
Wie wil niet samen lekker op vakantie? Uitwaaien op een strand, een

wandeling maken in een oude stad, genieten van een prachtige

zonsondergang. Of die ene droombestemming nog bezoeken...

Hoe maak je zo’n droom waar 
Als je partner dement is, in een rolstoel zit of medische verzorging nodig

heeft? Op die vraag heeft OKAY Reizen het antwoord: wij maken het

mogelijk en we gaan samen met u op reis. Veilig en verantwoord.

Meer weten?
Maakt deze folder u nieuwsgierig? Heeft u vragen? Neem gerust even

contact op. Of kijk op www.okay-reizen.nl

OKAY Reizen

Postbus 51060
1007 EB Amsterdam
Tel. 020 670 6012
E-mail: info@okay-reizen.nl “Moeder kan niet meer lopen. Maar ze wil haar hele leven al naar Jeruzalem. Hoe geweldig

zou het zijn als we daar samen heen konden!”

De kracht van OKAY Reizen:

Persoonlijk, betaalbaar, deskundig.

OKAY- reizen
Samen veilig op reis

STICHTING

Reizen op maat voor mensen met een beperking, 
die op vakantie willen met hun 
partner, familielid of vriend.

Het adviesteam: Marion Gils, Jootje van der Molen, Eddy Linthorst, hond Gijs en Jan Haver.
(foto: Fulco Smit Roeters)



Persoonlijke reizen op maat 
OKAY Reizen regelt voor u een vakantie of reis op maat. Speciaal voor u en

uw reisgenoot. Dus géén standaard groepsreis. Een droomreis naar een ver

land, een rondreis door Italië of een weekje in Bergen aan Zee. U zegt ‘t

maar. Want u bepaalt waar u heen gaat, hoe lang u daar blijft en welke

uitstapjes u maakt. 

Okay regelt, verzorgt en begeleidt
Wij organiseren uw reis, verzorgen het vervoer, het verblijf en de

begeleiding. Een gekwalificeerde begeleider reist met u mee en is 24 uur

per dag  beschikbaar. Alles is erop gericht om u en uw reisgenoot volop 

van uw vakantie te laten genieten. We denken met u mee en we zorgen 

met u mee.

Gesprek bij u thuis
Wij bespreken uw wensen en mogelijkheden, bij voorkeur bij u thuis.

Daarbij onderzoeken we alle mogelijkheden en we kijken welke

voorzieningen nodig zijn. In een tweede gesprek bespreekt u de reisplannen

met uw persoonlijke begeleider. U maakt kennis en u kijkt of ‘t klikt. Pas

als u vindt dat ‘t goed zit, komen we tot concrete afspraken.

Onze begeleiding: 24 uur betrokken en kundig
De begeleiders van OKAY Reizen zijn speciaal opgeleid in het omgaan met

mensen met een beperking én in het ondersteunen van partners of

familieleden. Zij weten uit ervaring wat het betekent om ‘partner of

familielid van’ te zijn. Ze staan u 24 uur per dag bij met raad en daad. 

En alles gaat in overleg met u.

“Wij zijn allebei geboren op Sumatra. Onze droom was om daar samen heen te gaan als we
ouder waren - dan hebben we de tijd, dachten we. Inmiddels zijn we ouder, maar mijn man
heeft Alzheimer. Hij heeft veel verzorging nodig. Zelf loop ik niet zo goed. Kunnen we onze
droom toch nog laten uitkomen?”

“Vroeger reisden we de hele wereld rond, nu zouden we een weekje Zeeland al heerlijk vinden.”

OKAY én betaalbaar 
De kosten van uw reis hangen natuurlijk samen met uw wensen. Wij gaan

op zoek naar de beste opties tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Zijn er

méér mogelijkheden, dan laten we u de keuze maken. 

Kosten transparant
We brengen uw reis- en verblijfkosten in rekening, en de verzekeringen.

Voor de begeleider betaalt u reis, verblijf en een onkostenvergoeding. Om

ons werk voort te kunnen zetten, vragen we ook een vergoeding voor onze

bemiddeling. Alle kosten krijgt u vooraf overlegd in een gedetailleerd

overzicht - volledig transparant.


