
 

 

 

 
 
Datum: 11-2-2021 

Betreft: 
Financiering gezocht voor de toegankelijkheid en aangepaste 
faciliteiten van het ‘Avonturenhuis’ voor kinderen met een beperking 

  
 
 
 
Geachte bestuursleden, 
 
“Alle kinderen op avontuur in de natuur”, zo luidt de titel van dit plan. Binnen dit 
plan slaan Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde de handen ineen 
om kinderen met en zonder een beperking met elkaar op avontuur in de natuur te 
laten gaan! Om deze inclusie te bewerkstelligen zal het ‘Avonturenhuis’ op 
Scoutinglandgoed Zeewolde worden gerealiseerd. Ziet u mogelijkheden om 
financieel bij te dragen aan de realisatie van een aangepaste slaapkamer in het 
‘Avonturenhuis’, zodat kinderen met en zonder een beperking samen op 
avontuur in de natuur kunnen.  
 
Inleiding 
Kamperen is de ultieme natuurbeleving voor kinderen. Het is spannend, 
uitdagend, leerzaam en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voor ieder 
kind is kamperen een verrijking, waarbij samen met leeftijdsgenoten wordt 
geleerd om samen te werken en grenzen te verleggen. 
 
Kamperen is ook onlosmakelijk verbonden aan Scouting. Het behoort tot één van 
de acht activiteitengebieden die scouting kent, namelijk outdoor. Een ander 
activiteitengebied van scouting is samenleving. Dit gaat over activiteiten die te 
maken hebben met je eigen omgeving en de maatschappij. Omgaan met 
leeftijdsgenoten die een ander afkomst hebben of die een verstandelijke of 
lichamelijke beperking hebben. Het maakt allemaal deel uit van de kern van 
scouting. 
 
Om al deze elementen terug te laten komen heeft Scouting Nederland samen 
met Scoutinglandgoed Zeewolde een nieuw plan bedacht, namelijk de realisatie 
van het ‘Avonturenhuis’. Het moet namelijk voor alle kinderen mogelijk zijn om op 
ontdekking te gaan in de natuur, scouts, niet-scouts, kinderen zonder en 
kinderen met een beperking. De manier om alle kinderen deze ervaring te bieden 
is het ‘Avonturenhuis’; een verblijfsaccommodatie voor zowel kinderen met als 
zonder beperking, de uitvalsbasis voor een fantastisch avontuur in de natuur! 
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Het ‘Avonturenhuis’ – “Alle kinderen op avontuur in de natuur” 
Het ‘Avonturenhuis’ gaat onderdeel uitmaken van het Scoutinglandgoed 
Zeewolde. Scoutinglandgoed Zeewolde is het evenementen- en kampeerterrein 

van Scouting Nederland en is in 2015 geopend 
door Koningin Maxima. Het Avonturenhuis is 
ontworpen als een boeiend, open en toegankelijk 
gebouw, dat flexibel is in gebruik en het 
avontuurlijke, educatieve en duurzame karakter 
van Scouting benadrukt. Input voor het ontwerp is 
geleverd door de potentiele doelgroepen van 
scouts, niet-scouts, mensen en zonder beperking. 
 

In het Avonturenhuis kunnen kinderen zonder beperking en kinderen die 
vanwege hun beperking niet kunnen kamperen samen overnachten. Het huis 
biedt de kans om vriendjes en vriendinnetjes te maken en samen spelenderwijs 
talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, 
uitwisseling en een groter sociaal netwerk. 
 
Het ‘Avonturenhuis’ is er voor scouts uit binnen- en buitenland, met en zonder 
een beperking. Zij kunnen gedurende hun scoutingkampen verblijven op het 
Scoutinglandgoed Zeewolde en vanuit het ‘Avonturenhuis’ uitdagende activiteiten 
ondernemen. Maar het ‘Avonturenhuis’ is er niet alleen voor scouts. Kinderen en 
jongeren die graag buiten willen zijn en avonturen willen beleven kunnen ook 
terecht in het ‘Avonturenhuis’. Voorbeelden hiervan zijn scholen en 
(sport)verenigingen die er hun kampweek willen doorbrengen of organisaties die 
vakantiedagen willen organiseren voor jongeren die het om verschillende 
redenen zeer moeilijk hebben.  
 
De verwachting is dat er per jaar in het ‘Avonturenhuis’ minimaal 10.000 
overnachtingen zijn van kinderen. Hiervan zijn er ongeveer 1.000 kinderen met 
een beperking. 
 
Toegankelijkheid en faciliteiten voor kinderen met een beperking 
In de plannen van het ‘Avonturenhuis speelt inclusie en toegankelijkheid een 
grote rol. Het moet voor kinderen met een beperking mogelijk zijn om samen met 
hun vriendjes en vriendinnetjes zonder een beperking op ontdekking te gaan in 
de natuur. Niemand hoeft meer te worden buitengesloten! Om hier invulling aan 
te geven is er een samenwerking met het Gehandicapte Kind (voorheen de 
NSGK). Zij zijn de expert op het gebied van de toegankelijkheid voor kinderen 
met een beperking.  
 
Het Avonturenhuis wordt toegankelijk gemaakt, zodat de kinderen met een 
beperking overal kunnen komen. Er worden in het ‘Avonturenhuis’ slaapkamers 
gerealiseerd die aangepast worden op het gebruik van kinderen met een 
beperking. Ze worden ingericht met o.a. mobiele tilliften, hoog/laagbedden en 
plafondliften. Zo kunnen kinderen zonder beperking en kinderen die vanwege 
hun beperking niet kunnen kamperen samen overnachten. Daarnaast is er een 
gezamenlijke woonkamer en keuken die ook ingericht en aangepast dienen te 
worden op de doelgroep. 
 
 
 
 
 

De vijf hoofdfuncties van 
het Avonturenhuis: 
1. Verblijfsaccommodatie 
2. Sanitaire voorzieningen 
3. Ontmoetingsplek 
4. Energiecluster 
5. Beheergebouw 



Kosten en financiering  
De kosten van de bouw van het ‘Avonturenhuis’ worden gefinancierd door o.a. 
de Nationale Postcode Loterij, Provincie Flevoland, het Gehandicapte Kind, 
gemeente Zeewolde en particulieren.  
Voor de kosten van een aangepaste slaapkamer is er nog wel financiering nodig. 
De kosten hiervan zijn € 108.350,- en een specificatie hiervan treft u aan in de 
toegevoegde projectbegroting.  
 
Door onder andere een eigen bijdrage, Lions en diverse sponsoren en fondsen is 
er al € 76.250,- bijeengebracht. Dat resulteert in een tekort van € 32.100,- en 
hiervoor doen wij een beroep op fondsen, waaronder de uwe. Ziet u 
mogelijkheden om bij te dragen aan dit unieke inclusieproject in de natuur? 
Zonder verwachtingen te creëren doen wij u hierbij ons bankrekeningnummer: 
NL75INGB 0674093283 t.n.v. Stichting Scouting NederlandFonds. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Michelle 
Laagewaard (adviseur partnerships en sponsoring) via 
michelle.laagewaard@scouting.nl of 0334-960916. 
 
Uw reactie zien wij met veel belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Fedde Boersma 
Directeur Scouting Nederland Fonds 
 
 
 


