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historie

Het begint bij de Lionsclub Dordrecht-Thuredriht. Deze serviceclub is initia-
tiefnemer voor de bouw van het eerste vakantiehuis "Thuredriht". 
Men zocht destijds een duurzaam, project dat meerdere jaren zou lopen. Het 
werd een vakantiehuis dat een maatschappelijk doel zou dienen.

Een prachtig doel voor ogen, maar waar zou het vakantiehuis geplaatst moeten 
worden? Via het netwerk kwam men terecht bij Bart Schot. Sinds jaar en dag 
voorzitter en bestuurder van het CJV-Kamp te Renesse.

Stichting CJV-Kamp
Stichting CJV Kamp besloot na een aantal gesprekken niet alleen de locatie 
aan te bieden maar ook het beheer van het vakantiehuis op zich te nemen. 
Regelen van praktische zaken, onderhoud, aankleding, schoonmaak, bewassing 
en, een belangrijke rol, de ontvangst van de gezinnen en familieleden. 
Echter, een hele belangrijke schakel ontbrak. Hoe kwam men in contact met 
het maatschappelijk doel? Hoe zou dit ingevuld kunnen worden? 

Stichting Gaandeweg
Al zoekende kwam men in contact met Stichting Gaandeweg. De destijds jonge 
Stichting die tot doel had vakanties aan te bieden aan gezinnen waarvan een 
kind met de ellendige ziekte kanker te maken kreeg. Dit paste naadloos binnen 
de gestelde doelen! Men besloot samen te werken. Een nieuw Stichting werd 
opgericht waarin de drie partijen vertegenwoordigd zijn:

Stichting Vakantiehuis Thuredriht

de vakantie-
huizen
1991 Het eerste vakan-
tiehuis "Thuredriht" was een feit. 
De offi  ciele opening werd ver-
richt door de toenmalige Staats-
secretaris van Volksgezondheid, 
drs. J. Simons.

1993 Een tweede 
vakantiehuis "Crayestein" wordt 
gerealiseerd, eveneens op het 
CJV-Kamp.

2003 Een derde vakan-
tiehuis komt in bezit "Mi Mekoa-
re". Gelegen op "Beachpark".

verdeling
Bouw/basisfi nanciering: Lions,
Locatie/beheer: CJV-Kamp
Coördinatie: Stichting Gaandeweg

2001Contacten met 
"Stichting MS-Anders" ontstaan. 
Dit wordt het tweede doel van 
Stichting Vakantiehuis Thuredriht. 
Tijdens de vijf "koudere" maanden 
mogen MS-patienten van de va-
kantiehuizen gebruik maken.

75 - 80% Gemiddel-
de bezetting van de vakantiehui-
zen door beide doelgroepen.




