Al meer dan 50 jaar ervaring in vakantieplezier!
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Haag-Delft-Zoetermeer
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Comité van aanbeveling:
Ds. Carel ter Linden, emeritus predikant te Leidschendam
Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag

Stichting SIV heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het organiseren van groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Daar zijn we uiteraard ontzettend
trots op! Het SIV is ontstaan uit een initiatief van de Hervormde en Gereformeerde
Diaconieën van Den Haag, Delft, Zoetermeer en omstreken. Nog altijd worden we
ondersteund door diaconieën uit de regio. Tijdens de vakanties, in aangepaste vakantiehuizen in Nederland, genieten onze gasten vooral van de rust, aandacht en
leuke activiteiten. De vakanties zouden niet mogelijk zijn zonder de fantastische inzet van onze enthousiaste vrijwilligers.
Stel je voor dat je door een lichamelijke beperking niet meer het leven kunt leiden
dat je vroeger had. Je bent afhankelijk van anderen voor bijna al je behoeften: jezelf
aankleden, een boodschap doen en zelfs het toiletbezoek. Je moet verhuizen naar
een verpleeghuis en je vertrouwde omgeving, soms ook je partner, achterlaten. Misschien kun je zelfstandig blijven wonen, maar je sociale contacten worden minder en
het ondernemen van activiteiten is moeilijk. Je kijkt uit naar gezelligheid en een
praatje.
Op vakantie verzetten we de zinnen. We verblijven op een prachtige locatie in de
natuur. Onze vrijwilligers proberen zoveel mogelijk op de wensen van hun gasten in
te spelen. Voor de lichamelijke verzorging nemen we de tijd. Daarnaast organiseren
we activiteiten zoals een knutselmiddag, een optreden of een spelletjesavond. We
gaan er ook op uit: naar een dierentuin, museum, winkelen of een heerlijk rondje
wandelen. Hoewel alle vrijwilligers beschikbaar zijn voor een praatje, gaat er ook
een geestelijk verzorger of dominee mee op vakantie. Deze is beschikbaar voor een
gesprek, als gasten daar behoefte aan hebben.

Kunt u niet zelfstandig op vakantie? Dan is een vakantie met Stichting SIV wellicht
iets voor u. Neem contact met ons op, dan beantwoorden we uw vragen en sturen u een inschrijfformulier toe.
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze gasten? Welkom! U zult merken dat
een week met het SIV enorm veel voldoening en plezier geeft. Kijk op onze website of neem contact met ons op.
Zonder giften zijn de vakanties voor onze gasten onbetaalbaar. We zijn u dankbaar voor elke donatie. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie vindt u op www.stichting-siv.nl
Volg ons op facebook! facebook.com/stichtingsiv

