
 

 

Op vakantie bij Marissa  van 20 mei tot 28 mei 2019 

 

 

Een tijd geleden kwam ik op Facebook een vakantiebestemming tegen 

in Spanje. Iedereen is daar hartelijk welkom, maar ze ontvangen ook 

graag mensen met een beperking. Het speciale hiervan is dat de familie 

Friso jou de begeleiding geeft die je nodig hebt. Marissa is een dochter 

van Gerda en Simon Friso, en Marissa  heeft een beperking. Ze werkt 

mee als gastvrouw enz 

Op  20 mei kwamen we op Schiphol aan. 

Ik moest mij melden bij axxicom, want ik heb dpna hulp aangevraagd. 

Dit is voor mensen met een beperking bv die niet goed kunnen zien, 

lopen, of die het spannend vinden om alleen te reizen. Ze bekeken daar 

mijn papieren. En toen werd ik door een mevrouw in een rolstoel naar de 

controle gereden, Hier gingen we door de controle, daarna werden we 

door een andere mevrouw met een golfers karretje naar de Gate  



 

gebracht.  En om 19.00 uur vlogen we naar Alicante. Voordat we gingen 

vliegen kwamen ze met water, en dat stelde mij gerust. Tijdens de vlucht 

zijn ze nog een keer langs geweest om te vragen hoe het ging, en of ik 

nog iets nodig had.  Het is echt een aanrader voor mensen met een 

beperking om gebruik te maken van de dpna hulp. Het is allemaal zo 

goed geregeld dat je niets zelf hoeft te doen.  En dat je ontspannen gaat 

vliegen. We kwamen ongeveer 22.00 uur aan op Alicante, daarna zijn 

we naar het vakantieadres gereden. Daar kwamen we om 23.00 uur 

aan. 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 21 mei hebben we morgens heerlijk spelletjes gedaan op het 

boven terras.  

 

En lekker van het uitzicht genoten, en ‘s middags zijn Gerda en ik om de 

boodschappen gegaan, voor het avond eten. We hebben daar nog een 

winkeltje bezocht en nog wat parfum gekocht. 

 

Woensdag 22 mei.  We zijn toen een dag naar Alicante geweest. 

 

 We hebben eerst op een terras wat gedronken en Russische salade 

gegeten. Daarna zijn we naar een overdekte hal geweest, waar ze van 

alles verkochten, vis vlees noten kaas enz.  

 

 

Daar hebben we nog wat gedronken, en hebben nog een tapa uit 

gekozen om bij het drinken te eten. Het was  een erge leuke ervaring. 

Daarna hebben we nog iets lekkers gekocht bij een bakker voor avonds. 



Daarna hebben we nog wat gewinkeld. En daarna hebben we een 

restaurantje op gezocht om daar een tapas menu te eten.  

 

Hier hebben we heerlijk gegeten. Daarna hebben we nog een rondje 

over de boulevard gemaakt, en hebben nog een spelletje gedaan op een 

soort kermis. 

 

 

Donderdag 23 mei. 

Toen hebben we lekkere tapas recepten uit gezocht, en hebben we die 

op geschreven, hierna zijn we de boodschappen wezen doen voor het 

avond eten. Toen heb ik nog wat gelezen en puzzeltje gemaakt. Toen 

zijn Gerda en Simon aan het avond eten begonnen. Ik heb samen met 

Marissa een leuke film gekeken, toen zij klaar waren met alles klaar te 

maken hebben we dit gezellig op gegeten.  

Avonds na het eten met zijn vieren een film gekeken.  



 

 

 

Vrijdag 24 mei. 

We zijn naar marmer steengroeve wezen kijken, en hier maakten ze 

onder andere grafstenen en tafels van.  

 

 



 

 

Toen zijn we daarna naar een dorpje gereden waar we een kerk gingen 

bezoeken. Toen de kerk open was hebben we die bezichtigd. Dit was 

een mooie ervaring. 

Zaterdag 25 mei. 

We zijn toen naar een marktje geweest, en hebben we wat gedronken. 



Daar kochten we nog iets lekkers voor avonds. Daarna hebben we nog 

een restaurantje bezocht waar we verschillende tapas bestelden. 

Ik vind het leuk als je dit met elkaar deelt. Stel het is niet lekker dan heb 

je niet zo’n groot bord met eten. Ik vind kleine gerechtjes lekker. Avonds 

nog film gekeken. 

 

Zondag  26 mei. 

Thuis geluisterd naar de kerkdienst. Toen hebben we heerlijk bij het 

zwembad gelegen. En een e.boek zitten luisteren. Hier genoot ik echt 

van. ‘s Avonds hebben lekker gebarbecued. Daarna frisse duik in 

zwembad. Was super koud.

 

Maandag 27 mei. 

We hebben een ritje met de auto gedaan, daarna zijn we bij een 

restaurant wezen eten, we aten aan marmeren tafels. Echt heerlijk 

paella gegeten, echt een Spaans gerecht.  



 

Daarna zijn we heerlijk naar de warme baden gegaan, dit was zo heerlijk 

ontspannen . 

 

Dinsdag 28 mei. 

Ik heb mijn tas ingepakt, want mijn vakantie zat er weer op. Ik vloog nu 

alleen terug en ik vond dit heel spannend. Maar ik had nu ook weer hulp 

van de dpna. En ik kreeg een brief mee van de gastfamilie met de 

dingen waar ik bang voor ben tijdens de vlucht. 



 

In het vliegtuig hebben ze mij uit gelegd hoe het met de wc ging en wat 

ik aan geluid kon horen. De stewardess was erg aardig, en er was een 

mevrouw zo aardig en toen regelde de stewardess voor mij dat ik naast 

die mevrouw mocht zitten.  Tijdens de vlucht kwamen ze nog een keer 

langs om te vragen hoe het ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is echt een aanrader voor mensen met een beperking om bij 

Marissa op vakantie te gaan. Ik ben lekker verwend door de familie 

Friso. Een ontspannen vakantie! Voor herhaling vatbaar! Ik kreeg nog 

mooi fotoboek, dit is een erg leuke herinnering 

 

Voor meer informatie: op www.vakantiebijmarissa.com 

 

 

 

 

Groeten Judith van den Dool, LFB Goes. 



 

 

 

 


