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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.

Thomasbos probeert hieraan tegemoet te 
komen door tijdens de meeste schoolvakan-
ties, geheel vrijblijvend en onder voorbehoud,
een animatie-programma aan te bieden op 
maat van de vraag van de gezinnen (zwem-
men, sporthal, snoezelen, go-cart,...). Dit ge-
beurt in overleg met de gezinscoördinator.

Groepen kunnen in aan-
loop naar het verblijf via 
onze website een pro-
gramma opstellen, op  
maat van de deelnemers.
Daarnaast staan onze me-
dewerkers van de anima-
tiedienst steeds klaar om 
hen hierin te begeleiden.

Een initiatief van 
NWGK vzw - Vakantiehuis Fabiola 

Vakanties voor gezinnen met 
een zorgintensief kind/familielid.

Vakanties voor leefgroepen 
en (kleine) zorginstellingen.

Voor de begeleiding van onze groepen zijn we 
steeds op zoek naar gedreven vrijwilligers.
Wil jij graag een handje komen toesteken, het 
verschil maken voor (één van) onze gasten? 

Kom gerust eens langs of stuur ons een mailtje: 
info@thomasbos.be

VRIJWILLIGERS

RECREATIE-AANBOD



Thomasbos maakt deel uit van Vakantiehuis 
Fabiola en bestaat uit 4 vakantiehuisjes die 
volledig afgestemd zijn op gezinnen met een 
kind of familielid met bijzondere zorgbehoef-
ten (ernstige mentale en/of fysieke beper-
king).

Deze accommodatie is tevens geschikt voor 
kleine leefgemeenschappen, vanaf 8 
personen, die instaan voor de zorg en bege-
leiding van kinderen of volwassenen met een 
beperking.      .

Het Thomasbos biedt verschillende  ver-
blijfsformules. Zo is het mogelijk om in vol-
pension, halfpension, overnachting met ont-
bijt of enkel overnachting te reserveren.       

De badkamer beschikt over 
een inrijddouche met vaste 
douchestoel, een aangepast 
toilet met beugels en een 
onderrijdbare wastafel met 
kantelspiegel.  .....

Binnen het domein van Vakantiehuis Fabiola 
zijn er tal van aangepaste voorzieningen en 
diensten aanwezig om, samen met het 
aanbod van de toeristische omgeving, een 
aangename vakantie te beleven.

Thomasbos beschikt in totaal over 18 bedden, 
verspreid over 4 huisjes, die verschillend van 4 
tot 6 slaapplaatsen, in combinatie met elkaar 
gereserveerd kunnen worden.

Alle huisjes zijn volledig gelijkvloers en 
bestaan uit een inkomhal, een gastentoilet,  
een zithoek met een ingerichte keuken, een 
individueel terras, een ruime aangepaste bad-
kamer, 2 enkele slaapkamers en 1 slaapkamer 
met hierin 2 eenpersoonsbedden. Het 
grootste huisje, dat geschikt is voor 6 perso-
nen, beschikt over een extra slaapkamer die 
voorzien is van een tweepersoonsbed. .............

Alle slaapkamers zijn uitgerust met hoog-laag 
bedden. De volledig ingerichte keukens 
bieden de mogelijkheid voor zelfkook.

Het domein waarin het Thomasbos gelegen 
is telt 11 ha. en beschikt over rolstoeltoegan-
kelijke sportterreinen en speeltuinen, een 
aangepast fiets- en gocartpark, een 
mini-blotevoetepad en nog zovéél meer…

Indoor recreatie vind je terug in de sporthal, 
het zwembad (waarbij tevens een tillift aan-
wezig is voor de glijbaan), snoezelruimtes, 
het bakhuisje, de Finse kota,...

Met het belevingshuis willen we op een 
bijzondere wijze zintuigen prikkelen. 
Van rustgevende tonen in de klankruimte 
tot wegdromen op het droge wellness-bad. 
In de simulatieruimte is het mogelijk om via 
verschillende platformen te genieten van 
diversediverse activiteiten, gaande van  paardrijden 
tot een ritje op de motor óf zelfs rondvaren 
op een jetski. ........................................................
We hopen hiermee een recreatieve meer-
waarde te bieden voor onze doelgroep die 
doorgaans beperkt of niet kan genieten van 
het “gewone” ontspanningsaanbod.
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