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Handicamp 2023 
Jongeren met een (lichamelijke) handicap, vanaf circa 15 jaar en 
afkomstig uit alle regio’s binnen ons Rotarydistrict, trekken 5 dagen 
samen met elkaar op en nemen deel aan een zeer gevarieerd en 
uitdagend activiteitenprogramma. Er wordt overnacht in de 
Wigwamhuisjes op het terrein van Stichting Wigwam. Op de slotdag 
wordt het Handicamp afgesloten met een barbecue voor deelnemers, 
begeleiders, ouders en Rotary-afgevaardigden.  
Deze survivalweek wordt begeleid door Stichting Wigwam: 
https://www.stichtingwigwam.nl/jongerenvakanties/  
 

 
Aanmelding deelnemers 
Iedere Rotaryclub uit D1550 kan deelnemers aanmelden, liefst 
afkomstig uit hun eigen Rotaryregio. Voor elke deelnemer draagt de 
Rotaryclub € 700,- bij. Indien de Rotary zelf geen geschikte 
kandidaat vindt, kan zij ook een deelnemer adopteren. Stichting 
Wigwam gaat dan op zoek naar een geschikte kandidaat. 
 

Wat kunnen Rotaryclubs doen om Handicamp tot een 
succes te maken? 
- Een deelnemer sponsoren voor een bedrag van € 700 
- Een algemene bijdrage geven voor deelnemers die zorgkosten 

niet vanuit het PGB/Wajong uitkering kunnen betalen 
- Helpen bij het verzorgen van de maaltijden voor de deelnemers 

en de begeleiders op maandag- t/m donderdagavond en/of 
algemene huishoudelijke hulp 

 

Wil uw Rotary een deelnemer sponsoren, adopteren of komen helpen met koken? 

Meldt u dan aan op bijgevoegd formulier.      

Meer info 

Guus Bucker 
Bemelerweg 300 

6226 NE Maastricht 
g.bucker@hotmail.com  

06-52162475 

Locatie 
Stichting Wigwam 
Onderstestraat 27 

6301 KA Valkenburg a/d Geul 
06 46375735 

info@stichtingwigwam.nl 
www.stichtingwigwam.nl 

https://www.stichtingwigwam.nl/jongerenvakanties/
mailto:g.bucker@hotmail.com
mailto:info@stichtingwigwam.nl
http://www.stichtingwigwam.nl/


 

Rotary Handicamp 2023            

Bij deelname dit formulier vóór 1 juni 2023 retourneren aan de voorzitter van Commisie Handicamp 

D1550 The Netherlands: Guus Bucker 

    Bemelerweg 300 

    6226 NE Maastricht 

    Tel: 0652162475 

    Email: g.bucker@hotmail.com                                                          

Naam Rotaryclub :   ……………………………………………………………………… 

Contactpersoon   :   ……………………………………………………………………… 

Adres                      :   ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :   ……………………………………………………………………… 

E-mail               :   ……………………………………………………………………… 

 

0 Onze Rotaryclub meldt een of meerdere jongeren met een beperking aan voor het Handicamp 2023 

 en treedt hierbij op als sponsor van de deelnemer(s). Kosten € 700,- per deelnemer. 

Naam deelnemer(s) :   ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Adres   :   ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Geboortedatum :   ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Telefoonnummer :   ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

E-mail               :   ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

0 Onze Rotaryclub adopteert een of meerdere jongeren met een beperking voor deelname aan het 

Handicamp 2023. Stichting Wigwam zal zorgdragen voor een geschikte kandidaat. Kosten € 700,- per 

deelnemer.  

Aantal deelnemers: …………………………………… 

0 Onze Rotaryclub sponsort een algemene bijdrage t.b.v. bijvoorbeeld een deelnemer die de 

zorgbijdrage niet uit PGB/Wajong uitkering kan betalen. 

0 Onze Rotaryclub wil graag op een of meerdere avonden (maandag t/m donderdag) een warme 

maaltijd verzorgen. Voorkeuravond(en): …………………………………………………………….………………… 

0  Onze Rotaryclub neemt graag deel aan de BBQ op vrijdag 20 oktober 2023 om 17.00 uur.  

 Wij komen met ….. personen. Aanmelding vóór 20 september 2023. 

Alle bedragen kunnen worden overgemaakt op banknummer IBAN: NL 02 INGB 0750308176 t.n.v. 

G.Bucker, o.v.v. Handicamp 2023.  
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