  

 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in ons zomeraanbod.  

Hieronder bespreken we kort de werking van onze vzw en vervolgens geven we u alle informatie met 

betrekking tot onze zomerkampen. Indien u na het lezen nog met vragen zitten, aarzel dan zeker niet 

om contact op te nemen met ons! (sofie.wahlen@towalkagain.be / +32 473 68 68 79) 

 

Onderstaande items zullen in volgorde besproken worden:  

1. Voorstelling – To Walk Again vzw  

2. Zomerkampen  

A. Doelgroep 

B. Pathologieën 

C. (Loop)hulpmiddelen  

D. Aantallen & leeftijdscategorieën 

E. Begeleiding op zomerkamp  

▪ Verpleegkundigen (Gratis) 

▪ Kinesisten (Gratis) 

F. Persoonlijke assistent mee op kamp (PAB’er) 

G. Weekplanning 

H. Dagplanning 

I. Accommodatie & locatie 

J. Overzicht zomeraanbod 

K. Hoe inschrijven 

L. Vragen & info 

M. Bijlage 1 – Overzicht weekplanning 

 

mailto:sofie.wahlen@towalkagain.be


 

 

1. VOORSTELLING – VZW TO WALK AGAIN  
 

To Walk Again vzw werd in 2003 opgericht door triatleet Marc Herremans. Ondanks dat wij niet 

verbonden zijn aan het AZ Herentals, is ons hoofdkantoor gelegen op de 6e verdieping van het AZ 

Herentals. Daar bieden wij in ons 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 doen we door inzet 

van onder andere Eksoskeletons (i.c. staprobots). Dankzij deze staprobots krijgen personen met een 

verlamming terug de mogelijkheid om te stappen, wat hen zowel fysiek en mentaal als sociaal en 

participatief terug vleugels geeft.   

Onze vier kinesisten 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 verwijs ik graag naar onze website: 

https://towalkagainrevalution.be/therapie/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naast het revalidatie gedeelte heeft onze organisatie ook een luik Sport & Bewegen. Dit 

sportgedeelte is voor iedereen toegankelijk met een fysieke beperking én zijn of haar familie en 

vrienden.  



 

 

Zo voorziet To Walk Again zomerkampen voor kinderen en jongvolwassenen tussen vijf en 30 jaar 

met een fysieke beperking. Daarnaast organiseren we nog G-sportdagen, genaamd ‘On Wheels 

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

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

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

aan het doelpubliek.  

Sportinitiaties vinden doorheen heel het jaar plaats waarbij men een hele dag kan proeven van 

diverse sporten.  

Elk jaar organiseren we een handbike weekend waarbij we twee dagen fietsen in groep. Alle soorten 

fietsen zijn welkom: van tandems tot twee- of driewielers en van handbikes tot elektrische fietsen.  

Als laatste organiseren we ook elk jaar twee zitski vakanties in Oostenrijk voor mensen met een 

fysieke beperking én hun familieleden.  

 

 

 

    



 

 

2. ZOMERKAMPEN - INFO 

A.  DOELGROEP 

De deelnemers op zomerkamen zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 5 en 30 jaar met 

een fysieke beperking. Het kan zijn dan deelnemers met een fysieke beperking een onderliggende 

mentale beperking hebben (vb. ADHD, autisme, etc.), maar de fysieke beperking moet altijd op de 

voorgrond staan. 

  

B. PATHOLOGIEËN 

De deelnemers van onze zomerkampen hebben heel uiteenlopende diagnoses: Cerebrale parese, 

spina bifida, hersenbloeding, dwarslaesie, halfzijdige verlamming, spastische diplegie of quadriplegie, 

osteogenesis imperfecta, ziekte van Perthes, MS, etc. 

Doordat onze groepen vaak heel gevarieerd zijn, merken we dat dit een positieve effect heeft op alle 

deelnemers: Nieuwe vriendschappen worden gesloten, deelnemers vinden steun bij elkaar en leren 

elkaar nieuwe vaardigheden aan. 

  

C.  (LOOP)HULPMIDDELEN 

Vaak hebben deelnemers (loop)hulpmiddelen mee op zomerkamp om hun dagelijkse leven 

makkelijker te maken. Denk hierbij maar aan een manuele of elektrisch rolstoel, een looprek, 

orthesen, spraakcomputer, autostoeltje, etc.  

Onze accommodatie, alsook alle kampactiviteiten en kampvervoer, zijn hier volledig op aangepast. 

Het is dus perfect mogelijk om jouw rolstoel of looprek mee te nemen op kamp! 

 

D. AANTALLEN & LEEFTIJDSCATEGORIEËN 

Op een zomerkamp kunnen maximaal twaalf deelnemers mee, met uitzonder van ons danskamp 

“Dance On Wheels” waar twintig deelnemers aan kunnen deelnemen.  

Ondanks dat elk zomerkamp een bepaalde leeftijdscategorie heeft (bijv. 6-12j of 10-18j), hebben we 

in de loop der jaren gemerkt dat op zomerkampen leeftijden vaak geen, of slechts een kleine, rol 

speelt.  

 

 

 



 

 

E. BEGELEIDING OP KAMP 

Op elk zomerkamp gaan vier tot zes begeleiders mee, inclusief een kinesist én een verpleegkundige. 

Het exact aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal deelnemers en de ‘zwaarte’ van de 

diagnose van deze deelnemers. De begeleiders zijn ervaren en velen van hen volgen een opleiding in 

de gezondheidszorg of in de pedagogische wereld.  

Omdat er maximaal twaalf deelnemers mee op kamp gaan, garanderen we één begeleider per twee 

of drie deelnemers. Hierdoor kan een deelnemer intensief begeleid worden.  

Daarnaast voorzien we op elk kamp één verpleegkundige én één kinesist. Zij zijn héél het kamp 

aanwezig en functioneren mee als “gewone” begeleider. Maar daarnaast zijn zijn verantwoordelijk 

voor de (para)medische taken. 

 

▪ Verpleegkundige 

− Taken: Wondzorg, sonderen, darmspoelingen, medicatie, etc.  

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

− Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 
 

▪ Kinesitherapeut 

− Taken: Spierversterkende oefeningen, stretching, gangrevalidatie, etc.   

− Wanneer: Afhankelijk van de dagindeling tussen 16u & 20u. Eénmaal per dag. 

− Duur: Afhankelijk van de persoonlijke noden. 

 

Er worden geen extra kosten aangerekend indien men beroep doet op hulp van een 

kinesitherapeut of verpleegkundige tijdens het kamp! 

 

Na de inschrijving ontvangt elke deelnemer een e-mail met een link naar de online medische fiche. 

In deze fiche krijgt u de mogelijkheid om alle persoonlijke (medische) noden aan te geven van de 

deelnemer (Bijv. hulp bij transfers, info over wondzorg, momenten/aantallen van sondering of 

darmspoeling, uitleg over de kinesitherapie, info of allergieën, etc.). 

 

De (para)medische hulpverlening zal dus enkel gegeven worden indien de deelnemer dit specifiek 

vermeld heeft in zijn of haar medische fiche.  Het is dus zeker mogelijk dat je thuis wél 

kinesitherapie volgt, maar jouw ouders je deze kampweek ‘vrijstellen’ van de kinesitherapie.  



 

 

Om een optimale begeleiding tijdens de zomerkampen te kunnen geven, is het noodzakelijk dat we 

over voldoende medische informatie beschikken. Daarom vragen we de medische fiche zorgvuldig in 

te vullen. Deze informatie zal uiteraard met de grootste discretie worden behandeld en dient louter 

voor het welzijn van de aanwezigen op de zomerkampen. 

 

F. PERSOONLIJKE ASSISTENT (PAB’ER) MEE OP KAMP 

Indien een deelnemer thuis een persoonlijke assistent heeft, vanwege de hoge nood aan dagelijkse 

en/of nachtelijke hulp, is het zeker mogelijk om deze persoon, de PAB’er, mee te nemen op kamp.  

 

Onze To Walk Again kampen worden aan een prijs aangeboden waarvoor men eenzelfde kamp zou 

vinden voor valide jongeren. Gezien de diverse aanpassingen die To Walk Again moet maken om een 

kamp mogelijk te maken voor personen met een fysieke beperking, is het vanzelfsprekend dat dit 

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

Again niet door aan onze deelnemers, maar legt To Walk Again zelf neer. Dit gebeurt vanuit onze 

visie dat jongeren met een fysieke beperking op kamp moeten kunnen gaan aan dezelfde prijs als 

valide jongeren. 

 

In het verleden stond To Walk Again in voor alle onkosten van elke PAB’er die meeging op kamp, wat 

voor een grote meerkost zorgde voor onze VZW. Het is niet meer mogelijk 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 PAB’er welkom blijft op onze kampen!  

Afhankelijk welk kamp een deelnemer kiest, zullen de extra onkosten voor een PAB’er verschillend 

zijn. Over welke extra onkosten gaat dit meestal?  

− Catering 

− Overnachting 

− Activiteiten: toegang 

Op de kampen zijn er vaak activiteiten waar begeleiders gratis toegang krijgen, dit zal dus niét 

meegerekend worden als extra kost voor een PAB’er.  Indien u hierover vragen heeft, neemt u best 

contact op met onze To Walk Again-medewerker. 



 

 

G. WEEKPLANNING 

Elk kamp start voor de deelnemers op zondagavond, rond 16u00 - 18u00 en eindigt op vrijdagmiddag 

tussen 16u00 en 17u00 De deelnemers, alsook de begeleiders, overnachten dus vijf nachten in de 

aangepaste accommodatie. Elke dag wordt er een ontbijt, middageten en een warm avondmaal 

voorzien. 

Op vrijdagmiddag organiseren we rond 16u00 een slotmoment voor alle ouders. Hét uitgelegen 

moment om uw kinderen aan het werk te zien en te weten te komen wat ze geleerd hebben op 

kamp. (Bijv. “Dance On Wheels”: De ouders zullen een grote, spectaculaire dansshow mogen 

bijwonen van hun zoon of dochter.) 

 

Achteraan deze infobrochure vindt u in bijlage 1 een algemene weekplanning. Dit geeft u een idee 

hoe een kampweek eruit ziet en wanneer activiteiten gedaan worden. Elk zomerkamp heeft ander 

kampthema en jaarlijks wijzigen de activiteiten.  

 

H. DAGPLANNING 

Nadat iedereen wakker is gemaakt, eten we gezamenlijk ontbijt en licht de begeleiding toe wat er 

die dag op de planning staat. Verpleegkundige hulp kan, indien nodig, al vόόr het ontbijt toegedient 

worden. Rond 9u30 - 10u00 start onze eerste activiteit. Om 12u00 - 12u30 eten we onze 

boterhammen op en circa 13u30 starten we met onze middagactiviteit. Rond 18u00 - 18u30 

genieten we van een heerlijke warme maaltijd. Na het avondeten zorgen onze begeleiders nog voor 

een leuke avondactiviteit. 

 

Afhankelijk van de noden van de deelnemer zal de verpleegkundige hulp op verschillende 

momenten van de dag kunnen worden gegeven. Kinesitherapie zal naargelang de specifieke 

dagplanning tussen 16u00 en 20u00 plaatsvinden. De (para)medische hulpverlening zal dus enkel 

gegeven worden indien de deelnemer dit specifiek vermeld heeft in zijn of haar medische fiche.   

 

Het is dus zeker mogelijk dat je thuis wél kinesitherapie volgt, maar je ouders jou deze kampweek 

‘vrijstellen’ van de kinesitherapie.  



 

I. ACCOMMODATIE & LOCATIE 

Al onze kampaccommodaties zijn perfect aangepast aan de specifieke noden van onze doelgroep! 

Elke kamer beschikt over een bed, kasten, een aangepaste douche, een aangepast toilet, een 

douchestoel en voldoende beweegruimte voor rolstoelgebruikers.  

Afhankelijk van het zomerkamp dat u kiest, zal u op een andere kampplaats terecht komen. 

Momenteel hebben we vier verschillende, aangepaste locaties ter beschikking: 

 

▪ Tongerlo – Sporta centrum  

∟ Geneinde 2, 2260 Tongerlo 

▪ Lombardsijde – De Zeekameel  

∟Lombardsijdelaan 235, 8434 Lombardsijde 

▪ Blankenbergen – Sport Vlaanderen centrum  

∟ Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenbergen 

▪ Beringen – Hoeve Genemeer 

∟ Genemeerstraat 163, 3581 Beringen 

 

J. OVERZICHT ZOMERAANBOD 2021 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van ons kampen aanbod voor de zomer van 2021. 



 

 

 

 

 

 



 

 

K. HOE INSCHRIJVEN? 

Voel je het al kriebelen? Wil je nu al op zomerkamp vertrekken? Haast je dan naar onze website en 

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

https://towalkagain.be/g-aanbod/ 

 

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

Aarzel dan zeker niet en neem contact op met ons TWA-medewerker Sofie!  

Met plezier beantwoord zij jouw vragen of zoekt ze samen met jou naar een oplossing.  

 

 

TO WALK AGAIN 

Nederrij 133, 2200 Herentals 

+32 473 68 68 79 

+32 14 24 65 55 

sofie.wahlen@towalkagain.be 

activiteiten@towalkagain.be 

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


 

BIJLAGE 1 – WEEKPLANNING 
 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een kampplanning. Onderstaande planning is een algemene 

planning en slaat niet terug op een bepaald kamp. 

 

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

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

 

ZONDAG 
WANNEER WAT 
16u00 - 16u30 incheck deelnemers 

16u30 - 16u45 gezamenlijk welkomstwoordje + afscheid nemen 

16u45 - 18u00 kennismakingsactiviteit 

18u00 - 18u30 verzorging 

18u30 - 19u30 avondeten 

19u30 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … (klaarmaken) slapengaan 

  

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 + douchen 

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … (klaarmaken) slapengaan 

 

 
 

  

  

  

  

  

  



 

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 - … (klaarmaken) slapengaan 
 
  

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 + douchen 

20u00 - 21u00 avondactiviteit 

21u00 - … (klaarmaken) slapengaan 

21u30 - … slapen 
 
  

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 - … (klaarmaken) slapengaan 

21u30 - … slapen 

  



 

  

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 aankomst ouders 

16u15 - 17u00 slotmoment voor de ouders + afscheid 

17u00 einde kamp 

 


