REJSER

DET GODE SENIORLIV - ANNONCETILLÆG

Gode muligheder

FOR AT REJSE UANSET HANDICAP
Der er ingen grund til at holde sig tilbage fra at komme ud og
opleve verden, alene fordi man har et handicap.

JOURNALIST: TINA NIKOLAJSEN
Med lidt forarbejde og eventuelt kontakt til et specialiseret rejsebureau
kan du holde ferie med både strand, vand og gode restaurantbesøg på
de traditionelle charterdestinationer, selvom du har behov for at have
kørestolen med. De fleste flyselskaber i Europa er nemlig rigtig gode
til at tage hånd om rejsende med kørestole. Og flere rejsebureauer har
specialiseret sig i netop handicaprejser, hvor både destination, udflugter
og hotel er valgt ud fra kriterier, der imødekommer de behov, som
mennesker i for eksempel kørestol har.

”For eksempel er der på Tenerife mulighed for at leje en el-crosser lige ved
siden af hotellet, så man kan nøjes med selv at have den lette kørestol
med. Det gør rejsen en del nemmere, at man kan komme rundt ligesom
derhjemme. Derudover er der en strandpromenade ned til vandet, og
på Cypern har vi været et sted, der tilbød en service, hvor gæsterne
kan komme op på et sæde på en sliske, som fører helt ud i vandet,”
fortæller Lene Hansen og peger også på en lift ved swimmingpoolen som
en service, der er værd at se efter, når man booker.

GRUPPEREJSER MED HJÆLPERE

Gennem alle årene siden 2004 er det lykkedes ferieklubben at rejse
penge til at få frivillige ulønnede hjælpere med på grupperejserne. I
begyndelsen drejede det sig om to rejser årligt, og nu er tallet oppe
på fem: tre med fly og to med bus. For første gang skal klubben i år
blandt andet på ferie i Danmark, nærmere bestemt til Bornholm. En af
fordelene ved at rejse i Danmark er, at man kan få gratis hjælpemidler
stillet til rådighed i alle kommuner. Går turen til udlandet må man selv
betale for leje af disse hjælpemidler.

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende er en forening,
der benytter sig af de specialiserede rejsebureauer til at planlægge
grupperejser for mennesker med handicap og eventuelt ægtefælle.
Derudover søger ferieklubben fondsmidler til at betale for frivillige
ulønnede hjælpere på turen, så der ikke er nogen ekstraudgifter for
gæsten, fortæller Lene Hansen, der formand for Vestfyns Ferieklub.
”Det giver en tryghed for gæsterne, at der er hjælpere med. Som
udgangspunkt arrangerer vi grupperejser med 14 deltagere og 8
hjælpere, men vi vurderer fordelingen fra gang til gang. Nogle gange
har vi deltagere, der har meget brug for hjælp, og andre gange er det
omvendt. Så tilpasser vi antallet af hjælpere,” siger hun.
Hjælperne er med for at tage sig af både praktisk og personlig pleje af
gæsterne, så selv mennesker med stort behov for hjælp kan deltage på
ferierne. Det eneste krav, der stilles af ferieklubben, er, at alle gæster
skal have en lægeerklæring, der siger god for, at den enkeltes helbred
kan klare rejsen.
PÅ EN SLISKE UD I HAVET
Et af favoritstederne i Vestfyns Ferieklub er Tenerife, men også Kreta
og Cypern er gode destinationer for kørestolsbrugere. Det gælder både
omgivelser, service og faciliteter.
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