
WORD VRIJWILLIGER BIJ

Ga als vrijwilliger mee op vakantie en 
maak het verschil voor een ander!

Uitdagende watersportvakanties voor mensen met een beperking
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SailWise
De wind in je haren, de zon op je gezicht en het klotsende 
water tegen de boeg: bij SailWise kan iedereen genieten van 
watersport. Onbeperkt! Al sinds 1974 is SailWise de enige 
aanbieder in Nederland van uitdagende watersportvakanties 
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

Grensverleggend
Uitdagingen aangaan, het beste uit jezelf halen en grenzen verleggen… Zeilen bij 
SailWise is veel meer dan een leuke tijd op het water. We laten mensen met een 
beperking ervaren dat ze fysiek en mentaal veel meer aankunnen dan ze denken. 
Bij SailWise kunnen rolstoelgebruikers waterskiën, mensen met een visuele 
beperking zelfstandig zeilen en mensen met een meervoudige beperking zelf 
een schip besturen. Deze activiteiten dragen bij aan het zelfvertrouwen en de 
zelfredzaamheid van onze gasten. Onderzoek bevestigt dat.

Vrijwilligers zijn onmisbaar
De hulp van vrijwilligers bij onze activiteiten is onmisbaar! Jaarlijks wordt 
onze vaste bemanning bijgestaan door bijna 300 vrijwilligers. Samen met de 
deelnemers zorgen onze vrijwilligers ervoor dat alles reilt en zeilt tijdens de 
watersportactiviteiten. Zo draag je als vrijwilliger bij aan een onvergetelijke tijd 
op het water voor onze gasten.

Bekijk onze 
vrijwilligersfilm

“Ik heb veel geleerd van de 
andere vrijwilligers.  

En ook van de deelnemers.”
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Lutgerdina
Enkhuizen

It Sailhûs & Beatrix
Elahuizen

Robinson Crusoe
Loosdrecht

SailWise-locaties
Vanaf drie locaties in Nederland kan iedereen met een 
beperking actief watersporten. Onze accommodaties,  
schepen en vaarmaterialen zijn (waar nodig) aangepast  
en rolstoeltoegankelijk.

Catamaran Beatrix

Watersportcentrum  
It Sailhus

 Tweemastklipper 
Lutgerdina

SailWise
 sailwise.nl/vrijwilligers

 0228-350756 | 06-10028408

 boekingen@sailwise.nl

Watersporteiland 
Robinson Crusoe



6 7

V
ri

jw
ill

ig
er

sw
er

k

Deze mensen zijn al 
vrijwilliger

Amber Marjoor miste het contact 
met mensen in haar werk:  

“SailWise bleek de ideale 
aanvulling te zijn op mijn 

werk. Ik heb hier veel 
contact met mensen én 

mag zeilen!”

Pien

Sanne en Maaike

Amber

Pien van ’t Hul maakte dankzij haar 
vrijwilligerswerk bij SailWise een 

carrièreswitch: 

“Ik vond het zo leuk om te 
doen, dat ik heb besloten 

in de gehandicaptenzorg te 
gaan werken.”

Sanne Beumer raakte bij SailWise 

bevriend met deelneemster Maaike:

 

“We deden de gekste en 
moeilijkste dingen samen, 
alles was mogelijk. We gaan 
nog ieder jaar samen mee 
met SailWise.”

Ga als vrijwilliger  
mee met SailWise!
Vrijwilligerswerk is intensief, maar erg leuk en het geeft je 
bovendien veel energie. Stap uit je comfortzone, verleg je 
grenzen en ervaar een betekenisvolle en toffe tijd bij SailWise! 
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van deelnemers en 
je krijgt zelf ook de kans om te groeien en je CV te verrijken!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen:
•  Vrijwilligers voor begeleiding en (ADL-)hulp – It Sailhûs  

(met de Beatrix) en de Lutgerdina
• Vrijwilligers met watersportervaring – Robinson Crusoe
•  Vrijwilligers met een verpleegkundige en/of verzorgende 

achtergrond – alle locaties

Lees meer over ons 
vrijwilligerswerk
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Als vrijwilliger betrek je deelnemers zoveel mogelijk bij de (zeil)-
activiteiten. Op onze catamaran Beatrix en tweemastklipper 
Lutgerdina is zeilervaring niet nodig. Op ons watersporteiland 
Robinson Crusoe zoeken we vrijwilligers die zelfstandig kunnen 
zeilen of kanoën. 

Hulp en begeleiding
Vrijwilligers, bemanning en deelnemers werken als één groep samen tijdens 
onze vakanties, zowel tijdens het watersporten als bij het uitvoeren van 
huishoudelijke taken. Je helpt bovendien bij de dagelijkse verzorging (ADL-zorg) 
van de gasten. De ene keer gaat het om assistentie bij het eten, ondersteuning 
bij het aan boord gaan of het duwen van een rolstoel. De andere keer gaat het 
om hulp bij het aan- en uitkleden of naar het toilet gaan. 

Natuurlijk is er voldoende tijd om te kletsen, lol te maken, spelletjes te doen 
en vakantie te vieren met elkaar. Uiteindelijk zorgen jullie er samen voor dat 
iedereen een superleuke tijd heeft!

Wat mag je van ons verwachten?
• Introductiedag of -weekend
• Begeleiding door professionele bemanning
• Gratis verblijf op onze accommodaties (volpension)
• Ongevallen- en WA-verzekering
• Reiskostenvergoeding
•  Ontwikkelingsmogelijkheden: zeilopleiding (tegen 

geringe kosten) en matentraining
• Vrijwilligers-bedank-weekend
•  Medewerking aan verklaringen voor je opleiding, 

werkgever of uitkeringsinstantie
• Een hoop lol en veel waardering!

“In het begin vond ik het best 
spannend, maar dat bleek 

helemaal niet nodig.”

aan de slag  
als vrijwilliger
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Introductiedagen en trainingen
Bij SailWise word je niet zomaar in het diepe gegooid. Voordat je aan de slag gaat 
nodigen we je uit voor een introductiedag of -weekend. Zo kan je kennismaken 
met SailWise, onze manier van werken en de accommodaties. En we bereiden 
je voor op het vrijwilligerswerk. Wil je mee als zeilvrijwilliger en wil je je 
zeilvaardigheid bijspijkeren? Dan kan je ook deelnemen aan onze zeilopleiding.

Vrijwilligersweekend
Als dank voor je inzet als vrijwilliger, organiseren we ieder jaar een gezellig 
vrijwilligersweekend!

Meld je nu aan als vrijwilliger!
Wil jij het verschil maken en mensen met een beperking 
een onvergetelijke vakantie bezorgen? Meld je dan aan als 
vrijwilliger! Dat kan gemakkelijk op sailwise.nl/vrijwilligers

Wanneer plan jij je eerste vakantie als vrijwilliger?

SailWise
 sailwise.nl/vrijwilligers

 0228-350756 | 06-10028408

 boekingen@sailwise.nl

Meld je 
direct aan!
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SailWise organiseert uitdagende watersportvakanties 
voor mensen met een beperking

 sailwise.nl/vrijwilligers
 boekingen@sailwise.nl
 0228-350756 | 06-10028408


