Wat leuk dat jij een spreekbeurt gaat houden over Villa Pardoes!
Op internet kun je natuurlijk een heleboel informatie halen hierover. Maar dat is vaak ingewikkeld
om te lezen, met veel moeilijke woorden. Daarom hebben wij je een beetje geholpen: In dit
verhaal over Villa Pardoes staan de uitleg over Villa Pardoes wat makkelijker beschreven. Lees
het eerst maar eens door. Daarna kun je aan de slag met je eigen spreekbeurt. Want wat
hieronder staat is natuurlijk veel te veel om in 10 of 15 minuten te vertellen.
De bedoeling is natuurlijk dat jij een eigen spreekbeurt maakt, met de informatie die je in dit
verhaal leest. Voor jezelf moet je bedenken wat jij belangrijk genoeg vindt om te vertellen.
Vind je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te vertellen? Bedenk dan maar dat wij van Villa Pardoes- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je spreekbeurt over dit onderwerp
doet! Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van Villa Pardoes
horen. Dus eigenlijk help je ons!
Tips?
Je mag vast wel een “praatvel” maken die je in de klas erbij mag houden. (Op zo’n praatvel
staan een paar belangrijke woorden). Je kunt daar heel even op kijken als je het even niet meer
weet (blijf wel zoveel mogelijk de klas in kijken). Een spreekbeurt duurt ongeveer 10 minuten.
Oefen de spreekbeurt een (paar) keer voor je vader/moeder, broertje/zusje of voor de spiegel (of
praat tegen je huisdier).
Meestal is het handigste om pas aan het eind van jouw spreekbeurt spulletjes/plaatjes rond te
laten gaan, anders wordt het al gauw rommelig en dan luistert er niemand meer. Je kunt wel
tussendoor plaatjes laten zien natuurlijk. Denk er aan dat als je plaatjes op het bord hangt, dat
iedereen dit moet kunnen zien. (Hele kleine plaatjes hebben dus weinig zin).

Veel plezier met het maken van je eigen Villa Pardoes spreekbeurt!
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Wat is Villa Pardoes?
Villa Pardoes is een heel speciaal vakantiehuis in Kaatsheuvel, waar kinderen die heel erg ziek zijn
samen met hun papa, mama, broertjes en zusjes een weekje op vakantie kunnen.
1.

Voor wie is Villa Pardoes bedoeld?

Het is speciaal voor kinderen met een hele erge ziekte. Degene die zo’n ziekte heeft mag een
weekje gratis vakantie vieren in Villa pardoes, samen met vader, moeder, broertjes en zusjes. Het is
voor kinderen uit Nederland en Vlaanderen (dat is een stukje België waar ze Vlaams spreken, dat
lijkt op Nederlands). De zieke kinderen die komen zijn 4 t/m 12 jaar oud. Maar als ze bijvoorbeeld
een broertje of zusje van 3 hebben dan mag die wel mee, want het is voor het hele gezin
bedoeld.
2.

Waarom is Villa Pardoes er?

Omdat je wel ontzettend veel pech hebt als je erg ziek bent. Ziek is niet leuk. En dan kun je niet
veel. Bijvoorbeeld ook niet zomaar ergens op vakantie kunt gaan. Dat is moeilijk te regelen.
Sommige zieke kinderen moeten bijvoorbeeld vaak naar het ziekenhuis of naar een speciale
dokter. Dan wil je wel eens ergens heen zonder dokters met witte jassen en vervelende
onderzoeken en spuiten. En in het ziekenhuis mis je natuurlijk je familie.
Maar voor de broertjes en zusjes van zo’n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen daardoor
vaak een heleboel dingen niet. Bijvoorbeeld omdat de vaders en moeders mee moeten naar het
ziekenhuis. Heel soms krijgen ze minder aandacht. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist
heel erg leuk als je een keer hele leuke dingen kunt doen. Een vakantie in Villa Pardoes is heel erg
speciaal, het is nergens te koop. En vooral omdat je dan even kunt vergeten dat je in een
vervelende toestand zit. Want ook na die super week in Villa Pardoes kunnen de gezinnen er nog
heel vaak aan terugdenken. Die fijne herinnering blijft!
3.

Hoe ziet het eruit?

Het is gebouwd in de vorm van een Slak op een Bloem. Anoul Bouwman heeft het ontworpen. Hij
is de architect, degene die bedacht heeft hoe het gebouw eruit moest komen te zien en
daarvoor de (bouw)tekeningen gemaakt heeft dus. In de Slak bevinden zich 6 aparte huisjes en in
de Bloem ook. In elk huisje zijn 3 slaapkamers, een keuken en een woonkamer. Het is allemaal heel
erg mooi gemaakt. Elk huisje ziet er heel apart uit. Je hebt bijvoorbeeld een huisje Barbie, dat is
knalroze, met hartjes. En ook huisje Ridder, en Sneeuwwitje, en Strand en Zeeschat en nog veel
meer. Elk huisje heeft dus een “thema”. Dat woord ken je misschien wel uit de klas, als jullie het
ergens over gaan hebben een hele week. Of misschien is je klas wel versierd volgens een thema.
De huisjes zijn heel gezellig en knus, maar er is toch heel veel ruimte. Voordat Villa Pardoes werd
gebouwd, is er heel goed nagedacht. Je hebt namelijk speciale dingen nodig zijn als er zieke
kinderen op vakantie komen. Bijvoorbeeld speciale bedden, en een badkamer die handig is voor
een zieke. En je moet er goed met rolstoelen kunnen rondrijden, dus geen drempels, en speciale
(schuif)deuren.
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En allerlei andere dingen die nodig voor de speciale zorg. Maar alle dingen die met ziekte te
maken hebben zijn een beetje verstopt. Want kinderen die steeds naar een ziekenhuis moeten, of
vaak naar de dokter, die willen die dingen liever niet zien natuurlijk. Het is juist de bedoeling dat de
kinderen een weekje vakantie vieren en daardoor het ziek-zijn een beetje vergeten.
Er is van te voren bedacht wat kinderen leuk vinden. Midden in het huis is bijvoorbeeld een
zandbak met een hele grote glijbaan. Ja, echt! Gewoon binnen in het huis!
Voor kinderen die in een rolstoel zitten is er zelfs een speciale lift naar boven zodat zij ook van de
glijbaan kunnen. Er is een Snoezelkamer, een Chillroom en een echt Bubbelparadijs. Op de grond
is een slakkenspoor getekend. Ook heel mooi zijn de duizenden witte stenen beeldjes van diertjes
en andere figuren die in de muren zitten gemetseld.
4.

Wat is er allemaal te doen in Villa Pardoes?

Er is heel veel speelgoed, en er zijn computers, spellen, muziekinstrumenten, verkleedkleren, films,
knutselspullen, en nog veel meer. Te veel om op te noemen. En eigenlijk is er ook altijd wel iemand
om mee te spelen. De Villa ligt midden in het bos en heeft een prachtige tuin trampoline en een
Muzieklaantje. In de tuin zijn ook skelters en fietsen om mee rond te crossen.
Voor de kinderen wordt veel georganiseerd, er zijn allerlei uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bakker
om zelf lekkere dingen te maken. Of een ochtendje naar de manege om paard te rijden. Maar er
zijn ook verenigingen die de gezinnen uitnodigen om naar een wedstrijd te komen kijken, van
beroemde voetballers of ijshockey bijvoorbeeld. En ze mogen ook naar de film als ze dat willen.
Natuurlijk mogen de gezinnen gratis naar de Efteling (door de geheime ingang!), maar ook naar
andere pretparken in de buurt bv. Attractiepark Toverland. Of naar een safaripark Beekse Bergen,
met wilde dieren. In het huis zijn hele lieve mensen die komen helpen. En die doen ook leuke
dingen met de kinderen, bijvoorbeeld knutselen, schminken, bingo spelen of een playbackshow
organiseren. En bijna iedere week komt er iemand om een muziekfeestje te bouwen: polonaise,
en dan “dansen” de rolstoelen ook van plezier!
En de echte (Villa) Pardoes, komt natuurlijk zelf ook een keer kijken en kennismaken met alle
gasten. Zo zie je dat er heel erg veel gedaan wordt om de gezinnen een supervakantie te geven,
waar ze nog lang met plezier aan kunnen terugdenken.
5.

Wat kost het?

Voor de gezinnen die te gast zijn in Villa Pardoes, is de hele week gratis.
Maar je begrijpt natuurlijk wel dat het enorm veel geld kost om zulke vakanties te organiseren. Als
in je in het echt zou uitrekenen wat een week vakantie in Villa Pardoes kost, dan kom je uit op wel
€ 2.000,= (tweeduizend euro) voor 1 gezin. Dat is heel veel geld. En dat moet wel betaald worden.
Maar niet door de gezinnen die uitgenodigd zijn, want die mogen gratis komen. Gelukkig zijn er
heel veel mensen die geld geven. En bijvoorbeeld bedrijven, scholen en clubs. Sommigen houden
een Aktie voor het goede doel (bijvoorbeeld een sponsorloop, of lege flessen verzamelen) en het
geld wat daarmee opgehaald wordt geven ze dan aan Villa Pardoes.

Spreekbeurt
Basisonderwijs

Villa Pardoes
Postbus 133

5170 AC
Kaatsheuvel

0416 – 387 222 info@villapardoes.nl
0416 – 387 220 NL35RABO0300224028

Er zijn ook bedrijven die gratis spullen geven, of ervoor zorgen dat Villa Pardoes iets minder hoeft te
betalen ergens voor. Dat is erg handig natuurlijk. En heel veel mensen die in Villa Pardoes komen
helpen, die doen dat gratis. Ze vragen er geen geld voor, maar ze vinden het leuk om mee te
helpen. Die mensen noemen we ‘’vrijwilligers’’. Zij werken dus wel in het huis van Villa pardoes, of
in de tuin, of doen andere dingen voor Villa pardoes, maar ze krijgen daar geen geld voor. En dat
is dan weer handig want anders zouden die vakanties nog veel duurder zijn.
6.

Wie vertelt over Villa Pardoes

Voor Villa Pardoes is het belangrijk dat veel mensen weten dat het bestaat.
Want anders weten mensen niet dat ze daar op vakantie kunnen als ze een heel ziek kindje
hebben. En het is natuurlijk ook handig dat mensen weten dat Villa Pardoes wel wat hulp nodig
heeft om die vakanties te betalen. Heel veel bekende mensen helpen ons daarbij. Dat is fijn want
die komen bijvoorbeeld in de krant of op TV en dan horen veel mensen dat als ze iets vertellen
over Villa Pardoes. Er zijn ook belangrijke mensen (bijvoorbeeld van grote bedrijven, of bij
ziekenhuizen of bij clubs en op scholen) die veel andere mensen kennen. En die vertellen het dan
weer aan elkaar. En er zijn er ook vrijwilligers die overal naar toe gaan om het verhaal verder te
vertellen (net als een spreekbeurt zeg maar)
7.

Hoe laten mensen weten dat ze naar Villa Pardoes willen?

De ouders van een heel erg ziek kind of iemand die hun wil opgeven voor een vakantie in Villa
Pardoes, kunnen een formulier invullen op onze internetsite. En ze kunnen natuurlijk opbellen naar
Villa Pardoes om te vragen wat ze moeten doen om zich aan te melden. De dokter moet wel
even helpen bij het invullen (vooral over de ziekte natuurlijk) en de ouders zelf. Je moet je
voorstellen dat het over kinderen gaat die echt heel erg ziek zijn. Dus niet als iemand twee weken
griep heeft of een been breekt. Dat is ook erg vervelend. Maar de kinderen die naar Villa Pardoes
komen zijn nog veel zieker.
Als het formulier ingevuld is dan wordt het digitaal opgestuurd. De mensen van Villa Pardoes
hebben hulp van hele slimme dokters die kijken of een kindje kan komen. Want dat is belangrijk
om te weten. We moeten bijvoorbeeld ook weten of een kind wel op vakantie kan en mag van
de eigen dokter. Met een moeilijk woord heet dat vakantievaardig.
Het zit zo: Soms heeft een kind een bepaalde ziekte waardoor het maanden achter elkaar in het
ziekenhuis ligt, of er bijna iedere dag heen moet. Maar het kan misschien tussendoor wel een keer
een weekje overslaan. Er zijn ook kinderen die heel ziek zijn maar daarvoor niet naar een
ziekenhuis gaan. Heel veel soorten ziektes zijn er, allemaal verschillend. Daarom is het maar goed
dat die dokters samen met de mensen van Villa Pardoes kijken welke kinderen mogen komen. Ze
moeten van te voren dus heel veel weten en vragen. Het enige wat ze niet hoeven te weten, en
wat niet belangrijk is, dat is of het gezin wel genoeg geld heeft om op vakantie te kunnen. Want
voor de families die uitgenodigd worden, is die vakantieweek gratis. Hoeveel geld ze ook zouden
willen betalen…een vakantie in Villa Pardoes is niet te koop.
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8.

Wanneer is Villa Pardoes open?

50 weken per jaar, dus dat is bijna het hele jaar. Het moet wel even dicht ieder jaar, want dan
moet er hele grote schoonmaak gehouden worden. Alles wordt op zijn kop gezet, zelfs al het zand
gaat uit de zandbak, en er komt nieuw zand in. En er worden dingen gerepareerd en opnieuw
geschilderd. Als Villa pardoes open is wordt er ook altijd heel goed schoongemaakt, maar als het
dicht is dan kan ook alles eruit om de vloer te schilderen en de gordijnen te wassen enzo.
In Villa Pardoes is iedere week plaats voor 12 gezinnen. In ieder huisje is ruimte genoeg voor 6
mensen.
9. Hoelang bestaat Villa Pardoes?
Villa Pardoes is opgericht (begonnen) in oktober 2000! Iedereen hoopt dat het nog lang kan
bestaan, zodat er nog heel veel gezinnen zo een fijne week vakantie beleven.
Als je het allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er zelf wel een week naar toe willen. Maar eigenlijk
moet je blij zijn dat je er niet naar toe gaat. Want dat zou betekenen dat je zelf ziek bent, of je
broertje of zusje. En dat is helemaal niet leuk! Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Maar voor
kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek zijn is het fijn dat ze naar Villa Pardoes kunnen om
het ziek-zijn even te vergeten.
Op de rest van de website kun je nog meer lezen over Villa Pardoes. Daar vind je ook plaatjes/
foto’s om te laten zien. Je kunt kleurplaten van internet halen en kopiëren, die je dan kunt uitdelen
in je klas.
Misschien wil je met je klas, school of club iets doen? Dat kan! Ook daarover kun je meer lezen op
de website bij het onderwerp ‘Help mee’.

Heel erg veel succes met je spreekbeurt!
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