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"Iedereen moet de mogelijkheid hebben zijn of haar 

dromen te verwezenlijken en de vrijheid te ervaren om 

te kunnen kiezen waar naartoe te gaan. Niet iedereen 

is in staat om deze tocht alleen aan te vatten."

Voorwoord
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Een stijgend aantal reizigers zonder 

netwerk, die dromen van een begeleide 

vakantie, voedt het idee van een 

vrijwilligersorganisatie. In 2019 werd 

vzw Kompaan gelanceerd, een initiatief 

ontstaan vanuit partnerorganisatie 

WeTravel2. Iedereen moet de 

mogelijkheid hebben zijn of haar 

dromen te verwezenlijken en de vrijheid 

te ervaren om te kunnen kiezen waar 

naartoe te gaan. Niet iedereen is in 

staat om deze tocht alleen te vatten 

en daarop biedt vzw Kompaan een 

antwoord. 

Vzw Kompaan brengt reizigers met een 

zorgvraag in contact met vrijwilligers. 

Het eerste jaar vonden meer dan 90 

reizigers de weg naar vzw Kompaan en 

startten de zoektocht naar een vrijwillige 

reisbegeleider. Daarvan vertrokken er 

46 samen, als Kompanen, op avontuur.

In 2019 melden 98 geëngageerde 

vrijwilligers zich aan als reisgezel. 

Het afgelopen jaar breide de 

vrijwilligerspoule uit met 40 nieuwe 

leden en ook zij staan te springen om 

zich in te zetten als Kompaan. 

2020 beloofde een succesvol jaar te 

worden waarbij Kompaan inzet op 

het uitbouwen van een community, 

sensibilisatie en vorming. De agenda 

viel al snel in het water omwille van 

een pandemie die de ganse wereld 

teisterde, Covid – 19. Toch hielden we 

het hoofd boven water met dank aan 

reizigers, vrijwilligers, sympathisanten en 

partners. 
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Inhoud
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vzw Kompaan



7

Reizen heeft een positieve invloed op ons 
welzijn. Voor veel personen met een beper-
king is reizen echter een ver-van-hun-bed-
show. Vaak hebben deze reizigers nood 
aan extra ondersteuning en begeleiding. 
Misschien hebben ze een mantelzorger, 
maar willen ze hun naasten niet opnieuw 
om hulp vragen of hebben ze geen netwerk 
om op terug te vallen. Voor personen met 
een zorgvraag is écht participeren, écht 
reizen, individueel, zelfstandig en volledig 
naar eigen wens, verre van evident. Kleine 
zaken als het betreden van een gebouw, 
een simpel toiletbezoek of structuur die 
wegvalt kunnen problemen opleveren. Dit 
kan ertoe leiden dat die persoon dan maar 
gewoon thuisblijft.

Vzw Kompaan wil iederéén laten participe-
ren aan het bestaande vrijetijdsaanbod, met 
of zonder beperking, met of zonder zorg-
vraag. Vzw Kompaan vormt een brug tussen 
reizigers met een zorgvraag en vrijwilligers. 
De vrijwilliger wordt door vzw Kompaan 
opgeleid tot een adequaat reisgezel die 
ervoor zorgt dat personen met een zorg-
vraag minder tot geen drempels ervaren op 
vakantie of daguitstap. 

De vrijwilligers van vzw Kompaan zetten 
zich in om, vanaf het vertrek tot de terugkeer 
thuis, zoveel mogelijk drempels te doen 
verdwijnen. Zo kan werkelijk iederéén,  
reiziger en zijn gezin, familie of vrienden-
groep, genieten van een zorgeloze vakantie 
en welverdiende rust.
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Opleidingsaanbod
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1.1 Infosessie 

Om onze werking bekend te maken aan het bredere publiek organiseert vzw Kompaan jaar-
lijks een aantal infosessies in  verschillende provincies. Reizigers, vrijwilligers en organisaties 
krijgen een beeld van de missie en visie, leren de werking kennen en ontmoeten de mede-
werkers van vzw Kompaan. 

Door middel van infosessies tracht vzw Kompaan het belang van hun bestaan naar buiten te 
brengen. 

1.2 Vorming 

Kandidaat vrijwilligers worden uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking en uitvoerig 
gescreend. Vrijwilligers die over juiste de motivatie beschikken, nemen vervolgens deel aan 
een basisopleiding. De basisopleiding wordt verplicht alvorens de vrijwilliger van start kan 
gaan als Kompaan. 

De basisopleiding omvat een uitgebreide kennismaking met de doelgroep die aanklopt bij 
vzw Kompaan.  Vrijwilligers worden ondergedompeld in theorieën rond sociale en communi-
catieve vaardigheden, beoefenen mogelijke zorgtaken en bespreken tal van  casussen.

1.2.1 Verdiepend Vormen 

We merken dat vrijwilligers meer behoefte 
hebben aan een opleidingstraject dat breder 
informeert dan een inleiding tot reizen als 
assistent. Daarom ging vzw Kompaan aan 
de slag met de uitbreiding van het huidige 
opleidingsaanbod.

Bij het samenstellen van het vernieuwende 
opleidingstraject kregen we de nodige on-
dersteuning van Toerisme voor Autisme, vzw 
Metgezel, WeTravel2 en Toerisme Vlaande-
ren.

In samenwerking met bovengenoemde orga-
nisaties werd er gesleuteld aan een aanbod 
van verdiepende vormingen. Zo creëerden 

we een opleidingstraject  van drie vormings-
sessies rond welbepaalde thema’s. 

Meer specifiek bieden we vormingssessies 
rond het begeleiden van reizigers met autis-
mespectrumstoornis, een fysieke beperking 
en een mentale beperking. Elke sessie biedt 
theoretische kennis, gerichte tips rond com-
municatie en begeleiding, én praktijkgerichte 
vaardigheden zodoende vrijwilligers nog 
beter tegemoet komen aan de ondersteuning-
snoden van de reiziger.

Het verdiepend vormingstraject zal voor het 
eerst worden aangeboden in het voorjaar 
van 2021. 
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Aanbod vrijwilligers

Vzw Kompaan biedt een persoonlijke 
service waar reizigers hun reisaanvraag 
meedelen en de zoektocht naar een 
vrijwilliger starten. Al snel merkten we dat 
heel wat geëngageerde vrijwilligers, naast 
assistentie ter plaatse, ook een activiteiten-
aanbod willen bieden. 

In 2020 kent Toerisme Vlaanderen pro-
jectsubsidies toe waardoor het activiteiten-
aanbod door vrijwilligers werd opgestart.  
Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid zelf een 
activiteit te organiseren en een reiziger mee 
op sleeptouw te nemen.  

Stel, je bent vrijwilliger en kent de stad 
Gent op je duimpje. Je bent bekend met 
toegankelijke plaatsen en wil je diensten 
aanbieden als begeleider voor reizigers 
met een zorgvraag in Gent. Dan zorgt 
vzw Kompaan voor de bekendmaking van 
jouw aanbod. 

Aanbod 
groepsreizen

In het najaar van 2020 ontstaat het idee  
om op termijn een eigen aanbod van 
groepsreizen te creëren voor doelgroepen 
die vandaag de dag uit de boot vallen. Het 
project wordt uitgewerkt in 2021 en zal 
definitief van start gaan in 2022. 

Met het nieuwe aanbod groepsreizen willen 
wij eveneens continuïteit brengen in ons 
aanbod naar vrijwilligers toe. Op deze ma-
nier zijn vrijwilligers niet langer afhankelijk 
van reisaanvragen en krijgen zij vaker de 
kans om zich in te zetten als begeleider en 
reisgezel. 
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Inkomsten en uitgaven
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Inkomsten 2020
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Uitgaven 2020
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Kompaan in de kijker

16

2020 schakelde het creatieve brein van vzw Kompaan naar een hogere 

versnelling. Jaarlijkse activiteiten zoals het belevingsweekend op Domein 

Polderwind, Comedy For Life en kerstmarkten werden met één jaar uitge-

steld. 

Daarom gingen we op zoek naar andere mogelijkheden om de organi-

satie in de kijker te plaatsen. 
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Een nieuwe 
showroom voor 
Volvo Heremans

In januari 2020 werd met een groot feest 
de nieuwe showroom van Volvo Garage 
Heremans (Heist – Op – Den – Berg) offici-
eel in gebruik genomen. Zaakvoerder Rudy 
Heremans toonde zijn warm hart en vroeg 
geen cadeaus. In plaats daarvan vroeg 
hij zijn gasten om een donatie voor vzw 
Kompaan. De giften brachten ruim 7000 
euro op. 

Webshop

De webshop van vzw Kompaan kende 
tijdens de feestdagen een enorme boost. 
Feestvierders en levensgenieters konden bij 
ons terecht voor de aankoop van cham-
pagne  in een flesformaat naar keuze. De 
bubbels van Pascal Henin vloeiden rijkelijk 
de deur uit en dat bracht maar liefst 2000 
euro op. 

Kompaan op VRT 

VRT geeft jaarlijks gratis zendtijd aan 
organisaties die werken rond humanitaire 
en maatschappelijke thema’s. In 2020 kon 
je daarom onze radio- en tv-spot horen op 
de kanalen van VRT. De reclamespot heeft 
zijn vruchten afgeworpen en zowel reizigers 
als vrijwilligers vonden hun weg naar vzw 
Kompaan. 

Ben je benieuwd naar onze radio- en tv-
spot? Bekijk hem nu op onze website of  
houd de kanalen van VRT in de gaten want 
in september 2021 zal je weer van ons 
horen.

Kompaan in de krant

De Vlammekeswandeling van 
vzw Kompaan werd gepubliceerd in 
Gazet van Antwerpen. Het artikel had een 
enorme invloed op onze activiteit voor 
de Warmste Week.
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Na afgifte van je ingevulde deelname-

formulier neem je automatisch deel aan

de tombola én krijg je een leuk

koekenpakket van Lotus

cadeau! Deze kun je ophalen elke

werkdag van maandag tot vrijdag,

tussen 10u - 17u in het
kantoor van Aswini Travel.

Opgelet: 1 deelnameformulier en

koekenpakket per betalende

deelnemer.
Op maandag 4 januari 2021

zal een onschuldige kinderhand

3 namen trekken. De winnaars

worden persoonlijk
verwittigd.

ContactpersoonAdres

Aantal deelnemersEmail
Telefoon

Vzw Kompaan mag mij op de hoogte houden over nieuws en dat

van partners: ja / neen  (doorhalen wat niet past)

Geef dit strookje af op kantoor of steek het in onze 

brievenbus.

Na afgifte van je ingevulde deelname-

formulier neem je automatisch deel aan

de 
koekenpakket van Lotus

cadeau! Deze kun je ophalen elke

werkdag van maandag tot vrijdag,

tussen 10u - 17u in het
kantoor van Aswini Travel.

Meer informatie over de wandeling zelf vind je op de website

van vzw Kompaan of in het kantoor van Aswini Travel.

Meer informatie over de wandeling zelf vind je op de website

PraktischDe wandeling zelf is gratis.
Wil je wandelen, vzw Kompaan steunen én kans maken op leuke prijzen?

Bij betaling van 10 euro krijg je:

• Een gezonde wandeling in openlucht doorheen Wiekevorst

• Een leuk tasje gevuld met allerlei lekkers van Lotus (t.w.v. 8 euro)

• Een deelnameformulier voor een tombola waarbij je kans maakt

   op leuke prijzen (waaronder een reischeque…)

Inschrijven voor de tombola kan:

1.  In het kantoor van Aswini Travel

 Louis Van Bauwelstraat 20

 2222 Wiekevorst  
 (van maandag tot vrijdag, tussen 10u - 17u)

2.  Via de website www.vzwkompaan.be/nieuws

3. Via mail naar info@vzwkompaan.be

 met als onderwerp ‘Vlammekeswandeling’

4. Via overschrijving op het rekeningnummer BE93 7343 9719 1767

 t.a.v. vzw Kompaan met vermelding van je naam en aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 10 euro

D
EE

LN
A

M
EF

O
R

M
U

LI
ERWat doet vzw Kompaan?

Wist je dat vzw Kompaan ontstaan is in Wiekevorst, maar ondertussen 

actief is in heel Vlaanderen?

Vlammekes-

wandeling
t.v.v.

IN
WIEKEVORST

Meer info en routes op:

www.vzwkompaan.be/nieuws/

Of via nevenstaande QR-code: 

Van vrijdag 18 december 2020 tot en met

zondag 3 januari 2021 organiseert vzw Kompaan

een toegankelijke wandeling.

Keuze tussen 3 mogelijke afstanden:

3,5 km   •   7 km   •   9 km
Scan mij

!

Iedereen wil graag mee op

vakantie of daguitstap, naar

een concert of museum en wil

zorgeloos genieten. Voor mensen 

met een fysieke en/of mentale 

beperking is zelfstandig en 

volledig naar eigen wens reizen 

en écht participeren in het 

vrijetijdsaanbod verre van evident.

Vzw Kompaan streeft naar een 

zo groot mogelijke zelfstandig-

heid voor ieder individu en 

stimuleert participatie van 

mensen met een beperking

in het vrijetijdsaanbod in heel 

België en ver daarbuiten.

We bouwen op een duurzame 

manier aan een uiterst toe-

gankelijke samenleving

en een wereld waarin iedereen

op gelijke voet staat.

We bieden opleidingen aan voor 

vrijwilligers en brengen hen in 

contact met reizigers en dag-

trippers die op zoek zijn naar

een assistent. Maar daar hebben 

we jouw hulp voor nodig! Wil

ook jij ons steunen? Wandel dan 

met ons mee!

Geen fervente wandelaar?

Geen probleem, via onze webshop

kun je leuke (kerst)ca
deautjes

kopen en ons zo een duwtje in de

rug geven. Je vindt ze op

www.vzwkompaan.be/shop
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Vlammekes- 
wandeling

Eindejaar 2020 werd er in Wiekevorst 
massaal gewandeld ten voordele van vzw 
Kompaan. Van vrijdag 18 december 2020  
tot zondag 3 januari 2021 bewandelden 
sympathisanten onze Vlammekeswandeling.

Meer dan 500 wandelaars navigeerden 
langs rivier, weiland en het pittoreske dorp 
van onze thuishaven. Met de aankoop van 
een koekenpakket steunden meer dan 200 
wandelaars daarbij de werking van vzw 
Kompaan. Dankzij deze aankoop maakten 
wandelaars kans op mooie prijzen via onze 
tombola.

De winnaars werden bekend gemaakt en 
prezen zichzelf gelukkig met een reischeque 
van Aswini Travel, inkomtickets voor Pairi 
Daiza of een magnumfles champagne van 
het huismerk Pascal Henin.

De editie van 2020 bracht ongeveer 1000 
euro op. Een welkome steun voor een jonge 
en ambitieuze vzw. We hopen dan ook 
jullie opnieuw door het groene Wiekevorst 
te mogen leiden op onze editie in 2021.

Na afgifte van je ingevulde deelname-

formulier neem je automatisch deel aan

de tombola én krijg je een leuk

koekenpakket van Lotus

cadeau! Deze kun je ophalen elke

werkdag van maandag tot vrijdag,

tussen 10u - 17u in het
kantoor van Aswini Travel.

Opgelet: 1 deelnameformulier en

koekenpakket per betalende

deelnemer.
Op maandag 4 januari 2021

zal een onschuldige kinderhand

3 namen trekken. De winnaars

worden persoonlijk
verwittigd.

ContactpersoonAdres

Aantal deelnemersEmail
Telefoon

Vzw Kompaan mag mij op de hoogte houden over nieuws en dat

van partners: ja / neen  (doorhalen wat niet past)

Geef dit strookje af op kantoor of steek het in onze 

brievenbus.

Na afgifte van je ingevulde deelname-

formulier neem je automatisch deel aan

de 
koekenpakket van Lotus

cadeau! Deze kun je ophalen elke

werkdag van maandag tot vrijdag,

tussen 10u - 17u in het
kantoor van Aswini Travel.

Meer informatie over de wandeling zelf vind je op de website

van vzw Kompaan of in het kantoor van Aswini Travel.

Meer informatie over de wandeling zelf vind je op de website

PraktischDe wandeling zelf is gratis.
Wil je wandelen, vzw Kompaan steunen én kans maken op leuke prijzen?

Bij betaling van 10 euro krijg je:

• Een gezonde wandeling in openlucht doorheen Wiekevorst

• Een leuk tasje gevuld met allerlei lekkers van Lotus (t.w.v. 8 euro)

• Een deelnameformulier voor een tombola waarbij je kans maakt

   op leuke prijzen (waaronder een reischeque…)

Inschrijven voor de tombola kan:

1.  In het kantoor van Aswini Travel

 Louis Van Bauwelstraat 20

 2222 Wiekevorst  
 (van maandag tot vrijdag, tussen 10u - 17u)

2.  Via de website www.vzwkompaan.be/nieuws

3. Via mail naar info@vzwkompaan.be

 met als onderwerp ‘Vlammekeswandeling’

4. Via overschrijving op het rekeningnummer BE93 7343 9719 1767

 t.a.v. vzw Kompaan met vermelding van je naam en aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 10 euro
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Kompanen vertellen

20

"Wat vreemd om te verblijven 

in een hotel met amper toeristen, 

maar we vonden het fijn 

want we voelen ons veilig 

en ver weg van besmettingen." 

20
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Annika en Xander naar Rhodos

Annika

In juli 2020 vlieg ik samen met Xander, 
die lijdt aan autismespectrumstoornis, naar 
Rhodos. Een welkome afwisseling in dit 
vreemde coronatijdperk. Xander is een sym-
pathieke jongeman die houdt van mythologie 
en  Griekse goden. Rhodos, een eiland vol 
geschiedenis, is zijn ideale bestemming. Het 
klikt meteen tussen ons en er volgen al snel 
fijne gesprekken.

Wat vreemd om te verblijven in een hotel 
met amper toeristen, maar we vonden het fijn 
want we voelen ons veilig en ver weg van 
besmettingen. Een rijkdom bijna voor ons 
alleen en iedere ochtend gewekt door een 
heerlijke zon. 

Met een huurwagen verkennen we het 
heuvelachtige binnenland en bezichtigen we 
enkele mooie plekken waaronder Lindos. 
Dé trekpleister van het eiland is een gezellig 
dorp met witte huisjes. De smalle steegjes 
brengen ons, lopend naast de ezels, naar 
een hoger gelegen Akropolis. Van hieruit 
hadden we een spectaculair zicht  op de 
bizar blauwe zee.

In Vlicha en Afandou Beach zwemmen we 
heerlijk in een, door rotsen afgeschermde, 
baai met een breed zandstrand. Daarnaast 
brachten we een bezoek aan Petaloudes, 
een vlindervallei met duizenden nachtvlin-
ders. Een prachtige plek waar gestippelde 
harlekijnen hun verborgen rode kant laten 
bewonderen als ze wegfladderen. 

Nadien bezochten we Epta Piges, de zeven 
bronnen. De rust en mooie omgeving maken 
de plaats bijzonder, en nog meer de span-
nende wandeling door de donkere tunnel 
waar water doorstroomt op enkelhoogte. 
Gelukkig schijnen we met de zaklamp van 
onze telefoon want de tunnel is erg smal; 
75cm breed, 1m70 hoog en 200 meter 
lang. Niet geschikt voor mensen met claustro-
fobie, maar wel uniek voor de avontuurlijke 
vakantieganger. 

Rhodos Stad, Unesco werelderfgoed, is een 
indrukwekkende oude middeleeuwse stad 
omgeven door de lange stadsmuren. Rijk 
aan bezienswaardigheden als een paleis, 
archeologisch museum, pleintjes, een haven 
en kerkjes, fotografeert Xander met veel 
plezier.

Xander geniet en durft steeds meer. Dagelijks 
zwemmen we in een verlaten zwembad. Dé 
afsluiter is een wandeling naar het strand en 
zwemmen in de oceaan bij een prachtige 
zonsondergang. 

De week was een overwinning voor Xander, 
hij verbaast zijn omgeving met wat hij alle-
maal doet. Het is zeer fijn om Xander te zien 
openbloeien en om samen te genieten van 
dit prachtige avontuur. Met spijt vertrekken 
we uit Rhodos.
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"Het was een geslaagde week  

in tijden van corona 

en op vraag van Paul 

voor herhaling vatbaar!" 
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Lieve en Paul naar Middelkerke

Lieve

Middelpunt is een zorghotel dat inzet op 
toegankelijkheid en aangepaste faciliteiten 
zodat een verblijf voor iedereen mogelijk is. 
Dankzij een lekker ontbijt en uiterst vriendelijk 
personeel genieten we van een deugddoend 
verblijf. 

Met het openbaar vervoer doorkruisen we de 
Belgische kust . Vanuit Middelkerke verken-
nen we Oostende, Brugge, Nieuwpoort, De 
Panne en Bredene. Toch waanden we ons 
vaak in Azië door onze bezoeken aan restau-
rants met de wereldkeuken op het menu. Paul 
genoot daarbij natuurlijk van zijn dagelijks 
glaasje wijn.

Als de zon tevoorschijn kwam, genoten 
we van een strandwandeling dankzij de 
aangepaste stroken. In De Panne hebben 
we voor het eerst gebruik gemaakt van een 
strandrolstoel en zo geraakten we zelfs tot 
op dat grote strand, tot aan de zee.

Het was een geslaagde week in tijden van 
corona en op vraag van Paul voor herhaling 
vatbaar! 
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"Al waren de heuvels niet altijd even gemakkelijk 

om de rolwagen verder te duwen,  

ik heb in ieder geval mijn nodige sport gehad." 
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Birgit en Philomène naar de Belgische kust

Birgit

Toen ik Philomène voor het eerst zag om 
kennis te maken, was ze al erg enthousiast 
om naar zee te gaan. Ikzelf hou ook van de 
zee, dus met een grote lach op ons gezicht 
zaten we, enkele weken later, in een taxibusje 
richting de Belgische kust.

En wat hadden we geluk, ons land baadde 
in de zon en aan zee was er een lekker fris 
briesje. We werden verwend in Ter Duinen 
met vriendelijke hulp van de vrijwilligers, lek-
ker eten en goede zorg voor Philomène.

Samen maakten we leuke uitstappen naar de 
zeedijk, de vuurtoren, de kinderboerderij en 
natuurlijk veel gezellige terrasjes. Al waren 

de heuvels niet altijd even gemakkelijk om 
de rolwagen verder te duwen, ik heb in 
ieder geval mijn nodige sport gehad. De 
positieve  aanmoediging van Philomène 
was daarbij zeker welkom: “Allé, stoempe, 
stoempe!” 

Het was voor mij de eerste keer dat ik ie-
mand begeleidde via vzw Kompaan, en ik 
vond het reuze, alsook Philomène. Ik kijk al 
uit naar onze volgende vakantie! 
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"Een natuurgids en boswachter samen op stap? Dat 

is toch een gedroomde combinatie."
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Marc en Katrien naar de Hoge Venen

Katrien

Een natuurgids en boswachter samen op stap? 
Dat is toch een gedroomde combinatie.

In februari 2020, toen de dieren nog spraken 
en we nog zonder mondmasker door het le-
ven gingen, wou ik naar de Hoge Venen, de 
laatste ongerepte wildernis van België, en een 
absoluut stiltegebied. 

Dat was al een tijdje mijn geliefde pleister-
plek, maar in maart 2019 brak ik mijn knie 
en kwam ik in een rolstoel terecht, zogezegd 
“tijdelijk” maar zes maanden later bleek 
dat het toch een paar jaar zou gaan duren. 
Gelukkig kon ik tweedehands een elektrisch 
aankoppelwiel op de kop tikken. Tijd om dat 
te gaan uittesten! 

Veel hulp heb ik niet nodig, ik kan eigenlijk al-
les, behalve stappen, maar alleen op wandel 

leek me toch niet zo veilig, en bergop of in 
de modder heb ik soms wel een duwtje no-
dig. Dus contacteerde ik Kompaan en even 
later maakte ik kennis met Marc, en nog 
een paar dagen later waren we weg. 

Meteen bleek dat we veel gemeenschappe-
lijke gespreksonderwerpen hadden, bomen, 
bossen, klimaatsopwarming, ... Het werden 
3 zeer koude en intensieve dagen op het 
dak van België. Ondanks de kou konden 
we toch de sfeer van de winterse venen op-
snuiven en enkele van mijn lievelingsplekjes 
opzoeken. Zo mooi! We hebben er allebei 
van genoten. Missie geslaagd en zeker 
voor herhaling vatbaar.
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Kompaan in de toekomst

28

Drempels wegnemen voor personen die omwille van hun beperking, een 

beperking ervaren tijdens hun vakantie of daguitstap. Vanuit deze doel-

stelling willen we ons engagement in de toekomst blijven waarmaken. 

28
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Gestaag groeien 

Al heel wat reizigers en vrijwilligers vinden 
de weg naar vzw Kompaan. Toch willen 
we blijvend groeien en zoveel mogelijk 
reisaanvragen beantwoorden door middel 
van de juiste match. We willen het mogelijk 
maken dat elke reiziger met een zorgvraag 
terecht kan bij vzw Kompaan. Hoe klein of 
groot de ondersteuningsnood ook is.

Daarom willen we als organisatie blijvend 
inzetten op het werven van vrijwilligers met 
de nadruk op diversiteit. Op die manier is 
de kans groter dat reizigers een vrijwillige 
reisbegeleider op maat vinden.

Netwerk uitbouwen

We vinden het van groot belang dat onze 
organisatie bekendheid heeft bij het brede 
publiek. Daarom willen we in de toekomst 
werken met regionale ambassadeurs die de 
missie van vzw Kompaan hoog in het vaan-
del dragen en mede de werking vertegen-
woordigen op evenementen.

Als vrijwilligersorganisatie binnen het 
toegankelijk reizen blijven we op zoek 
naar ervaringsdeskundigen die hun verhaal 
brengen binnen het kader van Kompaan, 
om zo het belang van onze organisatie te 
verspreiden.

Sensibilisatie

We streven ernaar om het brede publiek 
bewust te maken van de nood aan een toe-
gankelijk vrijetijdsaanbod. Doormiddel van 
onze werking wil vzw Kompaan bijdragen 
aan toegankelijkheid binnen verscheidene 
facetten. 

Ons vormingsaanbod richt zich daarom niet 
enkel tot vrijwilligers. We bieden eveneens 
externe vormingen rond het thema ‘toegan-
kelijkheid’. 

Toegankelijkheid begint met een glimlach! 
Je welkom voelen en zaken op een positie-
ve manier ervaren,  zijn steeds afhankelijk 
van de omgeving. Omgaan met personen 
met een beperking én een gepast aanbod 
voorzien, vraagt een heel bewuste aanpak. 
Daarom delen wij graag onze expertise 
rond toegankelijkheid en bieden we vormin-
gen op maat aan bedrijven en organisaties.

Partnerships

De komende jaren willen we meer inzetten 
op het ontwikkelen van duurzame relaties en 
partnerships met bedrijven, vzw’s, over-
heidsinstanties en andere organisaties. Met 
de juiste partners kunnen we samen meer 
bereiken en onze werking voldoende kracht 
bijzetten. We streven ernaar om op structu-
rele basis een samenwerking aan te gaan, 
en leggen de focus op het creëren van een 
wederzijdse meerwaarde. 
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Onze partners

30

"Met de juiste partners kunnen we 

samen meer bereiken en onze wer-

king voldoende kracht bijzetten." 

30
30
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Toerisme Vlaanderen 

Samen met heel wat andere stakeholders 
werd er de voorbije jaren hard gewerkt 
aan een verandertraject sociaal toerisme. 
Toerisme Vlaanderen kent subsidies toe 
aan organisaties die zich inzetten om de 
vooropgestelde doelstellingen uit dit plan 
te behalen. In 2018 lanceerde Toerisme 
Vlaanderen de oproep 'Iedereen verdient 
vakantie', om zodoende innovatie projec-
ten op te  zetten die drempels wegwerken 
binnen het vrijetijdsaanbod. 

Vzw Kompaan zet in op het wegwerken 
van fysieke en mentale drempels. Fysieke 
drempels kunnen nu, mits ondersteuning 
van de vrijwilliger, weg genomen worden. 
Bovendien kunnen zij de nodige zorg ter 
plaatse bieden. Daarnaast brengt de 
aanwezigheid van een vrijwilliger ook 
gemoedsrust teweeg. 

Naast een tussenkomst bij de realisatie 
en opzet van vzw Kompaan, kent 
Toerisme Vlaanderen voor een tweede 
maal projectsubsidies toe als investering 
in het opleidingsaanbod voor vrijwilligers. 
Toerisme Vlaanderen investeert 41 000 euro 
in het verdiepend vormingstraject  waardoor 
we de mogelijkheid krijgen vrijwilligers nog 
gerichter te informeren. Op deze manier 
komen vrijwilligers nog beter tegemoet aan 
de noden van reizigers. Meer specifiek voor 
doelgroepen met autismespectrumstoornis, 
een mentale en een fysieke beperking.

WeTravel2 

Het initiatief achter de opstart van vzw 
Kompaan is gegroeid uit reisorganisatie 
Wetravel2, opgericht door Kristof Steeg-
mans. Omdat reizen altijd kan, ook voor 
mensen met een fysieke beperking, startte hij 
zes jaar geleden zijn eigen reisorganisatie. 
Een sobere start met een beperkt aanbod 
groeide gestaag uit tot dé referentie in de 
wereld van toegankelijk reizen. Vandaag 
biedt WeTravel2 een ruim en divers aanbod 
wereldwijd, ondersteund door gespecia-
liseerde medewerkers en steeds op zoek 
naar nieuwe toegankelijke reisdoelen. 
WeTravel2 beschikt over de knowhow, er-
varing en lokale contacten die u als reiziger 
met een beperking niet enkel het reizen 
mogelijk maken, maar u ook verzekeren 
van een warm welkom. Met Wetravel2 kan 
Kompaan rekenen op een actieve ambas-
sadeur die mee zorgt voor de bekendheid 
van onze werking en meewerkt aan de 
sensibilisering van reizen zonder drempels. 
Wetravel2 neemt de werking van Kompaan 
trots mee op tijdens infomomenten, opleidin-
gen of presentaties. 
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Vzw Metgezel  

Vzw Metgezel organiseert reizen voor 
personen met een beperking onder be-
geleiding van vrijwilligers en deskundige 
begeleiders. Yarka Neutens is daar één 
van en biedt professionele hulp tijdens het 
begeleiden van reizigers op hun avontuur. 
Binnen het kader van het verdiepend vor-
mingstraject begeleidt Yarka vzw Kompaan 
bij de uitwerking van vormingssessies rond 
de doelgroep mentale beperking. 

Zeggen & Schrijven  

Onder het motto "gepaste communicatie 
opent deuren die anders gesloten blijven" 
zorgt Marc Van den Eynde van Zeggen & 
Schrijven voor professioneel advies aan indi-
viduen en bedrijven omtrent communicatie in 
de ruime zin van het woord. Met meer dan 
40 jaar ervaring in diverse management- en 
directiefuncties is Marc de geknipte persoon 
om een coachende rol op te nemen in 
verschillende contexten. Als partner van vzw 
Kompaan ondersteunt Zeggen & Schrijven 
ons in geschreven communicatie, het uitwer-
ken van een strategisch plan rond partner-
ships, enzovoort.

Payconiq 

Sinds 2020 steunt Payconiq de werking van 
vzw Kompaan wat uitmondde in een mooie 
samenwerking. Vanaf heden kan je bij vzw 
Kompaan betalen met de Payconiq by  
Bancontact-app, een gebruiksvriendelijke en 
eigentijdse betaalwijze. Dankzij onze per-
soonlijke QR – code krijgen sympathisanten 
de kans om vzw  Kompaan te steunen met 
één druk op de smartphone. 

Toerisme voor 
Autisme 

Binnen het kader van het verdiepend vor-
mingstraject kreeg vzw Kompaan hulp van 
Sien Depoortere. Een jonge onderneemster 
die zich tijdens haar studies verdiepte in 
de klinische psychologie en toegankelijk 
toerisme. Met haar eigen onderneming 
Toerisme voor Autisme streeft ze naar een 
autismevriendelijk vrijetijdsaanbod bin-
nen België. Haar expertise deelt ze in de 
toekomst graag met vzw Kompaan en haar 
vrijwilligers tijdens vormingssessies rond 
autismespectrumstoornis. 
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Helou

Helou Fashion is een modezaak en fa-
miliewinkel uit Wiekevorst. De kledingwinkel 
blinkt uit door zijn persoonlijke stijladvies, 
klantvriendelijke bediening en grote merken-
aanbod. De persoonlijke service, de intieme 
sfeer en het dynamische verkoopteam zor-
gen ervoor dat de klanten met plezier blij-
ven terugkomen. Het bijzondere aan Helou 
Fashion is dat ze vrouwen de mogelijkheid 
bieden om een volledige outfit samen te 
stellen, met bijpassende schoenen en acces-
soires. De kleren zijn bovendien stijlvol, er is 
veel keuze en elke vrouw krijgt aangepast 
stijladvies. Helou Fashion is opgericht door 
de ouders van Kristof Steegmans en werd 
door de jaren heen een begrip in Wieken-
vorst en ver daarbuiten. Kristof en zus Ann 
zijn heden de drijvende krachten achter 
deze unieke modezaak. Het familiebedrijf 
draagt dan ook de werking van Kompaan 
nauw in het hart. Helou voorziet ieder jaar 
een financieel duwtje in de rug van Kom-
paan en werkt actief mee aan de events en 
acties ten voordele van de vzw.

Kristof On The Move

Met "Kristof On The Move" streeft Kristof 
Steegmans, bezieler van vzw Kompaan, 
naar meer toegankelijkheid en openheid 
binnen de ruime toeristische sector. Door zijn 
deskundige advies en coaching, volledig 
op maat van jouw organisatie, gaat hij op 
zoek naar passende oplossingen die blij-
vend van aard zijn. Vanuit zijn ervaringen 
formuleert Kristof suggesties om de verschil-
lende drempels van jouw werking weg te 
werken. Daarnaast zet Kristof met "Kristof 
On The Move" sterk in op sensibilisering in 
de vorm van voordrachten op diverse evene-
menten. Heb je nood aan een inspirerende 
gastspreker, dan kan je steeds bij hem 
terecht!
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Lions 

De Lionsclub uit regio Heist-Westerlo, "Li-
onsclub Zuiderkempen"  heeft als hoofddoel 
"We serve". Deze missie dragen ze hoog in 
het vaandel. Net als vzw Kompaan zetelt 
ook Lions Heist-Westerlo in de cultuurraad 
van de gemeente Heist-op-den-Berg. Ieder 
jaar werft deze lokale afdeling fondsen 
via opbrengstactiviteiten. Deze worden 
verdeeld onder enkele initiatieven die bijdra-
gen aan de maatschappij, waaronder vzw 
Kompaan. 

Aswini 

Aswini Travel, een reisbureau gevestigd in 
het hart van Wiekevorst. Samen met de klant 
gaan ze op zoek naar een onvergetelijke 
vakantie. Het team van Aswini biedt samen 
meer dan 80 jaar reiservaring waardoor 
men als klant kan rekenen op een enorme 
expertise.   Naast een financieel  duwtje in 
de rug, bieden ze ons  eveneens een mooie 
kantoorruimte  waar we  reiziger en 
vrijwilliger mogen ontvangen.  

TUI

TUI België maakt deel uit van TUI Group, de 
grootste reisorganisatie ter wereld, met meer 
dan 180 bestemmingen wereldwijd. TUI 
stelt alles in het werk om in haar activitei-
ten een ecologische en maatschappelijke 
dimensie te integreren. Vakantie brengt je 
aan het lachen en daar zorgt TUI maar al te 
graag voor. Daarom besloot TUI een 3 jarig 
financieel partnership aan te gaan met vzw 
Kompaan. 
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Herenthoutseweg 31B
2222 Wiekevorst
0489 37 47 99

info@vzwkompaan.be
www.vzwkompaan.be
BE93 7343 9719 1767


