
Op vakantie gaan willen we allemaal wel, maar doorgaans is dat 

een dure aangelegenheid. Bovendien moet je maar afwachten of 

die aangepaste hotelkamer echt wel zo goed is aangepast. Met 

House2Switch ben je in één keer van beide problemen af. 

Je kunt je bijna niet voorstellen dat 
er nooit iemand anders op gekomen 
is. Woningruil bestaat al een jaar 
of vijftig en er zijn talloze bureaus 
die zich toeleggen op die branche. 
Logisch, want een groot deel van 
je vakantiebudget gaat op aan de 
accommodatie ter plekke. Zeker in 
deze tijd, waarin vliegtickets ineens 
heel betaalbaar zijn geworden. Als 
je dan van woning kunt ruilen met 
iemand die dat ook toevallig wel ziet 
zitten, scheelt je dat veel geld. 
Voor mensen met een functiebe
perking bestond die mogelijkheid 
echter nog niet, terwijl juist deze 
groep dubbel plezier kan hebben 
van zo'n constructie. 

Janny en Arie Molenaar gaan graag 
op vakantie. maar Arie's MS gooit 
nogal eens roet in het eten. Oftiever 
gezegd, de gebrekkige aanpassingen 
die hij op reis vrijwel altijd tegen
komt. 
Arie: 'Ik zit in een.rolstoe1 en heb 
dus 'Wa meer ruiJ:nte nodig een 

hoog-laag bed, een verhoogd toilet 
met beugels en wat aanpassingen in 
de keuken. In de huisjes en hotelka· 
mers waar we kwamen was er nogal 
eens iets mis. De ene keer was de 
keuken te smal. ergens anders trok 
ik een beugel op het toilet zo uit de 
muur, of het hoog-laagbed werkte 
niet naar behoren. Soms is daar een 
oplossing voor te vinden, maar fijn 
is het niet. Je gaat op een gegeven 
moment niet meer met een gerust 
hart de deur uit.' 
Het alternatief, een accommodatie 
voor mensen met een beperking 
is ook niet altijd een goed alterna
tief. Janny: 'Dan zit je dus je hele 
vakantie tussen de rolstoelen en dat 
willen we ook liever niet.' 

Op een 'gegeven moment kreeg Jan
ny een ingeving. 'Je hebt over de hele 
wereld duizenden aangepaste huizen 
waarvan de bewoners hetzelfde pro
bleem hebben als wij. Die mensen 
willen. toch ook graag op vakantie 
naar een 80ed aangepast huis?' 

Een idee is geboren. Arie en Janny 
besluiten een site te gaan bouwen 
waar mensen kunnen zoeken naar 
een aangepast huis op elke wille
keurige locatie en vervolgens hun 
woning tijdelijk verruilen met die 
van de vakantiebestemming. 
'Onze goede vriend Ruud wilde 
de site bouwen en we gingen met 
hem aan de slag', vertelt Arie. 'Het 
belangrijkste onderdeel van zo'n 
site is de zoekmachine. Daarmee 
wil je kunnen zoeken op plaats, 
maar je wilt ook kunnen zien wat 
voor aanpassingen er op zo'n locatie 
zijn. Sommige mensen hebben mis
schien wel een hoog.laag bed, maar 
als je ook nog een tillift nodig hebt, 
is dat niet voldoende.' 
In de zoekmachine worden de 
belangrijkste aanpassingen op
genomen waar je als mens met 
functiebeperking mee te maken 
kunt krijgen, zoals drempels, gladde 
vloeren, brede deuren, traplift, 
aangepast bad en nog vele andere 
aanpassingen. 
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