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Vakantiê-assistent
VELP - Na jarenlang in de welzijnssector gewerkt te hebben,
heeft de Velpse Margo Egger-

mont, nu zij met verwoegd
pensioen is, een nieuwinitiatief
bedacht de vakantie-assistent.

er wordt momenteel gewerkt
aan het tot stand komen van
een landeliik netwerk van vakantie-assistenten", geeft Margo aan. "De vakantie-assistent

is iemand die hand en spandienstèn verleent aan iedereen

"Ik merkte dat het op vakantie
gaan voor veel jonge gezinnen,

maar ook senioren en mensen

metdrukkebaÍren,zoveelstress
opleverde dat ervoor die perso-

nèn al bij-na geen sprake,m"er
was van: 'Hé, wat leuk. Wij gaan

'Wij nemen heel
Veel Zaken Van
flg mensen gveft

op vakantie.' Toen dacht ik dieopvakantiegaat,opvakantie
Hier is een vakantie-assistent is en terugkomt var vakantie.
Voor iedereen die op vakantie gaat, op vakantie is en terugkeert
vanvakantie verleent Margo Eggermont met haarteam hand en
spandiensten. "Wij zorgen ervoor dat de mensenvolledig en zor-

geloosvanhunvakantiekunnengenieten
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nodig", vertelt Margo Egger- Wij zorgen ervoor dat de men-

idee.

mont over haar
Zij richt methaarkersverse

viteit op mensen

actiin de wijde

omgeving van Amhem.

"Maar,

kantie nog werkt, heeft soms
het gevoel dat het hoofd overloopt door alles wat nog moet
gebeuren. Vakantie kan op zo'n
moment eerder een gevoel van
stress dan een gevoel van rust
geven. De vakantie-assistent
kan hierin verandering brengen", meent de Velpse. "En ook
bij terugkomst kan de vakantieassistent behulpzaam zíjn. De
mensen komen thuis en de
koelkast is. gevuld. Terwijl ie-

mand weer aan het werk gaat
verzorg! de vakantie-assistent
de vakantiewas. Ze hoeven het
alleen nog maar op te ruimen."

sen dat de mensen zorgeloos en

volledig van hun vakarrtie kunnen genieten. Wie een drukke
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