Drukwerk: Dousma&Dousma Grafische Communicatie Tel: 0594 - 51 87 51

Info schip:
De meander v is de ex loodstender Atlantis uit Rotterdam
(Hoek van Holland)
Bouwjaar 1997 bij Engelaer te Beneden Leeuwen
(serie van 12 stuks) en is gebruikt tot Juni 1998.
Na een aanvaring met een boei op de Maasmond is ze dermate
beschadigd dat ze is gesloopt. De romp bleef echter behouden
en is van maart 2002 tot april 2003 totaal gerestaureerd en
voorzien van een nieuwe opbouw, dekplan en layout, motoren,
navigatie apparatuur en interieur.

Stichting Vaarwens
Postadres:
Dwazziewegen 8
9301 ZR Roden
Tel : 0651368198
Fax : 0651408890
E-mail: info@stichtingvaarwens.nl
Web: www.vaarwens.nl

Op de website van de Stichting Vaarwens
vind u alles over de vaardagen en de organisatie

De Meander maakt gratis
dagtochten voor mensen
die een zeer slechte

Info Meander V:
Het is nu een ruim leefschip met een grote beschutte
buitenkuip van 20 m² en een living van ruim 25 m². Het schip
heeft stabilizers voor een rustig vaargedrag bij winderig weer.
Het biedt alle comfort van een woonhuis in een ontspannen
sfeer. Naast de mogelijkheid om brancards aan boord en in
de stuurhut te nemen is het mogelijk een bedgelegenheid
naast de stuurstand van de kapitein te creëren met ruim zicht
rondom.

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Sinds 2007 vaart de ex loodstender Meander V over de
Nederlandse wateren met mensen die in hun laatste levensfase
verkeren.

stichtingvaarwens

Afmetingen
Gewicht
Materiaal
Motoren
Snelheid
Aandrijving
Gebruik

: 19.85 X 6.30 X 1.45 meter (LXBXD)
: 35 Ton
: aluminium
: Volvo TAMD 75 - 500PK
: Ca. 18 Knopen
: 2 schroeven 26” 5 blads
: woon / charter / film schip

Ontwerp: www.momadesign.nl

Huidige gegevens:

vaarwens

ANBInummer RSIN: 819192387
IBAN: NL17INGB0005659179
KvK nummer: 01128955

levensverwachting hebben.

ii

Ons doel:

De resultaten:

De toegankelijkheid:

Veronderstel... u hebt de slechte tijding gekregen dat u
ongeneeslijk ziek bent.
Veronderstel... u loopt thuis rond om uw laatste zaken te
regelen, of u zit in een rolstoel, in een ziekenhuis, in een
hospice en u kunt er nog een dag uit om alleen met uw
naasten een geheel verzorgde vaardag te maken op een
heerlijk schip.
Stichting Vaarwens regelt het allemaal... GRATIS!

Inmiddels hebben honderden terminaal ziek mensen
ervaren hoe het is om nog één keer een dag er uit zijn in
een geweldige omgeving en ambiance.
Op onze website staan alle vaardagen omschreven met
veel fotomateriaal. Kijk en overtuig u van de emotionele
waarde van dit prachtige doel.

De Meander V is beperkt rolstoeltoegankelijk, maar in
goed overleg is er veel mogelijk. Er is een rolstoellift
aanwezig om in de stuurhut te komen. Deze is niet
geschikt voor elektrische rolstoelen, maar die kunnen
wel in de beschutte buitenkuip verblijven.
Bedlegerige gasten kunnen prima met de ambulance
bij ons aan boord gebracht worden. De Meander is er
volledig toe ingericht. Het ambulancevervoer wordt ook
door ons geregeld en is eveneens geheel kosteloos.

Quote van de onderstaande
vaargast Ed:

De organisatie:
Een vaardag wordt volledig en kosteloos voor de gasten
verzorgd. Daarbij behoort o.a. de gehele organisatie,
eventueel ambulance transport, eventuele verpleging,
de catering, de onkosten voor het inzetten van het
schip etc. De stichting heeft geen overhead en drijft op
ongeveer 50 vrijwilligers.

De mogelijkheden:
Met persoonlijke aandacht maken we dagtochten.
We varen individueel met één zieke en zijn naasten.
In totaal varen we met maximaal 8 personen om onze
gast een heerlijke rustige vaardag te kunnen bezorgen.
Er zijn geen kosten aan verbonden!

www.stichtingvaarwens.nl

“De vlag staat strak. Wat een heerlijk gevoel en die zon
die op de golven speelt, geweldig... Daar komt Pampus
langs. De drie kwartier naar Schellingwoude... het kan
mij niet lang genoeg duren! Wat een dag, wat een schip,
heerlijk!!” Ed 2012, vaardag 147 op de website.
www.vaarwens.nl

