UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

ONBEPERKT

GENIETEN

De wind in de zeilen, het klotsende water tegen de
boeg en de zon in het gezicht; zeilen geeft een ultiem
gevoel van vrijheid. SailWise is al 40 jaar de enige
aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende
watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met
een beperking. Dankzij SailWise kan iedereen genieten
van een onvergetelijke ervaring op het water.
Elk jaar bezoeken zo’n 1400 mensen onze vier volledig
aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodaties
en dat aantal stijgt nog steeds. Van zwerftochten over
het IJsselmeer en het Wad met de tweemastklipper
Lutgerdina, zeilen op de Friese meren met de catamaran
Beatrix of een heerlijk verblijf in It Sailhûs tot genieten van
een mix van kleine watersporten op het eiland Robinson
Crusoe bij Loosdrecht. Wij boden al meer dan 40.000
mensen met een beperking een unieke en onvergetelijke
belevenis aan.

“Het was mijn eerste vakantie helemaal alleen,
zonder ouders of mijn eigen begeleiders, en het
was super!! Tot volgend jaar.”

ACTIEF, UITDAGEND

EN ZELFSTANDIG
Watersporten met SailWise is meer dan alleen genieten
op het water. Door actief te zijn op het water kan iedereen,
ongeacht de mate van beperking, weer een gevoel van
zelfstandigheid, eigenwaarde en onafhankelijkheid
ervaren. Bij SailWise word je aangesproken op wat
je nog wel kunt. Met de juiste aanpassingen is het
voor iedereen mogelijk om te (leren) watersporten.
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Grenzen verleggen, jezelf ontwikkelen en eigen regie
zijn hierbij de sleutelwoorden. Al onze deelnemers zijn
het er over eens: SailWise laat je boven jezelf uitstijgen
en doet je je beperking vergeten.

DE ACCOMMODATIES VAN SAILWISE
Robinson Crusoe
Midden in de Loosdrechtse Plassen bevindt zich ons unieke
watersporteiland Robinson Crusoe. Een toegankelijk
watersportcentrum, waar je kunt kennismaken met alle
vormen van watersport, zoals zeilen, kanoën en waterskiën.

Lutgerdina
Met de volledig aangepaste tweemastklipper Lutgerdina
worden vanuit Enkhuizen meerdaagse avontuurlijke
zeiltochten over IJsselmeer en het Wad gemaakt.

Beatrix
It Sailhûs

Lutgerdina

Elahuizen

Enkhuizen

Robinson Crusoe
Loosdrecht

It Sailhûs
Dit watersportcentrum in Elahuizen is een volledig toegankelijke groepsaccommodatie voor de gasten van de Beatrix.
Ook is er een aantal aangepaste (zorg) appartementen aanwezig. Een
prachtige uitvalsbasis voor allerlei activiteiten op het water!

Beatrix
Met onze speciaal aangepaste catamaran Beatrix maken we actieve
zeildagtochten over de Friese meren en het IJsselmeer. Er wordt
overnacht in It Sailhûs in de thuishaven Elahuizen.

DEELNEMERS

BRON VAN
AVONTUUR
Grenzen verleggen, uitdagingen aangaan, buiten op
en aan het water, samen of alleen genieten. Het kan
allemaal. SailWise biedt watersportvakanties voor
mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking,
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
en mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Onze deelnemers hebben zelf de regie over
hun zorg en de daginvulling. Onze schepen zijn zodanig
ingericht dat iedereen zelfstandig mee kan doen.
Onze volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke
accommodaties en vaarprogramma’s zijn ook heel
geschikt voor groepen. Niet voor niets maken al veel
mytylscholen, revalidatiecentra en instellingen gebruik
van de faciliteiten van SailWise.
Benieuwd naar ons aanbod?
Zoek en boek een vakantie op www.sailwise.nl of neem contact met
ons op via 0228 350 756 of boekingen@sailwise.nl.
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VRIJWILLIGERS

BRON VAN

ENERGIE
Zonder enthousiaste vrijwilligers geen SailWise. Tijdens de
vakanties worden we bijgestaan door circa 250 enthousiaste
en deskundige vrijwilligers. Zij zetten zich per jaar gemiddeld
tien dagen en nachten voor ons in. Mede dankzij hen kunnen
we ons aanbod betaalbaar houden. Onze vrijwilligers kunnen
tegen een spatje en zijn altijd in voor nieuwe uitdagingen.
Vrijwilligers bieden assistentie bij de dagelijkse verzorging
en begeleiding van de deelnemers, doen huis
houdelijke
taken en ondersteunen bij de watersportactiviteiten. Het
werk is intensief, maar erg leuk en geeft energie.
Vrijwilligers van SailWise zijn graag buiten en het liefst
op het water. Enthousiast, open minded, respectvol,
de handen uit de mouwen, teamspirit en creativiteit
kenmerkt onze vrijwilligers. De gelijkwaardige inbreng
van deelnemers en vrijwilligers staat borg voor een
fantastische watersportervaring.
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Meer weten over vrijwilligerswerk bij SailWise?
Kijk op www.sailwise.nl of neem contact met ons op via
0228 350 756 of boekingen@sailwise.nl.

PARTNERS

BRON VAN
MOGELIJKHEDEN
SailWise is een non-profitorganisatie met als uitgangs
punt toegankelijke watersport, zowel in fysiek als
financieel opzicht. Het aanbieden van watersportvoor
mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten.
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de werving/opleiding
van en begeleiding voor vrijwilligers, de professionele
bemanning en de noodzakelijke aanpassingen aan de
accommodaties en het vaarmateriaal.
Onze deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage.
SailWise wil de meerkosten niet aan deelnemers door
berekenen, omdat we vinden dat iedereen de kans
moet krijgen om onbeperkt te genieten op het water.
De meerkosten worden gefinancierd door bijdragen
van sponsoren, speciale acties, fondsen, serviceclubs
en donateurs. Met deze bijdragen kan SailWise het
onmogelijke mogelijk maken en kunnen onze deelnemers
hun grenzen verleggen. Dankzij onze partners is en blijft
watersport toegankelijk voor iedereen.

“SailWise is uniek in Nederland. Een belangrijke
reden voor ons fonds om SailWise te ondersteunen
en daarmee de watersport voor mensen met
een beperking toegankelijk te houden.”
Meer informatie over de ondersteuning van SailWise?
Neem contact op met Menne Scherpenzeel via
06-537 242 49 / 0228 350 756 of m.scherpenzeel@sailwise.nl.

Heeft u vragen over ons aanbod, wilt u aan de slag als
vrijwilliger of wilt u weten hoe u ons financieel kunt
steunen? Wij helpen u graag!
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 - 350 756
info@sailwise.nl

www.sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise
Rek. nr.: NL14 RABO 0311 3093 72

