
Een plek waar iederéén
vakantie heeft



Een heerlijk vakantiepark, met 
speciale aandacht voor rolstoelers.

Op l’Accolade verdwijnen verschillen en vieren we met 
elkaar vakantie op een prachtig Frans eiland, op een 
vakantiepark dat bouwkundig alle obstakels wegneemt.

Er zijn heerlijke ruime bungalows en 
avontuurlijke Accobanes. De paden golven  
zich een weg over het park. We zien kinderen 
altijd spelen, want het is bebost, het kronkelt  
en het is avontuurlijk.  
Een heel uitdagende plek voor rolstoelers. 
Omdat het park is omheind is dit een veilige 
plek. Als je wilt zijn je kinderen soms uren 
onder de pannen.

Zorgeloze vakantie
En ouders en verzorgers? Die hebben een  
heerlijke tijd. Echt zorgeloos op vakantie!  
Even uit de dagelijkse sleur zijn, genieten 
van een andere omgeving en cultuur, nieuwe 
indrukken opdoen, mensen ontmoeten en 
energie bijtanken voor als je weer thuis bent. 

Iederéén vakantie
Op vakantiepark l’Accolade heeft iederéén 
vakantie. Ouders, verzorgers, kinderen en 
rolstoelers. Vrijwilligers en verzorgers vieren 
het mee. Het park ligt op het heerlijke eiland 
Ile d’Oléron. Een zacht en mild microklimaat en 
zandstranden, een glooiend duinenlandschap 
en uitzicht op de eindeloze zee. 

Dit park is betaalbaar, ook voor mensen met 
een smalle beurs, omdat het grotendeels 
gebouwd is en onderhouden en gerund wordt 
door vrijwilligers. 

Hoe is dat mogelijk? 
Vanuit hartekracht. Word ook jij onderdeel van 
de magie van l’Accolade?



Samen met het gezin, partner of vrienden. Een 
plek waar unieke momenten worden gecreëerd, 
vanwege de onbaatzuchtige omgang met elkaar. 
Tussen rolstoelende en niet-rolstoelende mensen, 
het gezin, geliefden en vrijwilligers.

Het Franse woord accolade betekent ‘omhelzing’, 
of volgens de Dikke Vandale: een niet 
verstikkende omhulling. Dat is wat we willen 
zijn. Een omhelzing voor elkaar. Mensen in een 
rolstoel en mensen zonder rolstoel. Op l’Accolade 
verdwijnen verschillen en vieren we met elkaar 
vakantie op een prachtig Frans eiland, op een 
park dat bouwkundig alle obstakels wegneemt.

Oprichtster Monique Schieman kende 
elf mensen in een rolstoel en zag dat zij 
jaar na jaar vastliepen bij het zoeken naar 
vakantieaccommodaties in het buitenland. 
Vrijwel overal waar je zoekt loop je tegen 
bouwkundige handicaps aan. Een drempel, 
een smalle deur of een te kleine wc. Die zijn er 
op l’Accolade niet. Sterker nog; we hebben op 

l’Accolade een park gecreëerd waar alles kan. 
Je kunt zwemmen in een rolstoeltoegankelijk 
verwarmd buitenbad, naar het strand, spelen en 
chillen. En dat in Frankrijk, op een wonderschoon 
eiland, waar het leven heerlijk is.

Dat is het eerste deel van de omhelzing. 

Maar er is meer
Het tweede deel van de omhelzing is dat we 
vinden dat rolstoelers én hun gezin een dikke 
knuffel verdienen. In de vorm van een zorgeloze 
vakantie. We verlenen professionele zorg aan 
degenen die dat nodig hebben en ontlasten 
familie en vrienden. Als je 24/7 klaar staat voor 
diegene die je zo liefhebt, is het fijn om ook even 
ontlast te worden en uit te rusten. Met je partner, 
of je andere kinderen. Je bent als gezin op 
vakantie en toch even vrij van zorg als je dat wilt. 
Je kan ’s avonds zelf uit eten, terwijl wij de zorg 
overnemen. Onze vrijwilligers leveren maatwerk 
door creatief en flexibel de wensen van jou en je 
gezelschap in te vullen.

‘Die hele brede glimlach, toen hij met zijn  
rolstoel het terrein over scheurde, die zal ik nooit 
vergeten’, zei Cor, één van onze vrijwilligers. Dat is 
waarvoor we het doen. Behalve de parkmanager 
werkt iedereen op het park vrijwillig, waardoor 
het park met alle voorzieningen betaalbaar blijft. 
Het doet een appèl op je. Dé reden dat onze 
teams bestaan uit verzorgers die werken vanuit 
hartekracht: warme belangstelling, oprechte 
interesse, gelijkwaardigheid. Gasten en  
vrijwilligers vieren samen vakantie en helpen elkaar. 
Wij verlenen zorg op afroep. De gast heeft de regie. 
We doen gewoon wat nodig is, wat mooi is en 
waardoor plezier ontstaat. De hele dag door zie 
je kleine momentjes van omhelzing. Alle kinderen 
spelen met elkaar, rolstoelend of niet. Waar een 
verzorger en een gast schateren na een geslaagde 
plons in het zwembad. En gesprekken van 
herkenning. Hier kijkt niemand van je op, hier  
kijken we naar elkaar om.

Wij vinden dat iemand met een lichamelijke 
beperking zonder zorg op vakantie moet kunnen 
gaan. Samen met het gezin, partner of vrienden. 
Een plek waar unieke momenten worden gecreëerd, 
vanwege de onbaatzuchtige omgang met elkaar. 
Tussen rolstoelende en niet-rolstoelende mensen, 
het gezin, geliefden en vrijwilligers.

Wij vinden dat iemand met een lichamelijke beperking  
zonder zorg op vakantie moet kunnen gaan.

Onze missie



We doen er alles aan om mensen een 
onvergetelijke en onbezorgde vakantie in 
het buitenland te bieden. Van avontuur in 
een Accobane, waarin je het kampeergevoel 
krijgt, tot een comfortabele bungalow. 
Of een gezellige groepsvakantie in het 
groepsgebouw.

L’Accolade staat ervoor dat rolstoelers 
alleen, of samen met naasten, een zorgeloze 
vakantie hebben. We staan daarom met 
gemotiveerde zorgverleners klaar om álles 
mogelijk te maken. Afhankelijk van de 
zorgvraag leveren we creatief en flexibel 
maatwerk. Belangrijke hulpmiddelen zijn al 
op het park, zodat niemand die hoeft mee te 
nemen (als dat al in een auto past!).

Er zijn allerlei middelen beschikbaar.  
Denk aan diverse tilliften, douchestoelen, hoog-
laagbedden, scootmobielen en aangepaste 
fietsen. Op l’Accolade zijn alle deuropeningen 
natuurlijk drempelvrij en breed.

Op l’Accolade krijgt de rolstoeler of de  
ouders de regie in eigen handen. We plannen 
de zorg dus niet op afspraak, maar je belt als je 
je eigen zorgverlener nodig hebt. 24/7. Gasten 
bepalen hun eigen ritme. Dan pas heb je immers 
echt vakantie.

Wil je boeken? Ga naar de website 
en vul het aanmeldformulier in.

Dit is l’Accolade: een geweldig park, vrijwilligers met 
hartekracht en geen obstakels.

“Het is niet makkelijk te omschrijven, maar l’Accolade was voor ons vanaf dag één een 
magische plek. Een vakantieplek waar alles klopt en waar we ècht allemaal vakantie hebben.”

“Tijdens een vakantie in Duitsland merkten we dat we aan het einde niet uitgerust waren. 
Het was zwaar. Als we een voet buiten het huis zetten, was er namelijk niets meer 

aangepast. We maakten mooie wandelingen en aten lekkere pizza’s bij de plaatselijke 
burcht, maar het voortdurende gesjouw naar het niet-aangepaste zwembad en de 

dagelijkse zorg, zonder ondersteuning van ons netwerk thuis, maakte het vooral vakantie 
voor de kinderen, en niet zozeer voor onszelf.”

“Op l’Accolade ben je op een veilige, besloten plek die Lucas de vrijheid geeft om op 
ontdekkingstocht te gaan en zijn zelfstandigheid te vergroten. Isa ligt het liefst de hele dag 
in het zwembad. Je was kun je laten doen. Je hoeft zelf niet te koken als je daar geen zin 
in hebt. Je hebt de hele dag contact met mensen als je dat wilt en als je dat niet wilt ga je 

lekker bij je huisje zitten of eropuit. Bij de andere gasten vind je veel herkenning.”

Vanaf dag één een plek waar alles klopt
Voorzieningen

Theo en Liesbeth komen sinds 2016 met hun kinderen naar l’Accolade.



Wil je meer van het eiland zien? 
Bekijk de fotoserie op de website.

Na Corsica is Oléron het grootste Franse eiland. Het eiland dankt  
z’n naam aan de Romeinen. Zij noemden het ’Insula Oléorum’ - het 

eiland van de geuren. De kruidige geur van de door de zon verwarmde 
duinen ruik je overal. Het geeft je veel. Een zacht en mild microklimaat en 
zandstranden, een glooiend duinenlandschap en uitzicht op de eindeloze 

zee. Haal adem en geniet van de bossen met hun rijke en gevarieerde  
flora en fauna.

In deze streek proef je de maritieme historie en cultuur. De witte wandel-  
en fietspaden leiden je door bossen en langs oesterbekkens. Neem de tijd, 
kijk om je heen, geniet van de gekleurde strandhuisjes bij St. Denis en de 
vuurtoren, en de kleurrijke oesterhuisjes bij Chateau d’Oléron. Ze houden 

van kleur op dit eiland. Daardoor voelt het hier altijd vrolijk.

Een drie kilometer lange brug brengt je van 
het vaste land naar een heerlijke plek. 

Het eiland



“Ik weet nu dat het me veel 
meer brengt. Voldoening, 

blijheid en positieve energie.”

Lucas en Albertina zijn vrijwilliger op 
l’Accolade. “Wat me raakt is ook de broertjes 
en zusjes zo blij te zien. Dat zijn kinderen die 
heel volwassen zijn voor hun leeftijd. Ze krijgen 
hier de vrijheid om even helemaal kind te zijn.” 
 
Albertina is 22 en is ook komend jaar weer 
vrijwilliger: “Een vriend van ons heeft een zusje 
met een meervoudige beperking. Als gezin 
gingen zij op vakantie naar l’Accolade. Dankzij 
l’Accolade beleefden zij een onbezorgde 
vakantie. Toen hij geen ruimte meer had om 
vrijwilliger te zijn, zijn wij gestart.”

“Iedereen verdient een eerlijke kans in het 
leven, zo ben ik opgevoed. Daarom wilde ik wel 
iets doen toen onze vriend ermee stopte.  

De eerste keer dat ik er kwam, dat was  
rond het avondeten. Schuif maar aan, zeiden 
ze, en iedereen begon zich voor te stellen.  
Ik voelde mij er binnen no time thuis. Het is 
zo’n hechte club. Dat komt door de omvang 
van het park, maar het gaat ook dieper.  
Ik merkte dat de ouders van de kids elkaar 
op een ander niveau begrijpen. Dat zorgt ook 
voor die band.”

“Maar de eerste keer voelde het toch wel 
heftig. Ik werd geconfronteerd met iets wat 
ik niet kende. In het dagelijks leven ga ik 
nauwelijks met mensen met een beperking 
om. Maar ik wende daar snel aan op het park, 
omdat iedereen elkaar als gelijkwaardig ziet. 
Het is normaal. En het is warm.”

“Wat me raakt is ook de broertjes en  
zusjes zo blij te zien. Dat zijn kinderen die 
heel volwassen zijn voor hun leeftijd.  
Ze krijgen hier de vrijheid om even  
helemaal kind te zijn.”

“Ik dacht dat het in verband met mijn 
opleiding ergotherapie handig zou zijn om 
meer ervaring op te doen met kinderen. 
Nu weet ik dat het me veel meer brengt. 
Voldoening, blijheid en positieve energie.”

Iedereen op het park werkt vrijwillig. Bewust. Daardoor bestaat  
ons team uit verzorgers die werken vanuit hartekracht.  
Warme belangstelling, oprechte interesse, gelijkwaardigheid.  
Gasten en vrijwilligers vieren samen vakantie en helpen elkaar. 

Vrijwilligers
De Franse activiteit van Stichting 
l’Accolade,  genoemd l’Accolade 
Oléron, is  ondergebracht in twee 

maatschappijen: de SCI  l’Accolade 
Oléron bezit het onroerend goed 
en de SARL l’Accolade Oléron is 

 verantwoordelijk voor de exploitatie. 
Beide  maatschappijen worden bestuurd 
door de Stichting l’Accolade. Dit is een 

volledig Nederlandse stichting. De 
Stichting bezit 100% van de aandelen in 
SARL l’Accolade Oléron en 90% van de 

aandelen SCI l’Accolade Oléron.

De resterende 10% aandelen van de 
SCI zijn overgedragen aan de Stichting 
Beheer Vakantiedorp. Deze stichting 

stelt statutair haar eventuele inkomsten 
ter beschikking van Stichting l’Accolade.

Stichting l’Accolade is ANBI geregistreerd.

Stichting



In het jaar 1998 is begonnen met de bouw van l’Accolade door vrijwilligers en met de hulp  
van donaties door fondsen, bedrijven en particulieren. Sindsdien is het grootste deel van het werk  

op en voor l’Accolade gedaan door vrijwilligers, zodat het park betaalbaar blijft voor iedereen.  
Want het is bekend: deze gezinnen moeten altijd al zoveel extra kosten maken. Het park kan  

dus niet bestaan zonder sponsoren. 

Comité van Aanbeveling
We zijn dankbaar dat de volgende mensen 
het comité van aanbeveling vormen.  
Ze dragen daarmee een warm hart toe en 
onderschrijven onze doelstellingen. 
•   Marja van Bijsterveldt - Vliegenthart, 

burgemeester van Delft
•   prof. dr. Job Cohen, voormalig 

burgemeester van Amsterdam
•   Nicolien Sauerbrij, Wereld- & Olympisch 

kampioen snowboarden
•   drs. Mirjam Sterk, voormalig directeur 

MEE Nederland
•   dr. Jan Terlouw, voormalig Commissaris 

van de Koningin in Gelderland
•   mr. Frank Zwetsloot, directeur 

ScienceWorks

Maak jij het mogelijk?

www.l-accolade.nl

Word sponsor en maak het mogelijk: NL33 RABO 0392 3114 02

Wil je ons financieel steunen?
Daar zijn diverse mogelijkheden voor:
•   Geef als bedrijf invulling aan je MVO-beleid  

door ons bijvoorbeeld bij jubilea of een feest als 
goed doel op te nemen.

•  Schenk als bedrijf goederen in natura.
•   Doe een sponsoractie of sponsorloop op je  

school of bedrijf.
•  Word donateur!
•   Wijs ons aan als goed doel bij een (familie)feest.

Je kunt alle manieren van ondersteuning vinden  
op onze website.

Stichting l’Accolade heeft als erkende algemeen  
nut beogende instelling de ANBI status. ANBI RISN 
nr. 8060 96 287.


