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Het doel van Stichting Fam4Kids is het bieden van praktische 
ondersteuning aan mantelzorgers en gezinnen die zorg bieden aan een 
chronische ziek of gehandicapt kind, een partner, vader of moeder. Als 
ideële stichting (geen winstoogmerk ) biedt Stichting Fam4Kids een 
mooie locatie aan met de juiste voorzieningen, waar de mantelzorger 
met gezinsleden tot rust kan komen. Hiermee beoogt de stichting de 
onderlinge band binnen de gezinsleden te versterken en uitval door 
overbelasting te voorkomen. 

 
Voor mantelzorgers en gezinnen die zorg bieden is juist een woning met 
voldoende faciliteiten en voorzieningen onmisbaar. Immers, de zorg van 
een persoon met een handicap of beperking  is intensief en kan ten 
koste gaan van de draagkracht van het gehele gezin. 
 
Van tijd tot tijd logeren in een aangepaste woning op een prachtige 
locatie kan het gezin de nodige ruimte geven om op adem te komen en 
even tijd te besteden aan andere dingen dan zorg. Als mantelzorgers en 
gezinnen die zorg bieden regelmatig ontlast worden, kunnen zij de zorg 
langer volhouden. 
 
In balans zijn, dat wil toch iedereen? Intensieve zorg bieden vraagt veel. 
Op “EuroParcs Resort Poort van Zeeland” in Hellevoetsluis is het nu 
mogelijk om volledig tot rust te komen in een aangepaste woning. De 
woning staat op een perceel van ruim 300 m2 grenzend aan een 
speelweide met speeltoestellen. Het strand ligt op 300 meter afstand van 
de woning en is voor rolstoelgebruikers te bereiken binnen 10 minuten 
via een verhard pad. 
 
De woning zelf heeft vijf 
slaapkamers verdeeld over twee 
verdiepingen en is beneden 
rolstoel toegankelijk. Met een 
gehandicapten parkeerkaart is het 
mogelijk om naast de woning te 
parkeren. Voor de overige auto’s is 
de algemene parkeerplaats op het 
terrein van de camping. De tuin is 
afgesloten en ingericht met een veilige trampoline, een multikids 
schommel en verschillende terrassen. 
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