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Vi afholder hvert år en sommerlejr hvor godt 20 familier mødes et sted i Danmark. Det er helt 

tydeligt, at de børn, der gennem flere år har været med på disse familiekolonier gennem tiden opnår 

en langt bedre handicapforståelse og forståelse af egen situation ved at kunne se ligesindede og 

skabe netværk fordi de har et handicap til fælles. Det er så tydligt, med i sær nye familier, der på 

alle måder slet ikke er i ved hvordan man i al verden skal klare et liv med handicap. Og ja - det 

gælder jo får både forældre men også for søskende. 

 

Det er tydeligt at også søskende lærer hvordan andre har det og får snakket og talt med andre end 

egne nære familiemedlemmer. Personerne med handicap opnår også nye færdigheder og lærer i høj 

grad meget af hinanden. Ofte er det også ressourcesvage familier, der på denne måde får en god og 

billig sommerferie. 

 

Der er altid indbygget daglige programelementer - læring under leg - i disse kolonier. 

 

Har vi ikke handicappuljen vil vi IKKE være i stand til at tilbyde disse kurser/kolonier - folk kan 

ikke få råd til at betale. Vi har i høj grad brug for at det bliver afhold på lokationer med høj 

tilgængelighed pga. kørestole og lav funktionsniveau. 

 

Når puljen er anvendt til øvrige koloniophold - for eksempelvis unge - er det også meget typisk at 

der her, ligesom med de andre aktiviteter opstår en særlig magi - en særlig stemning - fordi alle er i 

samme båd og har et fælles sygdomsophav. Det vil på mange måder være trist hvis mulighederne 

for aktiv forsvinder. 

 

Dansk Handicapforbund fik for nogle år siden lavet en medlemsundersøgelse, der viste at deres 

næst vigtigste aktiv var deres medlemsmøder - dét udsagn ville også passe godt på DFOI. 
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