
 

yves.bisschops@vzwvillamax.be                                           www.vzwvillamax.be                                     

 

Echt heel tof dat jij een spreekbeurt over VillaMax gaat houden! 
 

Op onze website kan je natuurlijk al een hele hoop informatie en foto’s vinden over VillaMax, 
maar we helpen je graag nog een beetje extra, zodat jouw spreekbeurt een echte knaller 
wordt!  
Neem de stukjes er uit die jij tof vindt en maak er helemaal je eigen ding van. 
 
Vind je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te vertellen?  
Bedenk dan maar dat wij -van VillaMax- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je 
spreekbeurt over dit onderwerp doet!  
Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van VillaMax 
horen. Dus eigenlijk help je ons! 
 

 
Tips voor een geslaagde spreekbeurt 
 

Op voorhand 

• Bereid je goed voor 

• Zorg voor goede foto’s die groot genoeg zijn om ze te tonen aan je klas 

• Oefen je spreekbeurt voor je papa, mama, broer(s), zus(sen), … of voor de spiegel 
Tijdens je spreekbeurt 

• Als je gespannen bent, moet je rustig en lang uitademen. Inademen gaat vanzelf. 
Doe alsof je een ballonnetje aan het opblazen bent 

• Gebruik een papiertje met enkele belangrijke woorden. Je kan er op kijken als je het 
even niet meer weet  

• Blijf zo veel mogelijk in de klas kijken als je vertelt 

• Wil je foto’s of spullen laten rond gaan in je klas, doe dit op het einde van je 
spreekbeurt 
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Wie of wat is VillaMax? 
 

• VillaMax is een organisatie die sinds 2015 bestaat en die vakanties geeft aan 
gezinnen met een ernstig ziek kind.  

• VillaMax zorgt er voor dat papa, mama, broertje(s) en zusje(s) samen een weekje 
gratis op vakantie kunnen in Brasschaat. In huisjes die helemaal zijn aangepast voor 
de zieke kindjes.   

• Tijdens deze vakantie zorgt VillaMax er voor dat de gezinnen er eens lekker tussenuit 
kunnen en niet aan dokters of ziekenhuizen moeten denken. 
Ze kunnen gewoon samen genieten van een heerlijke vakantie! 
 

 

 
 

 
Wie kan er op VillaMax vakantie? 
 

• Het kindje dat ziek is mag samen met papa, mama, broer(s) en/of zus(sen) een 
weekje gratis op vakantie in onze huisjes in Brasschaat. 

• Het is voor kinderen uit heel België  

• Het zieke kindje mag niet ouder zijn dan 16 jaar. Maar als bijvoorbeeld een broer of 
zus ouder is, dan mag die natuurlijk ook mee op vakantie 
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Onze vakantiehuisjes 
 

• VillaMax heeft 6 huisjes 

• 2 huisjes voor 6 personen, 2 huisjes voor 5 personen en 2 huisjes voor 4 personen. 
Dat is samen voor 30 personen  

• Deze liggen allemaal in het park van Brasschaat en vlak naast een heel groot 
zwembad 

• Brasschaat ligt in de provincie Antwerpen 

• Brasschaat is op ongeveer 12 km van de stad Antwerpen 

• In het park kan je allerlei leuke dingen doen zoals zwemmen, wandelen, bootje varen, 
fietsen, naar de speeltuin, een pannenkoek gaan eten, … 

• De huisjes zijn helemaal aangepast. Zo kunnen kindjes in een rolstoel gemakkelijk 
overal in de huisjes rondrijden, hangt er een lift die er voor zorgt dat ze gemakkelijk in 
bad kunnen, zijn de bedden aangepast, enz.  
 

 
 

Wat kan je doen op een VillaMax vakantie? 
  

• Iedereen mag de vakantie invullen zoals ze zelf wensen.  

• Wil je graag op uitstap naar Antwerpen, Bobbejaanland, het zwembad, de 
kinderboerderij, … of gewoon gezellig in je huisje blijven, dan kan dat allemaal.  

• Elke dag organiseert VillaMax ook leuke activiteiten waar je aan mag deelnemen, 
zoals knutselen, een reuzespel, een wandeling, enz.  

• 1x per week gaan ze samen naar de cinema.  

• Alle gezinnen worden met een limousine (dat is een heel lange en chique auto) 
opgehaald aan de huisjes en als sterren naar de cinema gebracht (en ook terug 

natuurlijk 😊) 

• Onze huisjes liggen in een prachtig en groot park. Dus gewoon genieten van de 
mooie tuin en het park kan ook 

• Spelen met andere kindjes. Er zijn altijd veel kinderen aanwezig, dus je maakt ook 
heel snel vriendjes. 

• …   
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Wat kost een weekje vakantie bij VillaMax? 
 

• Voor de gezinnen die te gast zijn is de hele week gratis. 

• Maar als je echt gaat uitrekenen wat een week vakantie bij VillaMax kost dan kom je 
al snel uit aan €2.000 (tweeduizend euro) voor 1 gezin.  

• Dat is heel veel geld. En dat moet natuurlijk wel betaald worden en niet door de 
gezinnen de uitgenodigd worden. 

• Gelukkig zijn er bedrijven, scholen, clubs en verenigingen die af een toe een actie 
doen voor VillaMax, bijvoorbeeld een wandeltocht, een opendeurdag, een fuif, 
verkoop van koekjes, tijdens De Warmste Week,  …  

• VillaMax staat ook regelmatig op de markt om koekjes en andere dingen te verkopen  

• Met al deze centjes kan VillaMax een fijne week vakantie geven aan gezinnen met 
een ernstig ziek kind 

• VillaMax heeft ook veel mensen die gratis komen helpen. Dat noemen we 
“vrijwilligers”. Zonder deze vrijwilligers zou het echt niet lukken en kost een vakantie 
nog veel meer.  

 

 
 

Hoe kan je inschrijven voor een week bij VillaMax? 
 

• Op de website van VillaMax staat een papier dat je kan invullen 

• Ook de dokter zal een papiertje moeten schrijven om de ziekte van het kindje uit te 
leggen 

• Als deze papiertjes binnen zijn bekijkt VillaMax in welke week er nog een huisje vrij is 

• Samen met het gezin kiezen ze een juiste week. 

• Vlak voor de vakantie belt iemand van VillaMax het gezin op en overloopt de hele 
vakantie.  Daar wordt gevraagd welke (zorg)materialen ze nodig hebben en of 
VillaMax nog met iets speciaal moet rekening houden 

• Zo zorgt VillaMax er voor dat het een heel fijne vakantie wordt voor iedereen 
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Waarom is VillaMax er? 
• Een gezin met een ziek kindje heeft natuurlijk al veel pech. Ziek zijn is echt niet leuk.  

• Sommige kinderen hebben elke dag een verpleegster of kinesist nodig of moeten af 
en toe naar het ziekenhuis voor een speciale dokter en daar helpt VillaMax mee.  

• Maar voor broertjes en zusjes van zo’n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen 
daardoor vaak een heleboel dingen niet. Bijvoorbeeld omdat papa of mama mee naar 
het ziekenhuis moet. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist heel erg fijn 
als je een keer hele leuke dingen kunt doen.  

• Na de vakantie hebben ze allemaal iets leuk om aan terug te denken en dat is ook 
heel belangrijk.  

• Natuurlijk mogen we niet vergeten dat ook papa, mama en de kindjes nieuwe 
vrienden hebben waarmee ze nadien nog kunnen afspreken 
 

 
 
 

Vertel jij ook over VillaMax?  
 

• Voor VillaMax is het belangrijk dat veel mensen weten dat ze bestaan. 

• Zo weten gezinnen met een ziek kind dat ze bij VillaMax op vakantie kunnen 

• Zo weten scholen, bedrijven, verenigingen, … dat VillaMax bestaat en als ze eens 
iets willen doen voor een goed doel denken ze misschien ook aan VillaMax 

• Zo weten vrijwilligers dat VillaMax bestaat en dat ze ons kunnen komen helpen bij het 
organiseren van leuke vakanties voor de gezinnen 
  

 

mailto:yves.bisschops@vzwvillamax.be
http://www.vzwvillamax.be/


 

yves.bisschops@vzwvillamax.be                                           www.vzwvillamax.be                                     

 
 

Wil jouw school of klas ook iets doen voor VillaMax?  
• Misschien wil je zelf wel op vakantie bij VillaMax, maar als je gezond bent (en geen 

broer of zus hebt die ziek is) gaat dat natuurlijk niet. En dat is ook niet erg natuurlijk, 

want “gezond zijn” is het allerbelangrijkste 😊 

• Maar wil je iets doen voor VillaMax  laat het ons zeker weten. Met alle ingezamelde 
centjes samen kan VillaMax een nieuw gezin een fijne vakantie aanbieden  

 

 
 

VillaMax hoopt nog heel veel gezinnen met een ernstig ziek kind een leuke vakantie te 
mogen geven en daar help jij ons ontzettend goed bij door het geven van je spreekbeurt. 

Een heel dikke dankjewel daarvoor😊 

 

 
Heel veel succes met je spreekbeurt!  

We horen nadien graag hoe het geweest is😊 
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