
Missie & doelstelling

Stichting Ablehouse maakt zich sterk voor een betere integratie van mensen met een 

handicap. De eerste stap is, mensen met een handicap zonder problemen op vakantie te 

laten gaan, want dat is voor de doelgroep nog lang niet vanzelfsprekend. Zij hebben hiertoe 

om verschillende redenen veel minder mogelijkheden dan mensen zonder handicap,  

terwijl er wel een grote behoefte aan is. Daarom maakt Ablehouse woningruil van  

aangepaste woningen mogelijk via een platform (website) voor lange of korte vakanties. 

Wij richten ons op álle mensen met een handicap met eventueel gezelschap. Het doel is, 

uiteindelijk een wereldwijde uitwisseling van aangepaste woningen te bereiken. 

Bij alle activiteiten wordt zeer discreet omgegaan met ieders privacy.

Community 

Ablehouse wil behalve huizenruil mogelijk maken, ook een community creëren van 

mensen met een  handicap die elkaar adviseren, steunen, en ideëen kunnen uitwisselen. 

Ablehouse streeft ernaar dat alle werkzaamheden ook worden uitgevoerd door mensen 

met een handicap. Zij hebben immers de kennis en ervaring in huis. Met dit initiatief zorgt 

Ablehouse ervoor dat mensen met een handicap volwaardiger kunnen deelnemen aan de 

maatschappij.

Methode

De tijdelijke huizenruil vindt plaats via een daartoe ingerichte website, waarop ook alle 

aanpassingen van de betreffende woningen genoemd zijn. Het aanbod kan geselecteerd 

worden op alle gewenste aanpassingen. Zo kunnen mensen met een handicap echt  

probleemloos op vakantie. En dat komt zelden voor. Er wordt op toegezien dat het  

ruilaanbod voorziet in de basisvoorzieningen. Bij eventuele problemen kan Ablehouse 

ingrijpen.

Gratis deelname

Men kan gratis deelnemen aan Ablehouse. Zo wordt het voor iedereen mogelijk een leuke 

vakantie te organiseren. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst om de organisatie 

goed draaiend te houden administratiekosten gevraagd moeten worden, maar voorlopig is 

dat niet aan de orde. Deelnemers wordt gevraagd informatie te uploaden over de ruilwon-

ing. Als zij dat willen krijgen zij hierbij advies van de medewerkers van Ablehouse.

De voordelen van Ablehouse

• Geen onverwachte negatieve verrassingen, zoals hotelkamers die toch minder aangepast 

blijken dan beschreven, badkamers die niet toegankelijk zijn voor rolstoelen enz.

• Een transparant en overzichtelijk aanbod. Je weet wat je krijgt bij een ruil via Ablehouse, 

want je hebt vantevoren je wensen kunnen aangeven. Voor je mederuiler geldt hetzelfde. 

• Men kan praktische ideeën van elkaar opdoen, bijvoorbeeld qua aanpassingen in huis.

• Eventuele mantelzorg wordt ontlast. In het ruilhuis kan men de dingen doen net als  

thuis, er is geen extra hulp nodig.
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