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Hoe te bereiken?

Praktische informatie

Op adem komen tijdens een vakantie 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Soms vraagt de zorg voor een kind of 
familielid dermate aandacht dat de 
andere gezinsleden niet aan een echte 
vakantiebeleving toekomen.

’t Mechels Bos probeert hieraan tege-
moet te komen. Op regelmatige tijdstip-
pen staan vakantieassistenten klaar om 
een handje toe te steken op maat van 
de vraag van de ouders of mantelzor-
gers (activiteiten begeleiden, tijdelijke 
opvang,...).

De assistentie wordt 
georganiseerd tijdens georganiseerd tijdens 
de meeste schoolva-
kanties. Deelname is 
geheel vrijblijvend en 
onder voorbehoud 
van beschikbaarheid 
van vrijwilligers.

De ‘vakantiesassistenten’ zijn studenten 
en/of vrijwilligers die in samenspraak 
met de gezinscoordinator een 
animatie-aanbod uitwerken, afgestemd 
en op maat van de aanwezige gezinnen.

Wil jij zelf een handje toesteken als 
vrijwilliger? Mail ons: info@mechelsbos.be

Door wie?

Wanneer?

Vakantieassistentie

Vakanties voor gezinnen met
een zorgintensief kind/familielid

Een initiatief van 
Vakantiehuis Fabiola Maasmechelen



Hartelijk welkom in ’t Mechels Bos 

Gezinnen kunnen individueel of in groeps-
verband een weekend, midweek of 
volledige week reserveren.

‘t Mechels Bos maakt deel uit van 
Vakantiehuis Fabiola en beschikt over 
10 vakantieflats die afgestemd zijn op 
gezinnen met een kind of familielid met 
bijzondere zorgbehoeften (een ernstige 
mentale en/of een fysieke handicap, 
chronischchronisch ziek,...).        . 
Ook voor kleine leefgemeenschappen 
die instaan voor de zorg en 
begeleiding van kinderen of 
volwassenen met een 
handicap (of andere 
bijzondere zorgvraag) 
zijn de flats uitermate zijn de flats uitermate 
geschikt.

De vakantieflats hebben meerdere 
zorgfaciliteiten en de onmiddellijke buiten-
omgeving is extra veilig ingericht.

Binnen het domein van Vakantiehuis 
Fabiola zijn er tal van aangepaste voor-
zieningen en diensten aanwezig om, 
samen met het aanbod van de toeristische 
omgeving (o.m. Het Nationaal Park Hoge 
Kempen), een aangename vakantie te 
beleven.beleven.

10 Flats aan de rand van het bos

Het gelijkvloers is volledig rolstoeltoegan-
kelijk en bestaat uit een inkomhal, een 
zithoek met ingerichte keuken, 1 slaapka-
mer met 2 hoog-laag bedden, een aange-
paste badkamer met inloopdouche en 
buiten een individueel terras.

Op het eerste verdiep bevinden zich 2 
slaapkamers met telkens 2 bedden en 
aparte sanitaire voorzieningen (douche en 
toilet).

‘t Mechels bos bestaat uit 10 flats met elk 
een verblijfscapaciteit van 6 personen. 
Voor tijdelijk bezoek kan er per flat een 
logeerbedje voorzien worden.

De flats zijn per 5 gegroepeerd in 2 vleu-
gels met elk een eetzaal, een zitruimte en 
een zorgbadkamer met hoog-laag bad. De 
beide vleugels zijn volledig omheind en 
voorzien van een extra terras met een 
speelhoek.

Spel, Sport en Natuur

Het domein waarin ‘t Mechels Bos gele-
gen is telt 11 ha. en beschikt over rol-
stoeltoegankelijke sportterreinen en speel-
tuinen, een aangepast fiets- en gocart-
park, een donker avonturenbos en nog 
veel meer.

Indoor recreëren kan 
in de sporthal en het 
'subtropisch' zwembad. 
VerderVerder is er aangepast 
sport- en spelmateriaal 
aanwezig en kan er ge-
bruik gemaakt worden 
van de snoezelruimte, 
het bakhuisje, de Finse 
kota, enz..

In de omgeving van 
het domein leidt een 
uitgebreid wandel- en 
fietsnetwerk naar de 
mooiste plekjes van 
het Maasland.

Boeiende excursies zijn mogelijk naar 
onder meer:
fsgsrg

• Connecterra - Maasmechelen
• Mechelse Heide - Maasmechelen
• Kinderboerderij Pietersheim – Lanaken
• Blotevoetenpad – Zutendaal 
•• Speeltuin en openluchtmuseum - Genk
• Maastricht en omgeving


