
RELATIEDAG op Robinson Crusoe
zaterdag 9 oktober 2021

Toegankelijke watersport
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige 
aanbieder in Nederland van uitdagende 
watersportactiviteiten en -vakanties 
voor mensen met beperking. Van zeilzwerf-
tochten over het IJsselmeer en het Wad 
met de tweemastklipper Lutgerdina tot 
catamaranzeilen vanuit watersport-
accommodatie It Sailhûs en  het beoefenen 
van kleine watersport vanaf watersport-
eiland Robinson Crusoe.

Betaalbare watersport
Rolstoeltoegankelijke schepen en accommo-
daties, aangepast watersportmateriaal, extra 
bemanning... onze activiteiten brengen veel 
meerkosten met zich mee. Toch zijn onze 
vakanties niet duurder dan watersportvakan-
ties voor mensen zonder beperking. 

Deelnemers van onze zeilvakanties betalen 
maar zo’n 50% van de kostprijs. De meerkos-
ten worden gefinancierd door donateurs en 
sponsoren.

UITNODIGING

Voor onze deelnemers is het watersporten veel meer dan alleen 
een leuke tijd op het water. Onze activiteiten hebben een positieve 
invloed op de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en het accep-

teren en (opnieuw) leren kennen van het eigen lichaam. 
(Wageningen University & Research, 2017)



UITNODIGING

RELATIEDAG op Robinson Crusoe
zaterdag 9 oktober 2021
Wilt u het verschil maken voor mensen met een beperking? Over-
weeg SailWise te steunen en lid te worden van onze Club van 100.

Kom naar onze relatiedag
We nodigen u graag uit voor onze relatiedag op ons watersport-
eiland Robinson Crusoe. Maak kennis met SailWise, ervaar wat 
watersport voor mensen met een beperking betekent en ontdek 
hoe u kunt helpen.

Watersporteiland Robinson Crusoe
Opstapplaats: Bibian Mentel Pier in Oud-Loosdrecht

Programma
13.30-14.00 uur Afvaart vanaf de Bibian Mentel Pier
14.30 uur  Presentatie over meerwaarde watersporten 
   met een beperking door Renske Rietbergen
15.00 uur  Programma met:
   - presentatie Thierry Schmitter
   - pauzemoment
   - zeilen met rolstoeltoegankelijke zeilboot
16.30 uur  Borrel
17.00 - 17.30 uur Afvaart naar kade

Bent u erbij?
We hopen u op 9 oktober te zien op ons watersporteiland. Meld 
u aan door een e-mail te sturen naar r.rietbergen@sailwise.nl 
of te bellen met 0228-350756.

Kijk voor meer informatie over de SailWise Club van 100 op sailwise.nl/club-van-100


