
Perstekst 13 juni Maat-Vakantie op Merkenveld, 

Hopper domein Merkenveld te Zedelgem is één van de acht jeugdverblijven van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.  Merkenveld heeft een speelbos van 30ha.  Ons aanbod is zeer ruim, er komen vele 
lagere scholen op natuurbelevingsklas, er zijn bezinningsdagen, vele jeugdbewegingen en er komen 
reeds akabe groepen (scoutsgroepen speciaal voor mensen met een beperking) kamperen. 

Vzw Mivalti is een organisatie die volwassen personen met een beperking, begeleidt in de regio Tielt. 
(West-Vlaanderen). 

We om(w)armen de persoon met de beste zorgen en bieden ondersteuning op maat. 
Woonondersteuning is onze essentie, dagondersteuning onze sterkte. Via mobiele en ambulante 
ondersteuning bereiken we ook de personen die thuis, zelfstandig wonen. Op die manier bieden we 
antwoorden op heel specifieke vragen.  Vandaar onze keuze om aan dit project mee te werken.  

Oranje Zedelgem bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een 
volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en 
andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We 
gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. Oranje is een open en 
toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een 
antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. 
Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. 

Op Merkenveld is er voor mensen met een beperking de laatste tijd veel veranderd.  Het afgelopen 
jaar hebben we het Lift Me Up project gehad, die ervoor heeft gezorgd dat er buiten een pad ligt van 
ongeveer één kilometer die alle belangrijke plaatsen met elkaar verbindt.  Zo is er een mindervaliden 
parking die aansluit aan het hoofdgebouw, de kapel, de fourage, het speelveld, de vijver, de 
kampvuurkring, het sanitair blok en enkele kampeerterreinen. 

Sedert vorige maand is de uitbreiding van het sanitair blok een feit en kunnen mensen met een 
beperking ook gebruik maken van het kampeer sanitair en van de koelkasten ruimte om bijvoorbeeld 
rolstoelen op te laden. 

Dit zijn belangrijke praktische realisaties die op Merkenveld veel mogelijk maken, maar we willen ook 
de mensen bereiken waarvoor deze inspanning geleverd zijn. 

Kort voor de opening van het pad en de viering van ons zeventig jarig bestaan vorig jaar 20 mei 2017 
hebben we de eerste contacten gelegd met de mensen van Mivalti te Tielt en met de mensen van 
vzw Oranje te Zedelgem.  Beide organisaties doen enorm veel inspanning om kwaliteitsvolle en 
zinvolle vakanties te organiseren.  Rond diezelfde tijd was er ook de oproep van Toerisme Vlaanderen 
om een subsidiedossier in te dienen ‘impulsiedereenvakantie’, zo kwamen we vorig jaar 11 mei 2017 
voor een eerste keer samen om elkaar te leren kennen en om een formule uit te denken die 
avontuurlijk is en vernieuwend. 

We kwamen snel tot een ‘maatvakantie’, avontuurlijk, dichtbij, op maat van de bezoeker en met een 
‘maat’ die de persoon zelf kiest. 

Een dossier werd geschreven, ingediend en goedgekeurd.  Er werd veel gewerkt om tot de ideale 
formule te komen, de data werden gekozen, er werd een infomoment georganiseerd om de 
vakantiegasten warm te maken voor deze formule.  De eerste periode zat snel vol, 5 duo’s van 2 
maten staan klaar om de vakantie aan te vatten. 



We willen hetzelfde aanbod kunnen aanbieden aan de deelnemers van een maatvakantie zoals we 
dit doen tijdens bosklassen.  Alle gidsen of mensen waar we mee samenwerken waren zeer 
enthousiast om mee te werken.  Alle activiteiten zijn aangepast zodat ze op maat kunnen worden 
aangeboden. Zo komt de imker op bezoek, kunnen we vlotten bouwen, doen we een huifkartocht, 
bezoeken we het doolhof in Loppem, gaan we naar kijkboerderij Pierlapont, bezoeken we met een 
gids Brugge en gaan we naar zee en  genieten we van het groen op het domein. 

De deelnemers hebben zelf hun vakantie kunnen samenstellen samen met hun maat.  Omdat het om 
een vakantie gaat en niet om een kamp is het belangrijk dat iedereen een eigen programma kan 
samenstellen.  Iedereen krijgt zijn eigen strand stoel, hangmat en tent. 

Deze vakantie gaat door van 11 tot 15 juni 2018 te Merkenveld.  We stellen deze vakantie voor op 
woensdag 13 juni om 17.00 uur op Merkveld, hopelijk mogen we jullie daar ontvangen. 

Welgekomen. 

Ward Vervaeke, 

Resident Hopper Jeugdverblijf Merkenveld, 


