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Wat is er mooier dan... varen?

•  De zon op zien komen als je met een scheepje op het water 
voor anker ligt... of de zon zien ondergaan...

•  Van de rust op het water te genieten, je ontspannen te 
voelen, het landschap aan je voor bij zien trekken terwijl je 
aan dek zit of ligt...

•  Een stadje te naderen vanaf het water en aan wal te gaan, 
als een vreemdeling die andere streken bezoekt...

•  Zelf het stuurrad te kunnen draaien en de neus van het 
schip zien wenden, de schipper die uitlegt wat bakboord en 
stuurboord is en de betekenis van dat baken dat je ziet...

•  ’s Nachts de lichte deining te voelen, het geklots van het 
water tegen de romp, die ervaringen willen we voor onze 
gehandicapte medemens toegankelijk maken... •
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‘s Nachts 
lichte deining 

voelen!

www.schippermagikookeensvaren.nl

Zas Bousema,
oud-schipper en
initiatiefnemer



Kleinschalige vaarvakanties en vaartochten 
aanbieden voor mensen met een beperking. 
Dat is het doel van de Stichting Schipper mag
ik ook eens varen.

Velen van onze doelgroep voelen zich eenzaam, zij zitten 
vaak in een sociaal isolement. 

Wij willen deze mensen laten genieten van een onbezorgde 
en betaalbare vakantie op het water. 

Dit kan individueel of samen met familie, verzorgers of
begeleiders.

De stichting „schipper mag ik ook eens varen” wil het 
isolement terugdringen en daarom wil zij zich inzetten voor 
een maatschappelijke behoefte, waar reguliere marktpartijen 
niet in zullen en kunnen voorzien.

Bouwt u mee aan dit project?

U vaart er wel bij! •

Schipper mag ik ook eens varen...
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Beschermvrouw en beschermheer...
Thecla Bodewes, is 
zakenvrouw van het 
jaar 2011, directeur 
en eigenaar van de 
Scheepswerven 
Bodewes Hasselt, 
De Kaap Meppel en 
Harlingen.

“omdat in mijn filosofie 
maatschappelijke 
betrokkenheid een 

belangrijk onderdeel van ondernemen is, vind ik het 
geweldig beschermvrouwe èn adviseur te zijn voor de 
stichting.

Het mede mogelijk maken van onbezorgde vaartochten op 
het water voor mensen die maar al te vaak tussen wal en 
schip vallen, heb ik dan ook met beide handen aangegrepen.

Wat zou het fantastisch zijn als ‘Zwolle’ dit project tot een 
groot succes weet te maken!” •

Henk Jan Meijer, is Burgemeester 
van Zwolle. “In Zwolle vinden wij 
het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen. Daar zetten wij als bestuur 
van de stad hoog op in.’’

“Dit principe willen we toepassen op alle 
aspecten van de samenleving. En het is ook nodig 
dat we dat doen, want de gemeente kan niet alles 
alleen. Mensen beschikken over waardevolle 
talenten die we graag maximaal benutten voor de 
stad en de mensen van de stad.

De initiatiefnemers van ‘Schipper mag ik ook eens varen?’ zijn een mooi voorbeeld. 
Zij zetten zich met enthousiasme en betrokkenheid in om mensen met een 
beperking te laten genieten van een kleinschalige, meerdaagse vaarvakantie.

Daarmee voorzien zij in een grote behoefte. Zij dragen er zo aan bij dat iedereen 
mee kan doen; ook deze mensen en hun families die een verzetje zo hard nodig 
hebben.

Daarom ben ik graag beschermheer van ‘Schipper mag ik ook eens varen?’ De 
activiteiten van deze stichting wil ik van harte bij u aanbevelen. als iedereen ook 
hieraan mee doet, dan wordt hun project een heel groot succes!” •

Thecla Bodewes Henk Jan Meijer
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Het toekomstige 
schip aan de 

Thorbeckegracht in 
Zwolle
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Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het in-
troo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het 
introo, Kopregel maken voor het introo,

Kopregel maken voor het introo

Kopregel maKen voor het introo
Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel 
maken voor het introo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het 
introo,

Feiten & getallen...
De stichting schipper mag ik ook eens varen:

• is opgericht in 2011.

•  Heeft in 2012 een voormalig vrachtschip uit 1925 gekocht 
dat op de bekende scheepswerf D. Boot uit alphen aan de 
rijn is gebouwd.

•  Heeft in  2013 het schip op scheepswerf Bodewes van 50 
naar haar oorspronkekelijke lengte van 40 meter ingekort.

•  Wil een schip bouwen voorzien van 6 hutten met 
eigen sanitair waarvan 2 hutten ingericht worden voor 
rolstoelgebruikers.

•  Wil op jaarbasis 300 mensen laten genieten van een 
onvergetelijke vakantie.

•  Werkt uitsluitend met vele enthousiaste (onbezoldigde) 
vrijwilligers.

•  realiseert het project met behulp van sponsoring door 
het bedrijfsleven (materiaal en arbeid), scholen, fondsen, 
donaties en burgerinitiatieven.

• streeft bij de bouw alle veiligheidseisen na.
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• streeft naar een zo laag mogelijke kostprijs voor een verzorgde week.

•  Wil in overleg met de gasten de koers uitzetten over de vele prachtige 
Nederlandse wateren. •



KOPREGEL 
KOPREGEL 
KOPREGEL
Michel 

Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het in-
troo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het 
introo, Kopregel maken voor het introo,

Kopregel maken voor het introo

Kopregel maKen voor het introo
Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel 
maken voor het introo, Kopregel maken voor het introo, Kopregel maken voor het 
introo,

Verbouwing en het goede doel...
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De passagiers aan het woord...
Geert Jan den Hengst is 46 jaar, 
heeft 2 kinderen van 14 en 16 jaar 
en is gescheiden.

Hij heeft altijd gewerkt als leerkracht in het 
voortgezet speciaal onderwijs. “Wegens Ms, een 
zenuwaandoening die vanaf zijn dertigste jaar 
begon, kan ik fysiek weinig en ben ik volledig 
rolstoelafhankelijk”, licht Geert-Jan toe.

Sociaal iSolement?
Geert-Jan: “Dit herken ik niet bij mezelf, ik ken genoeg mensen en ga makkelijk 
op stap. Het verbaast me echter niet dat er veel mensen zijn binnen deze 
doelgroep die in een sociaal isolement zitten. ik leg zelf echter makkelijk contact. 
Dit aanbod van ‘schipper mag ik ook eens varen?’ vind ik een mooi streven. Het 
is fijn dat er ook mogelijkheden gemaakt worden voor mensen met beperking. 
ook het bedrag, vierhonderd euro voor een week, is goed betaalbaar. ook voor 
iemand die in een uitkeringssituatie zit.”

Heb je nog tipS?
“ik zou het leuk vinden als je actief betrokken wordt bij het varen. Bijvoorbeeld 
als ik met mijn kin de boot kan besturen, dat zou geweldig zijn! Daarnaast spreekt 
het me aan om met bekenden of familie te gaan, ik moet sowieso begeleiding 
hebben. prima als daar op het schip ervaren en deskundige mensen voor zijn”, 
aldus Geert-Jan. •
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Sanne Kooij is 29 jaar, 
vier jaar geleden ben 
ik voor het eerst met 
een vaarvakantie mee 
geweest.

We gingen met een grote 
groep van 28 mensen in 
een bus naar amsterdam. 

Dat was al heel gezellig. in amsterdam zijn wij aan boord 
gegaan op een niet aangepast schip. ik kende de meeste 
vakantiegangers al van het onthaastcafé in Zwolle. Het was 
super gezellig aan boord, een soort familie. 
Hannie was de kok en zij verzorgde ons goed. En Zas was de 
schipper. soms mochten wij ook een keer achter het stuur 
staan. We hebben een week gevaren. ik kan me herinneren, 
dat wij in alkmaar, Medemblik en Enkhuizen zijn geweest.

Kleine Kajuit
slapen op een schip was wennen, want zo’n kajuit is best wel 
klein. Na een week is het dus ook weer heerlijk om in je eigen 
bed te slapen.

iK ga mee!
als het eigen schip van de stichting klaar is, ga ik beslist weer 
mee, zeker weten. •
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“Frion weet uit gesprekken met mensen 
met een verstandelijke beperking en hun 
vertegenwoordigers dat activiteiten voor 
vrije tijd en vakanties hoog scoort op hun 
prioriteitenlijst.

Het initiatief van schipper mag ik ook eens varen, biedt hen 
een hele mooie kans om te varen op een aangepast schip en 
zo vakantie te kunnen vieren. 

ook als het gaat om een ernstig meervoudige beperking of 
moeilijk verstaanbaar gedrag. Frion is onder de indruk van 
de gedrevenheid van de vrijwilligers die hiermee bezig zijn.

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan 
niet zonder gedreven vrijwilligers. Zij zien kansen en bieden 
nieuwe mogelijkheden. Hierdoor worden activiteiten voor 
mensen met een beperking mogelijk die een zorginstelling 
zelf niet kan organiseren”. •

Annamiek van Dalen,
Bestuurder Frion

Minder zorg door overheid...

Frion is een organisatie die ondersteuning biedt
aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Het werkgebied van Frion is Zwolle en Noord-
west-Overijssel. De ongeveer 1150 medewerkers 
van Frion ondersteunen zo’n 950 cliënten.

Varen op een 
aangepast schip 
en zo vakantie 
kunnen vieren!



Schetsindeling van het schip...
Doorloop stuurhut

Dek aanzicht 2
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• Admiraal BV -  Hasselt
• Admire Webdesign -  Zwolle
• Antwerpse Staal Service  NV - Antwerpen
• Autobedrijf Dingerink - Zwolle
• Belgische Keizer - Zwolle
• Beutech Kunststoffen en Bewerking - Steenwijk
• Bonsink Aquaservice - Zwartsluis
• Bonsink Yacht Painters - Zwartsluis
• Breman Shipping - Genemuiden
• Brouwers Accountants - Zwolle 
• Bus’ Handelmij - Zwolle
•  Busbroek BV Elektrotechnische Groothandel - 

Zwolle
• Combideuren - Haaksbergen
• Cornelia-Stichting - Beetsterzwaag
• De Kleine Belettering - Zwolle
• Dieze West - Zwolle
• Dubbeldam Beheer - Zwolle
• Emanuel Pinkster Gemeente - Velp
• Fonds Verstandelijk gehandicapten - Bunnik
• Foodlife j.f.p.t. - Zwolle
• Gemeente Zwolle
• Gibac Chemie BV - Apeldoorn
• Glasbedrijf De Jonge - Zwolle
• Hans en Wilma Veldman - Hasselt
• Hans Westerink - Zwolle
• Hansa Nederland BV - Nijkerk
• Hebo Maritiem BV - Zwartsluis
• Hedon - Zwolle
• Hervormd Weeshuis - Zwolle
• Huis van Verhuur - Zwolle
• IJssalon Salute - Zwolle
• IJssellandrally -  Zwolle
• Inner Wheel - Zwolle
• In Balans - Hasselt
• Interfloor - Zwartsluis
• Jachthaven Kranerweerd - Zwartsluis
• Johanna Kinderfonds - Arnhem
• Kampri - Kampen

• Kansfonds - Hilversum
• Koninklijke Van der Most BV - Heerde
• Lions Club - Zwolle
• Lusanna - Hasselt
• MCHL grafisch ontwerp - Zwolle
• Oranjefonds - Utrecht
• PEC Zwolle United - Zwolle
• Rabobank IJsseldelta - Zwolle
• Rotaract Club - Zwolle
• Salverda Bouw - ‘t Harde
• Scania Logistics - Zwolle
• Scheepswerf Geertman - Zwartsluis
• Scheepswerf Poppen - Zwartsluis
•  Scheepswerven Bodewes - Harlingen, Hasselt, 

kampen, Meppel
• Schildersbedrijf Klappe - Zwolle
• Snijder Scheepselektro - Genemuiden
• Soroptimist - Zwolle
• Soulutions reclamebureau - Zwolle
• Space Winner - Zwolle
• Specsavers - Zwolle
• Sportgala Zwolle
• Stichting Abracadabra - Dalfsen
• Stork Wärtsilä - Zwolle
• SWZ - Zwolle
• T&T Woning- & Projectstoffering - Zwartsluis
• Technische Unie - Zwolle
• Timmer- en Trappenfabriek Vos BV - Zwolle
• 1tube.nl - Zwolle
• Tuinland - Zwolle
• Univé - Zwolle
• Van Wijhe Verf - Zwolle
• Ver. De Buitensocieteit - Zwolle
• Ver. Citycentrum Zwolle
• Viega - Naarden
• Wilo Nederland BV - Westzaan
• Zalencentrum Urbana - Zwolle
• Zehnder Group Nederland BV – Zwolle 
Zie voor meer partners onze website

Onze partners...

Colofon
Secretariaat: 
Watersniphof 21, 8043 Jr Zwolle

KvK-nummer:
53119967
banKreKening:
NL18RABO 01392.73.786

e-mail:
info@schippermagikookeensvaren.nl
WebSite:
www.schippermagikookeensvaren.nl
TwITTer:
@schippermagik
FacebooK:
stichting schipper mag ik ook eens varen?

vormgeving:
Benny Michel

FotograFie, ontWerp & teKSt:
Hans Westerink
rudy spanhak
Henry Dijkman Fotografie (PEC Zwolle)

DruK:
koninklijke Van der Most BV


